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valor equ1valen1e a lllé US$300.000 000,00 (ln:Zenlos 
nulliOes de dólan:s norre-amencanosl. de pnnc1pal. des
tlllll!llo-se os n:cunoo ao financ1amen10 paraal do Pn>
llfllllla de ReslalllliÇio e Descenlrabzaçlio de RodoVIas 
Fedelllls Sen José Agnpmo • ... •• 

Sobn: o PR ri' 126/97-CN, que 1n11111U1 o Prenuo 
Cnlz e Souza. Sen Rollaldo Cunha L1ma . • 

PR n'l74197, que allera o ReJIImemo ln1emo do 
Senado Federal Sen Cario• Pamx:iruo . 

PR n'I7S/97, que ahera o Reg~me.a1o lntemo do 
Senado Federal Sen. Carla. l'llroc:!ruo • • 

Dlscunndo o PR n' 166/97, que auronza a eleva
çlo ..,portna dos hmlles de endlvrdamenro do Estado 
do Rio de Janeuo, para que poasa enubr, anavés de ofer. 
tas plibhcas. Lclns Financeuas do Tesouro do Eslado 
do Rio de Janouo - LFTRJ. desbnando-ae os mc:unos 
ao Jllro de aoa diVIda mob~11ina com venamonro no 1• 
aemeslle de 1998 Sen Benedlta da S1lva 

Dlseutlndo o PR n' 166197, que IUionza 1 eleva
çlo ..,pcrina dos bnuleS de enelmdamonlo do Estado 
do Rio de Janouo. para que possa enu11r. por 111010 de 
ofertas plibhcas, Lelns Financeiras do Tesouro do Esta
do do Rio ele Janeuo - LFTRJ. clesiiiWiclo-oe os roc:ur
oos ao JIIIO ele soa diVIda molllhlina com vencunento no 
Jl-ele 1998 Sen. Arlur da Tivola. ..... 

Dlsc:ulllldo o PR n'l66197, que au10nza a eleva
çlo lallpl>dna dos lmulel de eoci!VIdamellto do Estado 
do Rio de Janouo. para que possa emlllr, por 111010 de 
ofertas plibhcas, Laras Financeuas do Tesowo do Esta
do do Rio ele Janeuo- LFTRJ. clestloandc>-se oo ra:ur
oos ao J1110 ele sua ci!VJda moblhlina com ........,..,ro ao 
1• semesm: de 1998 Seo Ney Suassuna .... • .. 

PR n'l76197, que IUICIIIZIO Estado do Parolli. 
colllrllar e presw- coniiBgarlllba a operaçlo de c:mllro 
exremo. J1D110 ao Banco ID~et~mmcano de DesenvolVI· 
men10 - BID. com o aval da Urulio, no ~or ele 
US$100 000 000.00 (cem millll!es ele dólan:i none-ame
ncanool. de pnnctpal, destinando-se os tm11101 ao fi. 
llliiiCIIZIIell parcW do flolrama de &panslio. Melllo
na elnovaçlio DO Ens1110 Mállo do PannL Sen. France
hnol'emnL - ...... .. -

PR ri' 171/97, que IIIICJIIZI o Estado do Parllli a 
CODII'II8r, com o aval da Umlo, operaçlo de cn!diiO ex
lemo no valor aDI eqwvalenle a Y 23 686 000 000.00. 
en"" o Govemo do Estado do Paraná e o The OYmeas 
Eccmoouc Cnopera11oo Funcl - OECF, (Fundo de Coo
peraçlo Económica Ullramanna), clesunada ao linancJa· 
men10 pan:1al elo ProJeto de Saneamento Amblenlal do 
Eslado do Paran4. a ser execulado pela Companlua de 
Saneamenro do PuW- SANEI' AR Sen. Osmar Dias 

PR ri' 178197, que IUionza o Estado do Parolli a 
cDIIITIIar e pn:slar coniiBgarllllll a operaçlo ele c:mll1o 
exlmiO, com o a~ da Urulo, JUDIO ao Banco ln..,.. 
c1onal para Reconstruçlo e DesenvolVImento - BIRD. 

s 

7 

no valor de USSI7S 000 000.00 1cen1o e setenta e c1nco 
milhões de dólares none-amencanos.J. desnnando-se os 
n:cunos ao Programa de Aliv1o l Pobn:za Rural e Ge
rencuunenlo de Recursos Naturais- Parana 12 Meses 
Sen Fran«hno Pereona ... 

PR n'l79/97, queautonza oMuru<IJ!IO do Rio ele 
Jane1ro a erruur. arraves de ofertas pllbbcas, Letras Fi
nan~:e~ras do Tesouro do Muruclp~o do Rio ele Janetro -
LFTM-Rio. clesanando-se os n:cunos ao JlllD ela divida 
moblblina vencível no 1• semestre de 1998 Sen Ney 
Suassuna 

Dlscuundo o PR n'l76197. que autonza o Estado 
:!4 elo l'atanila cona-atar o pn:slar contrapranaa a operaçlo 

de c:mltto ••temo. JUnto ao o Banco lnteramencano ele 
Deaenvolvtmento- BID. com o a~ da Urulo, no valor 
de US$100 DOO 000.00 Icem nulh6c:s de dólan:s aone
ammcanooJ, de pnnapal, desbnando-se ao n:cursos ao 

69 

71 

88 

linanctamenro pama1 elo Pmpmna de &panslo, Me
lhona elnovaçlo DO Ensmo Mállo elo Paran4. Seo Llu
roCampoo • -

DIXI!bndo o PR n' 176/97, que autonza o Estado 
elo l'arolli I COOirlltar e pn:Siar contragaranbl I OpeniÇio 
de cr6dlro alemO, JUDttJ ao Banco Jnre:amuencano de 
Desenvolvtmento - BID. com o a~ da Utulo, no ~or 
ele USSIOO 000 000.00 I<Zm tm111t!os de clólan:s oone
ammcanos), ele pnncipal, clesllnaltdo-se os ra:unos ao 
liiWICIIIDeniO poraal do l'mpmna ele &panslo. Me
lhona o lnovaçlo ao Ens1no Mállo do Paran& Soa Os-
mar Dias. .... .. ... ..... • .............. .. 

89 DIICUI!IIdo o PR ~ 176197. que autonza o Estado 
elo.....,. a COJIInllar e prestar~·· a openç1o 
ele cn!d!to '""""""· juDIO ao Banco lnrenmencano ele 
DesenvoiYUIIellto - BID. com o 1~ da UlUlo, no ~or 
ele USSIOO 000.000.00 I<Zm tm111t!os ele dólares DOJte
IIIIOIICIIIOI), ele pnnctpal, clestmanclo-se 05 ra:unos ao 

89 

liDanclamento pama1 do Programa ele &paoslo, Me
lhona e lnovaçiio oo Ensino Mállo do Paran4. Sen. José 
Eduardo 0.11'1. .. - -- - - .. -

DIICUI!IIdo o PR n'l76197. que ouronza o Estado 
do Paraná I COIIIrlltar o pn:star contrapranba 1 opençlo 
de cn!cbto ellleniO. JUDio ao llaiK:O lntemnencano ele 
Desenvolvamemo- BID, com o aval da Umlo. DO valor 
de USSIOOOOOOOO.OO (cem nulhlles ele cl6lares oone
amencanos). ele pnnc1pal, clesbnanclo-se os n:cursos ao 
fiiiiDCiamento paraal do l'mi'IJD8 ele &panslo, Me-

179 lhona e lnovaçlio 110 Ens1no Mállo do Paran4. Sen. JOSI! 
Eduardo .... . . . ..• . . . . . .••.•. o 

REQlJERIMENI'O 
Requenmento fi' I 1231117. sobcttando mfonna· 

çl!es ao Muusnu do l'laooJamento e Or;amentD IObre a 
reiiiiiiiCTIÇio pn:V!SII pelos contra10S ontre BNDES e 
empn:sas ele modelagem de venda Sen José Eduardo 
Dull'a. • - ·--

191 Anunaa requenmento no qual sobetta mfonna-
çl!es 10 MlniSIIO do Plane.Jameato • Orçameato sohn: ra
tos eslnlnhos ocorndos na pnvlbzaçlo da empresa ele 
OnerJIII el&nca do Eslado ele SOQPpe 5en José Eduanlo 
Dulrll. 
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RETROSPECTIVA 

Reflex.i!lo sobre Olli aconlt...'"lmento:r. de 1997 Sen 
Jurua Manse 

RODO\ IA 
SaU!!o[ação com m. contratos de empresumos entre 

o Governo Federal e os bancos Jntema.:tortals. para a re
,;·uperaç,N de rodo'us fo.:le1"3.1s Sen &:bson Lobão 

1SC1 
Prottlemas na econorrua do Estado de Santa Cata

nna. de"1ckt às noticias deturpadas pelo!!- mewos de co. 
murucação Sen Espen<hilo Amln 

SOLENIDADE 
Solemdade realiZada no Palk•o do Planalto. onde 

o Presidente Fernando Hennque Cardoso enb'e~a prO· 

377 

rruos a personahcbde'ii. e msntu1-;ôes hgadas à QL!e'!!ol.ão 
dos cbreno~~; humanos Sen I.A.cto Alcântara 

<LIAM• 
Sobre documenlo do Re~tor da lTm"ersl(lade do 

Amazonas. Prafessor \\ alnur Barbosa. que atesu redu
zu em rrucrocosmo o processo de desmantelamento de 
d1\ersos m::ursos Sen Jefferson Péres 

<UNICEFl<Vtde ANIVERSARIO I 

VISITA tVtde POLITICA EX'IERNAI 

VOZ DO BRASIL 

A campanha dos concessronános oonrra a U'aiiS
nussão cbána de "A Voz do Brasil" Sen Nabor Jdruor 
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414 
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em IUnçlo da luta pelarsuaJdacle riCI8I .. • • ..... • .. 

ADEMIR ANDRADE 
Cumprimana o Senador JOSI! Eduanlo Dull'a pelo 

seu duc:uno. Apa11e ao Sen. Jose Eduanlo Dull'a ·- •• 

ALBINO BOA VEN'ItJRA 
HOIIIOII8gelll ele pew ao u-Seaador Benedno 
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Cenle!W1o da m•ençlo do vampuo Coocle Drá-
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Sobdarua-se ao cbscuno do Senador F~~~~Cebno 
Pemra IDbJe Belo Honzome (MG) Apa11C ., Sen 
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CARLOS BEZERRA 
Dificuldades dos pequenos produto"" turars ele 

obtençlo de financ:wnentos 
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Lertun do PLC ri' 74197 ln" 3 549197, oa on

Jielll). que chsp!le IObre a aubsntwçlo Jl8dual da frota 
oliaal ele veículos ... • .. • .. • .... • .. 

PR ri' 174197, que altera o Regrmento Interno do 
Senado Federal • 

PR r# 17519'1, que al1era o Re11Jmento lnlerno do 
Senado Federal - ... • - • • .. • .... • .. .. 

VOIOs de pc:oar pelo faleamento do u-Senador 
Benedrto Fermra. .. . .. . .. . . 
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Parecer ~ 8~:!197 - Comtssão Dan:tora que apre
senu ~ão final ckJ PDL rt! 101/97 l~ 5~1191 na C.:i
m.ll'a do.-. Deputados 1 

Parecer rP 853197 - Conussão Dlretora que apre
S<!Ita redaçilo final do PDL n' 103197 !n' 477197. na Ca· 
mara dC"llo Deputado!!~ 1 

CASILDO MALDANER 
Ne.:esstdade de pubh<3oillo do uabalho do Con· 

gress.o Nac1onal no ano de 1997, para o conhecmtento 
do rovo Prasllc'lfO 

EDISON LOBÃO 
Sobre o CódiJ!O Nmonal de Trinsllo 
Homenagem a Belo Honzoo"' tMGI pelo seu 

cente-náno Aparte à Sen Jurua Manse 
Sansfaçio ~Com os. ronuatos de empréstnnos entte 

o Governo Fednal e os bancos 1DtemaciODal5, para a re
cupençllo de rodoVIas federais 

EDUARDO SUPUCY 
Sobdanza-se ao Sc:nador Osmar Dias. comple

mmlalldo aspectos do seu chsc:uno Apane ao Sc:n Os
mar Dias 

Homenagem il Declaraçllo Uruvenal dos O.n:uos 
Humanos 

PLS ~ 292197, que altera chspostbvos da Let ri! 
9 533197, que au1onza o Poder Exe.."b"' a conc.d<r 
apo1o fmii1CC'Iro aos Mwud'p.os que tnsbtuí1"C'RR. progra
mas de pru~ba de renda múuma asSOCiados a ações so
CJoeducalJvas 

Comenta o PLS n' 29"..197 

ELCIO ALVARES 
Apolo ao discurso do Sebador JosE lgMolo fer. 

n:tra sobre o Estado do Espmto Santo Apan. ao S.n 
JosE lgnácto Ferretra 

EMIUA FERNANDES 
liDrrtl:llagem ao Ola Umversal dos Dtn:tws HIIIIIIIIIOSo 

ESPERIDIÃO AMIN 
Cmtenúto de Belo Honzon"' 1MG1 Apane I 

Sen lli.rua Mansr 
R.S ... 293NI. que traLida undica;ão das daw dos 

vestJbulan:s naslnsb!Uiçõeo Fedentts de Emtno Supeaor 
Problemas na eoononua do Estado de Santa Catanna 

deVIdo ils IIObaas deturpadas pelos metOS de comwucaçlo 

FRANCEUNO PEREIRA 
Pan:cer n" 842197 - Conussio Dtretont. que apre· 

smta n:dação final das Emendas do Senado ao PLC n" 
118184 ln" 634195. na ongeml 

Pan:cer n2 84:l/97 - Conus<io de COIISDIUtçio. 
lUSbça e C.dadarua. ao PLC ri' SS/97 ln' 2 685·AI96 na 
ongem), que acrescenta rn.:r.sos ao § J! do art. ..,.,.,.,.,., da 
Leu,O 8 691/93 

Pan:cer n" 844197 - ComlSSão de AssuntoS Eco
norm<"os. sobre a Mensagem n!! :!57/96. do Prestdente 
Fernando Hennque Cardoso ao< Srs Membros do Sena. 
do Federal. propondo que seja autonzada a rontr4tação 
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378 
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120 

120 

de crédJt('l txtemo com (!ar:mt1a da Republtca Federall\ a 
dc1 Brasil no 'aJorequr,aJenteaak." tTSSIOOOOOfXJO.OO 
Icem nulhões de dólare~ norte-amcncanos1. cL: pnnc~pal 
entre o Estado do ParanJ e o Banco Jn1eramencano ck 
Destn\olvnnento - BID. dtstlnada ao finanCJamento 
p:m:tal d~ Programa de Expansão. Melhona < lnovlll'ão 
no Enstno MEdto do P .II1IIIá. 

PR n.!!. 176JQ7. que autonza o Esrado do Paraná a 
contratar e presw contra,:aranua a operaçlo de crédno 
e:uemo. JUDIO ao o Banco lnter:unencano dr De!!.envol
\17nt'DIO - BID. com o aval d.1 l 1mão. no valor de 

US$100 000 000.00 Icem trulhões d< dólares norte
amenL:anosJ, d~ prmc1pal. destmando-se os recur
sos ao finanCiamento parctal do Programo~ de Expan
são. M~lhona e Inovação no Ensmo Méd1o do Pa 
raná 

Pan:cer n" 846197 - Cotrussio de Assuntos Eco
nôtrueos, sobn: a Ofttto "S" n" 63196 !n" I 933196 na 
ongem) do Pn:stdente do Banco Cmtral do Brastl. en· 
canunhando sohtttaç.lo do Governo d~ Estado do Pat:a
ná. no senttdo de ser autonzada a colllralao;lo de c:rédtto 
.., ... aquele Estado e o Banco lntemacronal para Re· 
consauÇio e DesenvolYimeuto - BIRD. no valor de 
USSI75 000.000.00 (cento e setenta e cmco trulhões de 
dólares norte--amencanos) desanando-se os recursos ao 
Programa de Alivto I Pobn:za Rural e Gen:nctamento de 
Recursos Naturats- Pat:an.i 12 Meses 

PR n2 178197. que autonza o Estado do Paraná. 
a contnnar e prestar conrragaranua a operaç.lo de cré
dno externo. com o aYal da Uru5o. JUnto ao Banco Jn
temaaoaaJ para Reconstrução ~ Dest"nvolvJinenro -
BIRD. no valor de US$175 000 000.00 tcento e se· 
trota c cmco mdllões dr dóJ.an:s none-americanosl. 
destinando-se os recursos ao Programa de Alivio à 
Pobreza Rural e Ckrenc•amento de Recursos NaturaJs 
- Parart.i 12 Meses 

Comemoração aos 100 anos de Belo Honzonte 
!MOI 

H1st6nco da evoluçlo de Belo Hor1zoate 
IMGl 

Parecer oral • Emmda n" l·Pien ao PR n" 
176197. que au1onza o Estado do Parart.i a conualar e 
prestar contragarantta a operação de cr6dno ex.remo 
JUnto ao Banco lnteramencano de Desenvolvtmenlo -
BID. com o aval da Urulo, no valor de 
US$100 000 000.00 Icem nulhOes de dólues norte-ame· 
ncanos). de pnnc1pal. deshnando-se os recursos ao fi
nanttamento pan:tal do Programa de Expansão. Melho· 
na e lnovll\'ilo no Enstno ME.llo do Paraná 

GERALDO MELO 

Par=r n" 856/97 - Comus.!o Duolor:i. que apn:
senta n:dação final do PR n! 178197 

GERSONCAMATA 

Cumpnmenta o Senador JosE lgnãcto F..,.,ra 
pelo lbscurso sobn: o Estado do Esptnto Samo Apane 
ao Sen JosE Igna<to Fermra 
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GILBERTO MIRANDA 

PLS ri! :!82197. que mdu1 C'S iei'\'I~O· pubbcos 
aeroponuãnos no Plograma N.oc1onal de De,.Slao~Jo 

Pmcer oral às Emmdas ao PR n" 167197. que ou
ll>nza o Mumc:lplo de São Paulo a 01111111". por m01o de 
ofertas pubbcas. Letras Fman<elns do Tesouro do Mu
ruCIJIIO de Slo Paulo - LFTMSP. desanando-se os ..,. 
cursos ao g~ro de sua dfvJC:Ia mobJ.h4na tOm venCJmenlo 
no 1• semestre de 1998 

JEFFERSON Páu:s 
Sobre documento do ROitor da Umvers1dade do 

Amazonas Professor Wolnur Barbosa. que atesta redu· 
z.tr em tmCtOCOsmo o processo de desmantelamento de 
di versos recursos . 

JONAS PINHEIRO 
Preslaçlo de Contas do Programa de Revnah· 

zaçlo das Coopent1•as de Produçlo AgropecuAna 
-RECOOP. ... .. . . 

JOSAPHAT MARINHO 
Encanullhancfo a YOtaçilo da redação final das 

Emendas do Senado Fedml ao PLC n" 118197 (rtl 
634175. na 0111J0111), que UISDDU o C6dlgo Cml .. 

JOSé AGRJPINO 
l'anoc:er ... 833197 - Cllnusslo de AIISUIIIOS Eco

n6rmc:os,....,.., a Mensagem ... 213196 (..,. IA75/97, na 
onsem1. do Pnsulente Fernando Hennque Cardoso. so
bcltalldo que 10J0 IIIIOnZida a J:~~~~tngÇio de afdlto .,.. 
temo, ....., o Repabbca Feclena•a do Bn~d e o Banco 
bneramenc:ano de DesenYOIYUIIOIIIO - BID, no volor 
eqwvolenre allh! US$300.000.000 00 (tzezentos nulhCies 
ele dólares IIOIIe-amencanosJ, de pnnapaL desonando
se os recursos ao fi111111<1amento paraol do Programa de 
Restaunçlo e Descenaabzaçlo de RodoYias Fedenla •. 

PR rtl 173197, que .,tonza a Repllbllca Fodelaava 
do BnsJI a ........,. openç1o de aüto ......., com o 
BIIICO lnlenmenc:ano de llosalvol•llneniO - BD>. 110 .,._ 
lor eqwv....,. a III! US$300.000.000.00 (llaeiiiOS auiiJ6. 
.. de d6JaroiiiDrle-llllenCI), de pnnopol, ~ 
os JeCUISOS ao finanaamauo poraal do Programa de a..s
laiiiiiÇio e Descenbabzaçlo de RocJ.mas FaleraJs _ • • 

JOSé EDUARDO 
Dlseuando o PR ,.176197, queautonza o Esmdo 

elo Paraná a COIItratar e prostar contragannaa a openç1o 
de c:ml1to .. temo. JUDIO ao o Banco lnteramenc:ano de 
Desenvolvunento - BID. com o aval da Urulo. no volor 
ele US$100.000.000 00 Cc:em nuuroe. de dólares nane
amencanos\, de pnnapal, desbDando-se os recursos ao 
fiuanaamento parall elo Plograma de Eapanslo. Me
lhana e Inovação no Ensmo M<!cho do ......,._ 

JOSé EDUARDO OUTRA 
Dlsculllldo o PLS "' 216197. que dlspOe sobre o 

Tlado de ParuCJf'll'lo em Rec:e11a de Semço Pllbbco 
Concedido - TPR 
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Requenmemo n! 1 123197. iabcuando lnforma
ÇOellii ao Mm1srro do Planejamento e Orçamen1o sobre a 
remuneraçla prev151a polos contratos entn: BNDES e 
empresas de modela,... de venda 

Dlsal!lndo o PR "'17f:l'l7 que autonza o Estado 
do Panná 1 contratar e prostar comngannoa a opençlo 
de créd1to e11em0. junto ao o Banc('l lnlel'amencano de 
Desenvol\1menta - BID, com o avol da Urulo. no volor 
de USS 100.000.000 00 (c:em lllllhões de dói..-.. none-
amencanos). de pni1Cipal. desbnando-se os """""'' ao 
finanaamento pll<'ial do Plograma de Eapansio. Me
llJCma e lnovoçlo no EIIS\no Ml!.llo do PIJI'IIli •• 

Anuncia requenmen!o DO qual sobcua anronna~ 
çlles ao M1n1S11D do Planejamento e Orçamento ....,.., fa
tos estranhos ocomdos oa pnvaazaçlo da empresa de 
e1101g1a elo!aica do Estada de Sr:QPpo 

5<lbre o mamfesto da 11 Coafer&.:.a NaCJonol de 
Asslst!nda Sacio! 

O aucesso da candtdalura do Sr Lwz lpjcuJ 
Lula da Sdval Presdnaa da Repllbllc:a 

JOSé FOGAÇA 
Parecer ri' 132197 - Conusslo de A .. UDIOS Eco-

n&rucos. sobre o Oflao ·s· nl! 92197, do Govemaclor do 
Estado de Mmas Gerais. sohatando aotonzaçlo do Se
oado Federal. para 1 cootrai&Çio de opençlo de c:Rdlto. 
JUDIO l Companfua Vole do Rio Doce 5/A, no valor de 
R$9 264.666.46. deSimocta 10 finaaaamento da execu
çlo de obru e JlrOiniiiiS aa ....., de desenvolvuuento 
ec:on6mJ<o IOCUII do ESiado • • • • • .. ... .. ....... . 

PR ... 172/97, que autonza o Estado do Minas 
Gerais a elevll' tenlJAAWlamente e em cadler escepao
md, os bmues esraheleaclos no art. 4!, mruos I e D, da 
Resoluçlo "' 69195. e 1 """tratar opençlo de c:Rdlto 
JIIIIIO l Compaalua Vole do Rio Doce S/ A, ao valor de 
R$9 264.666,64 .. ••• • • .. .. ... .. 

5 JOSé IGNÁCIO FERREIRA 
PLS ti' 283197, que IUIOnza o Poder Eaecuavo a 

mar o Fundo de Apmo a Mla00114A- a ...- adnum..,._ 
do pelo Banco NICIOnal de DosenvoiWIIOIIIO SoCiaL • • • 

PLS n' 2~7 - Complemenw. que esiBbelece 
1111n11 .. sobn: a fixaçlo de coefi<Jeiii<S ao Fulldo de Par
bapaçlo dos Mumc:f(lloo. .. .. • • • ... • 

7 PL5 ... 285197, que altera 1 Lei ti' 8 072/90, que 
cbsp6e ....,.., os mmes hecbOIIdos nos termos do on 1•. 
IIICISO XLID, da Consbtwçlo Federal •••• , 

PLS n" 286197. que disp6e ....,.., o Conui! da Ba
aalliclroptllca do Rto Doce 

Estado elo Espfnto Santo· qualidade de \'Ida com-
ponlvell de palses de Pnmeuo MUDdo . ... . ...... . 

' 
JOSé ROBERTO ARRUDA 

Parecer ond ao PLS ,.216197, que dlsplie sobre o 
395 Tlado de ParuCJpaçlo em Rece1ta de SerY1ço Pdbbco 

Concedido ~ TPR . . .... . .... 

.IÚLIOCAMPOS 
DiSC111mdo o PaJecer ... 818197- Conusslo de Ser-

lO I VIÇOS de lnfia-Estrutura. sob"' a Mensagem n" 209197 
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IV 

t ~ I .U.IS/Q7 no~ etnl!em 1 do Prestd~nU! Fernando H~nn o\ camrantu. tJos conces .. aon.mü!. contra a u·an .. 
qu .. C.udow que submetc.· .1 dell~rJ;Jv de, Scon..tdo Fe- mtss.M:r d1.ur.::1 de A \'o.z do Brasrl •16 
J.:oral a e~olhd do Sr Jacom~ de A!:':utar para compor .1 

~•i!" Sl•ASSUJI<A pn~tr:l O.retona da A~êncta '.ll:'tonal dt Energ1il Ele-
rn~d- -\''EEL :9 Dt.scuUndo o PR n2 J 66197 que auronZ3 a elev.1-

Ho"""""""""" O.a Um' =I dos Dul:l1os HIIIII3!IO< 38 'ão lemporana do!! brrutes de enchvtdamento do Est3do 
RcsposlJ. à falsJ. denuncta sobre a 83DCada Fede- do RJQ de lane•ro. para que possa enuur. por meto de 

ral d..: Maro Grosso ter u!lado p.ua outros tin!!-, pane "" ofertlS pubhcas:, Letras Fmance'lfas do Tesouro do Esra-
Orçamento de 1998. desunado a tmgaç.ão -U2 do do Rto de Janetro- LfTRJ. desunando-se os recur-

sos ao gtro de sua d1v1da moblhána com vencnnenm no 
Jlr.\1A IIIARJSE l'semesu• de 19'>8 so 

Homena!!em 1l c1dade de Belo Honzontr tMG\ Comemoração ao aruversilno dJ. Declaraçio Um-
pelo seu centen:mo 368 versai dos Dtrellos Humanos 1~8 

Parecer ~ 8.S.u<J7- Com.Jssão Dtretora. que apre- Sobre o Fundo de Manul<nçilo e lles<nvolviDien-
..,,. rtdação final do PR n" 1761'17 ~99 10 do Ensmo Fundamenlal e de Valonzaçlo do MasiSie-

Pare«r n" 855197 - Conussão 01re10r:1. que apre- no I~S 
son1a redaçio final do PR n" 177197 401 Parecer ri- 847197 - Comtssão de Assunlos Eco-

Reflexão sobre os acon1ec1memos de J 997 411 nórrucos. sobn: o Ofi('IO "'S" n! 109197. do Pm:1denre ckl 

LAl!lm CAMPOS 
Banco Cenlllll. que encammha ao Senado Federal sobc1-
laÇio do Mwuc!JHO do Rio de Janeuo para que possa 

DJscu1mOO o PR rfl. I 76197. que aulmza o Esrado enubr Letras Financewras do Tesouro do MuruapiO do 
do Paraná a ... -onuatar e prestar conuapranaa a operaçlo Rlo de Jane~ro - LfTM ... RJQ CUJOS recursos serão ckst1-
de crédno externo. JUnto ao o Banco ln~era~nencano de nados ao g~ro da dtvJda mob1hana venctvel no 12 semes-
DesmvolvuneniO - BID. com o aval da UmJo. no valor Ire de 199S :..&: 
de USSIOO.OOO.OOOOO Icem nulhae. de dólares nono- PR ri- J 79/97, que aur:onz.J o MuntCIPJO do Rio de 
amm~:mosJ. de pnnctpal des.tmando-se os recursos ao Jarm.ro a emmr. por meto de ofenas pubbcas. Letras. F1-
tinanclollnen!O pan:1al do Programa de Expansilo. Me- nancetras do Tesouro do Muructpto do R.to de Janeuo -
lhona e lnova(IO no Ensmo Médto do Paraná 391 LfTM-RJO. desiUWido-se os recursos ao I!ITO da d1v1da 

LEOMAR QUINfANILHA mobtbána venaul no ]!.semestre de 1998 :!-!<> 

Homenasm de pesar ao ex-Senador Bened110 V ONOFRE QUINAN 
Ferre..-a 22 Traia do fechameniO da Delogac:1a Ro[!lonal do 

PLS n" 290197 que ena a Escola A,rol6c111Ca Fe- MuuSléno das Cornwucações em Gotirua (Q0) e sua 
deral de Gurup1 r!'OI 264 11311Sfmnna para oo1r0 Eslado. 14(1 

Sche a anUa da polibc:a exll!m3 do BIIISil """' a 
Áfnca face l ..... do Mlrusao Exba:Jrdmáno pill3 o Doim- OSMARDlAS 
volvunmoda eo.tado Marfim. Áfnc:a Sr Tc:hd<e Sd<a. 4:!9 Complemema o discurso do Senador Robeno Re-

LEONEL PAIVA 
qu11io Apane ao Senador Roberlo Requ1ão 15 

Preocupaçilo com a econom1a do Esudo do Par11-
Homenagem ao Dta t'nl\enal dos Du-enos Hu- •• ·~ manos 121 Defesa a calllnta que anclut seu nome ao Esl3do 
HomenJgem a" ~.-enrc::nmo dt Bekl Honzontc do Paraná IS 

IMG• 373 Parec.:r n! ~5197 - Conuss.io de: o\ssunros Eco-
LEVY DI~S nomtcos sobre a Mensagem ~ 81197 1 n! 3.54197. na on-

Complementa o dtscurso do Senador Júlio C.!ltl- gem 1. do Presadente Fem:uu:lo Hennque Cardoso sobe•-

pos Apanr ao Sen Juho Campos 413 tando auronzaçlo do Senado Federal para a Republica 
Fedcrauva do Brasil conceder aval a operação de crcdno 

LÚCIO ALCÂ'ITARA externo no valor total equtvalenre a Y:!J 686 000 000 00 
Dascutmdo o PLS ~ :! 16/Q7 que dtspõe dxe o t \lOte e três balhões. setscentO'i e oitenta e set~ mtlhõ.::s 

T11ulo dt Part1c1paç~, em Ro.""eua Je Sm rço Pllbbco dt Jenes Japoneses). entre o Oovern~ do Est:Jdl" do 
Concedado - TPR 99 Paraná e o The Overseas Eronom1c Cooperauon Fund 

A solemdade reahz.ad3 no PJiacto do Planalto. - OECF (Fundo de Cooperaçio Econõmtca llllram4· 
onde o Prestd~te Fernando Hennque Cardoso entrega rmaJ de.sunad.a .ao financ1amemo parc1.:1l do ProJC'Io 
prenuos a perscmahdade!!o e InStituiÇões hgadas a questão de" Saneamento Ambiental do Estado do Parana a 
dos d1reuos humanos 130 se:r executado pela Companh1J. de Saneamen1o do 

Trata d.l qut!.D.l do 1dO'S.ü no Braosd 141 Parana- S<I.NEPAR n 
PR n" 177197. que aUionza o Eswto do Parana a 

NABORJUNOR contr.ltar com o aval da Untão. opeoraçio de credno ex.-
Trata de eduonal pubhcado na Folha de S.PauJo temo no valor rotai equ1vaJem.e a Y:!J 686 000 ~-00 

UluladC' "A T\' Abtna na Sar,eu 416 entre o Go\ emo do Estado do P:lran.t c o The Overseas 



Sob<~:a uanscnçlo nos Anais do Senado f<dm! do 
discurso que analisa o paco1e fiscal do Gcwemn Fecl<roJ • 
as repen:u!Oiies sobre a a:anonua • o povo br.osoleuos 

"TCOTÕNJO VILELA FILHO 

PLS .,_ 291197. que ena o Adl<lonal de Meii!Ona 
Amblenr.al - .U.IA. !DCldeDIO sobre os pnoços de venda 
dos combusnv01s fósSeJs c o Fundo de Ap01o l Melhona 
Amblcnr.al- FAMA 

418 

265 

V. Al.DECK ORJio'ELAS 
Pam:er ri' 848197 - Conusslo de Assuntos Eco

nônuoos. sobre o PLC ri' 72197 - Complemcnlal' Cri' 
lol/9~. na ongeml. que dlspOe sobre a fiuçlo dos c:oefi
C!cnles do Fundo de Pan!ctpaçto dos Muru<JpJos 

Encanunh111clo a •otação elo PLC ri' 72197 -
Complemenlar lrl' 14195- Complemcncar. na ongeml. 
que d1spê'le sobre a flllliÇio dos coefic•cn"" do Fundo de 
Par11<1paçlo dos MuruciJIIOS • 
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Ata da 187!. Sessão Deliberativa Extraordinária 
em 1 O de dezembro de 1997 

3l! Sessão Legislativa Ordinária da 5()!!. Legislatura 

Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães e Geraldo Melo 

As 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Albino 
Boaventura - Antonio Caries Magalhães - Antônio 
Caries Valadares - Artur da Tavola - Bello Parga -
Benedita da Silva - Beni V eras - Bernardo Cabral -
Caries Bezerra- Caries Patrocínio- Caries Wilson -
Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Edison Lobão 
- Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Emília Fernan
des - Epitacio Cafeteira - Esperidião Amin - Fer
nando Bezerra - Flaviano Melo - Francelina Pereira 
- Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata -
Gilberto Miranda - Gilvam Borges - Guilherme Pal
meira - Hugo Napoleão - Jader Barbalho - Jeffer
son Peres - João França - João Rocha - Joel de 
Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -
José Agripino - José Alves - José Bianco - José 
Eduardo - José Eduardo Outra - José Fogaça -
José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda - José 
Serra - Júlio Campos - Júnia Marise - Lauro Cam
pos - Leomar Quintanilha - Leonel Paiva - Levy 
Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcãntara - Lúdio 
Coelho - Marluce Pinto - Nabor Júnior- Ney Suas
suna - Onofre Quinan - Osmar bias - Otoniel Ma
chado- Pedro Simon- Ramez Tebet- Regina As
sumpção - Renan Calheiros - Roberto Freire - Ro
berto Requião - Romero Jucá - Romeu Tuma - Ro
naldo Cunha Lima - Sebastião Rocha - Sergio Ma
chado - Teotõnio Vilela Filho - Vilson Kleinubing -
Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 76 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha 
Lima, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 
PARECERES 

PARECER N2 831, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Económi
cos, sobre o Ofício ne S 111, de 1997, do 
Exmo. Sr. Governador do Estado do Mato 
Grosso do Sul, encaminhando ao Senado 
Federal solicitação para contratar opera
ção de crédito junto à Caixa Económica 
Federal, no âmbito do Programa de Apoio 
à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Es
tados, no valor total de R$40-000.000,00 
(quarenta milhões de reais). 

Relator: Senador Romero Jucá 

I - Relatório 

Exmo. Sr. Governador do Estado do Mato 
Grosso do Sul, encaminha ao Senado Federal, por 
intermédio do Ofício n" S 111, de 1997, solicitação 
para contratar operação de crédito junto à Caixa 
Económica Federal, no âmbito do Programa de 
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Esta
dos, no valor total de R$40.000.000,00 (quarenta mi
lhões de reais). 

Os recursos oriundos dessa operação de crédi
to destinam-se ao financiamento da execução do 
Programa Especial de Incentivo ao Desligamento 
Voluntário do Poder Executivo daquele estado. 

De acordo com as informações constantes no 
parecer do Banco Central do Brasil, a operação de 
crédito pretendida pelo Estado do Mato Grosso do 
Sul terá as seguintes características financeiras: 

a) valor pretendido: R$40.000.000,00 (quarenta 
milhões de reais); 

b) encargos financeiros: 
- sobre os saldos devedores atualizados, inci

dirão, a partir da data em que os recursos estejam 
colocados à disposição do beneficiário, encargos fi
nanceiros equivalentes ao custo de captação médio 
da CEF, apurado com base no balancete do mês an-
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terior ao da data de liberação da primeira parcela 
acrescido de 0,5% a.m; 

- os encargos serão capitalizados mensalmen
te e prefixados trimestralmente, cQm base no último 
balancete da CEF: 

- a CEF fará jus à comissão de-abertura de 
crédito correspondente a 1,5% sobre o valor do cré
dito aberto, incidente no ato da liberação de cada 
parcela; 

c) Condições de pagamento: 
-a dívida será paga em 14 prestações mensais 

consecutivas calculada com base na Tabela Price; 
d) Destinação dos recursos: financiar o progra

ma de ajuste do quadro de pessoal (Programa Espe
cial de Incentivo ao Desligamento Voluntário do Po
der Executivo), do Estado de Mato Grosso do Sul. 

11- Voto do Relator 

A operação de crédito referida anteriormente 
insere-se no âmbito do Programa deApoio à Rees
truturação e ao Ajuste Fiscal de Estados, levado a 
efeito pela União, e enquanto tal está subordinada 
às Resoluções n° 70, de 1995, e n" 12, de 1997, do 
Senado Federal. 

Exigem essas resoluções que os estados ob
servem os seguintes dispositivos da Resolução n° 
69, de 1995, do Senado Federal, como condições 
prévias à contratação do refin(l.nciamento: 

1) auto!ização Legislativa para a realização do 
refinanciamento; 

2) certidões negativas de quitação _dedril::>utQs 
federais e de reguiarídace de situação do FG_TS . e 
declaração de adimplência junto ao Sistema Finan
ceiro Nacional e aos credores internos; 

3) compr?vação de cumprimento do disposto 
nos artigos 27 e 212 da Constituição Federal, e na 
Lei Complementa; n9 82, de 1995, assim como de 
pleno exercício da competência tributária conferida 
pela Constituição Federal. 

Note-se, portanto, que a realização da referida 
operação de crédito enc:ontra-se dispensada do 
cumprimento de uma série de exigências e condiçõ
es estipuladas pela Resolução nº 69, de 1995, do 
Senado Federal. notadamente do cumprimento dos 
limites de endividamento previstos em seu art. 4º, in
cisos I e 11. Nesse sentido, o momame e o serviço 
das operações de crédito realizad<=.s ao amparo do 
Programa de Apoio à Reestrutt.:·ação e ao Ajuste 
Fiscal dos Estados não serão co·nputados, ncexer
cício financeiro em que torem ce!<'brados, nos limites 
de endividamento referidos. 

Ademais, aiendenao àquelas conaições e exi
gências. o Estado do Mato Grosso do Sul anexou ao 

pedido as certidões de adimplência e de regularida
~de doEstado junto aoiNSS,FGTS, Tributos Fede
rais e ao Sistema Financeiro Nacional. 

Por outro lado, de acordo e<om informações 
constantes do Parecer DEDIP/DIARE-97/965, do 
Banco Central do Brasil,_o Governo do Estado do 
Mato Grosso do Sul apresentou Certidão do Tnbunal 
de Contas do Mato Grosso do Sul atestando o cum
primento do disposto nos arts. 27 e 212 da Constitui
ção Federal, o pleno exercício da sua competência 
tributária, bem como a observância do limite máximo 
de dispêndio com pessoal, determinado pela lei 
Complementar nº 82, de 1995. cabe observar, toda
via, que esta Certidão não foi encaminhada ao Se
nado Federal. 

Atende.ndo a exigên~ia.e.stipula~cja pela Resolu
ção nº 117, de 1997, foi apresentada Certidão do 
Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do 
Sul, autenticada, atestando a não existência de re
ceitas decorrentes de privatização, a partir do adven
to da resolução acima referida. 

Como ressaltado, nos termos do art. 12 daRe
solução nº 70/95, as operações de crédito realizadas 

.ao amparo daquele programa encontram-se dispen
sadas do cumprimento de uma série de exigências e 
condições da Resolução 69/95, inclusive dos limites 
de endividamento acima mencionados. Entretanto, 

. não estão elas dispensadas da observância do limite 
definido no caput do seu art. 3º, verbis: 

"Art. 3º As operações de crédito reali
zadas pelos-Estados. Distrito Federal, pelos 
Municípios e por suas respectivas autar
quias, em um ·exercício, não poderão exce

·der ao-montante das despesas de capital fi
xadas na Lei Orçamentária Anual correspon
dente, ressalvadas as autorizadas mediante 

-créditos suplementares ou especiais com fi
: nalidade precisa, aprovada pelo Poder Le
~gislativo, por maioria absoluta, observado o 
disposto nessaTesolução." 

Relativamente a esse limite de endividamento, 
conforme apuração corÚida naquele parecer do Ban
co Central do Brasil. a operação pleiteada se enqua
dra no limite acima. 

__ ._pe _uma perspecti•:a fw.anceira e de t:nanças 
públicas, a opemçãÕ de~::réditcp:etendida incorpora 
especificidadesque ajustrri~rn plenamente, a saber: 

Jl}appe@.ção de crédito oret;}nÔida -deverá im
plicarU_fT1custoequivalente a 2,C428, ao mês, cor
respondente ao atuai custo de captaÇao -médio da 
CEF, acrescido de juros de 0,5%, valor esse basta:;
te favorável quando comparado ao custo médio efe-
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tivo verificado para empréstimos contratados junto a 
bancos privados por intermédio das operações de 
antecipação de receita orçamentária. Essa estimati
va de custo é indicativa das condições financeiras 
favoráveis da operação de crédito pretendida; 

b) a contratação da referida operação de çrédi
to contribuirá para o necessário ajuste nas contas 
públicas do Estado, condição indispensável à manu
tenção do processo de estabilização econômica. 

Nesse contexto, diante da natureza estratégica 
que a operação de crédito em exame representa 
para a sustentação do programa de estabilização em 
curso, e para o ordenamento das finanças públicas 
estaduais somos pela autorização deste Senado Fe
deral à celebração da operação de crédito em tela, 
nos termos do seguinte projeto de resolução: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2171, DE 1997 
Autoriza o Estado do Mato Grosso 

do Sul a contratar operação de crédito 
junto à Caixa Econômica Federal, no âm
bito do Programa de Apoio á Reestrutura
ção e ao Ajuste Fiscal de Estados, no va
lor total de R$40.000.000,00 (quarenta mi· 
lhôes de reais). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É o Estado do Mato Grosso do Sul a 

contratar operação de crédito junto à Caixa Econô
mica Federal, no âmbito do Programa de Apoio à 
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Estados, no 
valor total de R$40.000.000,00 (quarenta milhões de 
reais). 

§ 12 Os recursos referidos no caput destinam
se, integral e obrigatoriamente, a financiar o Progra
ma Especial de Incentivo ao Desligamento Voluntá
rio do Poder Executivo. 

§ 22 A utilização dos recursos referidos no ca
put para fins diversos do autorizado pela presente 
resolução implicará o vencimento imediato da totali
dade da operação de crédito de que trata esta nor
ma, sem prejuízo das sanções legais pertinentes ao 
caso. 

Art. 22 A operação de crédito referida no artigo 
anterior terá as seguintes condições financeiras bá· 
sicas. 

a) valor pretendido: R$40.000.000,00 (quarenta 
milhões de reais); 

b) encargos financeiros: 
- sobre os saldos devedores atualizados, inci

dirão, a partir da ·data em que os recursos estejam 
colocados à disposição do beneficiário, encargos fi
nanceiros equivalentes ao custo de captação médio 

da CEF, apurado com base no balancete do mês 
anterior ao da data de liberação da primeira parcela, 
acrescido de 0,5%a.m.; 

- os encargos serão capitalizados mensalmen
te e prefixados trimestralmente, com base no último 
balancete da CEF. 

- a CEF fará jus á comissão de abertura de 
crédito correspondente á 1,5% sobre o valor do cré
dito aberto, incidente no ato de liberação de cada 
parcela; 

c) condições de pagamento: 
-a dívida será paga em 14 parcelas mensais 

consecutivas, calculada com base na Tabela Price; 
d) garantia: a ser concedida pela União; 
e) contragarantia: recursos provenientes das 

receitas próprias, quotas-partes do Fundo de Partici· 
pação dos Estados, créditos previstos na Lei Com
plementar n2 87, de 1996, e outras garantias em di
reito admitidas; 

f) destinação dos recursos: financiar o progra
ma de ajuste do quadro de pessoal (Programa Espe
cial de Incentivo ao Desligamento Voluntário do Po
der Executivo) do Estado de Mato Grosso do Sul. 

Art. 32 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala da Comissão, 9 de ·dézembro de 1997.
Belo Praga; Presidente Eventual - Romeiro Jucá; 
Relator- João Rocha - Levy Dias - Ramez Tebet 
-José Eduardo Vieira- Beni V eras- Joel de Hol
landa - Albino Boaventura - Jonas Pinheiro -
Francelina Pereira - José Agripino - Fernando 
Bezerra - Gilvan Borges. 

PARECER N2 832, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Econômi
cos, sobre o Ofício n2 S 92, de 1997, do 
Governador do Estado de Minas Gerais, 
solicitando autorização do Senado Fede
ral, para a contratação de operação de 
crédito junto á Companhia Vale do Rio 
Doce S.A., no valor de R$9.264.666,46, 
destinada ao financiamento da execução 
de obras e programas na área do desen
volvimento económico social do Estado. 

Relator: Senador José Fogaça 

I - Relatório 

O Excelentíssimo Senhor Governador do Esta
do de Minas Gerais, por intermédio do Ofício n2 •s• 
92, de 1997, solicita autorização do Senado Federal 
para a elevação temporária dos limites de endivida
mento de que tratam os incisos I e 11 do art. 42 da 
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Resolução n° 69, de 1995, para que possa contratar 
operação de crédito, junto á Companhia Vale do Rio 
Doce S.A., no valor de R$9.264.666,46. 

Os recursos a serem contratados destinam-se 
a financiar a execução das seguintes obras e progra
mas: I - Programa de Mobilização Comunitária do 
Serviço Voluntário de Assistência Social - Servas 
(R$1.264.666,46); 11 - obras na rodovia MG 120, no 
trecho Riacho de Machados-BR-251 (2.300.000,00); 
III- obras no trecho BR-116, entroncamento de Tu
miritinga-Capitão Andrade-ltanhomi (1.000.000,00), 
IV - obras na rodovia MG 232, no trecho Mesquita
Santana do Paraíso (2.200.000,00}; V- obras na ro
dovia que liga Dionísio a São Domingos da Prata 
(1.000.000,00), VI- Centro de Feiras de Exposições 
de Minas Gerais (1.500.000,00). 

A operação de crédito pretendida deverá ser 
realizada com as seguintes características: 

a) valor pretendido: R$9.264.666,46 (nove mi
lhões, duzentos e sessenta e quatro mil, seiscentos 
e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos); 

b) encargos: 
-no prazo de carência: juros de 1% ao ano; 
-durante as amortizações: juros de 3% ao ano; 
- reajuste do saldo devedor: 80% da variação 

do IGP-M no período compreendido entre a libera
ção do mútuo e a amortização de cada parcela; 

c) condições de pagamento: 
-do principal: em 16 (dezesseis) parcelas se

mestrais, após carência de 4 (quatro) semestres; 
-dos juros: semestralmente exigíveis, inclusive 

no período de carência; 
d) garantia: quotas do FPE. 

11- Voto do Relator 

Operações financeiras dessa natureza estão 
sujeitas ao cumprimento das condições e exigências 
estabelecidas na Resolução nº 69, de 1995, do Se
nado Federal que, além de observância quanto aos 
aspectos de natureza estritamente financeira, exige 
que o estado observe os seguintes dispositivos 
como condições prévias à contratação do financia
mento: 

1) autorização legislativa para a realização da 
operação pretendida; 

2) certidões negativas de quitação de tributos 
federais e de regularidade de situação do FGTS e 
declaração de adimplência junto ao Sistema Finan
ceiro Nacional e aos credores externos; 

3) comprovação de cumprimento do disposto 
nos artigos 27 e 212 da Constituição Federal, e na 
Lei Complementar n2 82, de 1995, assim como do 

pleno exercício da competência tributária conferida 
pela Constituição Federal. 

Atendendo àquelas condições e exigências, o 
Estado de Minas Gerais anexou ao pedido as certi
dões de adimplência e de regularidade junto ao 
INSS, FGTS, e de tributos federais .. 

Ademais, o estado apresentou Certidão do Tri
bunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ates
tando o cumprimento do disposto nos arts. 212 da 
Constituição Federal, relativo a gastos com manu
tenção e desenvolvimento do ensino, bem como o 
pleno exercício da competência tributária. É certifica
da, ainda, a observância do disposto no art. 27 da 
Constituição Federal, dando cumprimento ao estabe
lecido na referida norma constitucional relativamente 
à remuneração dos membros do Poder Legislativo 
local. 

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Ge
rais certifica também que o estado despendeu 
77,45% das receitas correntes com pessoal, no 
exercício financeiro de 1996, extrapolando o limite 
máximo de 60% fixado pela Lei Complementar n° 
82, de 1995, que disciplina esses gastos. Vale res
saltar que esse mesmo diploma legal assegura um 
prazo de 3 (três anos), contados a partir de 1996, 
para que os estados que se encontram em situação 
de desacordo, retornem àquele limite. 

É de se ressaltar, ainda, que o Estado de Mi
nas Gerais encontra-se adimplente junto às institui
ções integrantes do Sistema Financeiro Nacional, 
conforme informações constantes do Cadastro da 
Dívida Pública- CADIP. 

Relativamente às condições financeiras da 
operação pleiteada, conforme demonstrado no Pare
cer Dedip/Diare- 97/793 do Banco Central do Brasil, 
há descumprimento dos limites de endividamento defi
nidos pela Resolução n° 69/95 do Senado Federal. 

Entretanto, esse mesmo parecer deixa eviden
ciado que, independente dessa operação de crédito 
pretendida, o Estado de Minas Gerais já se encon
trava com os limites de endividamento definidos no art. 
4°, incisos I e 11 da Resolução 69/95, extrapolados. 

Todavia, a relevância das obras e dos progra
mas a serem financiados, aliado ao esforço que vem 
sendo empreendido pelo Estado de Minas Gerais, 
que certamente num curto espaço de tempo conse
guirá promover os ajustes necessários ao equilíbrio 
de sua situação financeira, justificam que esta Casa 
dispense tratamento excepcional a esse pleito. 

Ademais, a concessão de autorização ao Esta
do de Minas Gerais para a contratação do financia
mento pretendido viabilizará, sem dúvida, importan-
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tes aportes de recursos financeiros ao estado, em 
condições financeiras extremamente favoráveis, so
bretudo quando se tem presente as aluais dificulda
des ao crédito e os exorbitantes níveis das taxas de 
juros praticadas em financiamentos ainda disponí
veis no mercado. 

As demais condições e exigências estipuladas 
pela Resolução n° 69/95 são plenamente atendidas 
pelo Estado de Minas Gerais, conforme evidenciado 
pelos documentos que acompanham o ofício em 
questão. 

Somos, portanto, pela autorização pleiteada 
pelo Estado de Minas Gerais, nos termos do seguin
te Projeto de Resolução: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 172, DE 1997 

Autoriza o Estado de Minas Gerais a 
elevar temporariamente, e em caráter ex
cepecional, os limites estabelecidos no 
art. 4o, incisos I e 11, da Resolução n° 69, 
de 1995, e a contratar operação de crédi
to junto à Companhia Vale do Rio Doce 
S.A., no valor de R$9.264.666,46 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É o Estado de Minas Gerais autorizado 

a elevar temporariamente, e em caráter excepcional, 
os limites estabelecidos no art. 4°, incisos I e 11, da 
Resolução nº 69, de 1995, e a contratar operação de 
crédito, junto à Companhia Vale do Rio Doce S.A., 
no valor de R$9.264.666,46 (nove milhões, duzentos 
e sessenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e 
seis reais e quarenta e seis centavos). 

Parágrafo único. Os recursos referidos no ca
put deste artigo serão destinados ao financiamento 
das seguintes obras e Programas: I - Programa de 
Mobilização Comunitária do Serviço Voluntário de 
Assistência Social- SERVAS (R$1.264.666,46); li
obras na rodovia MG 120, no trecho Riacho de Ma
chados - BR 251 (R$2.300.000,00); III - obras no 
trecho BR 116, entroncamento de Tumiritinga- Ca
pitão Andrade - ltanhomi (R$1.000.000,00); IV -
obras na rodovia MG 232, no trecho Mesquita - San
tana do Paraíso (R$2.200.000,00); V - obras na ro
dovia que liga Dionísio a São Domingos do Prata 
(R$1.000.000,00), VI- Centro de Feiras e Exposiçõ
es de Minas Gerais (R$1.500.000,00). 

Art. 2º A operação de crédito referida no artigo 
anterior terá as seguintes condições financeiras: 

a) valor pretendido: R$9.264.666,46 (nove 
milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, seiscen
tos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centá
vos); 
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b) encargos: 
-no prazo de carência: juros de 1% ao ano; 
- durante as amortizações: juros de 3% ao 

ano; 
- reajuste do saldo devedor: 80% da variação 

do IGPM no período compreendido entre a liberação 
do mútuo e a amortização de cada parcela; 

c) condiçõeJ; d? pagamento: 
-do principal: em 16 (dezesseis) parcelas se

mestrais, após carência de 4 (quatro) semestres; 
-dos juros: semestralmente exigíveis, inclusive 

no período de carência; 
d) garantia: quotas do FPE. 

-Art.-3° A-presente autonzaçao deverá ser exer
cida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, 
contados da data de sua publicação. 

Art. 42 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala da Comissão, 9 de dezembro de 1997. -
Bello Parga, Presidente Eventual - José Fogaça, 
Relator - Gilvan Borges - João Rocha - Ramez 
Tebet - Levy Dias - Francelina Pereira - Jonas 
Pinheiro - Romero Jucá - Albino Boaventura -
Beni V eras- Edison Lobão- Freitas Neto. 

PARECER Nº 833, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Económi
cos, sobre a Mensagem nº 213, de 1997 
(n2 1.475197, na origem), do Presidente da 
República, solicitando seja autorizada 
contratação de operação de crédito exter
no entre a República Federativa do Brasil 
e o Banco lnteramericano de Desenvolvi
mento-BID, no valor equivalente a até 
US$300,000,000.00 (trezentos milhões de 
dólares norte-americanos) de principal, 
destinando-se os recursos ao financia
mento parcial do Programa de Restaura
ção e Descentralização de Rodovias Fe
derais. 

Relator: Senador José Agripino Maia 

I - Relatório 

Por intermédio da Mensagem nº 213, de 1997 
(Mensagem nº 1.475, de 1º de dezembro de 1997, 
na origem), o Presidente da República solicita seja 
autorizada contratação de operação de crédito exter
no entre a República Federativa do Brasil e o Banco 
lnteramericano de Desenvolvimento-BID, no valor 
equivalente a até US$300,000,000.00 (trezentos mi
lhões de dólares norte-americanos) de principal, 
destinando-se os recursos ao financiamento parcial 
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do Programa de Restauração e Descentralização de 
Rodovias Federais. 

Integram a Mensagem, cujo processado abran
ge as folhas 01 a 174, os eguintes documentos: 

a) Exposição de Motivos n2 680/MF, de 28 de 
novembro de 1997, do Ministro de Estado da Fazen
da, às folhas 2 e 3; 

b) Parecer PGFN!COF/nº 1935!97, de 21 de 
novembro de 1997, da Procuradoria-Geral da Fazen
da Nacional, que examina o aspecto legal da opera
ção de crédito pretendida, às folhas 5 a 9; 

c) Parecer STN!CoreffDiref n2 460, de 27 de 
outubro de 1997, da Secretaria do Tesouro Nacional 
do Ministério da Fazenda, que examina a operação 
de crédito em termos de seu mérito e dos limites de 
endividamento da União, às folhas 1 O a 18; 

d) Oficio Firce/DiautfSucre-97/416, de 3 de se
tembro de 1997, do Departamento de Capitais Es
trangeirosfFirce do Banco Central do Brasil à Secre
taria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, 
informando o credenciamento da República Federa
tiva do Brasil para negociar, no exterior, a pretendida 
operação de crédito, às folhas 19 e 20; 

e) Oficio nº 358!CGCR/SPO/MT, de 18 de 
agosto de 1997, do Coordenador-Geral de Captação 
de Recursos da Subsecretaria de Planejamento e 
Orçamento do Ministério dos Transportes ao Coor
denador-Geral de Orçamento e Finanças da Procu
radoria-Geral da Fazenda Nacional do Ministério da 
Fazenda, encaminhando cópia do Aviso nº 540fGM/MT, 
de 7 de agosto de 1997, por intermédio do qual o Minis
tro dos Transportes propõe a contratação da operação 
de crédito pretendida, às folhas 21 e 22; 

f) Cópia parcial da Lei n2 9.276, de 9 de maio 
de 1996, que 'Dispõe sobre o Plano Plurianual para 
o período de 1996/1999 e dá outras providências"., 
às folhas 23 a 25; 

g) Fax nº 179!97, de 14 de outubro de 1997, da 
Diretora Substituta do Departamento de Programas 
de Infra-Estrutura da Secretaria de Orçamento Fede
ral do Ministério do Planejamento e Orçamento, ao 
Coordenador-Geral de Responsabilidades e Haveres 
Mobiliários, do mesmo Ministério, informando os re
cursos previstos no orçamento de 1997 e 1998 para 
a operação de crédito pretendida, à folha 26; 

h) Documento 'Limites de Endividamento da 
União', de responsabilidade da Secretaria do Tesou
ro Nacional do Ministério da Fazenda, demonstrando 
que a operação de crédito pretendida atende às exi
gências de limites de endividamento da União pre
vistas nos arts. 22, 32 e 42 da Resolução n2 96, de 
1989, do Senado Federal, às folhas 27 a 40; 

i) Ata das negociações realizadas entre o Go
vemo~orasileíro-e--oHãnco lnteramericano de Desen
volvimento, com referência à operação de crédito 
pretendida, às folhas 41 a 51; 

j) Minuta do contrato de empréstimo entre a 
República Federativa do Brasil e o Banco lnterameri

-cano de Desenvolvimento, às folhas 52 a 88; 
I) Portaria n2 21 O, de 28 de julho de 1997, do 

Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fa
zenda, divulgando a execução orçamentária do Go
verno Federal relativa ao bimestre maio/junho de 
1997 e os balanços financeiro e patrimonial das em
presas que integram o Siafi, às folhas 89 a 139; 

- m) Procedime-nto para licitações, relativo ao 
Programa de Restauração e Descentralização de 
Rodovias Federais, às folhas 140 a 164; 

n) Procedimento para a seleção e contratação 
de firmas consultoras e especialistas individuais, re
lativo ao programa de Restauração e Descentraliza
ção de Rodovias Federais, às folhas 165 a 172; 

o) Aviso n2 1.671 - Supar/C. Civil, de 1 º de de
zembro de 1997, do Ministro de Estado Chefe da 
Casa Civil da Presidência da República ao Primeiro 
Secretário do Senado Federal, encaminhando a 
Mensagem Presidencial, à folha 173; 

p) Declaração do recebimento da Mensagem 
Presidencial, à folha 174. 

A operação de crédito externo tem as seguin
tes características: 

a) mutuário: República Federativa do Brasil; 
b) executor: Departamento Nacional de Estra

das de Rodagem-DNER; 
c) mutuante: Banco lnteramericano de Desen

volvirnento-BID; 
d) natureza da operação: empréstimo externo; 
e) finalidade: financiar parcialmente o Progra

ma de Restauração e Descentralização de Rodovias 
Federais; 

f) valor: equivalente a até US$300,000,000.00 
(trezentos milhões de dólares norte-americanos) de 
principal; 

g) juros: sobre os saldos devedores diários do 
empréstimo, a uma taxa anual para cada semestre a 
ser determinada pelo custo, calculado pelo BID para 
dólares, dos empréstimos unimonetários qualificados 
tomados pelo banco durante o semestre anterior, 
acrescido de um diferencial, expresso em termos de 
percentagem anual, que o banco fixará peri
odicamente, de acordo com sua política sobre as ta
xas de juros; 

h) comissão de crédito: 0,75% (setenta e cinco 
centésimos por cento) ao ano sobre o saldo não de-



sembolsado do financiamento, contada a partir de 60 
(sessenta) dias após a data de celebração do con
trato; 

i) despesas de inspeção e supervisão: 
US$3,000,000.00 (três milhões de dólares norte
americanos), correspon-dentes a 1% (um por cento) 
do financiamento; 

j) prazo para o desembolso dos recursos: qua
tro anos contados a partir da vigência do contrato; 

I) vigência do contrato: a partir da data de sua 
assinatura; 

m) condições de pagamento: 
- do principal- o empréstimo deverá ser amor

tizado pelo mutuário mediante o pagamento de pres
tações semestrais consecutivas e tanto quanto pos
sível iguais; vencendo-se a primeira parcela na pri
meira data em que deva ser efetuado o pagamento 
dos juros, e a última, o mais tardar em 25 de outubro 
de 2017; 

- dos juros - semestralmente vencidos, em 25 
de abril e 25 de outubro de cada ano; 

- da comissão de crédito - semestralmente 
vencida, nas mesmas datas estipuladas para o pa
gamento dos juros; 

- das despesas de inspeção e supervisão: em 
prestações trimestrais, tanto quanto possível iguais, 
ingressando nas contas do BID independentemente 
de solicitação do mutuário. 

Cumpre observar que as datas estipuladas 
para pagamento poderão ser prorrogadas para man
ter correlação com a efetiva data de assinatura do 
contrato. 

11- Voto 

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 
52, inciso V, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 393, parágrafo único, do Regimento Inter
no desta Casa, a iniciativa de projeto de resolução 
que implique o exercício da competência privativa do 
Senado Federal de autorizar operações extemas de 
natureza financeira de interesse da União. 

O Programa de Restauração e Descentraliza
ção de Rodovias Federais, sob a coordenação e 
execução do Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem - DNER e tendo como cc-executores os 
Departamentos de Estradas de Rodagem - DER's 
dos Estados participantes, objetiva: 

1. transferir para os Estados cerca de 
13.000km de rodovias atualmente sob a jurisdição 
do DNER; 

2. restaurar aproximadamente 14.000km de ro
dovias federais, aí incluídas as obras nos trechos ro-

doviários a serem transferidos para a administração 
estadual; 

- 3. conceder à iniciativa privada a exploração de 
5.000km de rodovias federais. 

O Parecer PGFNJCOF/n° 1.935/97, da Procu
radoria-Geral da Fazenda Nacional, informa que as 
~ ... formalidades prévias à contratação, prescritas na 
Constituição Federal, na Resolução n° 96, de 15 de 
novembro de 1989, restabelecida pela Resolução n° 
17, de 5 de junho de 1992, ambas do Senado Fede
ral, no Decreto-Lei n2 1.312/74, na Portaria MEFP nº 
497/90, e nos demais dispositivos legais e regula
mentares pertinentes, foram integralmente obedeci
das .• ." 

O Parecer STN/COREF/DIREF nº 460, de 
1997, da Secretaria do Tesouro Nacional, declara 
que • ... há margem nos limites de endividamento da 
União, estabelecidos pelo Senado Federal, para a 
contratação da presente operação de crédito relati
vamente aos artigos 22, 3° e 42 da Resolução SF 
96/89, restabelecidos porforça da Resolução SF 17, 
de 5-6-92.". 

Os autos do presente processo encontram-se 
instruídos com toda a documentação exigida pelo § 
32 do art. 4° da Resolução n• 96, de 1989, que dis
põe sobre limites globais para as operações de cré
dito da União. 

Tendo em vista o exposto, manifesto-me favo
ravelmente a que se autorize a República Federativa 
do Brasil a contratar a pretendida operação de crédi
to, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 173, DE 1997 

Autoriza a República Federativa do 
Brasil a contratar operação de crédito ex
terno com o Banco lnteramericano de De
senvolvimento - BID, no valor equivalen
te a até US$300,000,000.00 (trezentos mi-

- lhões de dólares norte-americanos) de 
principal, destinando-se os recursos ao 
financiamento parcial do Programa de 
Restauração e Descentralização de Rodo
vias Federais. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° É autorizada a República Federativa do 

Brasil, nos termos da Resolução n2 96, de 1989, do 
Senado Federal, a contratar operação de crédito ex
temo com o Banco lnteramericano de Desenvolvi
mento - BID, no valor equivalente a até 
US$300,000,000.00 (trezentos milhões de dólares 
norte-americanos) de principal, destinando-se os re-
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cCJc:;os ao financiamento parcial do Programa de 
Restauração e Descentralização de Rodovias Federais. 

Art. 2º A operação de crédito externo a que se 
refere o art1go anterior tem as seguintes característi
cas: 

a) mutuário: República Federativa do Brasil; 
b) executor: Departamento Nacional de Estra

das de Rodagem - DNER; 
c) mutuante: Banco lnteramericano de Desen

volvimento- BID; 
d) natureza da operação: empréstimo externo; 
e) finalidade: financiar parcialmente o Progra

ma de Restauração e Descentralização de Rodovias 
Federais; 

f) valor: equivalente a até US$300,000,000.00 
(trezentos milhões de dólares norte-americanos) de 
principal; 

g} juros: sobre os saldos devedores diários do 
empréstimo, a uma taxa anual para cada semestre a 
ser determinada pelo custo, calculado pelo BID para 
dólares, dos empréstimos unimonetários qualificados 
tomados pelo banco durante o semestre anterior, 
acrescida de um diferencial, expresso em termos de 
percentagem anual, que o banco fixará peri
odicamente, de acordo com sua política sobre taxas 
de juros; 

h) comissão de crédito: 0,75% (setenta e cinco 
centésimos por cento) ao ano sobre o saldo não de
sembolsado do financiamento, contada a partir de 60 
(sessenta) dias após a data de celebração do con
trato; 

i) despesas de inspeção e superv1sao: 
US$3,000,000.00 (três milhões de dólares norte
americanos), correspondentes a 1% (um por cento) 
do financiamento; 

j} prazo para o desembolso dos recursos: qua
tro anos contados a partir da vigência do contrato; 

I) vigência do contrato: a partir da data de sua 
assinatura; 

m) condições de pagamento: 

- do principal: o empréstimo deverá ser amortiza
do pelo mutuário mediante o pagamento de prestações 
semestrais consecutivas e tanto quanto possível iguais; 
vencendo-se a primeira parcela na primeira data em que 
deva ser efetuado o pagamento dos juros, e a última, o 
mais tardar em 25 de outubro de 2017; 

- dos juros: semestralmente vencidos, em 25 
de abril e 25 de outubro de cada ano; 

- da comissão de crédito - semestralmente 
vencida, nas mesmas datas estipuladas para o pa
gamento dos juros; 

- das despesas de inspeção e supervisão: em 
prestaçóes tnmestra1s, tanto quanto passivei iguais, 
ingressando nas contas do BID independentemente 
de solicitação do mutuário. 

- f'arágrafo_único.As_datas_estipuladas para pa
gamento poderão ser prorrogadas para manter cor
relação com a efetiva data de celebração do contrato. 

- Art. 3º A contratação da operação de crédito 
externo a que se refena o art. 1º deverá efetivar-se 
no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias 
cantatas da data da publicação desta resolução. 

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala da Comissão, 9 de dezembro de 1997. -
Belo Parga, Presidente Eventual - José Agripino, 
Relator - Beni V eras - João Rocha - Gilvan Bor
ges- Jonas Pinheirq- Rame~ Tebet -Fernando 
Bezerra - Francelina Pereira - Albino Boaventu
ra - Levy Dias - Freitas Neto - Edison Lobão -
Romero Jucá. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projetes que serão lidos pelo Sr. 
12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

São lidos os seguintes: 
PROJETO DE LEI DO .SENADO N2 282,DE 1997 

Inclui os serviços públicos aeropor
tuário_s . no Programa Nacional de Deses
tatização 

- O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Ficam incluídos no Programa Nacional 

de Desestatização os serviços públicos de explora
ção de infra-estrutura aeroportuária. 

Art. 2º A desestatização dos serviços de que 
trata o art. 1 º será feita mediante a modalidade de 
concessão, nos termos da Lei nº 8.987, de 13 de fe
vereiro de 1995, e da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 
1995. 

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará os 
procedimentos necessários à concessão dos servi
ços aeroportuários, no prazo de 1 80 dias, a contar 
da data da publicação desta Lei. 

Parágrafo único. A regulamentação deverá es
pecificar: 

I - a relação dos aeroportos cujos serviços se
rão concedidos à iniciativa privada; 

11 - cronograma oe execuç:ãoâas concessões. 
Art. 49 Os contratos de concessão dos serviços 

aeroportuários deverão conter cláusula que assegu
re, a todas as empnasas aéreas, acesso indiscrimi-
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nado aos serviços essenciais à sua operaçao, nos zer tace a essas dificuldades toma-se imperiosc< a 
aeroportos abrangidos por esta Lei. adoção de estratégias gerenciais e operacionais i:-Jo-

Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua -vadoras, de modo a maximizar a utilização da Intra-
publicação. -Estrutura disponível, com o consequente emprego 

Art. 6" Revogam-se as disposições em contrário. de sofisticados recursos humanos e tecnológicos. 
Justificação A administração aeroportuária, dadas as eir-

A manifesta opção por uma reduçao da interfe- cunstâncias mencionadas, tende a se tornar ativida-
rência do Estado nas atividades econômicas vem in- de cada vez mais complexa, para o que se requer 
duzindo o Governo à desregulamentação dos servi- uma estrutura modema e ágil, capaz de acompanhar 
ços públicos, com forte tendência a que essa diretriz a dinâmica do setor. A exploração dos serviços aero-
seja estendida ao transporte aéreo de passageiros, portuários é, portanto, mais compatível com o siste-
dando prosseguimento à política de flexibilização do ma de organização de uma empresa privada, que 
setor iniciada em 1992. conta com maior autonomia e flexibilidade, do que 

Inspirada no modelo de desregulamentação com os padrões rígidos da administração pública. 
adotado nos Estados Unidos, em 1978, acredita-se Nesse sentido, a proposição que apresenta-
que essa diretriz provoque, no Brasil, impactos se- mos está totalmente inserida nos princípios que nor-
melhantes àqueles observados no mercado aéreo tearam a criação do Programa Nacional de Desesta-
norte-americano. Tais impactos representaram. na- tização, segundo preceitua o art. 12 , inciso IV, da Lei 
quele país, espetacular redução dos valores de tarifa nº 9.491, de 1997, que o disciplina: 
efetivamente praticados e significativo aumento do 'Art. 1º O Programa Nacional de De-
número de viagens. sestatização - PND tem como objetivos fun-

No Brasil, o movimento de passageiros do damentais: 
transporte aéreo vem apresentando crescimento ex- ji,:;·::··~~-~~-;i·b~·i;·~-~-;~--~··;~~~t~Í~~~~ão 
pressivo nos últimos anos. Se adotado modelo de econômica do setor privado especialmente 
desregulamentação, nos moldes do que foi implanta- para a modernização da Infra-Estrutura e do 
do nos Estados Unidos, as expectativas são de que, parque industrial do· País, ampliando sua 
em breve, os serviços de trasportes aéreos de pas- competitividade e reforçando a capacidade 
sageiros passem a constituir um setor- econôlffico empresarial_ nos diversos setores da econo-
extremamente dinâmico, expectativa, de resto, reler- mia, inclusive através da concessão de cré-
çada pelo excelente desempenho que vem demons- dito;" 
Irando o transporte aéreo de carga no País. Em vista do exposto, solicitamos a colaboração 

No contexto do cr?~clmento do _merc_él_d_o_, _<>_I_~ __ dos nobres Parlamentares para aprovar o projeto para 
Ira-Estrutura aeroportuana. te~ papel fundamen_tal, __ él p!Í\@~~~.9_®!!_<~._eroportos que ora apresentamos. 
na medida em que pode _:>Jgmflcar u~ pon~o de es- Sala das SeSsões, 10 de dezembro de 1997.-
t~ngulamento na expansao d?s serv1ços aereos, se Senador Gilberto Miranda. 
nao forem adotadas adequaaas med1das para sua 
modernização e aumento de sua capacidade. 

Com efeito, os principais aeroportos, no Brasil 
como no mundo inteiro, enfrentam problemas de 
crescente congestionamento, demandando investi
mentos constantes para acompanhar o ritmo de 
crescimento da indústria. A essa situação acrescen
ta-se a necessidade de adaptação da Infra-Estrutura 
aeroportuária às novas gerações de aeronaves,-de 
maior dimensão, e à globalização dos serviços de 
transporte, com o aparecimento de centros aeropor

LEGISLAÇÃO CITADA 
------ - ----

LEI Nº 8.987, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995 

Dispõe sobre o regime de conces
são e perrnissão da prestação de servi· 
ços públicos previsto no art. 175 da 
Constituição Federal, e dá outras provi
dências._ 

LEI Nº 9.07~, DE 7 DE JULHO DE 1995 
tuários de âmbito continental. 

Além disso, o aumento da capacidade dos prin- Estabelece normas p~ra outorga_ e 
cipais aeroportos sofre limitações de ordem física _ p~orrogaçoes _das concessoes e permis-
indisponibilidade de terrenos adjacentes, res-tr'fÇaoa ---- -- -- soes_ ~e ~erYIÇOS públicos e dá OUtras 
operação em horários noturnos, por exemplo - e providencias. 
ambiental, especialmente a poluição sonora. para fa- ....................................................................... . 
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LEl Nº 9.4S1. 8E 9 DE SETEMBRO DE 1997 

Altera procedimentos relativos ao 
Proornma Nàcional de Desestatização, re
vog~ a Lei n~ 8.031, de 12 de abril de 
1990, e dá outras providências. 

O Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte lei. 
Art. 1 º O Programa Nacional de Desestatiza

ção-PND tem como objetivos fundamentais: 
1 - reordenar a posição estratégica do Estado 

na economia transferindo à iniciativa privada ativida
des indevidamente exploradas pelo setor público. 

11 - contribuir para a restruturação económica 
do setor público especialmente através da melhoria 
do perfil e da redução da dívida pública liquida; 

III - permitir a retomada de investimentos nas 
empresas e atividades que vierem a ser transferidas 
á iniciativa privada. 

IV - contribuir para a Reestruturação económi
ca do setor privado, especialmente para a modern
ização da infra-estrutura e do parque industrial do 
País, ampliando sua competttividade e reforçando a 
capacidade empresarial nos diversos setores da eco
nomia, inclusive através da concessão de crédito; 

(Às Comissões de Constituição, Justi
ça e Cidadania de Serviços de Infra-Estrutu
ra e de Assuntos Econômicos, caberá a esta 
última decisão terminativa) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 283, DE 1997 
Autoriza o Poder Executivo a criar o 

Fundo de Apoio à Microempresa, a ser 
administrado pelo Banco Nacional de De
senvolvimento Social, e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 º Fica o Poder Executivo autorizado a 

criar o Fundo de Apoio à Microempresa - FAME, a 
sqr administrado pelo Banco Nacional de Desenvol

mento Económico e Social - BNDES, com o objeti-
vo de dar apoio financeiro e creditício às microem
presas. 

Art. 2º O Fundo de Apoio à Microempresa será 
constituído por 1% (um por cento) da receita obtida 
com a venda de ativos da União, dentro do Progra
ma Nacional de Desestatização, de que trata a Lei 
nº 9.491, de 9 de setembro de 1997. 

Art. 3º Os agentes operadores do BNDES de
verão observar as seguintes condições na contrata
ção je onerar,:õas de crédito no âmbito do FAME: 

I - taxa de juros máxima de 12% (doze por 
cento) ao ano; 

11 - atualização dos saldos devedores pela apli
cação do Índice Geral de Preços do Mercado -
IGPM, da Fundação Getúlio Vargas; 

Bi - potencial de crescimento. e geração de em
prego da microempresa. 

Art. 42 Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 52 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

As microempresas representam 95% do uni
verso das empresas brasileiras e são responsáveis 
pela maioria dos empregos gerados na economia 
brasileira. Apesar disto, poucos são os incentivos con
cedidos a esse importante segmento empresarial. 

As elevadas taxas de juros tem impossibilitado 
o .ace_ssos dos microempresários aos empréstimos 
bancários, já que uma operação de crédito pode sig
nificar a falência do empreendimento e a perda de 
um património de toda uma vida de árduo trabalho. 
A recente elevação dos juros, adotada pelo governo 
federal para combater os efeitos em nosso país da 
crise mundial das bolsas de valores, tende a agravar 
ainda mais a situação acima descrita. 

Como forma de garantir o acesso da microem
presa a linhas de crédito compatíveis com sua capa
cidade de pagamento, proponho a criação do Fundo 
de Apoio à Microempresa. O FAME seria formado 
por 1% da receita obtida pelo Programa Nacional de 
Desestatização, de modo a não pressionar o Orça
mento da União com a criação de novas despesas. 

Ademais, as operações do FAME teriam suas 
taxas de juros limitadas a 12% ao ano, com os sal
dos devedores atualizados pelo IGPM. 

Pelos grandes impactos sociais e económicos 
da presente proposição, espero contar com o apoio 
dos nobres pares para sua rápida aprovação. 

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1997.
Senador José lgnácio Ferreira. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
~ LEI Nº 9.491, DE 9 DE SETEMBRO DE 1997 

Altera procedimentos relativos ao 
Programa Nacional de Desestatização, re
voga a Lei n2 8.031<1>, de 12 abril de 1990, 
e dá outras providências. 

(À Comissão de Assuntos Económicos 
-decisão terminativa.) 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Os pro
jetas serão publicados e remetidos às Comissões 
competentes. 

Os Projetas de. Resolução de n2s 171, 172 e 
173, de 1997, resultantes de pareceres lidos ante
riormente, ficarão perante a Mesa durante cinco dias 
úteis, a fim de receber emendas, nos termos do art. 
235, 11, f, do Regimento Interno, combinado com o 
art. 4º da Resolução n° 37, de 1995, do Senado Fe
deral. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Encer
rou-se ontem o prazo para apresentação de emen
das ao Projeto de Lei do Senado nº 216, de 1997, de 
autoria do Senador José Serra, que dispõe sobre o 
Título de Participação em Receita de Serviço Poíblico 
Concedido (TPR) e dá outras providências. 

Ao Projeto foram oferecidas oito emendas. 
Estando em regime de urgência, a matéria 

constará da Ordem do Dia da sessão deliberativa or
dinária de hoje, oportunidade em que será proferido 
o parecer sobre as emendas apresentadas. 

São as seguintes as emendas ofereci-
das: 

EMENDA 1 - PLEN DO PROJETO DE LEI 
DO SENADO Nº 216, DE 1997 

Dê-se ao art. 3º, § 2º, a seguinte redação: 
"Art. 3º ............................................... .. 

§ 2º Os valores correspondentes ao 
percentual da receita integrarão, para o fim 
de recolhimento de tributos, a receita bruta 
das vendas e serviços da concessionária, 
sendo por esta recebidos dos consumidores 
ou usuários, em nome e conta dos investido
res e a estes transferidos, por intermédio do 
agente fiduciário." 

Justificação 

O texto proposto no projeto de lei isentaria as 
concessionárias do pagamento de impostos contn
buições e taxas que incidissem sobre o faturamento 
da empresa, uma vez que a parcela da receita nego
ciada na forma de TPR não integraria a receita bruta 
das vendas da concessionária e, portanto, a:base ae 
cálculo desses tributos. Essa isenção induziria a for
te distorção no regime tributário dessas empresas, 
dando margem a formas de elisão fiscal e conse
qüente redução de recolhimento de tributos aos co
fres públicos. 

Não seria adequado embutir neste projeto um 
mecanismo tão poderoso de benefício tributaria, 

principalmente considerando-se que esse artificio 
surge no momento em que a concessão para a pro

-dução e oferta de serviços públicos estão sendo 
transferidos a empresas privªJta~ • .As_ concessões 
e/ou privatizações já realizadas serão significativa
mente valorizadas, representando uma alteração 
substancial das condições previstas nessas privati
zações sem que se verifique a apropriação dessa 
melhoria pelo Poder Público na forma de maiores 
ágios. 

Sala das Sessões, 1 O de dezembro de 1997. -
Senador José Eduardo Outra. 

EMENDA 2- PLEN AO PROJETO DE LEI 
DO SENADO Nº 216, DE 1997 

Substitua-se, no art. 5º§ 2º, a expressão •auto
rização de financiamento" por amortização de finan
ciamento" 

Justificação 

Trata-se apenas de uma emenda de redação 
que acreditamos refletir melhor o pensamento do au
tor. 

Sala das Sessões, 1 O de dezembro de 1997. -
Senador José Eduardo Outra. 

EMENDA 3 - PLEN AO PROJETO DE LEI 
DO SENADO Nº 216, DE 1997 

Inclua-se os_seguintes § 3º no art. 5º, renume
rando-se os demais: 

"Art. 5º ................................................ .. 

§ 3º Cada concessionária poderá reali
zar mais de uma emissão de TPR seja para 
investimento ou amortização de financia
mento, mas a soma dos valores globais das 
emissões não poderá exceder a 50% (cin
quenta por cento) do valor das receitas to
tais previstas para o prazo de vigência do di
reito dos investidores." 

Justificação 

Por tratar-se de concessão de serviço público, 
o Poder Público não pode permitir que sua oferta fi
que comprometida em decorrência de gestão teme
rária e comprometíinento excessivo das receitas fu
turas do serviço. Temos que estabelecer parâmetros 
a fim de que o capital de giro_n~~essádo para apre
servação da qualidade do serviço não fique compro
metida. 

Nesse sentido, a presente 2menda pretende 
restringir o percentual de receita que poderá ser ce-



dido aos investidores em relação às receitas totais 
previstas. 

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1997.
Senador José Eduardo Outra. 

EMENDA 4- PLEN AO PROJETO DE LEI 
DO SENADO N2 216, DE 1997 

Inclua-se no art. 7" o seguinte inciso IV: 
"Art. 7" ............................................... .. 

IV - a emissão de TPR cujo prazo de 
vigência do direito dos investidores ultrapas
se a data de extinção da concessão. • 

Justificação 

A forma de concessão da produção e oferta de 
serviços públicos a empresas privadas impõe certas 
limitações inerentes à limitação temporal da gestão 
dos serviços, previstos no contrato de concessão. 
Havendo a altemãncia na titularidade da outorga dos 
serviços, faz-se necessário que a Lei restrinja a 
possibilidade de transferência de ônus contratual en
tre as empresas. 

A presente emenda tem por objetivo a adequa
ção das regras de emissão do TPR com a realidade 
imposta pela Lei de Concessões. 

Sala das Sessões, 1 O de dezembro de 1997. 
Senador José Eduardo Outra. 

EMENDA 5 - PLEN AO PROJETO DE LEI 
DO SENADO N' 216, DE 1997 

Dê-se ao art. 15, inciso I, a seguinte redação: 
"Art.15 ............................................... . 
I - assumir as obrigações da conces

sionária perante os investidores, bem como 
transferi-las à nova concessionária, na hipó
tese de intervenção na concessão; 

Justificação 

Essa emenda tem por finalidade adequar as 
obrigações do poder concedente às restrições im
postas pela emenda anterior, que veda a emissão de 
TPR com prazos que ultrapassem a data do término 
da concessão do serviço. ao estabelecermos essa 
restrição, não haverá a necessidade de obrigar o po
der concedente a assumir os compromissos deixa
dos pela concessionária, quando da extinção da 
concessão. 

Sala das S:ssoes 10 de dezembro de 1997.
Senador Jose E..Juardo Outra 

EMENDA 6- PLEN AO PROJETO DE LEI 
DO SENADO N2 216, DE 1997 

Substituir, no art. 15, inciso 11, a expressão 
•empreendimeno• por •empreendimento•. 

Justificação 

Trata-se apenas de uma emenda de redação, 
com o objetivo de eliminar erro de digitação. Sugeri
mos ao Relator uma detalhada revisão do texto do 
projeto para corrigir outros erros que porventura pos
sam existir. 

sala das Sessõs, 10 d~ dezembro de_ 1997. -
Senador José Eduasrdo Outra. 

EMENDA 7- PLEN DO PROJETO DE LEI · 
DO SENADO N2 216, DE 1997 

Inclua-se o§ 12 no art. 15, renumerando-se os 
demais: 

"Art.15 ....................................... _ ......... .. 
§ 12 Ficã o poder concedente proibido 

. de proceder ao resgate de TPR durante o 
período em ·que estiver assumindo Jis 9bri

-gações-estabelecidas no inciso L 

Justificação 
A presente e-menda pretende apenas comple

mentar e clarificar as obrigações estabelecidas no 
inciso I deste artigo. De acordo com o inciso I, o po
der concedente fica obrigado a assumir os compro
missos deixados pela concessionária, na hipótese 
de intervenção na concessão, bem como transferi
los à nova concessionária. 

A tranferência à nova concessionária somente 
irá ocorrer se os títulos ainda estiverem na posse 
dos investidores pois, havendo o resgate dos mes
mos, cessa qualquer compromisso. O parágrafo pre
tende sanar brechas pelas quais o poder concedente 
poderia escapar de suas obrigações, em prejuízo 
dos contribuintes. 

Sala das Sessões, 1 O de dezembro de 1997. -
Senador José Eduardo Outra 

EMENDA 8- PLEN AO PROJETO DE LEI 
DO SENADO N2 216, DE 1997 

Suprima-se o ar!. 22 

Justificação 

O art. 22 isenta os ganhos de capital decorren
tes da venda do TPR do pagamento de tributos. Não 

-há qualquer justificativa para o Congresso Nacional 
conceder uma isenção de tributos a investimentos 
nesses títulos, principalmente após termos elevado a 
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alíquota de imposto de renda à pessoa física, elimi
nado os benefícios tributários para ganhos de capital 
para entidades filantrópicas, fundos de previdência 
fechada, e elevado a alíquota de incidência de im
postos sobre ganhos de capital nos fundos de renda 
fixa e variável. 

A isenção proposta no art. 22 é totalmente in
coerente com as recentes decisões adotadas por 
esta Casa. 

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1997.
Senador José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} -A Presi
dência recebeu a Mensagem n2 220, de 1997 (n2 

1.501/97, na origem), de 8 do corrente, pel'l qual o 
Presidente da República, nos termos do art. 52, inci
so V, da Constituição Federal, solicita seja autoriza
da a contratação de operação de crédito externo, no 
valor equivalente a cinquenta e sete milhões de dó
lares norte-americanos, de principal, entre a Repúbli
ca Federativa do Brasil e o Banco lnteramericano de 
Desenvolvimento - BID, destinada ao financiamento 
parcial da "Primeira Etapa do Programa de Modern
ização do Poder Executivo Federal. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econó
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo}- Há ora
dores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto 
Requião. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr4s e Srs. Senadores, há mais de 
um ano, a Comissão de Assuntos Económicos 
aguardava informações do Estado do Paraná para li
berar o aval da União para alguns financiamentos in
ternacionais. Estranhamente, o Governo sonegava 
as informações, fraudava algumas delas, principal
mente as que dizem respeito a contratos secretos 
feitos com montadoras de automóveis. 

Contratos secretos, Sr. Presidente! Como se 
fosse possível haver um ato administrativo secreto! 
A natureza de todo ato administrativo é a publicida
de! A negativa do Estado do Paraná em abrir os 
seus contratos com a Chrysler, com a Renault e com 
a Audi mostrava e mostra, com toda clareza, que al
guma coisa de inconfessável se esconde nesses 
textos. 

Mas não ficamos somente aí. Chegavam infor
mações fraudadas a respeito da folha de pagamento 
e da capacidade de endividamento. Os Senadores 
do Paraná pressionaram e, embora ainda não tenha
mos em mãos os contratos imorais com as montado-

ras de automóveis - que, aliás, estão quebrando em 
São Paulo e recebendo presentes do Estado do Pa
raná,_como financlàmentos com-10 anos de carência 
e pagamentos sem juro nem correção monetária -. 
conseguimos, da Secretaria do Tesouro e do Banco 
Central, alguns pareceres conclusivos sobre a situa
ção financeira do Estado do Paraná. 

Uma síntese desse processo foi feita em edito
rial de um dos maiores e mais sérios jornais do País, 
O Estado de S. Paulo. Com a vênia de V. Exª, Sr. 
Presidente, passo a lê-lo, para que integre definitiva
mente os Anais do Senado. O editorial tem como tí
tulo "A insolvência do Paraná": 

• A Comissão de Assuntos ~conómicos 
do Senado dispõe, agora, das informações 
necessárias para decidir se autoriza ou não 
o Estado do Paraná a contratar empréstimos 
no valor aproximado de US$900 milhões já 
negociados com o Banco lnteramericano de 
Desenvolvimento e agência de fomento do 
Governo do Japão. Esta é a primeira vez, 
desde a conclusão dos trabalhos da Comis
são Parlamentar de Inquérito dos Precató
rios, que a Comissão pede informações con· 
efusivas a um órgão do governo, no caso, a 
Secretaria do Tesouro Nacional, e recebe 
um relatório taxativo: o governo do Paraná 
não somente não teria condições de pagar 
os empréstimos pedidos, como a classifica
ção dada ao Estado em termos de situação 
fiscal é a mais baixa possível. Os membros 
da Comissão de Assuntos Económicos do 
Senado têm em mãos o documr-nto técnico 
que pediram, e suas conclusões io óbvias. 
Se a CAE conceder a autorizaçf: terá agi
do exclusivamente por motivos pc:íticos, em 
demonstração inequívoca de que não lhe in
teressam os aspectos básicos da saúde fi
nanceira e do equilíbrio fiscal do Paraná. • 

Abro aqui um parêntese no editorial do Esta
dão. Os motivos políticos são claros. O Governador 
Jaime Lemer, do Paraná, entrou no PFL, que agora 
se empenha, com insistência, a aprovar o que não 
pode ser aprovado, para que se empreste o que não 
pode ser pago. 

É uma barganha, uma troca. Lemer é adquirido 
pelo PFL, e o pagamento são favores que arreben
tam o Estado do Paraná, deixando-o na condição de 
uma verdadeira Alagoas. 

Continuo a leitura do editorial: 
·o secretário de Planejamento do Pa

raná está tentando desqualificar a Nota Téc-
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nica do Tesouro, que classifica o Estado 
como insolvente. O argumento principal é o 
de que a Secretaria do Tesouro utilizou "no
vas premissas" para chegar à conclusão de 
que o Paraná está em situação de insolvên
cia e para rebaixar a classificação de equilí
brio fiscal de "A" para "D". De fato, utilizou. 
E não poderia ter feito diferente. Há três 
anos, quando o Paraná entrou na catego
ria "A", a folha de pagamento do funciona
lismo consumia 51,5% da receita do Esta
do. No ano passado, a mesma folha absor
via 76,8% da receita e, no corrente exercí
cio, é possível que a sangria fique nos 
74%. Nesses três anos, o Paraná entrou 
na contramão da tendência de austeridade 
que deveria presidir os gastos públicos do 
País, aumentando em cerca de 50% as 
despesas com o funcionalismo. Isso, ob
viamente, contribuiu decisivamente para o 
desequilíbrio fiscal do Estado, além de re
fletir um estilo de governo que não condiz 
com a imagem de administrador projetada 
pelo Governador Jaime Lerner. 

Além disso, a Secretaria do Tesouro 
levou em consideração os compromissos 
assumidos voluntariamente pelo Governo do 
Paraná, na renegociação de sua dívida. 
Considerou também a recente decisão do 
Senado que impede o uso integral pelos Es
tados dos recursos obtidos com a privatiza
ção das empresas públicas. A primeira obri
gação redL : drasticamente a capacidade de 
endividamento do. Estado, além de vincular 
13% da receita líquida geral à amortização 
do serviço da dívida, já a partir de janeiro 
próximo. O protocolo de repactuação da dí
vida prevê, ademais, que o Paraná terá 
como meta fiscal básica a manutenção da 
dívida financeira do Estado em valor que 
não exceda o montante de sua receita líqui
da real. Ora, por esses critérios, o Paraná 
não tem como tornar R$900 milhões de em
préstimo, a não ser que esteja nos planos 
de seu governador: ou deixar o Estado ato
lado em dívidas oue não poderá pagar, ou 
não cumprir a renegociação de sua dívida 
estadual, feita cc!ll a União. Nos dois casos, 
o pre;uízo fin>=i acabaria sendo coberto pela 
União, c 1ue redistribuiria para os contribuin
tes de tcdo o País o ônus da imprudência de 
um governo estaduaL 

Os Senadores queixavam-se, durante 
a CP!' dos Precatórios, da falta de informa
ções técnicas que orientassem suas decisõ
es a respeito de empréstimos e emissão de 
títulos por parte dos Estados. Já não têm 
mais do que se queixar. Pediram e obtive
ram parecer conclusivo, cuja leitura impõe 
recusa cabal a que o Estado do Paraná con
trate empréstimos no valor de R$900 mífhõ
es. E pediram o laudo técnico, porque al
guns Senadores suspeitavam, há tempos -
o pedido rola há mais de um ano no Senado 
- que o Paraná havia sido colocado em si
tuação fiscal tal _que não lhe permitia assu
mir compromissos de vulto. A decisão que a 
Comissão de Ass-untos Económicos tomará 
nos próximos dias indicará se os Srs. Sena
dores, a partir da CPI dos Precatórios, estão 
comprometidos com a contenção do endivi
damento público ou se continuarão a autori
zar Estados insolventes a contrair novos 
emprest1mos, apenas para não contrariar in
teresses de Governadores, políticos como 
eles." 

Só há uma correção a fazer nesse brilhante e 
necessário editorial de O Estado de S. Paulo: os 
Senadores não estão tentando privilegiar políticos 
como eles; estamos diante de uma manobra do Par
tido da Frente Uberal, que adquiriu, para os seus 
quadros, o Governador Jaime Lemer, e diante de 
uma manobra clara do Governo Federal, que interte
re telefonando aos Senadores para que o Governa
dor adquirido, o Governador abduzido para o esque
ma da reeleição tenha um prêmio, que é algum su
cesso em fim de mandato e a liquidação definitiva do 
Estado do Paraná, o sacrifício do seu povo e a conta 
paga pelos paranaenses e pelos brasileiros. 

Falando não apenas como Senador, mas como 
representante do PMDB do Paraná, é preciso que o 
Governo Federal saiba que os Senadores do Para
ná, do PMDB e do PSDB, Senador Osmar Dias- te
nho certeza de que falo por ele ta,mbém - querem 
deixar claro que essa aprovação que vai ocorrer- e 
tudo indica que ocorrerá contra a lógica, contra a 
técnica e contra a decêncja - não será paga pelos 
próximos governos, porque, nós, PSDB e PMDB, se-

- remos, sem sombra de dúvida, o próximo governo 
do Paraná. Não pagaremos a dívida que foi um prê
mio pela adesão, pela abdução de um Governador 
ao esquema da reeleição e ao esquema do PFL. 

Sr. Presidente, é preciso também que o 810, o 
BIRD e a tal Agência Overseas japonesa saibam 



DEZEMBRO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 15 

que estão emprestando dinheiro em véspera de elei
ção a um Estado que não pode pagar e que não pa
gará, porque essa dívida está sendo assumida con
tra todas as possibílídades técnicas. É uma jogada 
de campanha, e a resposta do Estado, no futuro, 
será negativa em relação ao pagamento. O Paraná 
não se dobrará ao Governo Federal e não resgatará 
compromissos absurdos assumidos com agências 
internacionais. 

Mais do que isso:. que fique claro também para 
a Renault, para a Chrysler, para a Audi, para essa 
gente toda que está roubando dinheiro que o fisco 
consegue arrochando o pequeno e o médio empre
sário do Estado, que esses contratos, firmados à 
sorrelfa com o Governador, na calada da noite e 
ocultados da opinião pública dos paranaenses e do 
Senado da República, também não serão cumpri
dos. São empresas sem raízes, montadoras que 
avançam no mercado, empresas que não multipli
cam empregos porque importam insumos, montam 
no Brasil e vendem para os brasileiros. O próximo 
governo do Paraná não assumirá esses contratos, 
que não foram publicados na íntegra e que são so
negados ao Senado e à opinião pública. O ano de 
1998 marcará o fim dessas maracutaias e reinaugu
rará um período de governos decentes, corretos, sé
rios e abertos no Estado do Paraná. 

A nossa dívida, Sr. Presidente, é a menor de 
todos os Estados brasileiros, porque tivemos Gover
nadores sérios ao longo de 40 anos, Governadores 
que contiveram os empréstimos dentro da capacida
de de pagamento; que não transformaram a admi
nistração pública num espetáculo, numa fantasia, 
numa proposta imagológica para comover e siderar 
aqueles que ligam a televisão. 

Um exemplo a mais do absurdo paranaense: 
na minha administração como Governador do Para
ná, gastei uma média de US$7,5 milhões por ano 
para ter uma moeda estável. Achava que era muito. 
Perdi muitas noites de sono, pensando no que pode
ria fazer com US$7 milhões em um ano além da co
municação social do Governo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o atual Gover
no gastou, em 96, US$105 milhões em propaganda; 
13 vezes mais do que o meu Governo. Em um ano, 
gastou o que gastaríamos em 13 anos. E, no ano de 
97, já excedeu os US$100 milhões. 

Um engano mais de O Estado de S. Paulo, 
por falta de informação, que, certamente, não lhe 
chegou. A pressão da negociata, a.relação do Con
gresso com 'o Executivo é tão evidente e tão aberta 
que, ontem à tarde, o Ministro Malan - aquele mes-

mo, Sr. Presidente, que sonega ao Senado informa
ções sobre o contrabando de Cigarro, protegendo as 
suas fábricas, viabilizando o contrabando e não dei
xando que se resolva o problema da evasão de divi
sas - mandou uma carta para o Senado, dessas 
cartas ininteligíveis, sem pé-nem cabeça, uma carta 
não-aristotéliCa., seni começo, sem meio e sem fim, 
uma tapeação, tentando desautorizar o Banco Cen
tral e a Secretaria do Tesouro, dizendo que o Minis
tro da Fazenda pode excepcionalizar dando aval ao 
absurdo condenado pelo Banco Central e pela Se
cretaria do Tesouro, o absurdo empréstimo do Esta
do do Paraná. 

Com essa carta, se este fosse um país sério, o 
Ministro seria enquadrado imediatamente em crime 
de responsabilidade, porque ele desdiz o que disse 
na própria Portaria n2 276, do Ministério da Fazenda. 
Não é isso, Senador Osmar Dias? 

O Sr. Osmar Dias (PSDB-PR) - V. Ex" me 
permite um aparte? 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR) -
Ouço V. Ex'. 

O Sr. Osmar Dias (PSDB-PR) - Senador Ro
berto Requião, procurei entender as razões que le
varam o Ministro Malan a escrever essa carta, de
sautorizando um órgão técnico do próprio Ministério 
da Fazenda; foi uma desautorização. Creio que há 
uma explicação: ou o Ministro não leu o que assinou, 
ou assinou temeroso das conseqüências e não es
creveu uma carta conclusiva e clara. Um trecho da 
carta diz o seguinte: •a capacidade de pagamento 
deve ser entendida em seu sentido estrito [prestem 
atenção!]: o Estado apresentará capacidade se o re
sultado primário for suficiente para pagar os encar
gos anuais do total da dívida do Estado'. 

Ora, é claro, se o resultado for positivo! Mas 
acontece, Senador Roberto Requião, que os resulta
dos, o déficit fiscal tem ocorrido sistematicamente no 
Governo Lemer. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR) -
Nos últimos três anos. 

O Sr. Osmar Dias (PSDB-PR) - O Estado ti
nha a classificação "A" em 1991 e 1992, durante o 
Governo de V. Ex", até 1994; em 1995, caiu para a 
classificação 'C"; em 1996, •c•; e, em 1997, ·o·, en
tre os piores Estados. E o Ministro Malan, ignorando 
a Portaria que assinou, de n° 276 - que corrige ou 
que reforma a Portaria n° 89, segundo a qual são 
passfveis de excepcionalidade os Estados ou Muni
cípios classificados como •o• -, simplesmente revo
ga o que assinou, para mandar uma carta ao Sena
do, que pode, sim, ser considerada como um crime 
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de responsabilidade ou de irresponsabilidade do Mi
nistro da Fazenda. Apurarei isso com os advogados 
da Consultaria Jurídica do Senado. E mais, Senador 
Roberto Requião, o que o Tesouro da União disse é 
que não pode dar aval, porque o Governador Jaime 
Lemer •quebrou• o Estado do Paraná, que vinha 
sendo bem administrado pelos Governos anteriores, 
os quais deverão voltar, sim, em uma aliança do 
PSDB, do PMDB, do PT do Paraná, enfim, de todos 
aqueles que querem recuperar o Estado das mãos 
pouco limpas do Governo atual. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR) -
Senador Osmar Dias, o que vemos, com clareza, é 
que o Ministro Pedro Malan é mais do que um Minis
tro: é uma das ferramentas da cooptação do Con
gresso Nacional; é um dos instrumentos da violação 
da legislação. 

De quando em quando, Srªs e Srs. Senadores, 
Senador Ronaldo Cunha Lima, sou abordado em 
uma entrevista pública e me perguntam: "E a CPI 
dos Precatórios? E a responsabilidade dos Senado
res? V. Exª não responsabilizou, Senador Roberto 
Requião, os seus colegas. • 

A coisa está clara. O que aconteceu com a CPI 
dos Precatórios, com a autorização da emissão de 
Letras por Alagoas, Pernambuco e Santa Catarina é 
exatamente o que está acontecendo agora no caso 
do Paraná. Em determinado momento, as coisas 
caíam nas costas de um funcionário do Banco Cen
tral, Jairo da Cruz Ferreira, que evidentemente esta
va envolvido: acelerou pareceres, fo~ou e manipulou 
textos do Banco Central. Mas não há dúvida alguma 
de que ele tinha feito isso por ordens superiores, por 
determinação do Governo, com o conhecimento do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso e determi
nação direta do Ministro da Fazenda. Tanto isso é 
certo que, apesar da culpa de Jairo da Cruz Ferreira 
ser clarissima na sindicância interna que o Banco 
Central fez, ele foi praticamente absolvido. Não en
controu o Banco Central nenhum sinal por que pu
desse responsabilizá-lo. No entanto, afastou-o da 
função que ocupava. Ocorreu isso por quê? Porque, 
apertado, Jairo da Cruz Ferreira diria que os absur
dos nas Letras de Pernambuco, de Santa Catarina, 
de Alagoas, da Prefeitura de São Paulo e do Estado 
de São Paulo tinham ocorrido por determinação do 
Governo, nas suas negociatas políticas. 

Meu Líder, Senador Jader Barbalho, chega ao 
plenário neste momento. O Lfder do PMDB, ontem, 
levantava a necessidade de cumprimento das reso
luções. Eu comentava aqui, Lfder, a carta que o Mi
nistro Malan enviou, ontem, à Comissão de Assun-

tos Económicos, tentando desdizer o que haviam 
dito o Banco Central e a Secretaria do Tesouro so
bre a absoluta insolvência do Estado do Paraná. 
Uma carta fluida, sem começo, sem meio nem fim, 
onde S. Exl' contrad:z a sua própria portaria e diz 
que excepcionalmente poderia dar o aval ao Estado 
do Paraná. Assim, de certa forma, desautoriza o 
Banco Central e a Secretaria do Tesouro. Atrás dis
so está, Senador Jader Barbalho, a aquisição, a ab
dução do Governador Jaime Lemer pelas hostes go
vernistas. Jaime Lemer foi para o PFL e passou a ter 
proteção do Governo. 

Estava aqui comparando, Senador Jader Bar
balho, o que está acontecendo agora: essa pressão 
da Presidê"ncia da República, essa pressão do Go
verno para fazer com que o Paraná receba um aval 
do empréstimo que não pode pagar, que o transfor
mará em urna Alagoas, que vai destruir a sua estabi
lidade económica, com o que aconteceu com o caso 
dos precatórios. 

Os precatórios tiveram autorização para a 
emissão de Letras, porque o Governo fez acordo 
com os Estados. É evidente que tivemos o Brades
co, numa ponta, viabilizando a negociata, compran
do para os fundos de renda fixa de curto prazo, bem 
como o envolvimento do Banco do Estado do Para
ná. Mas por trás do processo, sem a menor sombra 
de dúvida, estava o Governo com os seus arreglos, 
arranjos e conquistas políticas no Congresso Nacio
nal. 

O Paraná, Senador Jader Barbalho, segundo a 
Secretaria do Tesouro, em 1994, quando o seu com
panheiro de Bancada deixou o Governo, tinha uma 
folha de 51 ,5%; ela foi a 78% e, segundo dados do 
balancete de 1997, que tenho, ultrapassará facil
mente 100%. O Paraná está quebrado, as despesas 
com publicidades são brutais, e de repente há uma 
pressão fantástica sobre o Senado da República; a 
Bancada do PFL comparece em massa na Comis
são de Assuntos Económicos - Senadores que eu 
nunca havia visto presentes em suas reuniões -, en
quanto o nosso Partido e o PSDB se ausentam. Ve
rificando o absurdo da concessão do empréstimo em 
vez de tomar a atitude clara da presença firme e da 
opinião segura, o PMDB e o PSDB desaparecem do 
plenário, estabelecendo-se um domínio pleno do 
PFL, que adquiriu o Governador e vai saudar a sua 
dívida. 

Li "A insolvência do Paraná•, editorial de O Es
tado de S.Paulo, para que conste dos Anais do 
Congresso Nacional e do Senado da República, e 
quero, mais uma vez, deixar clara a minha opinião: a 
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corrupção que viabilizou a CPI dos Precatórios teve 
origem, nascimento e como responsável principal o 
Governo Federal, que se comportou, naquele mo
mento, da mesma forma como se comporta agora, 
tentando viabilizar absurdos. Enquanto o seu discur
so é de defesa do Real, da estabilidade económica e 
de limpeza fiscal dos Estados, ele procura fazer con
cessões estranhas, que liquidam Estados como o 
meu, o Paraná, para satisfazer acordos políticos. 
Esse é o Governo do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, e esta carta que a CAE recebeu ontem é a 
carta do Ministro Pedro Malan: instrumento de pres
são, instrumento de inversão das prioridades éticas 
e morais, Sr. Presidente, instrumento - e que nin
guém peça que a palavra seja expurgada dos Anais 
do Congresso - de •corrupção". 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra à Senadora Benedita da Silva. 

A SR1 BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT-RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora
dora.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, on
tem participei da abertura da 11 Conferência Nacional 
de Assistência Social, no auditório Petrônio Portella. 
Estiveram presentes o Sr. Ministro Reinhold Stepha
nes e o Presidente do Conselho Nacional de Assis
tência Social, Gilson Assis. 

Essa conferência teve como tema o "Sistema 
Descentralizado e Participativo da Assistência Social 
- Construindo a Inclusão, Universalizando Direitos·. 

Muitas vezes tive a oportunidade, da tribuna do 
Senado, de falar da preocupação que tínhamos a 
respeito da decisão do Poder Executivo de não reali
zar essa conferência agora, em 1997. Ainda bem 
que o Poder Executivo recuou e entendeu perieita
mente a importância de sua realização. 

Durante a sua abertura, preocupou-nos o seu 
tema: "Sistema Descentralizado e Participativo da 
Assistência Social", que chega no momento em que 
a Medida Provisória 1.599, que está sendo reeditada 
pelo Poder Executivo, tira do Conselho várias atribui
ções. E gostaria de ressaltar uma delas, porque 
duas coisas são importantes nesse contexto. Primei
ro, a garantia orçamentária para que se possa exe
cutar as políticas públicas voltadas para os objetivos 
da Lei da Assistência Social. Segundo, é preciso ga
rantir decisões já tomadas, cujos direitos estão colo
cados a serviço do Conselho Nacional de Assistên
cia Social. Se não tivermos recursos e um Conselho 
Nacional de Assistência Social com poderes pró
prios, com interierência do governo, nada será reali
zado. Seria uma segunda conferência, apenas um 
encontro belíssimo, se ela, pura e simplesmente, tra-

tasse do ponto de vista filosófico essa questão da in
clusão, universalizando esses direitos. Seria um be
líssimo debate, uma belíssima conferência, mas não 
trataríamos de alguns assuntos que já tratei nesta 
tribuna e que volto a repetir, porque quero chamar a 
atenção dessa segunda conferência para que possa 
articular junto ao Poder Executivo as mudanças ne
cessárias na reedição da Medida Provisória 1.599. 

Na LOAS, cilbe a() Conselho Nacional de As
sistência Social a •aprovação dos critérios de trans
ferência de recursos para Estados, Distrito Federal e 
Municípios•, bem como •analisar os relatórios trimes
trais e anuais das atividades de realização financeira 
de recursos•. Temos o Decreto n2 1.605, de 1995, 
que regulamenta o Fundo Nacional de Assistência 
Social- o art. 42 determina que o Tesouro Nacional 
repasse, mensalmente, os •recursos provenientes 
das fontes sob sua responsabilidade, destinados à 
execução do Orçamento do Fundo". 

Muito bem! Sabemos, e já disse isto aqui, que 
o Decreto n2 2.298, de 1218/97, baixado pelo Poder 
Executivo, altera o Decreto nº 1.605, acrescentando 
§ 22 ao art. 52, determinando que o Ministro da Previ
dência, •a seu crnérío", poderá autorizar o repasse 
de recursos financeiros do Fundo Nacional de Assis
tência Social, para os Municípios ou entidades e or
ganizações de assistência social, por meio de insti
tuição financeira oficial, ·easo se verifique algum pre
juízo para os beneficiários, na utilização dos seus 
meios ordinários de repasse. 

Ora, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, há 
uma preocupação real nessa questão. Tivemos aqui 
essa Lei Orgânica da Assistência Social, determina
mos alguns critérios nessas leis e atribuímos tam
bém alguns direitos. Cabe, então, a esse Conselho, 
fazer repasse. O Poder Executivo, através desse de
creto, tira esse direito do Conselho. Assim, é impor
tante que o Conselho, agora, nessa conferência, co
loque a Medida Provisória nº 1.599 em discussão, 
porque vamos tratar do sistema de descentralização. 
E por quê? Porque sabemos que as coisas aconte
cem nos Municípios; há uma importância de descen
tralizar os serviços. Não quero aqui dizer que o Go
verno não tenha feito nada nesse sentido. O Gover
no deu grandes passos, passos importantes - o Go
verno, a sociedade; a Lei Orgânica da Assistência 
Social beneficiou, de certa forma, passos que o Go
verno tenha dado, mas estão ainda aquém do objeti
vo da Lei Orgânica de Assistência Social. 

Então, é preciso descentralizar para que a as
sistência social tenha um poder maior, participativo. 
O Governo tem resolvido, de uma certa forma, essa 
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situação, que envolve exatamente a assistência so
cial. Em que pese ter a Secretaria, o Comunidade 
Solidária, que tem prestado serviços nessa área, 
não tem atingido também, dentro das preocupações 
da Lei Orgânica da Assistência Social, o objetivo 
maior. Há importância em descentralizar e em fazer 
participar a assistência social no contexto. E o que 
se quer fazer? Quer-se construir a inclusão universa
lizando direitos. É que os direitos universais, coloca
dos em relação à Lei de Assistência Social, devem 
ser incluídos. O Brasil, principalmente agora que es
tamos no Mercosul, precisa estabelecer diretrizes 
para a universalização desses direitos da assistência 
social, porque os acontecimentos, as necessidades 
e as prioridades dizem respeito, mundialmente falan
do, a pessoas, e por isso há critérios e acordos. 
Chamo, portanto, a atenção para esse ponto. 

Sr. Presidente, tenho ainda uma outra preocu
pação. O Senador Lúcio Alcântara e eu apresenta
mos projetas nesta Casa que dispõem sobre a le
genda codificada, sobre línguas e sinais, e gostaria 
de ressaltar aqui a sua importância. Ontem, na aber
tura da Conferência, no auditório Petrônio Portella, 
assistimos a uma apresentação que nos emocionou 
a todos, inclusive o Ministro: foi o coral de surdos e 
mudos. Enquanto se cantava o Hino Nacional ao 
som de um violão, o coral acompanhava por meio de 
sinais. Foi uma das demonstrações mais emocio
nantes a que já assisti. Lembrei que, naquele mo
mento, o Coral do Senado estava reunido, talvez 
apresentando uma cantata de Natal. Este cantava 
com vozes, e aquele "cantava" o Hino Nacional bra
sileiro por meio de gestos, dizendo-nos que é preci
so dar prioridade aos portadores de deficiência audi
trva. Eles acompanharam toda a conferência - afra
vés da linguagem por sinais -, participando o tempo 
todo. Foi muito gratificante saber que existe um tra
balho de âmbito nacional respaldando este nosso 
projeto, meu e do Senador Lúcio Alcântara. 

Gostaria de fazer um pedido, principalmente 
hoje que é Dia dos Direitos Humanos, no sentido de 
que esse projeto tenha prioridade, venha ao Plenário 
para ser votado. Ele é importante, pois temos mais 
de 18 milhões de deficientes auditivos neste País. 

Em seus artigos, parágrafos e incisos, a Cons
tituição brasileira faz referência aos portadores de 
deficiência. O Estatuto da Criança e do Adolescente 
também o faz. Temos projetas que têm essa preocu
pação, mas ela ainda não foi e não é prioridade. Um 
desses projetes expõe os seguintes argumentos: 

"O Programa Nacional de Direitos Hu
manos, lançado no dia 13 de maio passado, 

pelo Presidente Fernando Henrique Cardo
so, afirma no prefácio: "Não há como conci
liar democracia com as sérias injustiças so
ciais, as formas variadas de exclusão e as 
violações reiteradas aos direitos humanos 
que ocorrem em nosso País. A sociedade 
brasileira está empenhada em promover 
uma democraCia verdadeíra. O Governo 
tem um compromisso real com a promoção 
dos direitos humanos.' 

Esse Programa, que é uma clara afir
mação do Governo Federal com os compro
missos assumidos com os Direitos Huma
nos, proclama que, em relação às pessoas 
portadoras de deficiência, uma das priorida
des, a curto prazo, é: 

Adotar medidas que possibilitem o acesso das 
pessoas portadoras de deficiência às informações 
veiculadas pelos meios de comunicação. • 

Apesar da legislação avançada e da prioridade 
apontada pelo Governo Federal, convivemos, ainda 
hoje, com essa precariedade. 

Sr. Presidente, era o que eu queria ressaltar 
n"'sta manhã a respeito dessa importante Conferên
cia que está sendo realizada. Mais adiante, falarei a 
respeito das decisões ali tomadas. 

Registro, ainda, a belíssima apresentação do 
Coral, ontem, na abertura. 

Muito obrigada. 
O SR. PRESJDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Osmar Dias. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr"-s e Srs, Se
nadores, embora o Senador Requião já tenha falado 
e lido sobre este assunto, não é demais fazer este 
registro hovamerne. 

Esta Casa tem vivido, nos últimos dias, um cli
ma diferente. Os Senadores que compõem a Banca
da do PFL, e, infelizmente, não só esses, mas os de 
outros partidos também, inclusive do nosso, PSDB, 
têm demonstrado que pareceres do Banco Central e 
da Secretaria do Tesouro Nacional só valem quando 
são favoráveis. Dessa forma, respeitam-se as reso
luções do Senado, os pareceres. Mas, quando são 
contrários e contrariam interesses políticos eleitorais, 
passam a não valer nada. 

A-imprensa do Paraná, hoje, faz referência no
vamente a uma insistente e persistente mentira. 
Desta vez, do deslumbrado Secretário da Casa Civil, 
que pensei que estivesse, ontem, aqui, no Congres
so Nacional, para fazer lobby em apoio àquele pro-
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jeto da Deputada Marta Suplicy, que propõe o casa
mento entre pessoas do mesmo sexo. Vi o seu entu
siasmo aqui, em Brasília, e pensei: o Chefe da Casa 
Civil, ex-Prefeito Rafael Grecca, está entusiasmado 
porque vê perspectivas de ser aprovado o projeto da 
Deputada Marta Suplicy. Mas, não, ele estava aqui 
para mandar à imprensa do Paraná mentiras. Ele 
disse que fiz um pronunciamento de 20 minutos, on
tem, neste plenário, por volta das 18h, dizendo taxa
tivamente que iria votar contra o Paraná, contra o 
meu Estado. 

Ora, Sr. Presidente, não fiz pronunciamento al
gum no plenário do Senado, ontem. O que fiz foi ler, 
na Comissão de Assuntos Económicos, o meu rela
tório e, em nenhum momento, disse que votaria con
tra o meu Estado, contra o Paraná, pelo contrário, 
disse é que vou votar contra um Governo que está 
lotado de denúncias de corrupção e não responde, 
não explica. Vou votar contra um Governo que que
brou, mas quebrou de verdade, o Estado do Paraná 
em apenas dois anos e meio de administração de
sastrosa. Vou votar contra um Governador, que é 
um mentiroso contumaz, que mente no passado, no 
presente e no futuro. Nunca vi, na história do Para
ná, um Governo de mentira igual a esse. Vou votar 
contra esse Governo, mas, jamais, votaria contra o 
meu Estado. E, em favor do meu Estado e da gente 
do Paraná, dei parecer contrário, porque, Sr. Presi
dente, não podemos ignorar o parecer da Secretaria 
do Tesouro Nacional, que tem a seguinte conclusão: 

'Em razão do resultado primário médio 
ponderado de 94 a 2006- projetado, inclusi
ve - ter sido deficitário em R$283 milhões, a 
situação fiscal do Estado do Paraná está 
classificada na categoria D, a pior entre to
dos os Estados, conforme estabelece art. 32 

da Portaria Ministerial, do Ministério da Fa
zenda, 89/97, e, em conseqüência, não 
apresenta capacidade de pagamento para 
honrar os compromissos decorrentes das 
operações pleiteadas.' 

O Paraná não apresenta capacidade para pa
gar o que vai emprestar ou o que quer tomar em
prestado. 

O Senador Francelino Pereira, que, infelizmen
te, não está presente no plenário, neste momento, 
apresentou um voto em separado ontem. Penso que 
S. Exl não está realmente preocupado com o futuro 
do Paraná, porque o mesmo vive em Minas Gerais. 
S. Exl não quer saber quem vai pagar a conta des
ses empréstimos. O Paraná não vai pagar essa con
ta. Isso foi escrito pelo Tesouro, que dará o aval. 

Mas gostaria de fazer uma pergunta aos Senadores 
do PFL: Se o melhor amigo desses Senadores que 
defendem o empréstimo estivesse numa situação de 
insolvência, estivesse quebrado, com comprovados 
e sucessivos déficits e prejuízos nas suas contas, 
pedisse-lhes um aval, eles dariam esse aval pes
soal? Sr. Presidente, tenho certeza de que não da
riam, porque os Senadores teriam que mexer nos 
seus bolsos. Mas, aqui, estaremos mexendo no bol
so da sociedade. 

Vejo Senadores subirem nesta tribuna para 
discursar contra as altas taxas de juros. Alguns, 
emocionados, até choram neste plenário para defen
der as criancinhas que, com as altas taxas de juros, 
estão sendo impedidas de freqüentar a escola. Ou
tros dizem: 'Vamos acabar com o endividamento pú
blico! Não vamos mais permitir que os Estados e 
que os Municípios quebrem! Não vamos mais permi
tir que haja endividamento! O déficit público tem que 
diminuir neste País!' São feitos discursos inflama
dos, mas, na hora de votar, votam ignorando um do
cumento de um órgão técnico do Governo, que diz 
que o Paraná não vai poder pagar o que vai pegar 
emprestar. O Banco Central, Sr. Presidente, com a 
assinatura de seu Presidente, Gustavo Franco, ho
mem de confiança do Ministro da Fazenda e do Pre
sidente da República, está sendo desautorizado pelo 
Senado e pelo Partido do Presidente da República. 

Devo aqui fazer um reparo: o Senador Jeffer
son Péres tem acompanhado a nossa posição de 
não autorizar empréstimo ao Estado que está que
brado. O Governo do Estado do Paraná está que
brado pela incapacidade administrativa do Governa
dor Jaime Lerner e de uma equipe de irresponsá
veis, diga-se de passagem. 

Estamos aqui assistindo ao meu Partido, com 
exceção do Senador Jefferson Péres, fugir da Co
missão para não apoiar uma posição que seria a 
mais correta, ou seja, a de não autorizar emprésti
mos ao Estado, porque a Secretaria do Tesouro Na
cional é contra. 

Gostaria ainda de ler o que registra o Jornal 
do Estado do Paraná hoje. Há uma chantagem. 
Está aqui escrito; não sou eu que estou dizendo. 
Vou ler o que o Jornal do Estado do Paraná está 
dizendo: 

Lemer pensou em abandonar o PFL. 

Antes de conhecer o resultado da Co
missão de Assuntos Económicos do Senado 
sobre o pedido de empréstimos do Paraná, 
o Governador Lemer não escondeu de nin
guém sua decepção com o longo imbróglio. 
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Estava tão chateado que, para alguns as
sessores mais próximos, chegou a dizer que 
desistiria de concorrer à reeleição, ao Go
verno do Estado do Paraná no ano que vem, 
pois abandonaria o PFL, caso os emprésti
mos fossem barrados. 

Ora, aqui está a prova da chantagem.: o Sena
do está se submetendo a uma chantagem de um 
Governador que, durante um ano, se negou a dar in
formações ao Senado e ao Banco Central; um Go
vernador que, como maior obra, quebrou o Estado 
do Paraná, pois gasta mais de 100 milhões com pu
blicidade e US$ 900 milhões com empréstimos con
cedidos sem juros e sem correção monetária, prati
camente comprando montadoras quando elas viriam 
ao Paraná da mesma forma se não tivessem esses 
"benefícios· dados pelo Governador. E nós, no Se
nado da República, estamos a ignorar a Resolução 
n2 69 - que nós mesmos aqui criamos e aprovamos 
- e todos os dispositivos regimentais e legais que 
impedem que o Paraná tenha o aval da União. 

Entretanto, eu estou sendo acusado de ser trai
dor do meu Estado por cumprir a lei. Ora, o Gover
nador Jaime Lemer, que quebrou o Estado, que é 
sistematicamente acusado de irregularidades e de 
desvios de verbas em seu Governo, não responde. 
S. Exª é quem pega o dinheiro do Tesouro e doa 
para montadoras estrangeiras e paga multa de em
préstimos já contratados no valor de US$ 2.700 em 
apenas sete meses deste ano, por não ter contra
partida para oferecer, parece que está com a razão. 

O Ministro Malan mandou uma carta em que só 
pode estar debochando do Senado. Ele pensou: 
Bom, o Senado está autorizando tudo, as Resoluçõ
es n2 69 e n2 96 não valem, então· eU vóu debochar. 
Parece-me que ou o Ministro não leu o que assinou, 
ou, se assinou, foi irresponsável em relação à Porta
ria n2 276, que S. E~ mesmo criou no Ministério da 
Fazenda, que diz o seguinte: "Haverá excepcionali
dade quando o Estado cumprir três condições cumu
lativamente• E uma delas é o superávit fiscal. E o 
Paraná apresentou, em 1996, um déficit fiscal de 
US$403 milhões não segundo o Senador Roberto 
Requião e este Senador, mas segundo o Tesouro da 
União que fez a análise. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bioco!PT-SP) - Per
mite-me V. E~ um aparte, nobre Senador Osmar 
Dias? ·• 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR) - Ouço o 
aparte do nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bioco/PT-SP)- Sena
dor Osmar Dias, tenho acompanhando o rigor com 

que V. E~ tem examinado as condições pelas quais 
o Governo do Estado do Paraná está pleiteando au
torização junto ao Senado Federal deste emprésti
mo. V. ~. assim como o Senador Roberto Re
quião, tem procurado ver a consistência da solicita

-Ção com respeito ao que dizem as resoluções do Se-
nado Federal, em que medida estão sendo cumpri
dos os diversos artigos das resoluções, como a 69 e 
outras. V. E~ fez muito bem de estar exigindo todas 
as informações relativas ao caso. Estou solidário 
com V. E~ e ao Senador Roberto Requião em solici
tar as informações. Considero inadequado que a Co
missão de Assuntos Económicos tenha aberto mão 
da exigência para apreciação daste assunto de se 
conhecer os protocolos do Governo do Estado do 
Paraná com as empresas montadoras de automó
veis. Entendo que deveríamos pedir de todos os Es
tados, sim, mas dando ao Paraná igualdade de con
dições no que diz respeito às nossas exigências de 
informações. Estava ouvindo a sessão pela Rádio 
Senado no automóvel, quando V. E~ fez uma refe
rência que me permita discordar. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR) - Ao projeto 
da Deputada Marta Suplicy? 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bioco/PT-SP) - Exa
tamente. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR) - O projeto 
tem o meu apoio. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bioco/PT-SP) - En
tão, V.~ vai compreendê-lo um pouco. Eu estava 
ao lado da Deputada Marta Suplicy quando ouvimos 
V. E~ fazer referência ao projeto dela. Levamos um 
susto. Nós nos perguntamos: por que será que en
trou o projeto da Marta neste instante? O projeto tra
ta da parceria civil entre pessoas do mesmo sexo, 
beneficiará pessoas que não sejam homossexuais e 
que, por circunstâncias diversas, moram juntas - di
gamos, uma avó e uma neta, ou dois amigos, ou 
duas amigas, atendendo aquilo que é uma percep
ção de direito em relação aos homossexuais. Ainda 
mais neste dia, o Dia da Declaração dos Direitos 
Universais da Pessoa Humana, sinceramente, en
tendo que não caberia a referência que V:E~ fez ao 
Secretário da Casa Civil, ex-Prefeito de Curitiba. As
sustou-me a atitude de V. Exª de, eventualmente, 
censurar um comportamento pessoal dele, a quem 
nem conheço tão bem para estar aqui mencionando. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR) - Senador 
Suplicy, não censuro o comportamento de ninguém, 
nem as preferências de ninguém. Não estou a cen
surar. Disse que, quando vi o entusiasmo com que 
ele se comportava aqui no Senado, pensei que ele 
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estivesse fazendo lobby pela aprovação do projeto 
da Deputada Marta Suplicy. Foi apenas isso que dis
se, não foi nenhuma censura às suas preferências. 
Não quero transformar o meu pronunciamento - que 
me permita V. Exª- numa discussão sobre as prefe
rências do Chefe da Casa Civil do Paraná. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bioco/PT-SP) - Con
sidero oportuno fazer este registro, porque é impor
tante que o Congresso Nacional examine esse proje
to à luz do seu verdadeiro sentido, até porque, se
mana passada, houve situações em que muitos jor
nalistas fizeram comentários, e até piadas, sobre 
procedimentos que não fortaleceram o Congresso 
Nacional a respeito desse projeto. Gostaria até que, 
quando o projeto for discutido no âmbito do S~nado 
Federal, possa ser debatido em melhor nível. E com 
todo companheirismo que faço a observação. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR) - Senador 
Suplicy, tenho a maior admiração pela Deputada 
Marta Suplicy, estou acompanhando a ascensão da 
sua carreira política, tenho o maior respeito por V. 
Exª, sei que V. Exª respeitará as resoluções do Se
nado quando votar o projeto e saberei respeitar, 
também, as intenções e os objetivos do projeto da 
Deputada Marta Suplicy. 

Sr. Presidente, o meu tempo parece que se es
gotou, pois tem uma luz acesa. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) (Fazendo 
soar a campainha) - V. Exª ultrapassou em dez mi
nutos o seu tempo. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR) - Creio que 
foi o Senador Eduardo Suplicy que, no aparte, ultra
passou o tempo. No entanto, vou encerrar, dizendo 
que já conversei com o Senador Roberto Requião e 
tomamos uma decisão, Sr. Presidente: entraremos 
com um projeto de resolução, caso a Comissão de 
Assuntos Económicos autorize o empréstimo ao Pa
raná, passando por cima das Resoluções n% 69 e 
96 e ignorando tudo o que elas mesmas aprovaram. 
Vamos ingressar aqui com um projeto de resolução, 
cancelando ou suspendendo, temporariamente, as 
resoluções do Senado, para que essa festa seja es
tendida a todos os Estados e Municípios. Vamos 
convidar os Municípios quebrados do Paraná e do 
Brasil para que venham ao Senado, porque o Sena
do está num clima de dar autorização para que a 
União conceda o aval para quem quiser, mesmo que 
esteja quebrado e mesmo que os pareceres do Te
souro Nacional e do Banco Central sejam contrários. 

O Sr. Roberto Requião (PMDB-PR) - Sena
dor Osmar Dias, há um engano. Não seria para 

- quem quiser, seria para quem, anteriormente, tives
se ingressado no PFL. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR) - Sr. Presi
dente, cometi realmente um equívoco. É para quem 
estiver no PFL Tanto é que um prefeito do Paraná, 
que tem um gra11de risco da s_er cassado, estava no 
PSDB e foi para o PFL. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. OSMAR DIAS EM SEU PRONUNCIA
MENTO: 

O Estado de S. Paulo 

A INSOLVÊNCIA DO PARANÁ 

A Comissão de Assuntos Económicos do Senado dispõe, 

agora, das infonnaçõas necessárias para decidir se autoriza ou 
não o Estado do Paraná a contratar empréstimos no valor aproxi· 

mado de US$900 milhões já negociados com o Banco lnteramert

cano de Desenvolvimento e a agência de fomento do governo do 

Japão. Este é a primeira vez, desde a conclus3o dos trabalhos da 

Comissão Par1amenter de Inquérito dos Precatórios, que a Co
missão pede informações conclusivas a um órgão do governo, no 

caso a Secretaria do Tesouro Nacional, e recebe um relatório ta~ 

xativo; o governo do Paraná não somente não teria condições da 

pagar os empréstimos pedidos como a classificação dada ao Es

tado em termos de situação fiscal é a mais baixa possível. Os 

membros da Comissão de Assuntos Económicos do Senado têm 

em mãos o documento técnico que pediram e suas conclusões 

são óbvias. S9 a CAE conceder a autorização. terá agido excTusi· 

vamente por motivos-Políticos, em demonstração inequívoca de 

que não lhe interessam os aspectos básicos de saúde financeira 

e do equilíbrio fiscal do Paraná. 

o secretário de Planejamento do Paraná está tentando 

desqualificar a Note Técnica do Tesouro, que classifica o Estado 

como insolvente. O argumento principal é o de que a Secretaria 

do Tesouro utilizou ·novas premissas• para chegar à conclusão 

de que o Paraná está em situação de insolvência e para rebaixar 

a classificação de equilíbrio fiscal de • A • para 'D'. De fato, utili

zou. E não poderia ter feito diferente. Há três anos, quando o Pa

raná entrou na categoria • A·, a folha de pagamento do funciona

lismo consumia 51,5% da receite do Estado. No ano passado, a 

mesma folha absorvia 76,8% da receita e, no corrente exercício, 

é passivei que a sangria fique nos 74%. Nesses três anos, o Pa

raná entrou na contramão de tendência de austeridade que deve

ria presidir os gastos públicos no País inteiro, aumentando em 

cerca de 50% as despesas com o funcionalismo. Isso. obviamen· 

te, contribuiu decisivamente para o desequilíbrio fiscal do Estado, 

além de refletir um estilo de governo que não condiz com a ima

gem de administrador projetada pelo governador Jaime Lemer. 

Além disso, a Secretaria do Tesouro levou em considera

ção os compromissos assumidos voluntariamente pelo governo 
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do Parana, na renegociação de s_ua divida. Considerou. lam
bem, a recente deci_são do _Senad_o__,_que_ impede o uso integral 

pelos Estados dos recursos OQ!idosu;om_a privatização das em

presas públicas. A primetra obrigação reduz drasticamente a ca
pacidade de endividamento do Estado. além de vincular 13% da 

receita liqwda geral à amortização do serviço da divida, já a 

partir de janeiro próximo. O protocolo de repactuação da divida 

prevê, ademais, que o Paraná terá como meta fisca.J básica a 

manutenção da divida financeira do Estado em valor que não 

exceda o montante de sua receita liquida real. Ora, por esses 

critérios, o Paraná não tem como tomar US$900 milhões de em
préstimos, a não ser que esteja nos planos de seu governador, 

ou daixar o Estado atolado em dividas que não poderá pagar, 

ou não cumprir a renegociação da divida estadual, feita com a 
União. Nos dois casos, o prejuizo final acab.... .. a sendo_ coberto 

pela União, o que redistribuiria para os contribuintes de todo o 

Pais o ónus da imprudência de um governo estadual. 

Os senadores queixavam~se, durante a CP! dos Precató

rios, da falta de informações técnicas que orientassem suas deci
sões a respe1to de empréstimos e emissão de titulas por parte 

dos Estados. Já não têm mais do qtre se queixar. Pediram e obti

veram um parecer concfusivo, cuja lettura impõe recusa cabaJ a 

que o Estado do Paraná contrate empréstimos no valor de 
US$900 milhões. E pediram o laudo técnico porque alguns sena

dores suspeitavam, há tempos - o pedido rola há mais de ano no 
Senado -, que o Paraná havia sido colocado em situação fisca.J 

tal que não lhe permitia assumir compromissos de vulto. A deci
são que a Comissão de Assuntos Econãmicos tomará nos próxi~ 

mos dias indicará se os senadores, a partir da CP! dos Precató

rios. estão comprometidos com a contenção do endividamento 

público, ou se continu_a(ão a a_utortzar_Esta.d_QS _Lns_ol\Leilte_s_a con
trair novos empréstimos. apenas para não contrariar interesses 

de governadores, políticos como eles. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Leomar Quintanilha. 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB-TO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
quero registrar, em nome da brava gente tocanti
nense e em nome do Partido Progressista Brasilei
ro, o mais profundo pesar pelo passamento do 
eminente homem público, Senador Benedito Vi
cente Ferreira. 

Benedito Boa Sorte, como ficou conhecido em 
Tocantins, no Estado de Goiás e no Brasil, homem 
público de boa cepa, deixou marcado na história 
deste País e, particularmente em meu Estado, a fi
bra, a coragem, a determinação de homem que tem 
objetivos e propósitos a alcançar e escolheu a defesa 
do povo como um dos principais objetivos de sua vida. 

_ C_ertam_e_ote __ atiaí_do_ pelas __ beLezas naturais e 
pela riqueza latente da então erma e inóspita região 
norte de Goiás, o empresário Benedito Vicente Fer
reira para lá se dirigiu, para instalar, em uma re
_gião_ que não tinha _es_trada, não tinha infra-estrutu
ra; não possuía qualquer meio de comunicação, 
empresas que propiciassem o aproveitamento do 
imenso potencial de riquezas que aquela região 
enseja, buscando dar melhor aproveitamento às 
mais diversas formas de atividades que ali pode
riam serem exercidas. Assim ele se dedicou a ins
talar uma indústria de aproveitamento do óleo do 
babaçu, uma indústria para aproveitar madeiras 
nobres que ali existiam, formou fazendas e, ao lon
go de anos e anos de muito trabalho, deu oportuni
dade a gente humilde e carente da Região para 
que pudesse, com o seu esforço próprio, ter uma 
oportunidade de trabalho e também construir o seu 
futuro. Instalou também empresas de beneficia
mento de carne, de comunicação, rádio, televisão, 
jornal, enfim dando uma amplitude, uma dimensão 
de grandeza a uma Região que até ent6.o pouco 
ou quase nada tinha. 

A sua coragem, a sua determinação, o seu 
espírito empreendedor e pioneiro -marcaram a 
sua atuação numa época em que essas ativida
des sª desenvolviam com muita dificuldade e, 
por certo, na convivência, no dia-a-dia com a 
brava gente tocantin!'mse, homens e mulheres, 
qu-e ali construíam a grandeza daquela região, 
percebendo as aflições e a gravidade dos pro
blemas soctais, enveredou-se pelo caminho polí
tico. Foi Deputado Federal, foi Senador e, com 
muito brilhantismo, honrou a sua gente, honrou o 
seu Estado, honrou este País, honrou esta Casa, 
com um trabalho sério, que, certamente, pela 
sua trajetória, deixará uma marca que muito or
gulhará os seus familiares e amigos e que muita 
satisfação trouxe ao povo que representou. Um 
deis defensores da criação do Estado de Tocan
tins, revelou-se guerreiro intrépido na transfor
mação daquela região neste que é hoje um dos 
promissores Estados da Federação. 

Deixa o Senador Benedito Boa Sorte uma pro
tunda saudade naqueles que tiveram o privilégio de 
conhecê-lo e de ter a sua amizade e a sua convivên
cia e deixa a imagem- de um homem determinado, 
que se houve com firmeza, com galhardia, com hon
radez no exercício das mais nobres funções que lhe 
foram confiadas. 

Era o registro que eu queria fazer, Sr. Presidente. 
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Durante o discurso do Sr. Leomar 
Quintanilha, o Sr. Geraldo Melo, 1" Vice-Pre
sidente, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhã
es, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 
REQUERIMENTO N2 1.107, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro nos termos regimentais, a criação de 

uma Comissão Externa, para representar o Senado Fe
deral nas comemorações do Centenário de Belo Hori
zonte, a realizar-se no dia 12 de dezembro de 1997. 

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1997.
Senadora Júnia Marise. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
- Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro
vam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A Presidência designa para representar o Se

nado Federal no centenário de Belo Horizonte as 
Sri!s Senadoras Júnia Marise e Regina Assumpção e 
Sr. Senador Francelina Per~ira 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
- Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara n2 39, de 1996 {n2 490/95, naquela 
Casa), que acrescenta parágrafos ao art. 
928 da Lei n2 5.869, de 11 de janeiro de 
1973- Código de Processo Civil (concessão 
de liminares em conflitos pela posse rural), 
tendo 

Parecer sob n2 739, de 1997, da Co
missão 

- Diretora, Relator: Senador Ronaldo 
Cunha Lima, oferecendo a redação do ven
cido. 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à matéria até o encerra
mento da discussão. 

Discussão do substitutivo em turno suplemen· 
tar. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Encerrada a discussão, sem apresentação de 
emendas, o substitutivo é dado como definitivamente 
adotado, sem votação, nos termos do art. 284, do 
Regimento Interno. 

A matéria votta, assim, à Câmara dos Deputados. 

É a seguinte a matéria definitivamente 
adotada: 
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 39, DE 1996 

(n2 490, de 1995, na Casa de origem) 

Acrescenta parágrafos ao art. 928 da 
Lei n° 5.869, de 11 de -janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 O art. 928 da Lei nº 5.869, de 11 de ja

neiro de 1973- Código de Processo Civil, passa a 
vigorar acrescido dos seguintes §§ 22 e 3º, transfor
mando o atual parágrafo único em§ 12 : 

"§ 22 Nas ações decorrentes de turbações ou 
esbulhos coletivos, o juiz antes de decidir sobre o 
mandato liminar, far-se-á presente ao local do litígio, 
notificado o Ministério Público. 

§ 32 Se concedido o mandato liminar, o juiz e o 
representante do Ministério Público acompanharão a 
desocupação do imóvel, dando-se ciência do fato ao 
órgão fundiário competente." 

Art 22 Está lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 32 Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
-Item 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 35, de 1997 {nº 80/87, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presi
dente da República, que concede pensão 
especial a~Gelson José Braz, tendo 

Par~çer favorável, sob n2 642, de 
1997, da Comissão de Assuntos Sociais, 
Relator: Senador Leomar Quintanilha. 

À matéria não foram oferecidas emendas. 
Discussão do projeto em turno único. {Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro

vam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
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O projeto vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 35, DE 1997 
(N• 80/87, na Casa de Orígem) 

(De Iniciativa do Presidente da República) 

Concede pensão especial a Gelson 
José Braz. 

O Congresso Nacional decreta: 

Ar!. 1• É concedida a Gelson José Braz, filho 
de Ofir José Braz e Adélia Braz de Queiroz, conside
rado ivanildo em conseqüência de acidente ocorrido 
com avião da Força Aérea Brasileira, no dia 3 de ja
neiro de 1957, na fazenda Caetano, no Município de 
Luziãnia, Goiás, pensão especial, mensal, no valor 
de R$140,00 (cento e quarenta reais), referente a 
setembro de 1994, a ser reajustada nas mesmas 
condições das pensões es!:fe-ciais do Tesouro Nacio
nal. 

Art. 2• O benefício instituído por esta lei é in
transferível e extinguir-se-á com a morte do benefi
ciário. 

Art. 32 A despesa decorrente desta lei correrá à 
conta de Encargos Previdenciários da União- recur, 
sos sob a supervisão do Ministério da Fazenda. 

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

Art. 5• Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Item 3: 

Discussão em turno único, do Projeto 
de Resolução n• 126, de 1997- CN, de au
toria dos Senadores Abdias Nascimento e 
Esperidião Amin, qu_e_institui o Prêfnio_:_C_fuz 
e Sousa, e dá outras providências, tendo 

Pareceres favoráveis sob n•s 
- 778, de 1997, da Comissão de Edu

cação, Relator: Senador Otoniel Machado; e 
- 779, de 1997, da Comissão Diretora, 

Relator: Senador Ronaldo Cunha Lima. 
Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos 

termos do art. 235, 11, do Regimento Interno. 
Com a palavra o nobre Senador Ronaldo Cu

nha Lima, como relator. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, S~s e Srs. 
Senadores, os eminentes Senadores Esperidião 
Amin e Abdias Nascimento propuseram ao Congres
so Nacional o Prêmio Cruz e Sousa, em homena-

_gem ao grande poeta catarínense cujo centenário de 
morte se registra no próximo dia 19 de março de 
1998. 

Tive a honra de ser Relator, entre os integran
tes da Mesa Diretora, desse Projeto de Resolução 
que institui o Concurso Cruz e Sousa, e me permiti 
oferecer o parecer com algumas estrofes dedicadas 
ao extraordinário poeta catarinense, ao poeta de 
uma vida tão sofrida, filho de escravos, mas que ofe
receu, pelo seu talento, passagens que se integra
ram à literatura nacional. 

Há poucos instantes, o Senadora Artur da Tá
vela nos brindava com sonetos do extraordinário 
poeta simbolista Cruz e Sousa, ele que é também 
um dos grandes admiradores e que tem de cor a 
obra do extraordinário poeta. 

E, para conhecimento da Casa, ofereci e peço 
permissão para ler este parecer, que é agora sub
metido à apreciação dos meus Pares. Após a consi
deração do processo, do seu histórico e das razões, 
eu disse que: 

ü resgate da memóna, 
da vida, da trajetória 
do vale catarínense 
é gesto pra ser louvado 
é_rnétito para o Senado 

-ê honraque nos pertence. 

O poeta simbolista 
integra pequena lista 
de poetas geniais. 
Tem uma história bonita, 
é triste, mas não evita 
belezas sentimentais. 

Era filho de um escravo, 
mas, preto e pobre, foi bravo 
ante tudo que sofreu. 
Casou com Gavita Rosa, 
~ue morreu'tlibérculosa, 
como o poeta morreu. 

Sua esposa enlouqueceu 
depois que um filho morreu 
e um outro morreu depois. 
E a morte, não satisfeita, 
ainda ficou na espreita 
e em breve levou os dois. 

A obra d~ Cruz e Sousa 
imensamente repousa 
Bm Tropos e Fantasias. 
Em Missal e Evocações, 
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Broquéis, Faróis, emoções 
de um mundo de poesias. 

Acato o requerimento 
e lhe dou deferimento 
por seu aspecto legal. 
Será um belo concurso 
e vai ter muito discurso 
na sua terra natal. 

Os autores, na verdade, 
revelam identidade 
que cada história projeta 
Abdias pela raça. 
E Amin por ter a graça 
de ser da mesma praça 
onde nasceu o poeta. 

O meu voto é favorável 
a esse gesto louvável 
por essa justa medida. 
Que nosso plenário acate 
essa homenagem ao vate 
que vai servir de resgate 
duma história e duma vida. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O parecer é favorável. 

Em discussão. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ)- Sr. 
Presidente, para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o Senador Artur da T ávola. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, gostaria de lembrar à Casa 
que quem acompanha hoje a história literária brasi
leira, ao lado da obra maior de Graciliano Ramos en
contra livros nos quais, ao tempo em que trabalhava 
no interior do Estado, ele despachava - foi Prefeito 
de sua cidade - de forma absolutamente fora dos 
cânones tradicionais dos despachos dos prefeitos. 
Despachava até em verso, embora fosse um roman
cista, e isso constitui hoje um dos episódios curiosos 
da literatura brasileira. 

Não posso, então, deixar de registrar, com 
enorme agrado, que o poeta Ronaldo Cunha Lima, 
neste momento Secretário da Mesa do Senado Fe
deral, um dos seus membros mais ilustres, é tam
bém poeta e inova a sistemática dos pareceres de 

relator nesta Casa nos brindando, como fez há pou
co, com um parecer em verso, O que cabe à perfei
ção ao talento do poeta, o que descontrai a natureza 
dos relatórios tão rígidos nos pareceres dados, e, 
por certo, no futuro, quando se lhe escreverem, e 
ponho no plural, a biografia, porque serão vários os 
biógrafos, hão de buscar nesse parecer e em outros 
uma presença da versatilidade, no sentido pleno da 
palavra, do nobre Senador Ronaldo Cunha Lima. 

De maneira que eu queria destacar, de passa
gem, -de um modo leve, mas sério, o cuidado, o ca
pricho, o esmero, eu diria até o carinho com que S. 
Ex!' exarou o parecer no oportuno projeto do Sena
dor Abdias Nascimento. 

Cruz e Sousa foi o poeta da minha paixão ado
lescente. Pensei que ficaria lá. Acompanha-me até a 
idade adutta, para não dizer provecta. 

Cruz e Sousa é um dos grandes gênios poéti
cos deste País, um homem de uma força poética no
tável e que, sobretudo, é emblemático, como está 
em moda se dizer, da carga de preconceitos que a 
raça negra viveu e vive no Brasil até hoje. 

Cruz e Sousa teve uma vida extremamente di
fícil, chegou a ser ponto de teatro - antigamente o 
teatro tinha ponto, aquele que soprava -, ganhava 
uma miséria. 

Não sei se sabem, ao morrer, em Minas Ge
rais, quando excursionava com a sua companhia de 
teatro, morreu praticamente como indigente, e não 
tendo quem lhe buscasse o corpo para ser enterrado 
no Rio de Janeiro, seu corpo veio num trem de se
gunda, num vagão destinado aos animais. Pouca 
gente sabe esse detalhe da sofrida biografia de Cruz 
e Sousa. Hoje, no Rio de Janeiro, no bairro de Enge
nho de Dentro, há uma rua com seu nome e alguns 
familiares, netas dele, ainda lá vivem. 

Portanto, é por demais oportuna essa iniciativa 
do Senador Abdias Nascimento. Cruz e Sousa é um 
gênio poético. E, ao mesmo tempo, tão oportuna 
quanto a iniciativa de S. Ex!' foi essa delícia de ouvir
mos o nosso querido Senador Cunha Lima, que, 
além de poeta, é um grande cuHor da poesia, da 
poesia popular brasileira, da poesia humorística bra
sileira, da poesia de Augusto dos Anjos, é um ho
mem que tem uma memória prodigiosa 

Esta é uma oportunidade interessante para que 
a política se descontraia, sem perder a seriedade, e 
entre no campo da cuttura com o mesmo apetite 
com que diariamente vive no campo da economia. · 

Parabéns ao Relator pela iniciativa. 
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Sugiro o voto unânime desta Casa na aprova
ção do presente projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra à Senadora Benedita da Silva 

A SR! BENEDITA DA SILVA (Bioco!PT-RJ. 
Para discutir. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, Sr!s e Srs. Senadores, não poderia deixar de 
manifestar-me neste momento em que se presta ho
menagem a um grande autor que temos no Senado 
Federal, o Senador Ronaldo Cunha Lima. Já o co
nhecia antes de chegar ao Senado Federal e sou fã 
do seu talento e tenho lido os seus escritos. 

Neste momento, eu gostaria de falar também 
sobre esse projeto de resolução que institui o Prêmio 
Cruz e Sousa e ver o relatório, feito em versos, com 
parecer favorável do Senador Ronaldo Cunha Lima, 
que me levou a associar também a Solano Trindade. 

Eu iria comentar exatamente a sensibilidade de 
Solano Trindade, no seu poema "Trem Sujo da Leo
poldina", relacionado ao fato de ver um talento que 
consideramos praticamen!e jogado como indigente, 
no vagão de um trem, como bem colocou o nosso 
Senador Artur da Távola, e trazido de volta como se 
nada fora, mas era um grande homem. 

Quero também prestar uma homenagem ao 
Senador Abdias Nascimento; sem dúvida, o nosso 
grande poeta, o nosso homem das artes e da cultu
ra, que, sensível, se uniu ao Senador Esperidião 
Amin para criar esse prêmio. 

Abdias Nascimento inspirou-se em Cruz e Sou
sa, porque foi ele também. que nos deu o teatro ex
perimental do negro no Brasil. 

Não conhecemos os feitos desse grande talen
to da arte brasileira, que é o Senador Abdias Nasci
mento. 

O poeta referido pelo Senador Artur da Távola 
é um homerr. que nos toca profundamente, pela vida 
dura que teve. Mas o poeta é poeta em todos os mo
mentos. Segundo as Sagradas Escrituras, os mais 
belos hinos e poesias foram escritos em monentos 
de tribulação. 

Realmente, inspirado em todos os seus mo
mentos bons e ruins, ele soube penetrar na alma de 
cada um de nós. E é por isso que o Senador Artur 
da Távola tem nesse homem, nesse nome, nesse 
talento o seu acompanhante de trajetória. E o Sena
dor Artur da Távola, como homem culto, entendido e 
sensível, merece também as nossas homenagens. 

Penso que é até desnecessário aludir, na ho
menagem que faço agora, aos Senadores Abdias 
Nascimento e Esperidião Amin não apenas pela ini
ciativa que tiveram, mas, particularmente ao Sena
dor Abdias Nascimento, que, como sabemos, ainda 
não recebeu de todos nós brasileiros o devido reco
nhecimento. Mas a sua iniciativa nos engrandece, 
nos emociona. 

Quero ressaltar, como disse o Senador Artur 
da Távola, que é importante que haja unanimidade 
em relação aos feitos desse homem. Faço também 
uma homenagem singular ao nosso querido Senador 
Ronaldo Cunha Linha, o meu poeta. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigada. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) Sr. 

Presidente, peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra a V. Ex!. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB·SC. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~s 
e Srs. Senadores, desejo fazer dois registres nesta 
oportunidade, no momento em que vamos votar 
esse projeto de resolução de nossa autoria, minha, 
como coadjuvante do Senador Abdias do Nascimen
to, e do Senado, a partir da votação que, certamen
te, será feita daqui a alguns minutos. 

Em primeiro lugar, quero fazer o registro da mi
nha profunda satisfação como catarinense, corno 
Senador por Santa Catarina, pelo tributo que o Se
nado Federal presta, com a institucionalização desse 
prêmio, por ocasião da celebração do centenário da 
morte de Cruz e Sousa, ao meu Estado, à arte, à 
sensibilidade, à obra de um catarinense que, sem 
dúvida alguma, tem um lugar singular na história da 
Literatura, da poesia e da arte no nosso País. 

Tenho certeza de que os Senadores Vilson 
Kleinübing e Casildo Maldaner se associam a esse jú
bilo que nós catarinenses sentimos neste momento. 

Quero, antecipadamente, agradecer a oportuni
dade qUe estou tendo de, junto com o Senador Ab
dias Nascimento, fazer essa proposta e, antecipada
mente também, agradecer a todas as colocações e 
votos que aqui teremos. 

Quero agradecer ao nosso querido amigo, Se
nador Artur da Távola. Creio que, formalmente, é a 
sua rentrée, a sua primeira participação formal, a 
sua volta ao nosso convívio, do ponto de vista for-
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mal, e penso que não poderia ser mais adequado 
ouvir a sua palavra a propósito do Prêmio Cruz e 
Sousa, ele que tem uma sensibilidade extraordinária 
neste setor da vida humana. 

Associo-me também, no agradecimento, às 
palavras da Senadora Benedita da Silva, que, mui
to apropriadamente, comentou esse projeto de re
solução. 

Mas quero fazer um registro muito especial, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, à tarefa do Relator 
desse projeto. O Senador Ronaldo Cunha Lima, 
que, com o seu talento, tornou a própria institucio
nalização do prêmio uma obra literária. Ou seja, o 
Senador Abdias Nascimento vai ter de convir co
migo que vamos ter de pensar num outro prêmio, 
porque penso que o primeiro Prêmio Cruz e Sousa 
já foi arrebatado pelo Senador Ronaldo Cunha 
Lima não apenas com a graça, mas, acima de 
tudo, com o talento e com a sensibilidade do seu 
parecer. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
desejo congratular-me com esta Casa, porque va
mos prestar uma homenagem adequada a alguém 
que enfrentou dificuldades de toda sorte, já aqui 
abreviadamente citadas, mas ~ue, pelo talento da 
palavra escrita e da sensibilidade assinalada, legou 
a todos nós motivo de orgulho e de celebração que 
esse prêmio tomará não apenas possível, mas, cer
tamente, marcante. 

O SR. BELLO PARGA (PFL-MA) - Sr. Presi
dente, peço a palavra para discutir. 

O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra, para discutir, ao Senador Bello 
Parga. 

O SR. BELLO PARGA (PFL-MA. Para discu
tir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, anter:ípando o meu voto favorável à 
iniciativa sobre a qual estamos deliberando agora, 
apenas quero ressaltar que, dando caráter oficial a 
um prêmio literário com o nome Cruz e Sousa, o 
Senado se engrandece, porquanto Cruz e Sousa 
foi uma das vozes mais altas da poesia brasileira e 
merece estar indissoluvelmente ligado hoje à cul
tura oficial brasileira. Ele se afirmou com todas as 
suas poesias, que ainda hoje repercutem na popu
lação brasileira e em todos aqueles ·que amam a li
teratura e ·cultivam· as letras, porque, indiscutivel
mente, ao lado de Gonçalves Dias, Castro Alves e 

Augusto dos Anjos, foi uma das vozes mais fortes e 
mais altas da poesia brasileira. 

Sr. Presidente, o Senado se engrandece com 
este ato. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Está encerrada a discussão. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada_ 

A matéria vai à Comissão Diretora para a reda
ção final. 

O SR- PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- As matérias constantes dos itens 4 a 6 da Or
dem do Dia, de acordo com o disposto no art. 383 
do Regimento Interno, deverão ser apreciadas em 
sessão pública, procedendo-se à votação por es
crutínio secreto. 

Peço aos Srs. Senadores que ainda não mar
caram as suas presenças no painel que o façam, 
porque ele vai ser liberado para votação. 

O SR- PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Item 4: 

PARECER Nº 802, DE 1997 
(Escolha de Autoridade) 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 281 do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Parecer 
n° 802, de 1997, da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, sobre a Mensa
gem n° 189, de 1997 (nº 1.365/97, na ori
gem), de 13 de novembro último, pela qual o 
Senhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado a escolha do Senhor 
Germano Amoldi Pedrozo, para exercer o 
cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar 
na vaga decorrente da aposentadoria do 
General-de-Exército Luiz Guilherme de Frei
tas Coutinho. 

Em discussão o parecer, em turno único. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
·discussão. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação.) 
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VOTAÇÃO SECRETA 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 
-Votaram SIM 56 Srs. Senadores e NÃO, 02. 

Houve 3 abstenções. 
Total: 61 votos. 
Foi aprovado o nome do Sr. Germano Amoldi 

Pedrozo. 
Será feita a devida comunicação à Presidência 

da República. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 

-Item 5: 

PARECER N2 818, DE 1997 
(Escolha de Autoridade) 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 281 do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Parecer 
n2 818, de 1997, da Comissão de Serviços 
de Infra-Estrutura, sobre a Mensagem n° 
209, de 1997 (n° 1.448/97, na origem), de 27 
de novembro último, pela qual o Senhor Pre· 
sidente da República submete à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor Jaconias de 
Aguiar, para compor a primeira Diretoria da 
Agência Nacional de Energia Elétrica 
ANEEL. 

Em discussão o parecer, em turno único. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT) - Sr. Presi· 
dente, peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador Júlio Campos, para 
discutir. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT. Para discu
tir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, gostaria apenas de dizer que a pessoa 
indicada para compor a primeira Diretoria da Agên
cia Nacional de Energia, Dr. Jaconias de Aguiar, 
teve uma gestão, como presidente das Centrais Elé
tricas de Mato Grosso, de um ano e dois meses, na 
qualidade de representante da Eletrobrás. 

S. s• fez um excelente, magnífico trabalho 
frente a nossa empresa, que foi privatizada na se
mana passada. 

Portanto, é homem digno, recomendável para 
ser indicado pelo Senado para compor a Agência 
Nacional de Energia. É um homem de valor, que 
prestou grandes serviços ao Centro-Oeste. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 
-Não havendo mais quem queira fazer uso da pala
vra, está encerrada a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação.) 
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VOTAÇ..\0 SECRETA 

PARECER N° 818, DE 1997- Escolha de Autoridade 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Votaram SIM 59 Srs. Senadores e NÃO 01. 

Houve 4 abstenções. 
Total: 64 votos. 
Foi aprovado o norr.e do Sr. Jaconias de 

Aguiar. 
Será feita a comunicação ao Senhor Presiden

te da República. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Item 6: 

PARECER N2 819, DE 1997 
(Escolha de Autoridade) 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 281 do Regimento lntemo) 

Discussão, em tumo único, do Parecer 
n° 819, de 1997, da Comissão de Serviços 

de Infra-Estrutura, sobre a Mensagem n° 
21 O, de 1997 (n° 1.449/97, na origem), de 27 
de novembro último, pela qual o Senhor Pre
sidente da República submete à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor Luciano Pa
checo Santos, para compor a primeira Dire
toria da Agência Nacional de Energia Elétri
ca-ANEEL. 

Em discussão o parecer, em tumo único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. (Pausa.) 

Em votação. 

A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocu
pem os seus lugares. 

Os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação.) 
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VOTAC'ÃO SECRETA 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Votaram SIM 58 Srs. Senadores e NÃO 02. 

Houve 4 Abstenções. 
Total: 64 votos. 
Foi aprovado o nome do Sr. Luciano Pacheco 

Santos. 
Será feita a devida comunicação ao Presidente 

da República. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, 
oferecendo a redação final para o Projeto de Resolu
ção nº 126, de 1997-CN, que, nos termos do parágrafo 
único do art. 320 do Regimento Interno, será lido pelo 
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma. 

É lido o seguinte: 

PARECER N2 834, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Reclação final do Projeto de Resolu
ção n°126, de 1997-cN. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n2 126, de 1997- CN, que 
institui o Prêmio Cruz e Sousa e dá outras providên
cias. 

Sala de Reuniões da Comissão, 10 de dezem
bro de 1997. - Antonio Carlos Magalhães, Presi
dente - Ronaldo Cunha Lima, Relator - Geraldo 
Melo - Joel Hollanda. 

ANEXO AO PARECER N2 834, DE 1997 

Institui o Prêmio Cruz e Sousa e dá 
outras providências. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É instituído o Prêmio Cruz e Sousa des

tinado a agraciar autores de trabalhos alusivos à co
memoração do centenário de morte do poeta brasi
leiro, a ser celebrado em março de 1998. 

Art. 22 Para proceder à apreciação dos traba
lhos concorrentes será constituído um Conselho a 
ser integrado por cinco membros do Congresso Na
cional e por seu Presidente que, por sua vez, fará a 
indicação desses parlamentares, logo após a apro
vação desta Resolução. 

Parágrafo único. A prerrogativa da escolha do 
Presidente do Conselho caberá aos seus próprios 
membros, que o elegerão entre seus integrantes. 

Art. 3º O teor do Prêmio Cruz e Sousa, bem 
como o formato, as regras e os critérios que presidi
rão à celebração dos trabalhos concorrentes, serão 
sugeridos pelo Conselho à Mesa do Congresso Na
cional e publicamente divulgados. 

Art. 42 Os trabalhos concorrentes deverão ser 
encaminhados à Mesa do Congresso Nacional até o 
dia 19 de março de 1998, dia consagrado ao cente
nário de morte do escritor Cruz e Sousa. 

Art. 5º O Prêmio será conferido em sessão do 
Congresso Nacional especialmente convocada para 
este fim, a se realizar até o mês de junho seguinte. 

Art. 6º A Oiretoria-Geral oferecerá apoio admi
nistrativo ao funcionamento do Conselho. 

Art. 7º Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. 
12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO Nº 1.108, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. -321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação do parecer, para 
imediata discussão e votação da redação final do 
Projeto de Projeto de Resolução nº 126, de 1997 -
CN, de autoria dos Senadores Abdias Nascimento e 
Esperidião Amin, que institui o Prêmio Cruz e Souza 
e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 1 O de dezembro de 1997. -
Ronaldo Cunha Lima 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Aprovado o requerimento, passa-se à imediata 
apreciação da redação final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação a redação final. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1º Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido e aprovado o seguinte: 
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REQUERIMENTO N2 1.109, DE 1997 

Senhor Presidente, 

Nos termos do art. 336, b, do RISF, requere
mos urgência, para o PRS n2 171/97 advinha da 
aprovação do Ofício s/n2 111/97, "que encaminha 
solicitação do Governo do Estado do Mato Grosso 
do Sul, para contratar operações de crédito junto à 
Caixa Económica Federal, no valor de 
R$40.000.000,00, relativo ao Programa Especial de 
Incentivo ao Desligamento Voluntário do Poder Exe
cutivo daquele Estado. 

Sala das Seções, 10 de dezembro de 1997.
Edison Lobão - Levy Dias - Jader Barbalho -
Sérgio Machado - José Eduardo Outra - Esperi
dião Amin - Regina Assumpção. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere 
constará do ordem do Dia da sessão do segundo dia 
útil subsequente. 

Requerimento que será lido pelo Sr. 12 Secre
tário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 1.110, DE1997 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos do artigo 336, alínea 

b, do Regimento Interno do Senado Federal, urgên
cia para o Projeto de Resolução n2 , de 1997, (Ofício 
"S' n2 92/97) - que "encaminha solicitação do Go
verno do Estado de Minas Gerais para contratar 
Jperação de crédito junto à Companhia Vale do P.io 
doce- CVRD. no va!or de R$9.264.666,46, cujos re
cursos serão destinados à execução de programas 
na área do desenvolvimento econõmicç __ sçcial ele> 
Estado". 

Sala das Sessões, 1 O de dezembro de 1997. -
Senadora Regina Assumpção - Sérgio Machado -
Hugo Napoleão - Ney Suassuna - Élcio Alvares. 

O SR. PRESIDENTE (A<ltonio Câlios Magalhães) 
-Aprovado o requerimemc. a matéria a que se refe
re constará de Ordem do_D,a~a Se_aaã~~ºº--s-ª9unQQ 
dia útil subsequente. 

Nada mais havendo a traiar. a Presidência vai 
encerrar a presente sessão. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 11h58mio) 

Ata da 188! Sessão Deliberativa Ordinária 
em 10 de dezembro de 1997 

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 

Presidência dos srs: Antonio Carlos Magalhães 
Geraldo Melo e RomeU Tuma- · 

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

Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Albino 
Boaventura - Antonio Carlos Magalhães - Ar.tónio 
Carlos Valadares -Artur da Távola- Bello Parga
Benedita da Silva - Beni Veras - Bernardo Cabral -
Carlos Bezerra - Carlos Patrocinio - Carlos Wilson -
Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Edison Lobão 
- Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Emília Fernan
des - Epitacio Cafeteira - Esperidião Amin - Fer
nando Bezerra - Flaviano Melo - Francelina Pereira 
- Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata -

_ Gilberto Miranda- Gilvam Borges:::- Guilherme Pal
meira - Hugo .. Napoleão - Jader Barbalho - Jeffer
_son Peres -_João Fr_ª-nça - João Rocha - Joel de 
Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -
José Agripino - José Alves - José Bianco - José 
Eduardo - José Eduardo Outra - José Fogaça -

· Sósé lgnácio FerrêTra--=-José Roberto Arruda- José 
Serra - Júlio Campos - Júnia Marise - Laura Cam
pos - Leomar Quintanilha - Leonel Paiva - Levy 
Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio 
Coelho - Marluce Pinto- Nabor Júnior- Ney Suassu
na- Onofre Quinar! ..:-osmarDTas .:::otoniel Machado 
-Pedro Simon- Ramez Tebet- Regina Assumpção
Renan Calheiros- Roberto Freire -Roberto Requião
Romero Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Lima 
-Sebastião Rocha- Sérgio Machado- Teotónio Vile
la Filho- Vilson Klein!Jbfng- Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista 
- de presença acusa o comparecimento de 76 Srs. 

Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O tempo destinado aos oradores da Hora do 
Expediente da presente sessão será destinado a ho
menagear o Dia da Declaração Universaldos Direi

..tos Humanos, nos termos do Requerimento nº 383, 
_d~ _ _j_9_9.1, da Senadora Benedita da Silva e outros 
Srs. Senadores. 

--Concedo a palavra à nooré Senadora Benedita 
âaSllva. 
- -- A SRA. BENEDITA DA SILVA (BiocoiPT-RJ. 
Pronuncia o seguio~ discurs9.) -Sr. Presidente, 
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Sr's e Srs. Senadores, conforme as Sagradas Escri
turas, "Tu és pó, e ao pó tomarás". No entanto, por 
mais profunda e espiritualizada que seja a com
preensão que tenhamos da existência humana sobre 
nosso Planeta, em nada essa compreensão colidirá 
com a nítida percepção -comum a todos os homens e 
mulheres de bem - de que todo ser humano possui 
um valor intrínseco, porta uma dignidade que lhe é pró
pria e o toma sujeito de direitos básicos e inalienáveis. 

A mais poderosa e duradoura afirmação da 
dignidade e da liberdade do homem, bem como dos 
sentimentos de igualdade e fraternidade que devem 
presidir as relações entre os membros da família hu
mana. vem, indubitavelmente, dos ensinamentos de 
Jesus Cristo. Ao subordinar todos os direitos e deve
res a um novo padrão ético, fundamentado no amor, 
no perdão e na caridade, a doutrina de Cristo repre
sentou o pleno reconhecimento dos atributos que 
dão ao homem sua dignidade integral, como filho de 
Deus e irmão de todos os homens. 

Neste 10 de dezembro, estamos comemorando 
o 492 aniversário do documento que representa o 
ápice de todo esse processo: a Declaração Univer
sal dos Direitos Humanos, proclamada, em 1948, 
pela Organização das Nações Unidas. 

Os representantes dos povos do mundo inteiro 
firmaram o documento que, em seu preâmbulo, afir
ma que a liberdade, a justiça e a paz no mundo não 
poderão existir senão tendo por base o reconheci
mento da dignidade e dos direitos iguais inalienáveis 
de lodos os membros da família humana. Este docu
mento que, em seu art. 1° afirma que todos os seres 
humanos nascem livres e iguais em dignidade e di
reitos, e que, dotados como estão de razão e cons
ciência, devem comportar-se fraternalmente uns 
com os outros; o documento, que, indo além de 
qualquer de seus precedentes, estatuiu não apenas 
os direitos individuais da criatura humana, mas tam
bém seus direitos sociais, relativos ao trabalho, à 
saúde, à educação, ao matrimónio, à família, à pro
priedade individual e coletiva, à liberdade de reunião, 
de associação e de participação política, à sindicaliza
ção, ao lazer, à participação na vida cu~ural, ao gozo 
das artes e à participação no progresso científico. 

A Declaração Universal dos Direitos do Ho
mem foi proclamada em resposta à suprema aspira
ção, ao mais profundo anseio da humanidade: o an
seio de coexistir, pacificamente, em um ambiente de 
pleno reconhecimento dos direitos subjelivos funda
mentais de cada criatura humana. Cada homem e 
mulher deste Planeta sabe que só esse reconheci
mento permitirá que atinjamos, um dia, em sua pleni· 

tude, o ideal de justiça que consubstancia a espe
rança dos povos em um futuro melhor. 

Trata-se, portanto, não apenas de um ponto de 
referência nos debates universais, mas de uma es
trutura política que gera preocupação de juristas, fi
lósofos, líderes religiosos e pensadores de todas 
classes sociais, modernos ou fiéis a antigas concepçõ
es. Além disso, a Declaração inspirou inúmeras consti
tuições de países democráticos, entre os quais o Bra
sil, constituindo apoio sólido a quaisquer movimentos 
reivindicatórios em prol da dignidade humana. 

Um ano atrás, desta tribuna, ao prestar minha 
homenagem ao 482 aniversário da Declaração, rela
tei reunião que, àquela época, havia sido realizada 
pela cúpula da Organização das Nações Unidas 
para a Agricultura e a Alimentação - FAO, e que 
concluíra pela existência de um processo de globali
zação da fome e da insegurança alimentar, situação 
que, evidentemente, representa violentíssima agres
são ao primeiro e mais sagrado dos Direitos Huma
nos: o direito à vida. Prestei, na ocasião, minha ho
menagem a Betinho e a sua Campanha da Cidada
nia contra a Fome. Alertei, naquele contexto, que o 
mais fundamental dos Direitos Humanos não pode 
ser desprezado sob pretexto de necessidade de se 
promover ajuste econômico. 

Hoje, decorrido um ano, Betinho não se encon
tra mais entre nós. O 'processo de globalização da 
economia já mostra, claramente, a sua fisionomia 
cruel e desumana. A sanha dos especuladores glo
bais arruína a economia das nações em diversas 
partes do planeta, arrastando-as à recessão, com 
suas seqüelas de estagnação, desemprego e au
mento das carências sociais. Os chamados "tigres 
asiáticos", até ontem apontados como modelo de su
cesso econômico, encontram-se hoje dependentes 
da ajuda internacional, impotentes que foram para 
defender-se dos especulativos. No Brasil, começa
se a perceber que o alto preço já pago para entrar 
no jogo da globalização foi apenas a primeira presta
ção. A resposta do Brasil à crise mundial é o apro
fundamento da recessão, com elevação de juros, au
mento dos impostos, demissão de funcionários públi
cos. Promove-se, assim, mais quebradeira de em
presas, mais achatamento do poder aquisitivo da 
classe média, mais desemprego. Em resumo, mais 
desrespeito aos direitos humanos. 

Numa sociedade ainda injusta como é a do 
Brasil, com graves desigualdades de renda, promo
ver os direitos humanos toma-se mais factível se o 
equacionamento dos problemas estruturais - como 
aqueles provocaaos-pelo desemprego, fome, dificul-
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dades do acesso à terra, à saúde, à educação, con
centração de renda- for objeto de políticas governa-· 
mentais. Para que a população possa assumir que 
os direitos humanos são direitos de todos, é funda
mental que os direitos civis elementares sejam ga
rantidos e, especialmente, que a Justiça seja uma 
instituição garantidora e acessível para qualquer um. 

Sobre os direitos humanos em nosso País, res-~ -
salto as constatações do recente relatório da Organi
zação dos Estados Americanos (OEA): "o Brasil é 
racista, desrespeita os direitos humanos e privilegia 
os ricos". 

"Sem desconhecer os avanços obtidos 
pelo aluai Governo do Brasil, a Comissão lnte
ramericana de Direitos Humanos (CDIH) da 
OEA considera que o Estado ainda não tem 
oferecido as garantias necessárias a setores 
importantes da população brasileira com o ob
jetivo de assegurar seus direitos humanos". 

O relatório, preparado por uma comissão que 
viajou pelo Brasil com a autorização do Governo, tra
ça o perfil de uma Nação vibrante, violenta e discri
minatória, ressaltando que "a discriminação racial é 
fato consumado". 

Um trecho do relatório diz: • A distribuição dos gas-
tos públicos com serviços sociais - saúde, educação e 
previdência social -convergem a favor dos ricos'. 

Sobre a reforma agrária, indica uma agravante: 
existem 120 milhões de hectares cultiváveis não 
aproveitados e, portanto, constitucionalmente sujei
tos à desapropriação. O relatório ressalta que, até 
fevereiro passado, foram desapropriados apenas 4,5 
milhões de hectares. 

O documento destaca os esforços do Governo 
para corrigir essa omissão. Mas afinma que o que 
tem sido feito ainda é pouco. 

O problema não é a falta de recursos, mas sim 
a falta de vontade política: "Seria possível eliminar a 
pobreza no Brasil dando a cada pessoa pobre o sufi
ciente para colocar-se acima da linha da pobreza, 
com o equivalente a menos de 1% do Produto Inter
no Bruto". Cálculos do Banco Mundial mostram que 
as soluções estão ao alcance das autoridades. 

Para a OEA, a sociedade brasileira é a que cons
truiu a união mais abrangente de origens e culturas. 
Mas demonstra que, nem por isso, essa combinação é 
harmónica e igualitária, pois "os trabalhadores brancos 
ganham 2,5 vezes mais que os negros". 

Quanto à violência policial, a conclusão é a se
guinte: "Apesar das profundas transfonmações políticas 
por que passou o País desde o fim do regime militar, a 
Polícia Militar continua a seguir o modelo repressivo 

desse regime, motivo pelo qual os membros dessas 
polícias orientam-se-em sei1lido de atuar de maneira 
Violenta, ª fim de prevenir ou aniquilar possíveis mo
vimentos então considerados. subversivos". 

Às vésperas do aniversário da Declaração Uni
versal dos Direitos Humanos, quando o Plenário do 
Senado Federal promove sessão de homenagem ao 

·Dia lntemacíóna:l dos Direitos Humanos, tivemos a 
infeliz notícia da chacina, ocorrida em meu Estado, 
Rio de Janeiro, contra moradores de rua, mortos a ti
ros. Quatro anos e meio depois da chacina de o•to 

.menores na Candelária, ocorrida em 23 de julho de 
1993, no centro do Rio de Janeiro, a história se re
pete. Dessa vez, as vTlTmas foram quatro pessoas, 
fuziladas de madrugada enquanto dormiam sob uma 
marquise. Testerriunhas contam cjue os trros foram 
dados por dois homens que chegaram num monza 
vermelho, de placa não anotada. 

Os tiros acordaram meninos de rua que dor
miam no local. Disseram -ter escapadê) da morte por
que a anma do bandido "engasgou" na hora de atirar: 
'Eu vi a morte de perto, mas a sorte estava do meu 
lado". Outros ouviram os bandidos gritando para nin-

-guém correr e ficaram deitados, fill_gindo-se de mor
tósÇtal como os que conseguiram escapar do mas
sacre ocorrido na Candelária. 

As versões para a tragédia: rixa de traficantes 
e ordens de comerciantes da área, incomodados 
com os assaltos. Seja o que for, outras pessoas ino
centes são vítimas da violência e, neste dia 10 de 
dezembro, são a imagem e o símbolo da violação 
dos direitos humanos em nosso País. 

Iguais a essa, outras se sucederam: o massa
cre da Candelária, como eu já disse; e a chacina de Vi
gário Geral, quando homens encapuzados executaram 
21 moradores daquela favela em 30 de julho de 1993. 

Tanto tempo depois, ocorre um crime igual ao 
da Candelária. Pergunto: vamos apelar para quem? 
Este é um País que viola os direitos humanos. 

A sessão desta tarde, em que o Senado Fede
ral reflete sobre os direitos humanos, é oportuna 
para reafinmar nossa convicção: a proteção e a defe
sa dos direitos humanos devem ser a diretriz funda
mental de toda política pública. A nada se pode su
bordinar esses princípios. Ao comemorarmos mais 
um aniversário da Declaração Universal dos Direitos 
do Homem, não podemos penmitir que a realidade 
de sua freqüente violação nos conduza ao·esmoreci
memo. Ao confr"ário,- reforcemos ·nossa compreen
são de que o denominador comum a todas as viola
ções dos direitos humanos são as contradições que 
opõem, entre si, Estados nacionais, classes sociais, 
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grupos e indivíduos. E que, portanto, a garantia dos 
direitos do homem passa pela superação dessas 
contradições, mediante a afirmação, cada vez mais 
vigorosa, do princípio dos postulados da Declaração: 
o princípio da igualdade entre todos os homens e 
mulheres. 

Frente à violência representada pelo descaso 
no atendimento à população nas questões de saúde, 
educação,· segurança, habitação, acesso à terra e 
tantos outros itens mencionados na Dec!ar.ação .dos 
Direitos Humanos, vamos responder com a união 
daqueles que têm no respeito à dignidade da pessoa 
humana o princípio norteador básico de sua ação 
política e sua participação cidadã. 

Gostaríamos tanto de, neste dia, falar de forma 
diferente, mas a violação dos direitos humanos no 
Brasil continua: há discriminação de raça e gênero. 
Já dissemos várias vezes que encontramos mulhe
res sendo violentadas, sendo espancadas; a violên
cia doméstica existe; o rendimento das mulheres 
consideradas pelo IBGE como "pretas e pardas' é 
menor. Isso é uma violência aos direitos humanos. 
Há também uma constatação feita pela OEA da 
existência de discriminação racial. Essa violência 
tem dado conta de que as mulheres são as mais 
agredidas neste País, seja no ambiente doméstico, 
domiciliar, seja fora, nas relações de trabalho. Sabe
mos que existem essas violências no cotidiano e 
convivemos naturalmente com elas. São os direitos 
humanos das mulheres sendo violentados. 

Também estamos violentando os direitos hu
manos de nossas crianças e adolescentes, quando . 
sabemos que cerca de 3 milhões de crianças e 4,6 
milhões de adolescentes estão no mercado de traba
lho, sem qualquer garantia ou proteção da legislação 
trabalhista. Trabalham muito, alguns ganham pouco 
e outros nada ganham. Estamos assistindo a essa 
situação, em que não há, nos direitos humanos, o 
respaldo necessário. Pode haver nas letras frias da 
Carta de Intenções do Brasil, mas não há ações afir
mativas para que os direitos humanos da criança e 
do adolescente sejam garantidos. Isso verdadeira
mente não está sendo aplicado, pelo menos no que 
se refere a acabar com o trabalho infantil neste País. 

Estamos também violando os direitos humanos 
quando aceitamos a exploração sexual e a prostitui
ção infante-juvenil em nosso País. Aceitamos natu
ralmente que as crianças e adolescentes se prosti
tuam, sejam vendidos como animais, como objetos 
e, muitas vezes, pelo preço de um almoço ou de um 
lanche. Essa também é uma violação dos direitos 
humanos. Não é apenas um sentimento ou um dis-

curso emocionado· ou emocional, mas é uma verifi
cação de dados estatísticos. E esses números são 
cada vez mais acrescidos pela indiferença de quem 
pode perfeitamente radicalizar no processo de políti
cas públicas voltadas para a criança e o adolescente. 

Infelizmente, a face desta dramática realidade 
já não atinge apenas a criança pobre, já se verifica 
uma repercussão na classe média. 

Q Brasil violenta os direitos humanos de quase 
__ S_O_rnilb_õe_s de clandes_tinos, porque são 50 milhões 

de brasileiros que não possuem o registro de nasci
mento e, por isso, não têm existência legal. Convive
mos com essa situação em que pese recentemente 
termos aqui votado um projeto polêmico que propiciará 
a essas pessoas que se registrem de forma gratuita. 

Com o salário mínimo brasileiro, estamos violen
tando os direitos humanos; com a política económica 
do Governo, estamos violentando os direitos humanos; 
a situação dos presidiários no nosso País, que não 
conseguem se reçuperar porque não há uma política 
para mudança e reformulação do sistema penitenciário 
também é uma violação dos direitos humanos. 

O Unicef, em seu informe "Progresso das Na
ções - 1997", comparou o Brasil a Bangladesh, 
quando afirmou que as condições de saneamento 
básico no Brasil são quase tão precárias quanto as 
de Bangladesh, um dos países mais pobres do mun
do. Alertou ainda que existe o risco de eclosão de 
epidemias de cólera ou diarréia de enormes propor
ções. Esse alerta eu já havia feito desta tribuna. 

Assim, hole,no_ Dia da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, ao invés de estarmos aqui 
contando as iniciativas governamentais ou da socie
dade civil, estamos, lamentavelmente, fazendo o re-
gistro de uma situação dessa natureza. · 

Enquanto persistir esse modelo económico, 
que é injusto, en_quanto nã,o_existir o trabalho como 
prioridade, não haverá direitos humanos. Vivemos 
uma situação de desemprego e demissões e preci
samos de uma política de inclusão dos excluídos, 
como está tratando hoje a 11 Conferência de Assis
tência Social no Brasil. E como fazer se não nos der
mos as mãos, Governo Federal, Estadual e Munici
pal, Congresso Nacional e sociedade civil, para que 
possamos acabar com todas essas mazelas?. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, concluo 
fazendo mais uma vez um apelo no sentido de que 
possamos criar à Comissão de Direitos Humanos do 
Senado Federal, proposta já acatada pela Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Vamostratar_com igualdade os diferentes. 
Muito obrigada. 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao Senador Júlio Campos 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFUMT. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, para muitos, as sociedades de nossa épo· 
ca vivem o período da pós-modernidade da história. 
Para outros, o tempo é simplesmente o da moderni
dade. Tanto num caso como no outro, trata-se de 
um tempo que se caracteriza por tecnologias avan
çadas, por meios de comunicação que tornam a no
tícia instantânea e por uma globalidade, à qual são 
afixados perfis mágicos. 

Para outros mais, essa diferenciação é irrele· 
vante, pois os elementos mesclam-se, integram-se. 
Com a modernidade ou a pós-modernidade, convi
vem aspectos da pré-história. À civilização agregam
se barbáries; à riqueza, extrema miséria; ao confor
to, situações de total indigência. Essa é a realidade 
vivida e contemplada, já no crepúsculo do século 
XX, nesta data comemorativa do Dia Universal dos 
Direitos Humanos. 

Não há como negar que, apesar de tudo, o ser 
humano, que é existencialmente condicionado, conti· 
nua um permanente e criativo laboratório de utopias. 
Carente e sonhador, convive com um constante en
tardecer e alvorecer de paradigmas, com uma pere
ne afirmação de princípios e uma renovada contem
plação de falências. Racional, vive descobrindo que 
a racionalidade não é tudo. Mergulhado em simbolis· 
mos afetivos, continuamente descobre que o afeto 
também empalidece e a emoção e o coração não 
conseguem expressar e sustentar satisfatoriamente 
toda uma imensa e variada riqueza humana. 

O ser humano, às portas do terceiro milénio, 
pode-se considerar um migrante à procura d.J equilí
brio e da plenitude, procura movida pela saudade de 
algo que afirma, mas vive perdendo, impulsionado 
pela esperança que teima em apontar para horizon
tes melhores. 

Apesar dos esforços, das conferências de cú
pula, dos compromissos acertados entre as nações, 
à frente de todos está uma realidade extremamente 
dicotômica. Uma minoria da humanidade usufrui das 
circunstâncias mais alvissareiras, materializadas na 
existência e na eficiência das leis, no emprego segu· 
ro, na moradia confortável, no atendimento imediato 
e exitoso das necessidades de proteção à saúde e 
de desenvolvimento da educação, na abundância 
dos meios económicos e financeiros que permitem a 
mobilidade e o gozo das maravilhosas ofertas de 
bem-estar e consumo hoje disponíveis. 

No outro lado, à margem da história ou sem la· 
zer história, uma grande parte dessa mesma huma
nidade, reconhecidamente destinatária dos mesmos 
direitos básicos universais, convivendo na compa
nhia constante do esquecimento, do abandono e da 
morte. Para essa parte sobreviver é uma arte e um 
acaso. Uma arte, quando consegue superar as cir
cunstâncias e a elas sobreviver; uma sorte, quando, 
por mera casualidade, não morre à míngua. 

Nessas çondições encontram-se numerosos 
povos do denominado mundo periférico. O mundo de 
grande parte da África, da América Latina e da Ásia. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores aqui pre
sentes,ao_ medit~r sQbre o sentido da comemoração 
do Dia Universal dos Direitos Humanos, ocorre-me a 
certeza de que essa instituição está a exigir de todos 
os povos, inclusive dos mais poderosos, um salto 
qualitativo. Não são poucos hoje os especialistas em 
filosofia social que sustentam ser o contrato social 
nascido na modernidade um contrato que está re
querendo, urgente~ote, urna reform_ulação, uma re
fundação. O contrato social da modernidade funda
se sobre os princípios da igualdade e da liberdade. 
Falta-lhe, no entanto, um terceiro princípio, o princí
pio de solidariedade. 

Pregado há quase 2 mil anos, de forma pacífi
ca e como resultante da conversão do coração, nas 
plagas de Jerusalém, consagrado após violento der
ramamento de sangue sob o nome de fraternidade 
pela Revolução Francesa, reiterado e festejado ao 
longo dos anos da história contemporânea, o princí
pio da solidariedade ainda não está integrado nas 
relações entre as gentes e as nações. 

Não teria chegado o momento propício para a 
humanidade efetivar esse salto de qualidade? 

O princípio ético da solidariedade traduz um 
valor moral com o que as sociedades, por meio de 
seus governos, devem marcar suas opções políti
cas, económicas e sociais, se desejam ser socieda
des organizadas de maneira mais civilizada e de for
ma coerente com as celebrações reiteradas nos di· 
reitos universais do ser humano. 

Enquanto princípio, as sociedades pela solidarie
dade devem ser dirigidas. Sob a inspiração do princí
pio, a elas deve ser proposta uma meta ideal justifica· 
da e direcionada por objetivos, por critérios de discern
imento, para evitar desvios em relação ao ideal traça
do. Enquanto princípio ético, a solidariedade, por sua 
natureza, concretiza-se em caminhos de ordenamento 
jurídico em níveis de formulações constitucionais e de 
leis de caráter geral e em atitudes de cunho político, 
mediante instrumentos adequados em termos de insti-
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tuições e ações que tomem historicamente viável o 
seu valor, o valor da solidariedade. 

Não tenho dúvida de que já é hora de implan
tar, mais do que implantar, é hora de viver esse prin
cípio como base da vida social, para superar de fato 
a barbárie da fome, das guerras fratricidas, do de
samparo, da manipulação, da exploração, da prepo
tência em escala do mais forte sobre o mais fraco, 
do individualismo, do isolamento e da ilegitimidade. 

A solidariedade funda o ideal, traça o caminho 
para a igualdade-ética de todos os sujeitos. A solida
riedade orienta eticamente a relação social assimé
trica. A solidariedade é princípio axiológico da vida 
social assinalada pela empatia, pela cooperação e 
pela busca da plenitude. 

Na solidariedade, radicaliza-se a sociabilidade. 
Nesse contexto, todas as pessoas, por meio das 
suas instituições e estruturas, procuram a humaniza
ção dos seus agrupamentos, na concretude da coo
peração. Na solidariedade, os contratos entre sujei
tos e nações iguais e livres assumem uma caracteri
zação ética, no sentido da verdade de que todos os 
sujeitos possuem uma vinculação profunda, como 
co-partícipes da situação de todos. 

É ilusão, é irrealismo pensar em igualdade e li
berdade, em direitos universais de todos sem solida
riedade. Porque somente a solidariedade é capaz de 
considerar e de assumir a condição de assimetria da 
vida humana. 

À margem, ou fora desse contexto, tenho a 
convicção de que pouca oportunidade resta para os 
povos comemorarem o Dia Universal dos Direitos 
Humanos como evento de efetivo êxito no melhora
mento das relações e das condições de vida. Nem a 
globalização, nem o livre mercado, nem capitalismo, 
nem socialismo terão reais possibilidades de qualifi
car positivamente a vida humana, pois todas essas 
visões estão presas a mecanismos que alijam os se
res humanos como pessoas, cultivam a riqueza 
como fetiche, destroem custos sem escrúpulos por
que é preciso crescer, semeiam e cultivam a escravi
dão sem senhores. 

Fora desse contexto, continuaremos a come
morar o Dia Universal dos Direitos Humanos na 
perspectiva da sociedade futura a qual, parafrasean
do o que disse Keynes, em 1930, valorizará os fins 
acima dos meios e preferirá o bom acima do útil. 

Portanto, Sr. Presidente, é com este pronuncia
mento que faço a minha homenagem ao Dia Univer
sal dos Direitos Humanos. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra à nobre Senadora Emília Fernandes, 
por permuta com o Senador Sebastião Rocha. 

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bioco/PDT-RS. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora
dora.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, neste 
10 de dezembro - Dia Mundial dos Direitos Huma
nos-, voltamos a esta tribuna para tratar do assunto 
que deve ser prioridade para todos os homens e mu
lheres comprometidos com o seu tempo e com o fu
turo da humanidade. 

Se, em outros momentos da vida do País e do 
mundo, os direitos humanos já estiveram mais iden
tificados com a condição democrática, hoje estão 
principal e diretamente vin~ulados à política econõ

-mica e social e sua repercussão na vida dos povos. 
A afirmação dos direitos humanos na socieda

·ue brasileira e no mundo passa, necessariamente, 
portanto, pela superação do atual modelo econômico 
mundial, auto-intitulado neoliberalismo, que impõe a 
submissão, o atraso e a miséria às nações periféricas. 

Sr's e Srs Senadores, inexiste direito de qual
quer espécie quando a ideologia económica em cur
so descarta o ser humano das suas fórmulas tecno
cráticas de desenvolvimento, dos projetas de ocupa
ção de mercados ou dos avanços conquistados por 
novas tecnologias de produção. 

É hipocrisia fàlar-se em direitos humanos dian
te do crescente quadro de concentração de renda, 
seja no Brasil ou no mundo, que toma alguns mais e 
mais poderosos e empurra para a marginalização 
absoluta milhões de seres humanos. 

Em nosso País, por exemplo, contrariando a pro
paganda oficial, os recentes dados divulgados pelo 
IBGE informam que a concentração de renda aumen
tou ainda mais no período de 1987 a 1996, tomando 
os ricos mais ricos e os pobres ainda mais pobres. 

Segundo o IBGE, em 1987, os 10% mais po
bres detinham 1 , 12% da renda nacional, enquanto 
que, em 1996, esse percentual baixou para 0,98%, 
ao mesmo tempo em que os 1 O% mais ricos, que 
em 1987 detinham 41,91% da renda nacional, au
mentaram a sua participação para 42,36% em 1996. 

Enquanto isso, segundo dados da ONU, ape
nas 358 famílias em todo o mundo detêm uma renda 
equivalente à renda nacional de 40% dos países do 
mundo, o que por si só já basta para evidenciar a 
distorção insuportável nas relações de produção e 
distribuição das riquezas. 

Atualmente, na minha avaliação, a principal 
condição para \'igência de direitos humanos, em 



40 ANAJS DO SE~ ADO FEDERAL DEZEMBRO DE 1997 

:-":quer sociedade, é a garantia ao direito ao em
-~ego, ao trabalho, ou seja, à existência, à sobrevi
. ef'lC!a. à própria vida. 

A cada dia que passa, mais claro fica que o di
:ailo ao trabalho deve ser elevado a um patamar su
j)&rior de discussão nas sociedades, superando o 
atual estágio de resignação diante de seu cresci
mento vertiginoso. 

A sociedade não pode mais aceitar como um 
fato normal que, depois de faturar altos lucros, dian
te da crise do tal "mercado", a primeira reação das 
grandes empresas seja simplesmente ameaçar ou 
mesmo demitir em massa os trabalhadores. Tam
bém não podemos· admhir que as autoridades mun
diais, de uma hora para outra, transformem modelos 
aconômicos em "modas" ultrapassadas, como decla
,-,u recentemente o Presidente do Fundo Monetário 
internacional em relação à Coréía do Sul. 

Além da moda, de "ataques especulativos", de 
países mergulhados em crise econômica e de fortunas 
acurr.uladas pelos especuladores, estão milhões de 
cnanças, de jovens, de trabalhadores, de mulheres e 
ce idosos excluídos - no Brasil, na Coréía do Sul, na 
.;rgentina, na África ou na periferia dos países-ricos. 

É preciso, portanto, que governos, autoridades 
e ilderanças tratem o direito ao trabalho como um dí
·a;ro fundamental de cidadania, de desenvolvimento 
uo ser humano e, até mesmo·,-da propna liberdade. 

Os direitos humanos não serão alcançados em 
sua plenitude, se prevalecer a passividade, a sujei
ção ou a conivência atíva com essa política, por par
ta das autoridades, governos e lideranças de diver
sos setores. 

Srªs e Srs. Senadores, é com esperança, no 
entanto, que, neste momento, além da constatação 
das dificuldades, podemos verificar que, em vários 
pontos do Brasil e do mundo, as consciências e as 
vozes se levantam contra a suposta supremacia das 
Idéias vigentes. 

Um exemplo dessa reação é a escritora france
sa Viviane Forrester, que, em seu livro "O Horror 
Econômico", denuncia com profunda sensibilidade a 
indignação às supostamente inquestionáveis regras 
de "mercado" vigentes. 

Diz ela, em seu livro: 

Eis então a economia privada softa 
como nunca em plena liberdade- essa liber
dade que ela tanto reivindicou e que se tra
duz por desregulamentações legalizadas, 
por anarquia oficial. Liberdade provida de to
dos os direitos, de todas as permissividades. 

Desenfreada, ela satura com suas lógi
cas uma civilização que está se acabando e 
cujo naufrágio ela ativa. 

E continua a autQra: 

-Naufrágio camuflado, posto na conta 
de "crises" temporárias, a fim de que passe 
despercebida uma nova forma de civilização 
que já desponta, onde só uma pequena por
centagem da população terrestre encontrará 
funções. Ora, dessas funções dependem os 
modos de vida de cada um e, mais ainda, 
para cada um, a faculdade de viver. O pro
longamento ou não de seu destino. 

É com esse espírito de resistência, de questio
namento constante e de compromisso com a vida 
das pessoas comuns que devemos lembrar a passa
gem deste Dia Mundial dos Direitos Humanos, para 
que ele, de fato, seja proveitoso e educativo. O mes
mo·senlitnenlo que, no Brasil, mareou avida de Her
bert de Souza, o Betinho. Inclusive, ontem, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, o Conselho Federal da Or
dem dos Advogados do Brasil (OAB), entidade sem
pre S1nton.1zaoa como tempo pre-sente, homenageou 
aquele que represeh1a hoje, sem dúvida, e repre
sentará daqui para frente, o exemplo, a esperança, o 
compromisso de luta, o entusiasmo e a ação nas 
pessoas de sua mulher e seu filho, com o Prêmio de 
Direitos Humanos Miguel Seabra Fagundes. Uma 
postura que vemos crescer na sociedade, especial
mente entre os trabalhadores, no sentido de questio
nar, de exigir o debate, de cobrar resultados concre
tos das políticas oficiais e de apontar um novo rumo 
para o desenvolvimento do País. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o fim da impu
nidade que exigimos para crimes como o de Conum
biara e Eldorado dos Carajás deve se cobrada tam
bém para aqueles que-submetem pessoas, famílias, 
povos e nações à privação do emprego, do direito a 
uma vida mais digna 

Esses temas, tanto em relação à violência físi
ca quanto à violência oficial da exclusão económica, 
devem merecer tratamento global, pois têm origens 
e conseqüências de ordem mundial e dizem respeito 
ao conjunto da humanidade. - - -

Eu gostaria também de registrar aqui um fato 
importante que recentemente aconteceu em Porto 
Alegre, organizado, patrocinado pela Comissão de 
Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do meu 
Estado. Estive lá e participei de um evento importan
te, com a presença do Prêmio Nobel da Paz, Adolfo 
Perez Esquivei, argentino que se vem manifestando 
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e traçando uma luta pela paz;- pela solidariedade e 
pelo combate à violência. 

Naquela oportunidade, o Dr. Adolfo Perez Es
quivei defendeu a idéia de transformar os primeiros 
dez anos do século XXI na Década da Educação pe
los Direitos Humanos. 

Trata-se de uma importante iniciativa para ser 
abraçada pelo mundo, pelos governantes, pelo povo em 
geral para se combater qualquer forma de violência, de 
abuso contra os direttos humanos e de exclusão. 

Sr. Presidente, Sr<!s e Srs. Senadores, é, por
tanto, com esse compromisso, ao concluir este pro
nunciamento, que conclamo a todos os brasileiros, 
homens e mulheres, a se unirem pelo maior de to
dos os direitos humanos, que é o direito à vida digna 
para si e para o próximo, com empregos, com salá
rios decentes com educação de qualidade, com 
igualdade para homens, mulheres, negros, idosos, 
portadores de deficiência. Um país com soberania 
nacional e fraternidade universal. 

O Sr. Romeu Tuma (PFL-SP)- Permite-me V. 
Exª um aparte? 

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bioco/PDT-RS) 
-Ouço V. Exª com prazer. 

O Sr. Romeu Tuma (PFL-SP) - Muito obriga
do, Senac'ora, estava esperando a op-ortunidade de 
aparteá-la, principalmente para cumprimentá-la pelo 
tema que escolheu, em dia tão importante como o 
de hoje, em que se-comemora a defesa dos direitos 
humanos, dia da Declaração Universal desses direi
tos. O problema da dignidade do cidadão está inti
mamente relacionado à oportunidade de trabalho, V. 
Exª tem razão. Verificamos que a globalização trata 
a sociedade como uma massa disforme que tem de 
seguir para um lado ou para outro, buscando a opor
tunidade apenas do ganha-pão. Ao invés de trazer 
benefícios à sociedade, impõe-lhe sacrifícios como a 
perda de empregos, a diminuição de salários e tan
tas outras contradições que o mundo não deveria 
oferecer ao indivíduo., Infelizmente, a massificação 
do capital tem trazido essas amarguras para o cida
dão mais carente. Sabemos que a moeda foi criada 
para substituir a troca, o escambo; ela tinha o poder 
de substituir o valor equivalente ao produto que fos
se ser adquirido. E, hoje, o que ela virou? Um valor 
de especulação, perdeu seu sentido real. A moeda 
especula, sacrifica, leva à falência pessoas que se 
deixam seduzir pelo canto do cisne do capital espe
culativo, transformando~as em escravos, tirando-lhes 

a oportunidade de trabalho. V. Exª citou Esquivei. Co
nheço um pouco da história de sua luta durante essas 
duas úttimas décadas que, a exemplo de Ghandi, pre
gava a defesa dos direitos humanos por meio da não 
violência - algo que muitas vezes enxergávamos 

:como-uma-fantasia. Hoje, acreditamos que é a realida
de. O mundo busca extirpar a violência apenas com a 
expressão "eu sou de paz", através desses movimen
tos que nascem com os jovens. O pronunciamento de 
V. Exª tem toda a razão de ser, pois procura, através 
dos exemplos de Betinho, Esquivei e tantos outros, 
mostrar que o mundo foi feito para não haver violência. 
Nele deve haver respeito ao cidadão e direito de opor
tunidades iguais para todos, como V. Exª pregou em 
seu discurso. Obrigado, Senadora. 

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bioco/PDT-RS) 
- Agradeço o aparte de V. Exª e incluo-o no meu 
pronunciamento com muita satisfação. Sem dúvida, 
ele enriquece as nossas considerações. 

Neste dia, lembramos mais um ano de existên
cia do que deveria ser a constituição universal, em 
que toaos os povos, todos os governantes, toda e 
qualquer pessoa deveria se espelhar. Todos deve
riam buscar nessa Constituição a orientação para se 
governar com sensiqilidade, com a razão, buscando 
a igualdade e a inclusão das pessoas. Todos são im
portantes. Todos são necessários e devem ter seu 
espaço, uma vida digna, melhores condições de 
saúde e acesso à educação e ao trabalho. Principal
mente, todos devem ter oportunidade de viver não 
apenas num espaço onde se diz que a democracia 
está em vigor. Queremos muito mais do que isso. 
Queremos que as pessoas possam dizer: "Vivemos 
num País democrático e também temos garantidas a 
nossa afirmação e a nossa vivência plena da cidadania". 

Somente quando houver igualdade, uma me
lhor distribuição da renda e melhores oportunidades, 
poderemos dizer que a Declaração dos Direitos Hu
manos no nosso País e no mundo realmente está 
valendo. Isso é muito importante e devemos conti
nuar perseguindo, porque acreditamos que, acima 
de tudo, há esperança ·e o compromisso daqueles 
que entregaram até mesmo suas vidas, como o fez 
Herbert de Souza, na luta pela igualdade. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo 
apalavra ao nobre Senador Ney Suassuna (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 
Suplicy. 
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT-SP. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Se
nador Geraldo Melo, Srª Senadora, Srs. Senadores, 
todos os sares humanos nascem livres e_ iguais em 
dignidade e direitos. São dotados de razão e cons
ciência e devem agir em relação uns com os outros 
com espírito de fraternidade. Este é o primeiro dos 
artigos da Declaração Universal dos Direitos Huma
nos, proclamada há 49 anos. 

Quão distantes estamos nós de ter:mos todos 
os direitos humanos realmente cumpridos em nossa 
Nação? Tomemos, por exemplo, o que diz o art. 23: 

Todos têm direito ao trabalho, à livre 
escolha de emprego, a condições justas e 
favoráveis de trabalho e à proteção contra o 
desemprego. Todos, sem qualquer discrimi
nação, têm direito a pagamento igual por tra
balho igual. Todos os que trabalham têm di
reito a uma remuneração justa e favorável, 
que lhe assegure e à sua família uma exis
tência compatível com a dignidade humana, 
suplementado, se necessário, por outros 
meios de proteção social. Todos têm direito 
de fundar e associar-se a sindicatos R<:!_@ 
proteção de seus interesses. 

Ora, Sr. Presidente, infelizmente, em que pe
sem os avanços da democracia, ainda estamos mui~ 
to distantes de vermos em nosso País toqas as pes
soas com direito à vida e ao emprego, com uma re
muneração condigna e, estando desempregadas, 
com direito a receberem um cqmplemento de renda 
ou, se empregadas forem e receberem baixa remu
neração, uma suplementação - que nem todos têm 
- que lhes assegure o direito de fato à vida e à saúde. 

Sr. Presidente, seja na tradição religiosa ou na 
tradição do Humanismo agnóstico, o princípio funda
mental é o de que o mundo pertence a todos os ho
mens que nele vivam e em tempo aluai. Ocorre que 
na vida social - e nisso o pensamento de Karl Marx 
é relevante-, com a propriedade privada e a delimi
tação dos territórios de caça e coleta pela força dos 
grupos tribais, criou-se a predominância de uns gru
pos sobre outros e, no interior dos grupos, de uns 
homens sobre os outros. Para impedir que essa pre
dominância ameaçasse a sobrevivência dos grupos 
nacionais, surgiu o Estado, na figura de um sobera
no teológico, de um herói ou simplesmente de um 
homem mais apto à liderança. 

Vico explica a origem do Estado [)essas três 
pontes: a divindade, a lança de Aquiles ou simples
mente 3. razão oolítica. 

O reconhecimento dos direitos humanos e o 
seu_ exercício depende, assim e prioritariamente, da 
existência do Estado político. Sem Estado, não há 
_direitos, mas, se houver, haverá sempre uma con
cessão precária do poder tirânico. 

-Até onde vai a nossa razão, o reconhecimento 
dos direitos humanos encontra a sua melhor defini-
yão antiga no humanismo grego, na democracia ate
niense, não obstante a sua discriminação contra as 
mulheres, os escravos e os estrangeiros. Com a igual
dade política de todos os homens gregos, ou seja, de 
seu igual direito de participar da administração do Es
tado, se assegura - ainda com as exceções apontadas 
- õ-máis Tmportariteaelodos os direitos em uma so
ciedade organizada: o direito de legislar ou, como era 
o caso grego, de-aprovar oli rião as leis elaboradas 
pelo corpo de juristas.Tsso- se estàbeleCe no arco do 
tempo que vai das reformas de Clistênio à liderança de 
Péiii:les, ou seja, da paS5agem do conceito de •isono
mia• ou conceito de "democracia•. 

Com o qcaso do §istema helênico, cabe à Re
pública Romana retomar o humanismo pagão e dar
lhe uma construção jurjçlica maiªbem elaborada. Os 
_romanos,__r11ªis_ do ~liª-J:>_§_g_r_eg_os, associarTl_ ª id~~ 
_:_daJiberdad_e política à igéia· da propriedade. E assim 
que, no quarto século antes de Cristo, se elabora a 
primeira reforma agrária, limitando a 500 arpêntios, 
ou seja, a cerca de 100 hectares o máximo de terras 
que um cidadão romano pode possuir, e a distnbui
ção _das rest<!rl_tes a<>_s _ desp<>ssuíd_o~-- Se b_e_l!l_os 
gregos houvessem já usado desse expediente, o da 
distribuição de terras, os romanos o obtêm, pela pri
meira vez, não pela concessão do legislador, mas 
como conquista política da plebe. A necessidade da 
·aprovação da plebe de algumas leis ou decisões da 
classe dirigente (os-pleÕf-scifil). assegura SÓ pOVO, 
em última instância, o poder político. Mas o que é o 
povo? Segundo Cícero, é aquela parcela da plebe 
que se interessa pela coisa pública e vai aos comf
cios. Essa distinção entre o indivíduo e o cidadão 
será confirmada, mais tarde, na Declaração dos Di
reitos do Homem e do Cidadão da Revolução Fran
cesa. Todos os homens têm os direitos básicos as
segurados, mas alguns deles, os cidadãos, pelo fato 
de assumirem o seu dever político, têm-nos amplia
dos. O direito à cidadania, no entanto, não é conces
SãQ_do_ poder estabelecido, mas o resultado de urna 
_vontade própria de quem assume o seu dever públi
co, sejaassumindo os~encargos políticos e adminis
trativos_c;lªres pública~f3jaassumindo no limite do 
voto - o levantar de mãos em Atenas e em Roma e 
o-comparecimento às sessões eleitorais modernas. 
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A cidadania, no entender de muitos, não pode ser 
compulsória. Ao ser compulsória, passa a ser mani
pulável, como _ocorre no Brasil de hoje. 

O direito de ser homem é o direito não só de 
ocupar o mundo físico com a mesma igualdade es
sencial, como o de ocupar a memória cultural do 
mundo e os valores intelectuais construídos ao longo 
da civilização: As terras férteis têm, nesse entendi
mento, o mesmo, sentido de um teorema de Pitágo
ras, de um binômio de Descartes ou de um poema 
de Homero. Sendo assim, junto ao direito à comida, 
o homem tem direito à educação. O homem se faz 
de bens materiais indispensáveis (a 'propriedade, no 
conceito de Locke) e de bens espirituais. Negar um 
é negar os outros. 

Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, no do
mingo retrasado; o jornalista Mauro Santayana escre
veu, no Correio Braziliense, um artigo extremamente 
interessante sobre "Estes Tempos", afinnando: 

"Estes s3o tempos que põem à prova a 
alma dos homens" - assim inicia o seu pri
meiro : párifleto sobre a guerra da inde
pendência dos Estados Unidos (The American 
Crisis") a personalidade mais fáscinante da
quele período, Thomas Paine. Paine, como 
não pertencesse à classe dos cavalheiros, a 
que pe-rtenciam Washington e Jefferson, Ha
milton e Madison, permaneceu, durante mais 
de cem anos, como um outsider na história 
dos Esiádos Unidos. Só neste século a sua 
importância passou a ser reconhecida como o 
fundador da democracia social modema. 

Estudiosos atentos demonstram que 
esse irrequieto andarilho foi o criador do 
welfare · state, ao propor, ainda no Século 
XVIII, a· abolição da filantropia, de caráter 
piedoso, e a sua substituição pela ação gover
namentaL A extinção da escravatura, a univer
salização do ensino e da assistência à saúde, 
a promoção culturai dos pobres, o fim dos pre
conceitos, constituíam o seu ideário. 

Inglês que se fez norte-americano, foi 
instado por Benjamin Flanklin a viver na 
América, e lá foi uma das pessoas que mais 
contribuíram para a conscientização dos 
norte-americanos. George Washington con
sidera Thomas Paine uma das pessoas que 
mais colaboraram, através do seu panfleto, 
distribuído em janeiro de 1776, para a cons
cientização da Revolução que resultou na in
dependência dos Estados Unidos. 

"Howard Fast, ao biografá-lo, deu-lhe o 
título certo: "Citizen Tom Paine". 

Todos os escritos de Paine são textos 
políticos importantes, mas os panfletos pela 
independência, publicados anonimamente 
com o tftulo geral de "The Common Sense", 
espantam pela clareza dos argumentos. Ne
les, o ex-marinheiro e ex-cobrador de impos
tos conclama os norte-americanos a se liber
tarem da Inglaterra, mostrando que contra
riava o entendimento plano que um conti
nente se submetesse a uma ilha e que o fu
turo se subordinasse ao passado. 

Ver as coisas claramente é o atributo 
dos sábios. Vê-las complicadas é vício dos 
que se presun ,,;;n o;;ábios. Por isso é impor
tante que o poder político esteja entregue 
aos homens comuns, que respeitam o en
tendimento geral do mundo, e não aos que, 
com a fonmação acadêmica, adquiriram co
nhecimento e infonmação, mas - de acordo 
com um dos versos de T.S. Elliot- provavel
mente tenham perdido a sabedoria". 

Ora, Sr. Presidente, é preciso tomanmos cuida
do com aqueles intelectuais, sociólogos, que, em sa
bendo tanto, às vezes acabam se distanciando de 
seu povo, deixando de estar presentes, com maior 
freqüência, junto àqueles que estão excluídos, mar
ginalizadc,-5 do progresso. 

Seria importante que a elaboração da política 
econômica em nosso País levasse em conta não 
tanto os apelos ou as aspirações de pessoas como 
os investidores internacionais, como aqueles com os 
quais o Presidente Fernando Henrique Cardoso es
teve dialogando na última semana, em Londres. É 
preciso que o Presidente esteja dialogando mais 
com aqueles que, hoje, vivem os percalços das si
tuações de desemprego ou de baixa remuneração, 
que estão por quase todo o BrasiL 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no Dia 
da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que
ro fazer dois registres: um positivo, sobre fato que eu 
aqui havia relatado há alguns meses, que tanto nos 
preocupou. Refiro-me à tentativa de assassinato não 
tanto de uma pessoa, mas de um projeto político de 
participação popular, de democracia, de honestida
de, de transparência. Tentativa de assassinato por 
parte de quem queria que voltássemos aos procedi
mentos anteriores, aos velhos métodos de corrup
ção, ao coronelismo, à falta de participação popular. 
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Refiro-me, Sr. Presidente, ao atentado ocorrido 
há alguns meses contra o Prefeito Jesus ç!e[,.ima, de 
Betim. Acabo de receber um telefonemª_ geste, do 
seu gabinete, informando que está bem de saúde, o 
que é extremamente importante. Jesus de Lima clis~ 
se que a Secretaria de Segurança do EstadQs!.~Mi: 
nas Gerais conseguiu - e por isso faço uma referên
cia positiva ao Governador E9uardo Azeredo e ao 
Delegado Othon Teixeira, da Divisão de Homicídios-= 
, segundo os indícios até agora, identificar o mall
dante e os pistoleiros contratados. - -

Ora, Sr. Presidente, é muito difícil descobrir 
exatamente quem contratou pistoleiros para tentar 
matar uma pessoa, no caso o Prefeito Jesus de 
Lima. Felizmente, o delegado conseguiu reunir todos 
os elementos, de tal maneira que já se está realizan
do o indiciamento do mandante, bem como_ daqueles 
que foram contratados para cometer aquele crime_---
Considero essa ação extremamente importante. 

Ressalto a importância do restabelecimento, 
felizmente,_ para o povo de Betim, para Minas Ge
rais, do Prefeito Jesus de Lima, que se recupera 
muito bem e já está administrando a sua cidade, 
com muita vontade e muita alegria, conforme acaba 
de me transmitir. 

Em segundo lugar, Sr. Presidente, quero tam
bém fazer um registro sobre a importante visita reali
zada hoje do Presidente da Câmara dos Deputados 
do Governo do Tibete no exílio, o Professor Samd
hong Rinpochi, que, nascido em 1939 na região 
Khams, no Tibete oriental, recebeu a educação clás
sica de um monge budista, em monastérios no Tibe
te e na Índia, completou os seus estudos até.o dou
torado, com especialização em Rlosofia budista e 
sânscrito, mas, com a invasão de seu país pelo 
exército da República Popular da China no final da 
década de 50, Samdhong Rinpochi tugiu para Índia, 
onde mais tarde viria a ocupar posição destacada no 
governo tibetano no exílio, chefiado pelo Dalai Lama. 
E quando Dalai Lama fundou o Instituto Central de 
Altos Estudos Tibetanos, Samdhong Rinpochi foi no
meado seu Diretor, cargo que exerce até hoje. E 
essa instituição de nível universitário, estabelecida 
em Varanasi, na Índia, hoje é um dos principais cen
tros de preservação e difusão da cultura tibetana. 

Samdhong Rinpochi esteve, hoje, no Congres
so Nacional, participou de audiência pública na Co
missão de Direitos Humanos, acompanhado do De
putado Fernando Gabeira, que se empenhou junto 
ao ltamaraty a fim de que ele pudesse ter liberado o 
visto de ingressr: :10 Brasil sem qualquer problema. 
Também esteve visitando, ao final da manhã de 

hoje, o Presidente do_~enado, o nobre Senador An
tonio Carlos Magi!lhã_es, que 9uviu com atençãc 
suas preocupações. -

Por que essa questão do Tibete se relaciona 1 
Declaração Universal dos Direitos .Humanos? Po 
q!Je, Sr. Presidente, ali no Tibete alrida não estãc 
sendo respeitados alguns direitos humanos funda 
mentais: o direito à liberdàde de exÍJressão, à liber 
dade de se proferir e exercitar a sua crença e o direi 
to à democracia? Disse Samdhong Rinpochi que a: 
crianças em seu pais, em boa parte, sobretudo os ti 
betanos, não estão tendo direito à educação - 31 ~ 
comparados a cerca de 5% dos chineses no territó
rio tibetano. Samdhong Rinpochi está preocupado 
com a possibilidade eventual de não se preservar a
cultura dos tibetanos. -

Conforme assinalou o Presidente Antonio Carlos 
Magalnães; tei'TIC)!fuma relação -de amizade e de res
peito com o.Govemo da República.Popular da China. 
Seria muito importante, até por essa circunstância, que 
o Brasil pudesse colaborar, no sentido de melhorar as 
condições para o povo do Tibete, ao· qual manifesta-

-mos a nossa solidariedàde, fazendo este apelo ao Go
verno da. República Popular da Chi_na.: de que possa 
haver tambêm, naquele extraordinário País, o respeito 
que consta da Declaração Universal dos Direitos Hu
manos. Mas, em espec;ial, queremos ,ver cumpridos to
dos os artigos desta Declaração no Brasil. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDE,...TE (Geraldo Melo) - Cum

prindo deliberação anterior da Mesa, interrompo a 
homenagem que se presta à Declaração Universal 
dos Direitos Humanos para que continue após a Or
dem do Dia, quando a Mesa chamará os demais 
oradores inscritos. 

Sobre a mesa, Expediente que será lido pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Gar1os Patrocínio. 

É lido ó seguinte: 

EXPEDIENTE : 

-AVISO 

DO MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO 

N2 267/97, de 3 do corrente, encaminhando as 
informações referentes ao Requerimento n° 617, de 

- 1997, de iniciativa da Comissão de Assuntos Sociais. 

As informações prestadas pelo Ministro 
foram encaminhadas, em cópias, ao Presi
dente da Comissão de Assuntos Sociais, e 
anexadas ao Projeto de Lei do Senado n2 

24, de 1996. 

O Requerimento vai ao Arqwvo. 
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OFICIO 

DO MINISTRO DE ESTADO 
DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

N2 642-A/97, de 28 de novembro último, enca
minhando as informações referentes aos quesitos 
constantes do Requerimento n• 887, de 1997, do 
Senador Emandes Amorim. 

As informações prestadas pelo Ministro 
foram encaminhadas, em cópia, ao requerente. 

O requerimento vai ao Arquivo. 

MATÉRIA RECEBIDA DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 74, DE 1997 
(n2 3.549197, na Casa de Origem) 

Dispõe sobra a substituição gradual 
da frota oficial de veículos e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1° Qualquer aquisição ou substituição 
de veículos leves para compor a frota oficial, ou 
locação de veículos de propriedade de terceiros 
para uso oficõal somente poderá ser realizada 
por unidades movidas a combustíveis renová
veis. 

§ 12 o prazo para a substituição integral da fro
ta oficial de veículos leves por veículos movidos a 
combustíveis renováveis é de cinco anos. 

§ 22 Excluem-se da obrigatoriedade prevista 
neste artigo os veículos componentes da frota das 
Forças Armadas que se destinem ao uso como car
ros de combate ou transporte de tropas, ou à presta
ção de serviços em faixas de fronteira. 

Art. 22 Todos os veículos leves com capacida
de de motorização superior a um mil centímetros 
cúbicos adquiridos por pessoas físicas com incenti
vos fiscais ou qualquer outro tipo de subvenção 
econõmica deverão ser movidos a combustíveis 
renováveis. 

§ 1° A aquisição de veículos movidos a com
bustíveis renováveis é de cinco anos. 

§ 2° Excluem-se da obrigatoriedade previs
ta neste artigo os veículos componentes da frota 
das Forças Armadas que se destinem ao uso 
como carros de combate ou transporte de tro
pas, ou a prestação de serviços em faixas de 
fronteira. 

Art. 32 O art. 12 da Lei n• 8.989, de 24 de feve
reiro de 1989, passa a vigorar acrescido do seguinte 
inciso V: 

'Art. 12 •••.•••••••••••••••••••••••.•••••••••••••.••••••• 

V- representantes comerciais." 

Art. 42 Para cumprimento do disposto nesta 
Lei, os veículos movidos a combustíveis renová
veis destinados à substituição da frota oficial de 
veículos leves e aqueles a serem adquiridos por 
pessoas físicas com incentivos fiscais ou qual· 
quer outro tipo de subvenção económica terão 
assegurada a similaridade aos modelos equiva· 
lentes movidos a combustíveis derivados de pe· 
tróleo. 

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 62 Revogam-se as disposições em contrário. 

PROJETO ORIGINAL 

Dispõe sobre a sul:!stituição gradual 
da frota oficial de veículos e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 12 Qualquer aquisição ou substituição de 
veiculas leves para uso oficial somente poderá ser 
realizada por veículos movidos a combustíveis re· 
nováveis. 

Parágrafo único. O prazo para a bstituição 
integral da frota oficial de veículos leve! •or veícu
los movidos a combustíveis renováveis e. Je 5 {cin
co) anos. 

Art. 22 Todos os veículos leves com capaci
dade de motorização superior a um mil centíme· 
tros cúbicos adquiridos por pessoas físicas com in· 
centivos fiscais ou qualquer outro tipo de subven· 
ção económica deverão ser movidos a combustíveis 
renováveis. 

Parágrafo único. A aquisição de veículos 
movidos a combustíveis renováveis através de fi· 
nanciamento ou consórcio terá prazo superior 
em, no mínimo, 50% {cinqüenta por cento) dos 
prazos estabelecidos para a aquisição de seus 
equivalentes movidos a combustíveis líquidos 
não-renováveis. 

Art. 32 A Lei n• 8.989, de 24 de fevereiro de 
1995, com vigência prorrogada pela Lei n2 9.317, de 
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5 de dezembro de 1996, passa a vigorar até 31 de 
dezembro de 2005. 

Art. 4º O art. 1º da Lei nº 8.989, de 24 de feve
reiro de 1989, passa a vigorar acrescido dos seguin
tes inciso V e parágrafo único: 

"Art. 1º .............................................. . 
V- empresas possuidoras de frotas de 

veículos destinados à locação. 
Parágrafo único. O benefício previsto 

no caput deste artigo somente se aplicará 
quando da aquisição de veículos movidos a 
combustíveis renováveis." 

Art. 5º Para cumprimento do disposto nesta lei, 
os veículos movidos a combustíveis renováveis desti
nados à substituição da frota oficial de veículos leves e 
aqueles a serem adquiridos com incentivos fiscais ou 
qualquer outro tipo de subvenção económica terão as
segurada a similaridade aos modelos equivalentes mo
vidos a combustíveis derivados de petróleo. 

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. -

Art. 7' Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Cada vez mais, constituem motivos de preocu
pação para toda a Humanidade os problemas decor
rentes da poluição nos grandes centros urbanos. 

Dentre as muitas formas de poluição, as mais 
devastadoras e danosas à vida humana são, sem 
dúvida, a poluição das águas e a do ar; esta última é 
por todos considerada a mais nefasta pois, se é pOs
sível montar estações de tratamento, decantação e 
filtração das água~. deVolvendo-lhes a qualidade e 
pureza originais e tornando-as novamente adequa
das ao consumo humano, não é possível qualquer 
tratamento para a poluição atmosférica, a não ser 
evitar, ou pelo menos reduzir aos menores níveis a 
emissão de gases tóxicos, como forma de manter a 
boa qualidade do ar que respiramos. 

Por isso, reveste-se da maior importância a uti
lização de combustíveis reformulados ou provenien
tes de matérias-primas renováveis para o controle e 
redução dos níveis de poluição atmosférica, de ma
neira a garantir uma vida mais saudável para toda a 
população. 

É. ainda, fundamental aue, no momento atual, se
jam tomadas medidas concretas para evrta·r que crtêrml
no dos subsídios ao álcool signifique também o fim do 
Proálcooi. pro;Jrarr.a vi:orioso, internacionalmente elogia
do. copiado mesmo oor nações económica e tecnologi
camente mais cesenvolvidas, e que tantos benefícios 
''ouxe para o pais, como a criação de mais_ de um mi-

!hão e quinhentos mil empregos, a redução da polui
,ção atmosférica, principalmente em nossas grandes 
metrópoles, e mesmo a diminuição na emissão de 
gases·-uíxicos responsáveis pelo tão temido efeito 
estufa. 

É necessário garantir-se também a atualização 
tecnológica dos veículos movidos a combustíveis re
nováveis, de modo a mantê-la compatível com a tec
nologia utilizada nos carros movidos a combustíveis 
derivados de petróleo. Tal providência visa a estimu
lar o contínuo desenvolvimento da indústria automo
bilística nacional, que foi pioneira na utilização inten
siva do álcool etílico como combustível automobilísti
co, e sua oportunidade é plenamente justificada num 
momento em que países mais avançados, como os 
Estados Unidos e a Suécia, vêm intensificando in
vestimentos para o desenvolvimento de veículos mo
vidos exclusivamente a álcool. 

Além disso, é sempre bom lembrar que consti
tui compromisso do próprio Presidente da República,_ 
oescle a sua campanna eleitora( a consoTfdaÇãoao
Proálcool. 

Cumpre-nos, portanto, através do presente 
Projeto de lei, dar corpo a tal compromisso, repetido 
há um ano em Paris e agora reiterado perante a As
sembléia da Organização das Nações Unidas -
ONU, em Nova Iorque, como forma de implementa
ção as ações que visem à melhoria das condições 
ambientais e da qualidade de vida das populações 
de todo o Planeta. 

- -sa.ra: das- Sessões~-27 de agosto de 1997 . ..:. 
Deputado Flávio Derzi, Presidente da Comissão de 
Minas e Energia. - -

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI Nº 8.989 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995 

Dispõe sobre isenção do imposto 
-Sobre produtos industrializados (IPI) na 
aquisição de automóveis para Utilização 
no transporte autõnomo de passageiros, 
bem como por pessoas portadoras de de
ficiência física e aos destinados ao trans
porte escolar, e dá outras providências. 

~rt. 1º Ficam isentos do Imposto sobre Produ
tos Industrializados (IPI) os automóveis de passagei
ros de fabricação nacional de até 127HP de potência 
bruta (SAE), quando adquiridos por: 

I - motoristas profissionais que exerçam, com
provadamente, em veículo de sua propriedade ativi
dade de condutor autõnomo de passageiros, na con
dição de titular de autorização, permissão ou con-
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cessão do Poder Público e que destinem o automó
vel à utilização na categoria de aluguel (táxi); 

11 -motoristas profissionais autónomos titulares 
de autorização, permissão ou concessão para explo
ração do serviço de transporte individual de passa
geiros (táxi), impedidos de continuar exercendo .essa 
atividade em virtude de destruição completa, furto ou 
roubo do veículo, desde que destinem o veículo ad
quirido à utilização na categoria de ãli.Jguer(tâXi); 

III - cooperativas de trabalho que sejam per
missionárias ou concessionárias de transporte públi
co de passageiros, na categoria de aluguel (táxi), 
desde que tais veículos se destinem à utilização 
nessa atividade; 

IV - pessoas que, em razão de serem portado
ras de deficiência física, não possam dirigir autómõ
veis comuns. 

(As Comissões de Assuntos Sociais e 
de Constituição, Justiça e Cidadania.) 

SUBSTITUTIVO NA CÂMARA AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 5, DE 1991 

(nº 3.589/93, naquela Casa) 

Que regulamenta a execução do dis
posto nos incisos I, 11 e III do art. 14 da 
Constituição Federal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 º A soberania popular é exercida por su

frágio universal e pelo voto direto e secreto, com va
lor igual para todos, nos termos desta lei e das nor
mas constitucionais pertinentes, mediante: 

I - plebiscito; 
11 - referendo; 
III - iniciativa popular. 
Art. 1 º A soberania popular é exercida por su

frágio universal e pelo voto direto e secreto, com va
lor igual para todos, nos termos desta Lei e das nor
mas constitucionais pertinentes, mediante: 

I - plebiscito; 
11 - referendo; 
III- iniciativa popular. 
Art. 2º Plebiscito e referendo são consultas for

muladas ao povo para que delibere sobre matéria de 
acentuada relevância, de natureza constitucional, le
gislativa ou administrativa. 

§ 1 2 O plebiscito é convocado com anteriorida
de a ato legislativo ou administrativo, cabendo ao 
povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha 
sido submetido. 

§ 22 O referendo é convocado com posteriori
dade a ato legislativo ou administrativo, cumprindo 
ao povo a respectiva ratificação ou rejeição. 

Art. 32 Nas questões de relevância nacional, de 
competência do Poder Legislativo ou do Poder Exe
cutivo, e no caso do § 32 do art. 18 da Constituição 
Federal, o plebiscito e o referendo são convocados 
mediante decreto legislativo, por proposta de um ter
ço, no mínimo, dos membros que compõem qual
quer das Casas do Congresso Nacional, de confor
midade com esta Lei. 

Art. 42 A incorporação de Estados entre si, sub
divisão ou desmembramento para se anexarem a 
outros, ou Tormarem novos Estados ou Territórios 
Federais, dependem da aprovação da população di
retamente Interessada, por meio de plebiscito reali
zado na mesma data e horário em cada um dos Es
tados, e do Congresso Nacional, por lei complemen-

- lar, ouvidas as respectivas Assembléias Legislativas. 
§ 1° Proclamado o resultado da consulta plebi

scitária, sendo favorável à alteração territorial previs
ta no caput o projeto de lei complementar respectivo 
será proposto perante qualquer das Casas do Con
gresso Nacional. 

§ 22 À Casa perante a qual tenha sido apresen
tado o projeto de lei ·complementar referido no pará
grafo anterior compete proceder à audiência das res
pectivas Assembléias Legislativas. 

§ 32 Na oportunidade prevista no parágrafo an
terior, as respectivas Assembléias Legislativas opi
narão, sem caráter vinculativo, sobre a matéria, e 
fornecerão ao Congresso Nacional os detalhamen
tos técnicos concernentes aos aspectos administrati
vos, financeiros, sociars e econômicos da área geo
política afetada. 

§ 42 O Congresso Nacional, ao aprovar a lei 
complementar, tomará em conta as informações téc
nicas a que se refere o parágrafo anterior. 

Art 52 O plebiscito destinado à criação, à incor
poração, à fusão e ao desmembramento de Municí
pios, será convocado pela Assembléia Legislativa, de 
conformidade com a legislação federal e estadual. 

Art. 62 Nas demais questões, de competência 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o 
plebiscito e o referendo serão convocados de confor
midade, respectivamente, com a Constituição Esta
dual e com a Lei Orgânica. 

Art. 72 Nas consultas plebiscitárias previstas 
nos arts. 42 e 52 entende-se por população direta
mente interessada tanto a do território que se pre
tende desmembrar, quanto a do que sofrerá des
membramento; em caso de fusão ou anexação, tan-
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to a população da área que se quer anexar quanto a 
da que receberá o acréscimo; e a vontade popular 
se aferirá pelo percentual que se manifestar em rela
ção ao total da população consultada. 

Art. 8° Aprovado o ato convocatório, o Presi
dente do Congresso Nacional dará ciência à Justiça 
Eleitoral, a quem incumbirá, nos limites de sua cir
cunscrição: 

I - fixar a data da consulta popular; 
11 - tomar pública a cédula respectiva; 
III - expedir instruções para a realização do 

plebiscito ou referendo; 
IV - assegurar a gratuidade nos meios de co

municação de massa concessionários de serviço pú
blico aos partidos políticos e às frentes suprapartidá
rias organizadas pela sociedade civil em tomo da 
matéria em questão, para a divulgação de seus pos
tulados referentes ao tema sob consulta_ 

Art. 92 Convocado o plebiscito, o projeto legis
lativo ou medida administrativa não efetivada, cujas 
matérias constituam objeto da consulta popular, terá 
sustada sua tramitação, até que o resultado das ur
nas seja proclamado. 

Art. 1 O. O plebiscito ou referendo, convocado nos 
termos da presente lei, será considerado aprovado ou 
rejeitado por maioria simples, de acordo com o resulta
do homologado pelo Tribunal Superior Eleitoral. 

Art. 11. O referendo pode ser convocado no 
prazo de trinta dias, a contar da promulgação de lei 
ou adoção de medida administrativa, que se relacio
ne de maneira direta com a consulta popular. 

Art. 12. A tramitação dos projetes de plebiscito 
e referendo obedecerá às normas do Regimento Co
mum do Congresso Nacional. 

Art. 13. A iniciativa popular consiste na apre
sentação de projeto de lei à Câmara dos Deputados, 
subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado 
nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, 
com não menos de três décimos por cento dos elei
tores de cada um deles. 

§ 1 ° O projeto de lei de iniciativa popular deve
rá circunscrever-se a um só assunto. 

§ 2° O projeto de lei de iniciativa popular não 
poderá ser rejeitado por vício de forma, cabendo à 
Câmara dos Deputados, por seu órgão competente, 
providenciar a correção de eventuais impropriedades 
de técnica legislativa ou de redação. 

Art. 14. A Câmara dos Deputados, verificando 
o cumprimento das exigências estabelecidas no art. 
13 e respectivos parágrafos desta Lei, dará segui
mento à iniciativa popular, consoante as normas do 
Regimento Interno. 

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário. 

PROJETO ORIGINAL 
APROVADO PELO SENADO FEDERAL 

Regulamenta a -exeéução -do dis
posto no art_ 14, item I, 11 e III da Consti
tuição. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° A Soberania popular exercer-se-à por 

sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com 
direito igual para todos nos termos desta Lei e das 
normas constitucionais pertinentes, mediante: 

l) plebiscito; 
II) referendo; 
III) iniciativa popular. 
Art. 2º O plebiscito terá por finalidade deliberar 

sobre matéria constitucional, por meio de convoca
ção do Congresso Nacional, por instrumento de sua 
competência exclusiva, exigido, para aprovação da 
proposta, o voto da maioria absoluta, dos Membros 
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 

Art. 3° A convocação do plebiscito somente po
derá ser provocada mediante proposta: 

I) do Presidente da República; 
11) de um terço, no mínimo, dos Membros de qual

quer das Casas que compõem o Congresso Nacional; 
III) de mais da metade das Assembléias Legis

lativas das unidades da Federação, manifestando
se, cada uma delas, pela maioria de seus membros; 

IV) apresentada pelos cidadãos mediante re
querimento subscrito por, no mínimo um por cento 
do eleitorado nacional distribuído, pelo menos por 
cinco Estados, com não menos de três décimos por 
cento dos eleitores de cada um deles. 

Parágrafo único. O instrumento de convocação 
indicará o objetivo do plebiscito. 

Art. 4° É vedada a convocação de plebiscito na 
vig~ncia 9e intervençãQfecleral, estado de dE3fesa ou 
de sítio, nem será objeto de deliberação proposta 
tendente a abolir: 

I) a forma federativa de Estado; 
ll)o voto direto, secreto, universal e periódico; 
III) a separação dos poderes; 
IV) os direitos e garantias individuais e coletivos. 
Parágrafo único. lndependem de proposta os 

plebiscitos convocados pela Constituição Federal. 
Art. 5° Proposta a convocação de plebiscito, 

será constituída Comissão Mista do Congresso Na-
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cional quanto aos aspectos da constitucionalidade e 
juridicidade da matéria, no prazo de dez dias. 

§ 1 2 Com o parecer da Comissão Mista, a pro
posta será enviada ao Plenário do Congresso Nacio
nal e submetida a votação no prazo de vinte dias. 

§ 2° Aprovada a convocação de plebiscito, ca
berá ao Preside.nte do Congresso Nacional, na mes
ma sessão, designar a data de sua realização, den
tro de noventa dias. 

Art. 6° Os Estados podem incorporar-se entre 
si, subdividirem-se ou desmembrarem-se para se 
anexarem a outros ou formarem novos Estados ou 
Territórios Federais, mediante aprovação da popula
ção diretamente interessada, através de plebiscito, e 
do Congresso Nacional, por lei regulamentar. 

§ 12 O Distrito Federal não pode desmembrar-se, 
mas pode ter seu território ampliado, mediante anexa
ção de parte dos territórios dos Estados contíguos. 

§ 2° A convocação para o plebiscito referido 
no caput deste artigo dar-se-à mediante proposta: 

I) do Presidente da República 

11) de um terço, no mínimo, dos membros de qual
quer das Casas que compõem o Congresso Nacional; 

III) de Assembléia Legislativa das Unidades da 
Federação interessadas, por maioria de votos, pre
sente a maioria absoluta de seus membros. 

§ 32 Entende-se por população diretamente in
teressada para concorrer ao plebiscito a constituída 
pelos eleitores inscritos até cento e oitenta dias ante
riores à data do início da tramitação do respectivo pro
jeto de lei aprovado, vedada a participação dos trans
feridos de outras circunscrições fora desse limite. 

Art. ?2 O referendo terá por objetivo a manifes
tação do eleitoràdo nacional sobre qualquer proposi
ção legislativa aprovada pelo Congresso Nacional. 

§ 1º Compete ao Congresso Nacional autorizar 
o referendo uma vez a proposta tendo observado o 
prescrito no art. 32 desta lei. 

§ 22 Aplica-se ao referendo o disposto nos arts. 
42 52 desta lei. 

§ 32 O ato objeto do referendo ab rogatio só 
será revogado mediante a manifestação da maioria 
absoluta dos votos do eleitorado. 

§ 42 O referendo popular poderá ser autorizado 
pelo Congresso Nacional para: 

· · I - denunciar tratados ou convenções interna
cionais, mesmo que aprovados pelo Poder Legislativo 

' 11 - suspender ou reatar relações com Estados 
estrángeiros; 

III -ordenar a moratória de empréstimos inter
nacronars. 

Art. 82 O Tribunal Superior Eleitoral expedirá 
instruções para realização do plebiscito ou do refe
rendo, assegurada gratuidade de divulgação pelos 
meios de comunicação de massa, cessionários de 
serviço público. 

Art. 9º A iniciativa popular consiste na apresen
tação e projeto d elei à Câmara dos Deputados. 

§ 12 É vedada a iniciativa popular nas matérias: 
I - de competência exclusiva do Presidente da 

República dos Poderes legislativo e Judiciário; 
11 - de competência facultativa do Ministério 

Público; 
§ 22 O projeto de lei será apresentado de forma 

articulada, contendo as assinaturas dos eleitores, 
seguidas dos respectivos nomes, números, títulos 
eleitorais e Estados de origem. 

Art. 10. As consultas plebiscitárias de compe
tência dos Estados ou Municípios observar as nor
mas constitucionais pertinentes, na forma de instru
ções dos respectivos Tribunais Regionais Eleitorais. 

Art. 11. As proposições submetidas a plebiscito 
ou a referendo são consideradas ou rejeitadas a par
tir da proclamação do resultado do pleito, pela Justi
ça Eleitoral. 

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 13. Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 19 de fevereiro de 1993.- Se

nador Humberto Lucena, Presidente. 

LEGISLAÇÃO'CITADA, ANEXADA PELA 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo 
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com 
valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: 

I - plebiscito; 
11 - referendo; 
III- iniciativa popular. 

(À Comissão de Constituição, Política 
e Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O expe-
diente lido vai à publicação. · 

Sobre a mesa, projetes que serão lidos pelo Sr. 
1° Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio 

São lidos os seguintes: 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N° 284, DE 1997-COMPLEMENTAR 

Estabelece normas sobre a fixação de 
coeficientes no Fundo de Panicipação 
dos Municípios, e dá outras 
providências. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1 o Ficam mantidos, para o exercício de 1998 e seguintes, os 
coeficientes de participação dos municípios no Ftmdo de Participação ·dos 
·Municípios, fixados em dezembro de 1996. 

· § lo O disposto no caput deste artigo não se aplica se o município fizer jus 
a aumento de coeficiente, em decorrência de incremento de população, de acordo 
com dados oficiais do IBGE. 

§ 2° Para a atribuição de coeficientes aos municípios instalados a partir de 
1998, e para a revisão dos coeficien1e~-; de que trata o parágrafo anterior. deste 
artigo, serão utilizados os limites de faixas de habitantes ajustados pelo censo de 
1991, confonne estabelecido na Lei n° 5.172/66, art. 91, § 4°, com redação 
determinada pelo Decreto-Lei no 1.881, de 27 de agosto de 1981. 

Art. r Esta Lei passa a vigorar em lo de janeiro de 1998. 

Art. 3° Revogam-se, a partir de 1 o de janeiro de 1998, a Lei Complementar 
n° 74, de 30 de abril de 1993, e as demais disposições em contrário. 

JU§TlFICAÇÃO 

A vrgência da Lei Complementar n° 74, de 30 de abril de .!993, 
editada, na ocasião, com o propósito de traspassar um momento de ~rise, 
propicia, atualmente, uma situação peculiar no que se refere à distribuição dos 
recursos do Fundo de Participação dos Municípios - FPM. Por essa ·lei, o 
conjunto dos mumcrp10s permanece com os coeficientes congelados, 
independentemente de seus dados populacionais, à exceção daqueles que 
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cederam população para a criação de novas tmidades criadas e instaladas a partir 
de 1993, cujos dados demográficos serão agora corrigidos, e seus coeficientes 
correspondentemente ajustados, com grande probabilidade de diminuição. 

Cumpre esclarecer que essa correção já teria sido feita não fosse a 
indisponibilidade, no IBGE, dos dados atualizados sobre as populações desses 
municípios, chamados desmembrados. A partir da divulgação dos resultados da 
contagem populacional efetuada pelo IBGE, em 1996, o TCU aplicará, para 
1998, a norma determinada pela citada lei complementar, o que ocasionará o 
temido reajuste para os municípios que cederam população e território. 

Esse procedimento mostra-se injusto, por diversas razões: em 
primeiro lugar, os municípios desmembrados serão penalizados de forma 
desproporcional, pois não há base para se afirmar que suas despesas irão se 
reduzir na razão direta da perda de população e território. A e::emplo dos custos 
fixos, existem diversos gastos que não podem ser imediatamente reduzidos, nem 
transferidos aos novos municípios. Além disso, as unidades recém-instaladas 
dificilmente apresentam condições para absorver os serviços anteriormente 
prestados pelos 1mmicípios de que foram separados, os quais permanecem, ainda 
por certo tempo, responsáveis por sua oferta. 

Em segundo lugar, cria-se uma disparidade de tratamento 
inaceitável, pois um município que tenha decréscimo de população, por simples 
movimento emil:,>ratório, terá seu coeficiente mantido, enquanto que, se essa perda 
for decorrente da cessão de população e território, o coeficiente será reajustado. 
Consagra-se assim um procedimento com dois pesos e duas medidas! 

A situação agrava-se no caso dos municípios que fazem jus à 
Reserva do Fundo de Participação dos Municípios, destinada, exclusivamente, 
àqueles que se enquadrem no coeficiente individual de participação 4,0, que 
corresponde, na tabela anterior ao censo de 1991, a uma faixa superior a 156.216 
habitantes. Aqui, o tratamento diferenciado fará com que uns, mesmo tendo 
sofrido perda de população, permaneçam com os coeficientes inalterados e, 
portanto, não percam o direito à Reserva, enquanto que os desmembrados, ao 
terem seus coeficientes rebaixados, perderão também sua participação na 
Reserva. 

Pior, ainda, é isto. Em consonância com o que determina a Lei 
5.172, art. 91, § 4°, com a redação dada pelo Decreto-Lei n° 1.881, de 27 <lg\)Sto 
de 1981, esses coeficientes serão atualizados com base em novos limites de 
faixas de habitantes, também utilizados para a atribuição de coeficientes aos 
novos municípios, instalados em 1997. Essa tabela, reajustada pelo censo de 
1991 elevou em 23% os limites de todas as faixas de habitantes, tornando ainda 
mais 'desfa..:oráv~l a situação dos municípios cujos coeficientes serão revistos. . 

Teme-se, assim, que, a partir de 1998, os municípios desmembrados 
venham a sofrer uma perda insuportável de recursos, deteriorando ainda mais as 
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já combalidas fina:JÇas municipais, principalmente se considerarmos que o FPM 
constitui a principal fonte de receita para a mãíor ]Jãfté dos municípios brasileiros. 

Face a essa perspectiva, pretende-se, por intermédio desta proposta, 
sustar a aplicação dessa norma injusta e iffiqúa, cuja ·principal conseqüência será 
a de provocar imenso prejuízo âs populações dos municípios que sofreram 
desmembramento e, até mesmo, inviabilizar a sobrevivência de alguns deles. 

Ao mesmo tempo, para que não fiquem prejudicados os municípios 
que apresentarem incremento de população, a proposição determina que seus 
coeficientes t: JSsrun ser revistos, de acordo com seus parâmetros populacionais 
atualizados, utilizando-se, para tal, os limites de faixas de habitantes, reajustados 
pelo censo de 1991. 

Essas as razões que me compeliram a apresentar o presente 
projeto de lei complementar, e que, tenh/a eza, notivarão os ilustres pares a 
votar pela sua aprovação. ..//7 

..... - / / .• 
/ . 

1 O de dezembro de 1997. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LETN° 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966 

Dispõe sõbre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário 
aplicáveis à União. Estados e Municípios. 

Art. 91. A distribuição do Fundo de Participação dos Municípios. a que se refere o artigo 86. 
far-se-á atribuindo. a cada Município. um coE"ficiente individual de participação. estabelecido 
da seguinte forma: 
Categoria do Município segundo seu 
número de habitantes: 
COEFICIENTE 
r- até I 0.000. para cada 2.000 ou fração excedente ............... 0,2 
II - acima de I O 000 até 30.000: 
a) pelos primeiros I O. 000 ................... ... .... ..... ... .. 1. O 
b) para cada 4.000 ou fração excedente. mais ........................ 0.2 
III -acima de 30.000 até 60.000: 



DEZEMBRO DE 1997 ~"lf.l 'i. QO_ SJ::.NADOEEDERAL 

a) pelos primeiros 30.000 ........................... ; ....... 2,0 
b) para cada 6.000 ou fi-ação excedente, mais ........ : .............. 0,2 
IV- acima de 60.000 até 100.000: 
a) pelos primeiros 60.000 .................................... 3,0 
b) para cada 8. 000 ou fração excedente, mais ....................... 0,2 
V- acima de 100.000 ....................................... , .. 4,0 
§ I 0 Para os efeitos dêste artigo, consideram-se os Municípios regularmente instalados até 31 
de julho dos anos de milésimos O (zero) e 5 (cinco), atribuindo-se a cada Município instalado 
nos anos intermediários uma parcela deduzida das quotas dos Municípios ·de que se 
desmembrarem calculada proporcionalmente ao número de habitantes das áreas a êle 
incorporadas. 
§ zo Os limites das faixas de números de habitantes previstas neste artigo serão reajustados 
sempre que, por meio de recenseamento demográfico geral. seja conhecida oficialmente a 
população total do País, estabelecendo-se os novos limites na proporção do aumento 
percentual daquela população, por referência ao recenseamento de 1960. 
§ 3° Aos Municípios resultantes de fusão de outras unidades será atribuída quota equivalente 
à soma das quotas individuais dessas unidades até que se opere a revisão nos anos de 
milésimos O (zero) e 5 (cinco) . 

............................................................................................................................................. 

Lei Complementar n2 74, de 30 de abril de 1993 

Estabelece normas sobl'f! afixação de coeji
Clentesno Fundo de Participação dos .lfunicipios 
e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei comple
mentar: 

Art. 1° Ficam mantidos os coeficientes de participaç:lo dos Municípios fixados para 
o exercido de 1992, revisando-se os daqueles que cederam população para novas 
unidades municipais criadas em 1993. 

Paragrafo único. O Censo de 1991, realizado pela Fundação IBGE. sera utilizado 
para fixação dos coeficientes de distribuição dos Municípios criados e instalados em 
1993. 

Art. 2° Esta lei Complementar entra em vigor na data de sua publicaç:lo. 

Art. 3" Fica revogada a Lei Complementar n• 72. de 29 de janeiro de !993 e demais 
disposições em contrário. 

Brasília. 30 de março de 1993, 172" da Independência e !05° da República. 

ITAMAR FRANCO 
Yeda Rorato Crusius 
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DECRETO-LEI N? 1.881. DE 27 DE AGOSTO DE 1981 

Altera a Lei n:' 5.172. de 25 de outubro 
de !966. cr:a a Reserva do Fundo de Parti· 
cipaçllo dos M::niczpios - FPM, e dá ou
tras providêncuJs. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe 
confere o artigo 55, item II. da Constituição. 

DE C R E TA: 

Art. I? · Os §§ 2? e 4? do artigo 91 da Lei n? 5.172, de 25 de outubro 
de 1966, com a redação estabelecida pelo Ato Complementar n? 35, de 
28 de fevereiro de 1967, passam a vigorar com a seguinte redação: 

•Art. 91 •••• o .......................................... . 

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
§ 2? A distribuição da parcela a que se refere o item II 

deste artigo, deduzido o percentual referido no ·artigo 3? do 
Decreto-lei que estabelece a redação deste parágrafo, far·se·á 
atribuindo-se a cada Município um coeficiente individual de 
participação determinado na forma Siguinte: 

Categoria do Município. segundo seu 
número de habitantes 

a/ Até 16.980 

Coeficiente 

Pelos primeiros 10.188 0,6 
Para cada 3.396, ou fração excedente. mais 0.2 

b/ Acima ~e 16.980 até 50.940 

Pelos primeiros 16.980 1,0 
Para cada 6. 792, ou fração excedente, mais 0.2 

c) Acima de 50.940 até 10!.880 
Pelos primeiros 50.940 
Para cada I 0.188 ou fraçào excedente. mais 

di Acima de 101.880 ate 156.216 

Pelos primeiros 10!.880 
Para cada 13.584, ou fraçào excedente, mais 

e) Acima de 156.216 

2.0 
0.2 

3;0 
0.2 

4,0 

§ 4? Os limites das faixas de número de habitantes previs· 
tos no § 2? deste artigo serão reajustados sempre que. por meio 
de recenseamento demográfico geral. seja conhecida oficialmen· 
te a população total do Pais, estabelecendo-se novos limites na 
proporção do aumento percentual daquela população, tendo por 
referência o recenseamento imediatamente anterior•. 

Art. 2? Fica criada a Reserva do Fundo de Participação dos Mu· 
nicipios - FPM, destinada. exclusivamente. aos Municípios que se en· 
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quadrem no coeficiente individual de participação 4,0 (quatro), confor
me definido no artigo 91 da Lei n? 5.172. de 25 de outubro de 1966, com 
a redação alterada pelo Ato Complementar n? 35, de 28 de fevereiro de 
1967. 

Parágrafo único. Os Municípios que participarem dos recursos da 
Reserva ora criada não sofrerão prejuízo quanto ao recebimento da par
cela prevista no § 2? do artigo 91 da Lei n? 5.172, de 25 de outubro de 
1966, com a redação dada pelo Ato Complementar n? 35, de 28 de feve
reiro de 1967. 

Art. 3? A Reserva referida no artigo anterior será constituída por 
4,0% (quatro por cento) dos recursos resultantes do disposto no item II 
do artigo 91 da Lei n? 5.172, de 25 de outubro de 1966. com a redação 
dada pelo Ato Complementar n? 35. de 28 de fevereiro de 1967. 

Parágrafo único. A sua distribuição será proporcionalmente a um 
coeficiente individual de participação. resultante do produto dos se
guintes fatores: 

ai fator representativo da população. assim estabelecido: 
Percentual da População de cada Município Fator 
beneficiário em relação a do conjunto 

Até 2% 
Mais de 2% até 5% 
Pelos primeiros 2% 

2 

Cada 0,5%, ou fração excedente, mais 
Mais de 5% 

2 
0.5 
5 

b) fator representativo do inverso da renda «per capita» dores
pectivo Estado. de conformidade com o disposto no artigo 
90 da Lei n? 5.172. de 25 de fevereiro de 1966. 

Art. 4? Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publica
ção. com efeitos a partir de 1982. revogadas as disposições em contrá
rio. 

Brasília. 27 de agosto de 1981; 160? da Independência e 93? da Re
pública. 

JOÃO FIGUEIREDO 
Delfim Netto 

(À Comissão de Assuntos Económicos.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 285, DE 1997 

Altera a Lei n° 8.072. de 25 de julho de 1990, 
que "dispõe sobre os crimes hediondos, nos 
termos· do art. }0

, inciso XIJII, da 
Constituição Federal. e determina outras 
providências . .. 
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O CONGRESSO NACIONAL decreta; 

Art. I o O inciso I do art. I o da Lei n° 8.072, de 25 de julho de 1990, 
passa a vigorar com a segulme redação: 

"Art. 1° .................................................................................... .. 

I - homicídio (art. 121) quando praTicado contra ascendente, 
descendente, irmão ou cônjuge, ou quando praticado em atividade 
típica de gmpo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e 
homicídro qualificado (ar!. 121, § 2", I. II. III. IV e V). 
O o O OO OO O 0 O O 0 O O OO OO O OO ooO O O O 0 0 0 0 0 O o O OOO~O 00000 00 .......... _, 000 0 0 00 00 O O 00 O o 0 0 0 ,,-, 0 OH~:O"O O O O .... 0 0 O 00 oo..-i.000000; 0 000 

Art. Z0 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 

JUSTIFICAÇÃO 

O homicídio doloso contra descendente ou ascendente é 
repugnante, asqueroso. sórdido, honiveL realmente hediondo. 

A inclusão desse crime no rol dos crimes qualificados como 
hediondos vem completar a Lei n° 8.072, de 1990, embora seja consabido ~a 
violência é impossível de ser bs-.:~..: da sociedade. mas é preciso ;tentar 
modificar a realidade, bem como modificar a imagem da realidade nos 
espectadores. 

O direito penal não deve se limitar a intimidar pessoas propensas à 
criminalidade, "mas sim, já pela sua mera existência atuante, reafirmar 
eficazmente frente a todos nós os mandamentos e proibições fundamentais que 
ele encena" (cf Alberto Zacharias Toron, Crimes Hediondos, 1996, p. 
125/126 ). 

A presente proposta visa inibir os homicídios dolosos praticagos 
contra parentes, no seio familiar, onde.deveria reinar o amor e a confiança. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N~ 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990 (•) 

Disptk •obrr ru r:rimn hl!diondos. nos tmnos do art. $!, ;,;. 
so XLIII. da ColUilluição F..clerrn, r d6mnina outnu proridbria. 

....................................................................................................... 

iJECRETO-LEI N!' 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 (*) 

Código P~nal. 

(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania Decisão Terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 286, DE 1997· 

Dispõe sobre o Comitê da Bacza J(idrográfica 
do Rio Doce e dá oucras providências. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art 1° A área de atuação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 
Doce abrangerá a região da bacia fonnada pelo rio Doce e seus afluentes nos 
estados de Minas Gerais e Espírito Santo. 

Parágrafo único. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce 
integrará o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos segundo as 
disposições da Lei no 9 .433, de 8 de janeiro de 1997. 

Art. 2° Compete ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, no 
âmbito da sua área de atuação: 
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I - promover · · estudos e estabelecer diretrizes visando a 
compatibilização dos múltiplos usos da água da bacia do rio Doce; 

II - promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos 
a articulação dos agentes públicos e privados atuantes na bacia; 

III - arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos 
relacionados aos recursos hídricos da bacia; 

IV - produzir, atualizar e divulgar dados e informações sobre os 
recursos naturais da bacia; 

V - aprovar o Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Doce; 
VI - acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da 

Bacia e sugerir as providências necessárias ao cumprimento de suas metas; 
VII - propor ao Conselho Nacional as acumulações, derivações, 

captações e lançamentos de pouca expressão, para efeito de isenção da 
obrigatoriedade de outorga de direitos e usos de recursos hídricos; 

VIII - promover a preservação e aproveitamento dos recursos 
naturais da bacia, no sentido do desenvolvimento sustentável de toda a sua área; 

IX - estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos 
lúdricos e sugerir valores a serem cobrados; 

X - estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obras de 
uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo; 

XI - apreciar e aprovar a proposta orçamentária submetida pela 
Agência de Água respectiva; 

XII - apreciar e aprovar as propostas de convênio e contratos de 
financiamentos e serviços a serem executados pela respectiva Agência de Água 
na área de atuação da bacia; 

XIII - apreciar e aprovar o enquadramento dos corpos de água nas 
classes de uso, para encaminhamento ao Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos; 

XIV - apreciar e aprovar o plano de aplicação dos recursos 
arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos, a ele submetido pela 
Agência de Água; 

XV - eleger sua diretoria; 
XVI - executar outras ações que lhe forem cometidas pela legislação 

em v1gor. 
Parágrafo único, O . Comitê da Bacia Hidrográfica do ,Rio Doce 

elaborará o seu regimento de conformidade com os critérios estabelecidos pelo 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos. 

Art. 3° Na elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Bacia, o 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce observará o disposto na Lei n° 9 .433, 
de 8 de janeiro de I 997, e as seguintes prioridades: 
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I - abastccime!ito humano e dessedentação de animais; 
II - aproveitamento do potencial de gemção de energia elétrica e de 

uso na irrigação do curso principal do rio Doce; 
III - controle das cheias nos pontos mais criticas de sua ocorrência 

ao longo do rio Doce; 
IV - preservação das áreas de proteção ambiental da bacia, as matas 

ainda existentes nas margens do rio Doce e da qualidade da água do rio. 
Art. 4° O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce será composto 

por representantes: 
I - de cada um dos órgãos e entidades federais com atuação 

predominante na área da bacia; 
II- de cada uma das unidades da Federação integrantes de sua área 

de atuação, conforme definido no art. 1 °; 
III - de cada conjunto de municípios das sub áreas da bacia; 
IV - das entidades civis de recursos lúdricos, legalmente 

constituídas e com atuação comprovada no âmbito da bacia; 
V - de grupos de usuários, de associações formais de produtores e 

cooperativas de produção, da área da bacia, respeitado o linúte máximo de um 
quatro avos do número total de votos; 

VI - de cada sub comitê que vier a ser constituído em bacias de 
tributários do rio Doce. 

§ 1 o O número de representantes de cada setor mencionado neste 
artigo, bem como os critérios para sua indicação, serão estabelecidos no 
regimento do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, limitada a 
representação dos poderes executivos da União, estados e municípios à metade 
do total de membros; 

§ 2° Poderão participar das reuniões do comitê membros da 
sociedade civil e usuários, sem direito a voto. 

Art. 5° O do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce será 
dirigido por uma diretoria, composta de Presidente, Vice-Presidente e Secretário
Executivo, eleitos entre os seus membros para mandato de dois anos, permitida a 
recondução por i!:,'lliil periodo. 

Parágrafo único. O Secretário-Executivo, eleito nos termos deste 
artigo, será o dirigente da Agência de Água que atuará como órgão executor das 
ações do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. 

Art. 6° Para seu funcionamento o Comitê da Bacia Hidrográfica do 
Rio Doce contará com as seguintes fontes de recursos: 

I - contribuição obrigatória dos seus integrantes, conforme definido 
no regimento; 
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II - doações e receitas oriundas de convênios e contratos celebrados 
com entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, e agências de 
desenvolvimento; 

III - dotações orçamentárias que lhe venham a ser destinadas pela 
União, estados e municípios; 

IV - produto de receitas provenientes do uso da água, de acordo 
com a. legislação em vigor. 

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art; 8° Revogam-se as disposições em contrário. 

JUSTIFICAÇÃO 

A decisão expressa na chamada Lei dos Recursos Hídricos (Lei n° 
9.433, de 8 de janeiro de 1997) no sentido de fazer da bacia hidrográfica a 
unidade básica de planejamento e ação para fins de gerenciamento daqueles 
recursos refletiu urna opção pelo tratamento dos recursos naturais na linha do 
desenvolvimento sustentável. Realmente as complexas questões que estão, hoJe, 
envolvidas no aproveitamento dos múltiplos usos das águas, transcende a simples 
abordagem econôrnica. Há que se atentar para dar racionalidade ao uso e à 
preservação de um recurso escasso e com valor econômico intrínseco, mediante a 
montagem de um modelo de gestão onde se congregue os esforços de todos os 
agentes envolvidos na questão tendo em vista a busca de objetivos comuns. 

A criação de Comitês de Bacias e suas respectivas Agências de 
Água foi assim concebido corno a forma mais racional de organizar e apoiar 
aqueles esforços. Descentralizam-se as ações referentes ao problema de forma 
que as soluções atendam às peculiaridades dos espaços regionais e ao mesmo 
mantém-se a coordenação geral da política no arnbito do Sistema Nacional de 
Recursos Hídricos. 

Essas iniciativas tão importantes hão de ser postas em prática no 
menor prazo possível para que resultem nos frutos esperados. Existem bacias 
hidrol,>Táficas no Pais cuja situação exige urna ação oficial rápida sem o que 
exacerbam-se os problemas e perdern~se oportunidades. É o caso da Bacia do rio 
Doce, que envolve 163 rnunicipios dos Estados de Minas Gerais e do Espírito 
Santo. É urna área com grandes requerimentos de água para a mineração e 
siderurgia uma vez que inclui boa parte do chamado "Quadrilátero Ferrífero", 
cujas atividades empregam grande contingente populacional -mas, ao mesmo 
tempo, provocam sérios problemas de sedimentação e alto teor de ~lidos em 
suspensão nos rios da bacia. 
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Paralelamente, vários usos potenciais das águas da bacia não são 
desenvolvidos. A agricultura de baixa tecnologia pouco utiliza recursos de 
irrigação, e a produção de hidroeletricidade ainda tem um largo potencial 
inexplorado. Há, por conseguinte, um uso completamente desorganizado e 
irracional dos recursos hídricos, que compromete a manutenção dos mananciais e, 
no limite, as necessidades humanas. 

É preciso dar condições legais para organizar os agentes e as 
iniciativas que regulem o uso da água do rio Doce e de seus afluentes, dentro do 
que prevê o Sistema Nacional de Recursos Hídricos. As razões acima expostas 
mais que justificam a_J"lecêsSldàde e a importância do presente projeto de lei pelo 
que esperamos cont~ com o apblo dos ilustres.pares para sua aprovação. 

Saf~ das Sessõ~ r.;; e ot~/Vl./= ?e- JCrrf-

~:do~~iciO FERREIRA 
i / 

~-

/ 
' 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N" 9.433. DE 8 DE JANEIRO DE 1997 

i nsntw a Politica Nac:onai de R~crmrn.t f{idru:o.r. t:na n St ~tema .VaC'mnal de· < ff'rnK'Iamrnto d~ 
Re.t:ursos HldnCOl. regulamt!nra o mc:so XfX dn arr. } J da ( 'onsnrwçàn F'~deraJ. e alrt!ra o arr. 1• 

[..,.:, rr"B.OOI. d• JJ de março de /9WJ. que mnd~ficou a J.e1 n" .... WIJ, dt• .!8 dt•de::tmitmde /9R9 . 

............................................................................................................................................... 

As Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Serviços 
de Infra-Estrutura, cabendo a esta última Decisão Terminativa. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 287, DE 1997 

Dispõe sobre a destinação de 
recursos ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1° O Poder Executivo Federal destinará, no Orçamento 
da União, ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, sob 
responsabilidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
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Educação, os ·recursos necessanos_p~a garantir o atendimento a 
todos os alunos matriculados em estabelecimentos_ públicos e 
instituições filantrópicas de educação infantil e ensino fimdamental 
com um valor per capita suficiente para oferecer uma- refeição diári~ 
com requerimento mínimo de 350 kcal de energia e de 9 gramas de 
proteínas. 

Art. 2° Os recursos consignados no orçamento da União de 
acordo com o artigo anterior serão repassados aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios conforme o disposto na Lei n° 
8.913, de 12 de julho de 1994. 

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário. 

JUSTIFICAÇAO 

São constantes as tentativas do Governo Federal de extinguir 
a universalidade do Programa Nacional de Merenda Escolar. Como 
exemplos disso, podemos citar os que seguem: 1) No texto da 
Proposta de Emenda à Constintição, que deu origem à Emenda 
Constinrcional n° 14, de 12 de setembro de 1996, constava o 
acréscimo. ao inciso VII do art. 208, da expressão «com prioridade 
para as populações de baixa renda", que foi suprimida pelo 
Congresso Nacional: ~) Na liberação da primeira parcela de 1997, 
houve corte das matriculas das instinLições filantróJ?lcas: 3) Em 
meados de 1997, houve redução, de R$ 0,13 para RS 0,06, do per 
capita relativo ao pré-escolar; e 4) No orçamento para 1998, a 
previsão de recursos para a merenda escolar é de apenas R$ 633 
milhões, quando seriam necessários cerca de R$ 1 bilhão, em face 
do crescimento das matriculas e à ampliação do ano letivo para 200 
dias, conforme a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. 

Ora, é público e notório que grande parte dos alunos, 
especialmente nas regiões mais pobres do pais, têm como principal 
apelo para freqüência às aulas o alimento fornecido. Mas não só 
eles se beneficiam dessa alimentação. Também as classes mais 
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favorecidas têm, nessa merenda, a garantia de que seus filhos 
estarão adequadamente alimentados para fazer face ao esforço 
mental exigido pelas aulas teóricas e ao esforço físico que requerem 
as sessões de educação física. 

Este o propósito deste Projeto: assegurar o fornecimento da 
merenda escolar a todos os estudantes do País, independente de sua 
condição sócio-econômica. Afinal, garantir a educação a todos os 
brasileiros é, antes de tudo, garantir que tenham condições físicas e 
mentais para absorver os conhecimentos transmitidos. 

Sala das Sessões, 1 O de dezembro de I 997 

LEGISÇLAÇÃO CITADA 

LEI No S.913. DE 11 DEJL'LHO DE 1994. 

Dispõe sobre a àescemral.izaç:io da merenda 
escoiar . 

................................................................................................................... 
Em:~ o.>. Co.,sTnToo~.>.L :\0 14, DE !996 

.\!odtjica os arrs. J.f. 208. 2ll e ::I:: da 
Cvnsutuzçào Federal e dó no\·a redaçào 
au arr. 60 du -~to das Dispostções Cunsmu
Clonais TransJlonas . 

........................................................................................................................ ·. 

As Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos 
Econômicos, cabendo a esta última a Revisão Terminativa. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 288, DE 1997 

O ~njiD!SSO Nacional decreta: 

Dispõe sobre adverrêncw nas 
embalagens de baterias e pilhas 
eletroquinucas. 
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Art. I o Os rótulos das embalagens de pilhas eletroquirnicas. baterias de aparelhos 
telefónicos celulares e baterias automotivas. comercializadas no pais, conterão advertência. de 
forma legível e visível. nos seguintes termos: "Este produto contém substâncias tóxicas. Após 
o seu uso. devera ser devolvido ao fabricante ou revendedor para fins de reciclagem. 
reprocessamento ou correta armazenagem " 

§ 1 o A publicidade dos produtos mencionados no caput deverá orientar e esclarecer o 
consumidor sobre os perigos oferecidos pelo seu conteúdo, sobre os cuidados com o seu 
manuseio e. em especiaL sobre a importância de sua devolução aos revendedores e estes aos 
fabricantes 

§ 2°. Os fabricantes e os revendedores serão responsaveis pelo recolhimento e 
destinação final dos produtos de que trata esta Lei. 

Art. zo Aplicam-se aos infratores desta Lei. sem preJUIZO de outras penalidades 
previstas na legislação ambiental vigente. o disposto no Código de Defesa do Consurriidor. 
observadas as seguintes sanções: 

I - advertência: 

II - suspensão. no veiculo de divulgação da publicidade, de qualquer outra propaganda 
do produto. por prazo de até trinta dias; 

III - obrigatoriedade de veiculação de retificação ou esclarecimento para compensar 
propaganda que omita. distorça ou utilize de má-fé a advertência prevista nesta Lei; 

IV - apreensão do produto; 

V - multa de R$2.000,00 (dois mil reais) a R$8.000,00 (oito mil reais), cobrada em 
dobro. em triplo e assim sucessivamente, na reincidência. 

* I o As sanções previstas neste artigo poderão ser aplicadas gradativa.'T!ente e, na 
rerncidência. cumulativamente. de ac.:>rdo com as especificidades do infrator. 

* 2°. Consideram-se infratores. para efeitos deste artigo. os fabricantes. os 
revendedores e os responsaveis pela peça publicitária do produto. 

Art. 3° O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo rnaximo de trinta dias de 
sua publicação 

.-\r!. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação . 

. -\r!. 5. Revogam-se as disposições em contrário. 

JUSTIFICAÇÃO 

A presente propos1çao tem corno objetivo disciplinar, conscientizar e orientar os 
agentes participantes da cadeia produtiva, caracterizada por fabricantes. distribuidores. 
revendedores e consumidores finais, quanto à destinação adequada a ser dada a determinados 
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produtos e sub-produtos que contenham substâncias tóxicas e que. descanadas e depositadas 
indiscriminadameine na natureza, venham a contaminar o meio ambiente com resíduos 
altamente nocivos à saúde humana e ao ecossistema em geral - no caso específico. baterias de 
automóveis. de telefones celulares e pilhas eletroquimicas (pilhas comuns, utilizadas em 
diversos eletrodomésticos). 

A advertência incluída nas embalagens e sua respectiva divulgação nas campanhas 
publicitárias. é dispositivo análogo às restrições que já ocorrem com cigarros e bebidas 
alcoólicas. no sentido de expor ao consumidor os riscos inerentes à saúde que estes produtos 
encerram. De forma semelhante, faz-se necessária a divulgação de informações aos 
consumidores quanto á composição dos produtos que adquirem bem corno sobre instruções e 
procedimentos a serem adotados pelos mesmos no sentido de dar destinação correta a 
subprodutos derivados cuja vida útil tenha se esgotado. 

Periodicamente a imprensa divulga estudos realizados por instituições ambientalistas 
sobre o impacto no meio ambiente de resíduos tóxicos que compõem subprodutos da alta 
tecnologia. Baterias e pilhas são exemplos de subprodutos cuja vida útil, pré-determinada. os 
toma descanáveís. Não obstante o alto grau poluidor de seus componentes químicos corno 
niquei. cádmio. manganês. zinco. mercúrio, chumbo, alumínio, entre outros, é fato a 
insuficiência de tecnologia de reprocessamento que garanta a sua reutilização ou que venha a 
neutralizar seus efeitos sócio-ambientais. 

Intencíono com esta proposição consignar. via obrigação legal, o hábito de o 
consumidor fazer retornar ao revendedor e este ao fabricante, as baterias e pilhas. após o uso. 
para que este possa dispor apropriadamente e de forma "ecologicamente correta" de tais 
resíduos. Acreditamos que tal medida poderia desdobrar-se nul!la espécie de "pacto de 
responsabilidade" entre os principais agentes produtivos e· que o seu resultado seja 
compartilhado por todos. 

Sala das Sessões. I O de dezembro de 1997 

SE'~ /-

À Comissão de Assuntos Sociais, Revisão Terminativa. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 289, DE 1997 

Altera a redação Jo anigo I 2 Jo 
Código Je Processo Civil (Lei n° 
5.869. Je li de;aneiro de 1973). 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I o - O artigo 12 do Código de Processo Civil passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
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"Art. 12- ( ... ) 

I - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
pelos procuradores de seus respectivos Poderes; 

II - os Territórios, pelos membros da Advocacia-Geral da 
União; 

( ... )" 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 

JUSTIFICAÇÃO 

O presente projeto de lei visa à atualização do Código de 
Processo Civil no tocante à representação judicial dos entes da 
Federação e à integração de sua personalidade jurídica em seus 
distintos Poderes. Esta medida se faz necessária para assegurar a 
estrita observância do princípio da separação dos Poderes, pois a 
atual redação do dispositivo a ser alterado não permite que os 
Poderes Legislativo e Judiciário sustentem suas razões em juízo, 
quando questionadas medidas por eles tomadas no exercício de suas 
competências constitucionais. 

O presente modelo conduz ao seb'Uinte paradoxo: os Poderes 
Legislativo e Judiciário são independentes perante o Poder 
Executivo, estando investidos de plena autonomia administrativa e 
organizacional. Podem, portanto, instaurar procedimento~· 
licitatórios próprios, bem como fumar os contratos com particulares 
deles decorrentes; podem abrir concursos públicos · para o 
provimento de seus cargos e admitir os servidores neles aprovados; 
em suma, podem praticar todos os atos necessários para o exercício 
dessa autonomia constitucional. 

Os atos praticados pelo Poder Legislativo - e inclusive os 
praticados pelo próprio Poder Judiciário - não poderão ser 
subtraídos ao exame do Judiciário (art. 5°, XXXV, CF), e aí surge o 
problema: como o Código de Processo Civil não admite a partição 
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da personalidade civil do ente federado, toda vez que um ato do 
Poder Legislativo (uma licitação instaurada pelo Senado Federal, 
por exemplo) for questionado em juízo, é a Advocacia-Geral da 
União - órgão integrante do Poder Executivo - quem deverá 
patrocinar a sua defesa. Tal circunstância ofende os princípios da 
separação e da independência dos Poderes, tomando o Legislativo e 
o Judiciário dependentes do órgão de representação judicial do 
Poder Executivo para o exercício de suas prerrogativas exclusivas. 

Segundo a lógica e o bom senso, a autonomia de cada Poder 
para praticar seus atos administrativos próprios implica legitimidade 
para sustentar em juízo os direitos e interesses conseqüentes. Do 
contrário, poderia o Poder contratar, mas não cobrar o cumprimento 
do contrato; poderia nomear, mas não defender as prerrogativas 
decorrentes do vínculo. Ou seja: o Poder seria autónomo para o 
mais, mas não o seria para o menos. Eis a situação que o presente 
projeto de lei procura solucionar. 

Sala das Se.sões, lO de dez<mbro de l~ 

SenadJri'ÉDRO S~~ 
LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N° 5.869. DE 11 DE J.A.NEIRO DE 1973 
Institui o Código de Processo CiviL 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

LIVRO I 
Do Processo de Conhecimento 

TÍTULO I 
Da Jurisdição e da Ação 

CAPÍTULO I 
Da Jurisdição 

Art. 1 o A jurisdição civi~ contenciosa e voluntària, é exercida pelos juízes. em todo o 
território nacional conforme as disposições que este Código estabelece. 
An. 2• Nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional senão quando a parte ou o interessado a 
requerer. nos casos e forma legais. 
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CAPJTGl..O II 
Da Ação 

.A.rl. 3 o Para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade . 

. A.rl. 4° o interesse do autor pode limitar-se a declaração: 
I - da existência ou da inexistência de relação jundica; 
II - da autenticidade ou falsidade de documento 

DEZEMBRO DE 1997 

Parágrafo único É admissivel a ação declaratória. ainda que tenha ocorrido a violação do 
direito 
.A.n. 5° Se. no curso do processo. tornar-se litigiosa relação jurídica de cuja existência ou 
inexistência depender a decisão da lide. qualquer das partes poderá requerer que o juiz a 
declare por sentença . 
. A.n. 6° ~inguém poderá pleitear. em nome próprio. direito alheio. salvo quando 
autorizado por lei. 

TÍTh'LO II 
Das Partes e dos Procuradores 

CAPÍTu'LO I 
Da Capacidade Processual 

Art. 7° Toda pessoa que se acha no exercício dos seus direitos tem capacidade para estar 
em juizo . 
. A.rl 8° Os incapazes serão representados ou assistidos por seus-país: tutores ou curadores. 
na forma da lei civil. 
Art. 9° O juiz dará curador especial 
I - ao incapaz. se não tiver representante legal. ou se os interesses deste colidirem com ós 
daquele. 
II - ao n!u preso. bem como ao revei citado por edital ou com hora cena 

Paragrato úmco ~as comarcas onde houver representantejudicial de incapazes ou de 
ausentes. a este compeurá a função de curador especial 
.A.n. I O. O cônjuge somente necessitará do consentimento do outro para propor ações que 
versem sobre bens imóveis ou direitos reais sobre ÍITlÓveis alheios 
Parágrafo único Ambos os cônjuges serão necessarian:reme dtados para as ações: 
I - fundadas em direito real sobre imóveis. 
II - resultantes de fatos que digam respeito a ambos os cônjuges ou de atas praticados por 
eles: 
III - fundadas em dividas contraídas pelo marido 1 bem da família. mas cuja execução 
tenha de recair sobre o produto do trabalho da mulher ou os seus bens reservados: · 
IV - que tenham por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ânus sobre 
imóveis de um ou de ambos os cônjuges. 
Art. 11 A autorização do marido e a outorga da mulher podem suprir-se judicialmente. 
quando um cônjuge a recuse ao outro sem justo motivo. ou lhe seja impossível dá-la. 
Paragrafo único. A falta, não suprida pelo juiz, da autorização ou da outorga. quando 
necessaria. invalida o processo. · 
Art. 12. Serão representados em juizo. ativa e passivamente: 
I- a União. os Estados, o Distrito Federal e os Territórios, por seus procuradores; 
II - o Município. por seu Prefeito ou procurador: 
III - a massa falida. pelo sindico; 
IV- a herança jacente ou vacante, por seu curador: 
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V - o espólio, pelo inventariante; 
VI - as pessoas juriàicas. por quem os respectivos estatutos designarem, ou não os 
designando, por seus àiretores; 
VII - as sociedades sem personalidade jurídica, pela pessoa a quem couber a administração 
dos seus bens; 
VIII - a pessoa jurídica estrangeira, pelo gerente, representante ou administrador de sua 
filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil (artigo 88, parágrafo único); 
IX- o condomínio, pelo administrador ou pelo síndico. 
§ t• Quando o inventariante for dativo, todos os herdeiros e sucessores do falecido serão 
autores ou réus nas ações em que o espólio for parte. 
§ 2" As sociedades sem personalidade jurídica, quando demandadas. não poderão opor a 
irregularidade de sua constituição. 
§ 3" O gerenJe da filial ou agência presume-se autorizado, pela pess.oa jurídica estrangeira. 
a receber citação inicial para o processo de conhecimento, de execução, Cautelar e 
especial . 

............................................................................................ -........................................ . 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania- decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os projetas serão publicados e 
remetidos às Comissões competentes. 

Sobre a me~a, projetas que serão lidos pelo Sr. 1 o Secretário em 
exercício, Senador Carlos Patrocínio. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 174, DE 1997 

Altera o Reximemo lmemo do 
Senado Federal. 

O Senado Federal resolve • 

Art.l• Dê-se aos arts. 122 e !24 do REGIMENTO INTERNO 
DO SENADO FEDERAL a seguinte redação: 

" Art. 122. Qualquer Senador poderá apresentar emendas perante 
as comissões. 

§ 1 • O prazo para a apresentação de emenda contar-se-á a partir 
da publicação da matéria no .. Diário do Congresso Nacional", sendo de vinte dias para 
os projetas de Código e de .cinco dias para os demais projetas. 

§ z• ......................... · ..................................... . 
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~123 .................................... . 

~- 124- A emenda apresentada receberá o seguinte tratamento: 
1 - se apresentada por membro da comissão, será considerada 

inexistente, quando não adorada pela comissão; 

Plenár' 

2- se apresentada por Senador que não seja membro da comissão: 
a) quando se tratar de projeto de código, será encaminhada ao 

Senado, com parecer favorável ou contrário; 

Repu 
memb 

b) quando se tratar de projeto de iniciativa do Presidente da 
será final o pronunciamento, salvo recurso interposto por um décimo dos 
o Senado, no sentido de ser a emenda submetida ao Plenário. sem discussão: 

c) quanto aos demais projetas. será final o pronunciamento da 
comissáo, salvo recurso interposto para discussão e votação da proposição inicial." 

~.2°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Atr.3°. Revogam-se as disposições em contrário. 

JUSTIFICAÇÃO 

Esta proposição tem por objetivo eliminar restrições à participação 
dos membros desta Casa em todas as etapas do processo legislativo. abrangendo o 
universo das matérias em tramitação. 

Não se pode aceitar que um Senador. por não pertencer a 
determinada Comissão. esteja impedido de colaborar com a tarefa de anàlise do Relator, 
a não ser no caso de projetas de códigos. dos de iniciativa do Presidente da Republica 
(tramitação urgente) e dos compreendidos pelo art. 91. 

Ressalte-se que a ampliação proposta deverá permitir a elaboração 
de pareceres mais completos, resultantes da apreciação de diferentes enfoques de cada 
questão. 

Observa-se. outrossim. que esta modificação no art. 122 do nosso 
Regimento Interno imprimirá maior dinâmica ao processo legislativo, com a participação 
efetiva de todos os Senadores. inclusive os membros da Comissão Diretora que. por 
impedimento regimentaL não podem integrar nenhuma comissão permanente. 

Finalmente, compreendendo-se que a atividade legislativa inclui 
não só a iniciativa do processo. mas também o aperfeiçoamento do mesmo, a nova 
redação proposta aos arts. 122 e 124 do Regimento Interno do Senado permitirá a esta 
Casa um melhor cumprimento das disposições constitucionais. 

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1997. 

8v~_' 
SENADORCARLOSPATROC~O 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

REGIMENTO INTERNO DO SENADO ~EDERAL 

............................................................................................................. 

.. ..... ................. .. ... .... .... ... ................................. ...... ............................ . 

CAPÍTIJLO IX 

Das Emendas Apresentadas Perante as Comissões 

Art. 122. Perante as comissões, poderão apresentar emendas: 

I - qualquer de seus membros. em todos os casos; 

II - qualquer Senador: 

a) aos projetas de códigos; 

b) aos projetos de iniciativa do Presidente da República com 
tramitação urgente (Const., art. 64, § 1 "); 

c) aos projetas referidos no art. 91. ..................... ": ................................................................................................... .. 
Art. 124. Terã o seguinte tratamento a emenda apresentada na forma do 
art. 122: 

......................... ········ ........................ ················ ..................................... . 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 175, DE 1997 

Altera o Regimento lnremo do 
Senado Federal. 

O Senado Federal Resolve: 

Art. 1°. Os arts. 72, 77, I 00 e 107 do Re!rimento Interno 
do Senado Federal passam a viger com a seguinte redação: - . 

i 

"Art. 72 ........................................................................•.. 

1 ) ................................................................................... . 

2) Comissão de Assuntos Sociais e ~ducação- CASE 
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3 ) ......................................... ····---······· ........... ··~·-···-··-··· 

4) Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
CRE 

5) Comissão de Serviços de Infra-Estrutura - CI " 

"Art. 77 ......................................................................... . 

a) ..................... ······ ........................... ·························· .... . 

b) Comissão de Assuntos Sociais e Educação, 27; 
c) Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 23; 
d) Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
19;e 
e) Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, 23; 

Art. 100. À Comissão de Assuntos Sociais e Educação 
compete opinar sobre proposições que digam respeito a: 

L ......... M •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

II ........ ·························-···-·········-·································· 

III ................................................................ : ... -.............. . 

IV - normas gerais sobre educação, cultura, _ ensino e 
desportos, instituições educativas e culturais, diretrizes e 
bases da educação nacional, salário-educação; 

V - diversão e espetáculos públicos, criações artísticas, 
datas comemorativas e homenagens cívicas; 



VI - formação e aperfeiçoamento de recursos hwnanos; 

VII - comtmicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e 
autorização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e tmagens; 

VIII - criações científicas e tecnológicas, informática, 
atividades nucleares de qualquer naturez=, transporte e 
utilização de materiais radioativos, apoio e estímulo à 
pesquisa e criação de tecnologia; 

IX - outros asstmtos correlatas. 

Art. 107 ......................................................................... .. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 ..................... -· •••• "-~ • ; • .; ••••• -. -. -••• .; -.. -. ;.:-.4;-:. .; .-~- ,~-;-. -..~-;- -~~ •• --•• .- ••• 

a) .................................................................................. .. 

? . . . .. - - .. - •.••...•..•.•.••••...•••••.•• - ......... ,. ••=-'"""'' ...... ..._ ... -..... ., ..... ..,._ .... -.-•• '<'-- --· -~ •• -•••••• -. --~.--. 

3 .......................................... - ...................... ~ .......... ~~-·-·~ 

4 - Comissão de Assuntos Sociais e Educação: às 
quartas-feiras, quatorze horas; 

5 ..................................................................................... . 

b) 
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c) 

Parágrafo único .............................. : .... : ................ : ......... . .. 
Art. 2°. Revoga-se o Art. I 02 do Regimento Interno. 

Art. 3°. Esta Resolução entra em VIgor_ na data de sua 
publicação. 

Art. 4°. Revogam-se as disposições em contrário. 

JUSTIFICAÇÃO 

É por demais sabido que a sobrecarga de trabalhos que 
assoberba os parlamentares acaba por prejudicar a freqüência às comissões 
temáticas. Sem o "quon1m" necessário, importantes questões deixam de ser 
analisadas, terminando por serem adiadas indefinidamente e causando 
previsível prejuízo aos interesses do Estado. 

Assim sendo, é imperioso que se racionalizem as 
atividades das comissões temáticas, visando a sua celeridade e agilidade. 
Nesse cenário, entendemos que as Comissões de Assuntos Sociais e de 
Educação poderiam se fundir, tendo em vista a razoável semelhança eaure 
suas competências, permitindo, áestarte, que um número menor de 
parlamentares participasse de suas deliberações. 

Acreditamos que, com essa providência., valorizaremos 
essas importantes comissões temáticas e ainda proporcjonaremos. tÍlaiOf 
liberdade para que outros parlamentares dediquem mais tempo às outras nio 
menos importantes atividades legislativas. 

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1997 . 

. I 

~"""---
,, ..._,__-

Senador CARLOS PATROCÍNIO 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL 

Art. 72. As comissões permanentes. além da Comissão Diretora, são as 
seguintes: (*) 

1 - Comissão de Assuntos Económico> - CAE 

2 - Comissão de Assuntos Sociais - CAS 

3- Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania- CCJ 

4- Comissão de Educação • ·CE 

5- Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional- CRE 

6 - Comissão de Serviços de lnfut-Estrutura - CI 

································································· ........................................ . 
Art.::77. A Comissão Diretora é constituída dos titulares da Mesa. tendo 
as demais comissões permanentes o seguinte número de membros: 

a) Comissão de Assuntos Económicos, 27; 

b) Comissão de Assuntos Sociais, 29; 

... :c) Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 23; 

· · · · · · d) Comissão de Educação, 27: 

• ,•, .-. e) Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 19; 

f) Comissão de Serviços de Infra-Estrutura. 23. 

§ 1° O membro da Comissão Diretora não poderá fazer parte de 
!3.u.tr~ comi:;são r>ermanente. 

· ;,-, ·.§ 2° Cada Senador somente poderá integrar duas comissões como 
-titular e du&S como suplente • 
. . "..,:. .. " ................................................................................................. . 
A:rt. 100. À · Comissão de Assuntos Sociais compete opinar sobre 
proposições que digam respeito a: 

. • I. - relações .de trabalho, organização do sistema nacional de 
. ~mpr~go e t:9ndição para o exercício de profissões, seguridade social, 
pr.evidência social, população indígena, assistência social, normas gerais de 
pí:oteção e Integração social das pessoas portadoras de deficiências e 
proteção à infância, à juventude e aos idosos; 

II - proteção e defesa da saúde, condições e requisitos para remoção 
de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fms de transplante, pesquisa, 
tratamento e coleta de sangue humano e seus derivados, produção, controle 
e fiscalização de medicamentos, saneamento, inspeção e fiscalização de 
alimentos e competência do sistema único de saúde; 

75 
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m - normas gerais sobre proteção do meio ambiente e controle da 
poluição, conservação da natureza. d•:fesa do solo e dos recursos naturais, 
floresta,_caça, pesca, fauna. flora e cursos d'água; 

IV - outros assuntos correlatas . 
. ... . . .. . ... . .. ... . . ... .. . . . . . .... .. . .. . .. . .. ······ .... ······ ............................... ·············· 
Art.l02. À Comissão de Educação compete opinar sobre proposições que 
versem sobre: · 

normas gerais sobre educação. cultura, ensino e desportos, 
instituições educativas e culturais, diretrizes e bases da educação nacional, 
salário-educação; · 

II - diversão e espetáculos públicos, criações artísticas, datas 
comemorativas e homenagens cívicas; 

III - formação e aperfeiçoamento de recursos humanos; 

IV - comunicação. imprensa. radiodifusão, televisão, outorga e 
renovação de concessão, permissão e autorização para serviços . d~ 
radiodifusão sonora e de sons e imagens; 

V - criações científicas e tecnológicas, informática, ativid!ldés 
nucleares de qualquer natureza, transporte e utilização de materiais 
radioativos, apoio e estímulo à pesquisa e criação de tecnologia; 

VI - outros assuntos correlatas . 
. .... ....... .. . .. . . ... . . ................. ...... .. .... .. .... ............ ............................... .. . .. . 
Art. 101: As reuniões das comissões permanentes realizar-se-ão: 

a) se ordinárias, semanalmente, durante a sessão legislativa ordinária.· 
nos seguintes dias e horários: (*) · · 

l - Comissão de Assuntos Económicos: às terças-feiras. dez horas; 
2 - Comissão de Serviços de Infra-Estrutura: às terças-feiras, 

quatorze horas: 
3 - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania: às quartas

feiras, dez horas; 
4 - Comissão de Assuntos Sociais:· às quartas~ feiras, quatorze 

horas; 
5 - Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional: às quintas

feiras, dez horas: 

6 - Comissão de Educação: às quintas-feiras, quatorze horas. 

b) se extraordinárias, mediante convocação especial para dia, horário e 
fim indicados, observando-se. no que for aplicável, o ·disposto neste 
R·~gimento sobre a convocação de sessões extraordinárias do Sénado. 

c) as comissões parlamentares de inquérito reunir-se-ão em horári~ 
diverso do estabelecido para o funcionamento das Comissões Permanentes: · 

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, a reunião de comissão 
permanente ou temporária não poderá coincidir com o tempo reservado à· 
Orêell'! do m.a da3 s;:ssões ordinárias do Senado . 

.... ... . ... . . ..... .. . . .. . .. . ... . ....... .. .. . ... .. .............. ..... ....... .......... ... .......................... . 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Após a 
publicação, os projetes de Resolução n°s 174 e 175, 
de 1997, que acabam de ser lidos, ficarão sobre a 
mesa durante cinco dias úteis,- a fim de receber 
emendas, de acordo com o§ 12 do art. 401 do Regi
mento Interno. Decorrido esse prazo, serão despa
chados à ComiSSão de Constituição, Justiça e Cida
dania, a fim de serem anexados ao Projeto de Reso
lução n2 76, de 1995, de conformidade com a deci
são do Plenário, adotada na sessão de 10 de março 
de 1995. (Pausa). 

O Sr. Geraldo Melo, 1~ V'tee-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Foram encaminhados à Mesa, em obecftência à Reso
lução n• 3, de 1990-CN, o nomes dos candidatos do 
Senado à eleição para a Comissão Representativa 
do Congresso Nacional, prevista no § 42 do art. 58 
da Constituição Federal. 

São os seguintes os nomes indicados pelas li-
deranças: · 

Senadores 

Titulares 

Carlos Patrocínio .. 
Joel de Hollanda 

Nabor Júnior 
Gilvam Borges 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Júlio Campos 
Francelina Pereira 

Marluce Pinto 
Onofre Quinan 

1. Geraldo Melo José Roberto Arruda 
Bloco de Oposição 

Júnia Marise Emitia Fernandes 

PTB 

Odacir Soares Regina Assumpção 

PPB 

João França Leomar Quintanilha 

Em votação as indicações. 
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovadas. 
Declaro eleita a Chapa. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- A Presidência recebeu da Câmara dos Deputados a 
relação dos nomes eleitos por aquela Casa para compo-

rem a Comissão Representativa do Congresso Na
cional, prevista no § 42 do arl 58 da Constituição Fe
deral e para funcionar durante o recesso do Con
gresso. 

Sobre a mesa,_ ofício que será lido pelo Sr. 12 

Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio. 

É lido o seguinte: 

SGM/P 1245 

Brasília, 9 de dezembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelên

cia que a Câmara dos Deputados, em sessão reali
zada nesta data, elegeu, conforme relação anexa, os 
Deputados que a integrarão a Comissão Repre
sentativa do Congresso Nacional prevista no § 42 do 
art. 58 da Constituição Federal. 

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência 
protestos de apreço.- Michel Temer, Presidente. 

COMISSÃO REPRESENTATIVA 

Trtulares Suplentes 
PFL 

Aroldo Cedraz Cláudio Chaves 
Hugo Rodrigues da Cunha João Ribeiro 
Osório Adriano José Egydio 

BLOCO PMDBIPSDIPSL 

Jorge Wilson 
Lídia Quinan 
Maria Elvira 

Calos Mendes 
João Magalhães 
Nair Y wier Lobo 

PSDB 

Marconi Perillo 
Octávio Elísio 
Sílvio Torres 

Feu Rosa 
Pedro Henry 

Ronaldo Cezar Coelho 

BLOCO PTIPDTIPCdoB 

Agnelo Queiroz 
Chico Vigilante 
Nilson Gibson (PSB) 

PPB 

Benedito Domingos 
Márcio Reinaldo Moreira 
Prisco Viana 

PTB 

Severiano Alves 
2 vaga(s) 

Osvaldo Reis 
Roberto Balestra 
Wigberto Tartuce 

Arlindo Vargas Duilio Pisaneschi 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- FICa assim constituída a Comissão Representativa do 
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Congresso Nacional, que exercerá o mandato no pe
ríodo de 16 de dezembro de 1997 a 14 de fevereiro 
de 1988: 

SENADO FEDERAL 

Senadores 

Titulares 

Carlos Patrocínio 
Joel de Hollanda 

Nabor Júnior 
Gilvam Borges 

Geraldo Melo 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Bloco de Oposição 
Júnia Marise 

PTB 

Odacir Soares 

PPB 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Suplentes 

Júlio Campos 
Francelina Pereira 

Mar!uce Pinto 
Onofre Quinan 

José Roberto Arruda 

Emília Fernandes 

Regina Assumpção 

Deputados 

Titulares 

Aroldo Cedraz 
Hugo Rodrigues Cunha 

Osório Adriano 

PFL 

Suplentes 

Cláudio Chaves 
João Ribeiro 
José Egydio 

Bloco PMDB/PSD/PSL 

Jorge Wilson 
Lídia Quinan 
Maria Elvira 

Marconi Perillo 
Octávio Elísio 
Silvio Torres 

PSDB 

Carlos Mendes 
João Magalhães 
Nair Xavier Lobo 

Feu Rosa 
Pedro Henry 

Ronaldo C. Coelho 

Bloco PT/PDT/PCdoB 

Agnelo Queiroz 
Chico Vigilante 
Nilson Gibson (PSB) 

Severiano Alves 
Vago 
Vago 

PPB 

Benedito Domingos 
Márcio Reinaldo Moreira 
Prisco Viana 

PTB 

Osvaldo Reis 
Roberto Balestra 
Wigberto Tartuce 

Arlindo Vargas Duilio Pisaneschi 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã
es)- A Presidência lembra ao Plenário que o tempo 
destinado aos oradores do Expediente da sessão deli
berativa ordinária de amanhã será dedicado a comemo
raro centenário da cidade de Belo Horizonte, de aoordo 
como Requerimento nl' 332, de 1997, de autoria do Se
nador Francelina Pereira e outros senhores Senhores. 

Esclarece, ainda, que estão abertas as inscri
ções para a referida homenagem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Mêdida Provisória nl' 1.463-20, 
adotada em 4 de dezembro de 1997 e publicada no 
dia 5 do mesmo mês e ano, que Dispõe sobre o rea
juste do salário mínimo e dos benefícios da Previ
dência Social, altera alíquotas de contribuição para a 
Seguridade Social e institui contribuição para os ser
vidores inativos da União. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Francelina Pereira 
O melas 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

Senadores 

E.FL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Jo.sé BiancoWaldeck 
Vilson Kleinübing 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Geraldo Melo Lúdio Coelho 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PTB 

Odacir Soares Regina Assumpção 
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Titulares 

José Carlos Aleluia 
João Mellão Neto 

Deputados 

Suplentes 

PFL 

VilmarRocha 
Saulo Queiroz 

Bloco (PMDB/PSD/PRONA) 

Sandro Mabel 
Nelson Harter 

PSDB 

Albé rico Filho 
Jorge Wilson. 

Nelson Otoch Adroaldo Streck 
Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

José Machado Alcides Modesto 

PPB PL 
Benedito Domingos Valdemar Costa Neto 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 10-12-97- designação da Comissão Mista 
Dia 11-12-97- instalação da Comissão Mista 
Até 10-12-9- prazo para recebimento de emendas 

e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a ad
missibilidade 

Até 19-12-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 3-1-98- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.469-25, 
adotada em 4 de dezembro de 1997 e publicada no 
dia 5 do mesmo mês e ano, que Autoriza a utilização 
de recursos do Fundo da Marinha Mercante - FMM, 
em favor da Companhia de Navegação IJoyd "Brasj!o 
feiro- LLOYDBRÁS, e dá outras providências. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Hugo Napoleão 
Júlio Campos 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

Coutinho Jorge 

Senadores 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

José Agripino 
Bernardo Cabral 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Geraldo Melo 

Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB 

Epitácio Cafeteira Leomar Quintanifha 

Deputados 

Titulares Suplentes 

PFL 

Roberto Pessoa 
José Carlos Coutinho 

Rubem Medina 
José Carlos Aleluia 

Bloco (PMDB/PSD/PRONA) 

Antônio Brasil 
Hélio Rosas 

Jovair Arantes 
PSDB 

Paulo Lustosa 
Mauro Lopes 

Adelson Ribeiro 

Bloco (PTIPDT/PCdoB) 

José Machado Alcides Modesto 

PPB PPS 

Laprovita Vieira Sérgio Arouca 
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 10-12-97- designação da Comissão Mista 
Dia 11-12-97- instalação da Comissão Mista 
Até 10-12-97- prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 19-12-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 3-1-98- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.475-34, 
adotada em 4 de dezembro de 1997 e publicada no 
dia 5 do mesmo mês e ano, que Altera as Leis n•s 
8.019, de 11 de abril de 1990, e 8.212, de 24 de ju
lho de 1991, e dá outras providências. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 52 do art. 22 da Resolução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Jonas Pinheiro 
Joel de Hollanda 

SENADORES 

PFL 

Suplentes 

José Bianco 
José Alves 
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Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

Jefferson Peres 

PMDB 

PSDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Carlos Wilson 

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PTB 
Regina Assumpção Odacir Soares 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

PFL 

César Bandeira Antônio Geraldo 
Ursicino Queiroz Augusto Viveiros. 

Bloco (PMDB/PSD/PRONA) 

Lídia Quinan 
Elcione Barbalho 

Sebastião Madeira 

PSDB 

Saraiva Felipe 
Teté Bezerra 

Márcia Marinho. 

Bloco (PT/PDT/PC do B) 

José Machado Alcides Modesto 

PPB PMN 

José Unhares Bosco França 
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 10-12-97- designaC(ão da Comissão Mista 
Dia 11-12-97 - instalação da Comissão Mista 
Até 10-12-97- prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 19-12-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 3-1-98- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.477-43, 
adotada em 4 de dezembro de 1997 e publicada no 
dia 5 do mesmo mês e ano, que Dispõe sobre o va
lor total anual das mensalidades escolares e dá ou
tras providências. 

De aco.rdo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4Q e 5° do art. 2° da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares 

Guilherme Palmeira 
. Júlio_Campos 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

PFL. 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

João Rocha 
RomeroJucá 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Coutinho Jorge Artur da Távola 

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB. 

Epitacio Cafeteira Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

PFL 

Paes Landim Betinho Rosado 
José Lourenço Marilu Guimarães. 

Bloco (PMDB/PSD/PRONA) 

lvandro Cunha Lima 
Zé Gomes da ROGha 

Marisa Serrano 

PSDB 

Oscar Goldoni 
Marquinho Chedid 

Osmânio Pereira 

Bloco (P'7"/PDT/PCdoB) 

José Machado Alcides Modesto 

PPBPV 

Fausto Martello Fernando Gabeira 

De acordo com a Resolução nº 1 , de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 1 0-12-97 - designação da Comissão Mista 
Dia 11-12-97- instalação da Comissão Mista 
Até 1 0-12-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 19-12-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 3-1-98 - prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n11 1.479-35, 
adotada em 4 de dezembro de 1997 e publicada no 
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dia 5 do mesmo mês e ano, que Dispõe sobre o pa
gamento dos servidores civis e militares do Poder 
Executivo Federal, inclusive suas autarquias e fun
dações, bem como dos empregados das empresas 
públicas e das sociedades de economia mista, e dá 
outras providências. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4º e 52 do art. 22 da Resolução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

rrtulares 

Gilberto Miranda 
José Alves 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Vilson Kleinübing 
l-:lu9o Napoleão 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

José lgnácio Ferreira Lúcio Alcântara 

Bloco Oposição (PT/PDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 
PTB. 

Regina Assumpção Odacir Soares 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

PFL 

Arolde de Oliveira Roberto Pessoa 
Costa Ferreira Sérgio Barcellos. 

Bloco (PMDBIPSDIPRONA) 

José Aldemir 
Hélio Rosas 

PSDB 

Noel de Oliveira 
Albérico Filho 

Edson Silva Marinha Raupp 

Bloco (PTIPDT/PCdoB) 

José Machado Alcides Modesto 
PPB 

J.áir Bolsonaro 
PSTU 

Lindberg Farias 
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 

fit:ii estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

. , ·. Dia 1 0-12·97 -designação da Comissão Mista 
. • Dia 11·12-97- instalação da Comissão Mista 

Até 10-12-97- prazo para recebimento de 
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 19-12-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 3-1-98 - prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães} 
-O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.48()..37, 
adotada em 4 de dezembro de 1997 e publicada no 
dia 5 do mesmo mês e ano, que Altera dispositivos 
da Lei n2 8.911, de 11 de julho de 1994, e dá outras 
providências. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida-de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

José Bianco 
Vilson Kleinübing 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

José Alves 
Francelina Pereira 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra. 

Jefferson Peres Lúdio Coelho. 

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB 

Epitácio Cafeteira Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

PFL 

Ciro Nogueira Roberto Pessoa 
Carlos Magno Raimundo Santos. 

Bloco (PMDBIPSD/PRONA) 

Zaire Rezende 
Marcos Lima 

PSDB 

Pedro lrujo 
Orcino Gonçalves 

Marcus Vicente Adroaldo Streck 

Bloco (PT/PDT/PCdoB) 

José Machado Alcides Modes:o 
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PPB 
Adhemar de Barros Filho 

PTB 
Nelson Marquezelli 

De acordo com a Resolução nº 1 , de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 10-12-97- designação da Comissão Mista 
Dia 11-12-97 - instalação da Comissão Mista 
Até 10-12-97- prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 19-12-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 3-1-98- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antoniv ')anos Magalhães) 
- O Senhor Presidente da República enviou ao 
Congresso Nacional a Medida Provisória n2 1.482-
43, adotada em 4 de dezembro de 1 997 e publicada 
no dia 5 do mesmo mês e ano, que Dispõe sobre as 
alíquotas de contribuição para o Plano de Segurida
de Social do servidor público civil ativo e inativo dos 
Poderes da União, das autarquias e das fundações 
públicas, e dá outras providências. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§-4º e 52 do art. 22 da Resolução nº 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 
Titulares 

José Bianco 
Freitas Neto 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

Artur da Távola 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Francelina Pereira 
Hugo Napoleão 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Jeffen>on Peres 

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS) 

José Eduardo Outra 
Regina Assumpção 

Sebastião RochaPTB. 
Odacir Soares 

DEPUTADOS 
Titulares Suplentes 

PFL 
Jairo Carneiro Laura Carneiro 
Marilu Guimarães Sérgio Barcellos 

Bloco (PMDB/PSD/PRONA) 

Saraiva Felipe Lídia Quinan 

Luiz Dantas Reginalino 

PSDB 

Raimundo Gomes de Matos Candinho Mattos. 

Bloco (PTIPDT/PCdoB) 

José Machado Alcides Modesto 
PPB 

Nilton Baiano 
PSE 

Raquel Capiberibe 

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 
ficá estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 10-12-97- designação da Comissão Mista 
Dia 11-12-97- instalação da Comissão Mista 
Até 10-12-97- prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 19-12-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 3-1-98- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Senhor Presidente da República enviou ao 
Congresso Nacional a Medida Provisória n21.512-17, 
adotada em 4 de dezembro de 1997 e publicada no 

-dia 5 dó mesmo mês"e ano, que.Dá nova redação 
aos arts. 22 da Lei nº 9.138, de 29 de novembro de 
1995, e 12 , 22 e 32 da Lei n2 8.427, de 27 de maio de 
1992, que dispõem, respectivamente, sobre o crédito 
rural e sobre a co11ç:essão de subvenção econõmica 
nas operações de crédito rural. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4º e 5° do art. 2º da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Jonas Pinheiro 
Joel de Hollanda 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Júlio Campos 
Freitas Neto 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Lúdio Coelho Geraldo Melo 
Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 
PPB 

Epitácio Cafeteira Leomar Quintanilha 
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DEPUTADOS 

rrtulares Suplentes 

PFL 

Hugo Rodrigues da Cunha Adauto Pereira 
José Rocha Jaime Fernandes. 

Bloco (PMDBIPSDIPRONA) 

Silas Brasileiro 
Moacir Micheletto 

PSDB 

Oscar Goldoni 
Valdir Colatto. 

B. Sá Ezídio Pinheiro . 
. Bloco (PTIPDT/PCdoB) 

José Machado Alcides Modesto 

PPB 
Mário Cavallazzi 

PL 
Valdemar Costa Neto 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 10-12-97 - designação da Comissão Mista 
Dia 11-12-97 - instalação da Comissão Mista 
Até 10-12-97- prazo para recebimento . de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 19-12-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 3-1-98 - prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n° 1.52G-15, 
adotada em 4 de dezembro de 1997 e publicada 
no dia 5 do mesmo mês e ano, que Dispõe sobre a 
nevação de dívidas e responsabilidades do Fundo 
de Compensação de Variações Salariais - FCVS; 
altera o Decreto-Lei nº 2.406, de 5 de janeiro de 
1988, e as Leis n2s 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de 
março de 1990, 5 de dezembro de 1990, e 28 de 
julho de 1993, respectivamente; e dá outras provi
dências. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§-42 e 52 do art. 22 da Resolução nº 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Freitas Neto 
Waldeck Omefas 

SENADORES 

PFL 

Suplentes 

RomeroJucá 
José Bianco 

Jad.er Barbalho 
Nabor Júnior 

PMDB 

PSDB 

Gerson Camata 
Canos Bezerra 

Carlos Wilson Beni V eras. 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PTB 

Regina Assumpção Odacir Soares 

DEPUTADOS 

rrtufares Suplentes 
PFL 

César Bandeira Benedito de Lira 
Aroldo Cedraz Rogério Silva 

Bloco (PMDB/PSDIPRONA) 

Saraiva Felipe 
Ricardo Rique 

Edson Silva 

José Machado 

Prisco Viana 

Sérgio Arouca 

PSDB 

Regina Lino 
Alceste Almeida 

Nelson Marchezan 

Bloco (PT/PDT/PCdoB) 

Alcides Modesto 
PPB 

PPS 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o-seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 10-12-97- designação da Comissão Mista 
Dia 11-12-97- instalação da Comissão Mista 
Até 10-12-97- prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

_ Bte_ Hl-1 z-!u - prazo nnal aa (.;OmJssao Mista 
Até 3-1-98- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O SenhorJ'residente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.535-12, 
adotada em 4 de dezembro de 1997 e publicada no 
dia 5 do mesmo mês e ano, que Dispõe sobre o Pla
no de Carreira dos servidores do Banco Central do 
Brasil, e dá outras providências. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos tem1os dos §§ 42 e 52 do art. 2° da Resolução n2 
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1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Carlos Patrocínio 
Bernardo Cabral 

Jade r Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFI.., 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Edison Lobão 
BelloParga 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Carlos Wilson José lgnácio_F§lrreira 

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha_ 

PPB 

Epitácio Cafeteira Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Titulares 

Saulo Queiroz 
Manoel Castro 

PFL 

Suplentes 

Augusto Viveiros 
Euler Ribeiro. 

Bloco (PMDB/PSD/PRONA) 

Gonzaga Mota 
Dejandir Dalpasquale 

Ademir Lucas 

PSDB 

Djalma A. César 
Barbosa Neto 

Candinho Mattos 

Bloco (PT/PDT/PCdoB) 

José Machado Alcides Modesto 

PPB 

Fetter Júnior 
PMN 

Basco França 

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 10-12-97- designação da Comissão Mista 
Dia 11-12-97- instalação da Comissão Mista 
Até 10-12-97- prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
obre a admissibilidade 

Até 19-12-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 3-1-98- prazo no Congresso Nacional 

- _ O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Senhor Presidente da República enviou ao Con-
gresso Nacional a Medida Provisória n• 1.554-22, 
adotada em 4 de dezembro de 1997 e publicada no 
dia 5 do mesmo mês e ano, que Altera os arts. 2º, 
3°, 4°, 52, 62, 7º e 9º da Lei nº 8.745, de 9 de dezem
bro de 1993, que dispõe sobre a contratação por 
tempo determinado para atender à necessidade tem
pol'âria:-de-excepcional interesse público, e dá outras 
providências. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução n" 
1/89--CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PFL 

Francelina Pereira José Agripino 
Waldeck O melas João Rocha 

PMDB 
Jader Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PSDB 

Lúdio Coelho Beni Veras 

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB 

Epitácio Cafeteira Leomar Quintanilha 

~DEPUTADOS 

Titulares 

Osvaldo Coelho 
Marcos V. Campos 

.PFL 

Suplentes 

Raimundo Santos 
Paulo Lima 

Bloco (PMDB/PSD/PRONA) 

Paulo Rítzel 
Orcino Gonçalves 

Anivaldo Vale 
PSDB 

Noel de Oliveira 
Albérico Filho 

~ Roberto Rocha 

-Bloco (PTIPDT/PCdoB) 

José Machado Alcides Modesto 
PPB 

Wigberto Tartuce 
~ PSTll 

Lindberg Farias 
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De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 10-12-97 ·-designação da Comissão Mista~ 
Dia 11-12-97- instalação da Comissão Mista 
Até 10-12-97- prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 19-12-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 3-1-98 - prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.559-20, 
adotada em 4 de dezembro de 1997 e publicada no 
dia 5 do mesmo mês e ano, que Altera a legislação 
do imposto de renda e da contribuição social sobre o 
lucro. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução nº 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

João Rocha 
José Alves 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB. 

Suplentes 

Carlos Patrocínio 
José Bianco 

Gerson Camata 
Garlos Bezerra 

Coutinho Jorge Lúcio Alcântara 

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PTB 

Odacir Soares Regina Assumpção 

DEPUTADOS 

rrtulares 

Osório Adriano 
Eliseu Resende 

PFL 

Suplentes 

Aroldo Cedraz 
Mussa Demes 

Bloco (PMDB/PSD/PRONA) 

Hermes Parcianello 
Antônio do Valle 

Paulo Lustosa 
Luiz Dantas 

PSDB 

Firmo d~ Castre Roberto Brant 

Bloco (PT/PDTIPCdoB) 

José Machado Alcides Modesto 

PPB 

Júlio Redecker 

PTB 

Arlindo Vargas 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 10-12-97- designação da Comissão Mista 

Dia 11-12-97- instalação da Comissão Mista 

Até 1~0c12-97- prazo para recebimento de 
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 19-12-97 - prazo final da Comissão Mista 

Até 3-1-98- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.562-12, 
adotada em 4 de dezembro de 1997 e publicada no 
dia 5 do mesmo mês e ano, que Define diretrizes e 
incentivos fiscais para o desenvolvimento regional e 
dá outras providências. 

~De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 2º da Resolução nº 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PFL 

Waldeck Omelas Bello Parga 
José Agripino - JoséAives 

PMDB 
Jader Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PSDB 
Beni V eras Carlos Wilson. 

Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB 

Epitacio Cafeteira Leomar Quintanilha 
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DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

PFL 

Vilmar Rocha César Bandeira 
Júlio César Expedito Júnior 

Bloco (PMDB/PSD/PRONA) 

Neuto de Conto 
Carlos Apolinário 

Fernando Torres 

PSDB 

Nair Kavier Lobo 
Marcos Uma 

Olávio Rocba 

Bloco (PT/PDT/PC do B) 

José Machado 

João Mendes 

Nilson Gibson 

PPB 

PSB 

Alcides Mod_asJo 

De acordo com a Resolução n9 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 10-12-97- designação da Comissão Mista 
Dia 11-12-97- instalação da Comissão Mista 
Até 1 0-12-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 19-12-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 3-1-98- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n21.567-10, ado
fada em 4 de dezembro de 1997 e publicada no dia 5 
do mesmo mês e ano, que Dispõe sobre a regulariza
ção, administração, aforamento e alienação de bens 
imóveis de domínio da União, altera dispositivos dos 
Decretos-Leis nºs 9.760, de 5 de setembro de 1946, e 
2.398, de 21 de dezembro de 1987, regulamenta o § 
2º do art. 49 do Ato das Disposições Coristitueionãi~ 
Transitórias, e dá outras providências. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos§§ 4º e 5º.do art. 2º da Resolução n9 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

RomeuTuma 
Edison Lobão 

SENADORES 

PFL 
Suplentes 

Francelina Pereira 
Gilberto Miranda 

Jader Barbalho 
Nabo r Júnior 

PMDB 

PSDB 

Gerson Cainata 
Carlos Bezerra 

Lúdio Coelho Coutinho Jorge 

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS) , 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

-PTB 

Regina Assumpção 

DEPUTADOS 

Titulares 

- --ValdomJro Meger 
Paulo Gouvêa 

PFL 

Odacir Soares 

Suplentes 

Adem! r L;unna 
Jaime Fernandes 

Bloco (PMDB/PSD/PRONA) 

Rita Camata 
Edison Andrino 

PSDB 

Udson Bandeira 
Hélio Rosas_ 

Feu Rosa Alzira Ewerton 

Bloco (PT/PDTIPCdoB) 

José Machado 
PPB 

Pedro Corrêa 
PL_ 

Valdemar C. Neto 

De acordo com a Resolução nº 1 , de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 10-12-97- designação da Comissão Mista 
Dia 11-12-97- instalação da Comissão Mista 
Até 1 0-12-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até ·19-12-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 3-1-98- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a- Medida Provisória n2 1.586-3, 
adotada em 4 de dezembro de 1997 e publicada no 
dia 5 do mesmo mês e ano, que Dispõe sobre a re
cuperação de haveres do Tesouro Nacional e do Ins
tituto Nacional do Seguro Social - INSS e a utilização 
de Títulos da Dívida Pública, de responsabilidade do 
Te_souLo_tlf_a_clonal. na auitacão de débitos com o 
lN:;:;::;, e da outras proVIdênCias. 
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De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4º e 52 do art. 22 da Resolução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PFL 

Hugo Napoleão Francelina Pereira 
Edison Lobão Gilberto Miranda 

PMDB 

Jade r Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PSDB 

OsmarDias Carlos Wilson 

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB. 

Epitácio Cafeteira Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

PFL 

Saulo Queiroz Magno Bacelar 
Jaime Martins Luiz Braga 

Bloco (PMDB/PSD/PRONA) 

Paulo Lustosa 
Cleonãncio Fonseca 

Roberto Rocha 
PSDB 

lvandro Cunha Lima 
Mauro Lopes 

Ezídio Pinheiro 

Bloco (PT/PDT/PCdoB) 

José Machado Alcides Modesto 
PPB 

Celso Russomanno 
PPS. 

Sérgio Arouca 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 1 0-12-9 - designação da Comissão Mista 
Dia 11-12-97 - instalação da Comissão Mista 
Até 1 0-12-97 - prazo para recebimento d e 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admi~sibilidade 

Até 19-12-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 3-1-98 - prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Senhor Presi.Qente da. 8.epública enviou ao Con-

. gresso Nacional a Medida Provisória nº 1-591-2, 
adotada em 4 de. dezembro de 1997 e publicada no 
dia 5 do mesmo mês e ano, que Dispõe sobre a qua
lificação de entidades como organizações sociais, a 
criação do Programa Nacional de Publicização, a ex
tinção do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron e 
da Fundação Roquette Pinto e a absorção de suas 
atividades por organizações sociais, e dá outras pro
vidências. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4º e 52 do art. 2º da Resolução nº 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes. 

PFL 

Romero Jucá Waldeck Omelas 
Júlio Campos 

PMDB 
Vilson Kleinübing 

Jader Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PSDB 

Lúdio Coelho Lúcio Alcântara 

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PTB 

Odacir Soares Regina Assumpção 

DEPUTADOS 

Titulares 

Rubem Medina 
RobsonTuma 

PFL 

Suplentes 

Vanessa Felippe 
Marcos V. Campos 

Bloco (PMDB/PSD/PRONA) 

lvandro Cunha Lima 
Ana Catarina 

PSDB 

Pedro lrujo 
Ricardo Rique 

Alberto Goldman António C. Pannunzio 

Bloco (PT/PDT/PCdoB) 

José Machado Alcides Modesto 
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PPB 
Ricardo Barros 

PMN 
Basco França 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1 989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 10-12-97- designação da Comissão Mista 
Dia 11-12-97- instalação da Comissão Mista 
Até 10-12-97- prazo pata recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 19-12-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 3-1-98 - prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Será feita a devida comunicação à Câmara dos De
putados. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Carlos Pa
trocínio. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 1.111, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, 

letra b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei 
da Câmara n2 55, de 19g7_ 

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1997.
Frencelino Pereira - Regina Assumpção - Jader 
Barba lho - Epitacio Cafeteira. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Esse requerimento será votado após a Ordem do Dia, 
conforme preceitua o Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 166 DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 1.091, de 1997 

art. 336, b) 

Discussão, em "turno único, do Projeto 
de Resolução n2 166, de 1997 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Econõmicos 
como conclusão de seu Parecer nº 807, de 
1997, Relator: Senador Ney Suassuna), que 
autoriza a elevação temporária dos limites 
de endividamento do Estado do Rio de Ja-

neiro para que possa emítir, através de ofer
tas públicas, Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado do Rio de Janeiro- LFTRJ, desti
nando-se as recursos ao giro de sua dívida 
mobiliária com vencimento no 1 2 semestre 
de 1998. 

Poderão ser oferecidas emendas até o encer
ramento da discussão. 

Passa-se, assim, à discussão, em turno único, 
do projeto 

__ A SRA. BENEDLTA DA SILV:A (Bioco/PT- RJ) 
...; ::>r. l-'res10ente, peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra à Senadora Benedita da Silva 
para discutir. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA IBioco/PT- RJ\ 
-Para discutir. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, tenho acompanhado 
as discussões travadas neste plenário em relação à 
situação dos Estados e Municípios deste País. 

Quero falar a respeito do pleito do Rio de Ja
neiro, porque entendo que o que acontece no Rio de 
Janeiro está acontecendo também em todos os ou
tros Estados. Essa situação não é responsabilidade 
única dos seus governantes. Decorre da política 

-econõmica deste-Gove'rno, que tem levado os Esta
dos e Municípios a essa situação. Para manter essa 
estabilidade, temos que ter quem pague a conta. 
Exatamente os Estados e Municípios é que estão 
pagando as contas. 

Tenho comigo o seguinte princípio: o que é 
possível para um, é poEsível para todos; o que não é 
possível para um, não pode ser para alguns. Nesse 
sentido, faço hoje a minha manifestação. Estou dese
iosa de aue este encaminhamento dado pelo Relator 
no-seu-parecer~-que- me parece correto e justo, seja 
examinado com isenção e leve em consideração a si
tuação do Rio de Janeiro. Não apresentarei emendas 
para que possamos votar esta matéria, tendo em vista 
a urgência e necessida_fle do Estado do Rio. 

Fiz auestão de me manifestar. porque questio
návamos o fato de o Estado do Rio de Janeiro ser 
inadimplente. Aqui estamos vendo, pelo relatório, 
que o Banco Central, em seu parecer de 18 de no
vembro de 1997, destaca que essa é uma operação
exemplo do que vem ocorrendo na maioria dos Esta
dos da Federação; isso no que diz respeito ào limite 
fixado no art. 42, I, dá Resolução nº 69, de 1995. 

Por outro lado, está também anexada a este 
parecer a certidão de ·quitação junto ao Sistema Fi
nanceiro Nacional, conforme indicado pelo Banco 
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Central. Nesse sentido, observamos que o Estado 
do Rio de Janeiro cumpre as exigências legais para 
o pleito que examinamos. Assim, nossa manifestação 
é favorável ao pleito do Estado do Rio de Janeiro. 

Dito isso, é preciso deixar muito claro que as 
observações que faço independem do fato de per
tencermos ao Partido dos Trabalhadores e o Gover
no ser do PSDB. O Governo Federal deve olhar 
atentamente para a política de ajuste económico que 
tem prejudicado até mesmo os Estados onde o 
PSDB está à frente da administração, como é o caso 
no Rio de Janeiro. 

Manifesto-me favoravelmente à matéria, ao 
tempo em que chamo a atenção para essa política 
económica que está sendo implementada no País, 
que deixa a conta para ser paga por Estados e Muni
cípios. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Com a palavra o Senador Artur da Távola. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB - RJ) -
Para discutir. Sem revisão do orador.)- Apenas uma 
palavra, Sr. Presidente, sobre a importãncia para o 
Rio de Janeiro dessa matéria, desnecessária, tendo 
em vista que, ontem, nos casos de Minas Gerais e 
de São Paulo, a matéria foi discutida à saciedade 
aqui neste plenário. As composições são muito cla
ras de quem é contrário e de quem é favorável à ma
téria. 

No caso do Rio de Janeiro, apenas quero lem
brar que se trata de uma rolagem de dívida, Tenho 
tendência até a concordar com certos argumentos 
contrários à questão de novos créditos, mas não 
acompanho os argumentos contrários à idéia de ro
lagem de dívida, até porque muitos governos her
dam situações extremamente difíceis. No Brasil, há 
uma crise e uma falência geral do Estado e do Poder 
Público. Não há alternativa senão esta para que al
guns programas de governo possam ter continuida
de sem que haja propriamente a criação de novas 
dívidas; apenas no sentido de jogá-las para um pra
zo adiante. 

Do ponto de vista dos juros, essa matéria está 
acautelada. Chamo atenção para eventuais dúvidas, 
para o fato de que, como o doe_umento_Q_r:iginal do 
Banco Central aludia ao _que seria a inadimplência 
do Rio como pré-condição para a aprovação do Ban
co Central da rolagem dessa dívida, o próprio Banco 
Central, em outro documento, que inclusive foi distri
buído aos Srs. Senadores, deixa bem claro que não 
existe mais essa inadimplência, a qual foi ªbsoluta
mente cumprida. 

Esse cumprimento_ das obrigações quanto ao 
que era uma inadimplência relativa aos pagamentos 
dei Rio de Janeiro_ está no próprio parecer do Rela
tor, que teve o_ cuidado de destacá-lo em negrito, 
numa letra mais forte, da seguinte forma: 

"Finalmente, é importante ressaltar que 
a inadimplência junto ao Cadip, informada 
no Parecer Dedip n2 970912, já se encontra 
quitada, conforme certidão apresentada pelo 
Governo do Estado do Rio de Janeiro ane
xada a este parecer. 

Por essa razão e por todos os fundamentos já 
suficientemente discutidos nesta Casa, encaminho 
também no sentido favorável, solicitando aos Srs. 
Senadores o voto favorável a essa fundamental rola
gem de dívida no caso do Rio de Janeiro. 

__ Agradeço a V. Ex". 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Concedo a palavra ao Senador da Paraíba, Ney 
Suassuna. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PS) Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr'ls e Srs. Senadores, como nós, do Senado Fede
ral, agora já não relatamos mais projetes dos nossos 
Estados, tenho relatado com constãncia alguns rela
tivos ao Rio de Janeiro. E posso afirmar a todos que 
este projeto é jntéiramente regular, está cumprindo 
todas as obrigações. 

_ Dessa forma, peço aos companheiros que vo
tem, porque é trallqüilo, e é com tranqüilidade que 
dizemos a todos que, com esse projeto, estaremos 
fazendo justiça a um Estado que tem feito muito sa
crifício para faze( o seu- saneamento financeiro. Sou 
testemunha disso porque também moro lá:' 

Por essa razão, peço aos companheiros que 
votem comigo. 

_ _ O SR. PRESIDENTE {Antonio cartos Magalhães) 
-Continua em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

Çãofinal. (Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Sobre a mesa, parecer, oferecendo a redação fi
nal, para o Projeto de- Resolução nQ 166, de 1997, 
que será lido pelo Sr. 1 Q Secretário em exercício, Se
nador Carlos Patrocínio. 

E lido c seguinte: 
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PARECER N2835, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n2 166, de 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução nº 166, de 1997, que auto
riza a elevação temporária dos limites de endivida
mento do Estado do Rio de Janeiro para que possa 
emitir, através de ofertaS púbficas, Letras Financei
ras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro -
LFTRJ, destinando-se os recursos ao giro de sua dí
vida mobiliária com vencimento no primeiro semes
tre de 1998. 

Sala de Reuniões da Comissão, 10 de dezem
bro de 1997. -Antonio Carlos Magalhães, Presi
dente - Ronaldo Cunha Lima, Relator - Geraldo 
Melo -Carlos Patrocínio 

ANEXO AO PARECER N2 835, DE 1997 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte. 

RESOLUÇAO Nº DE 1997 
Autoriza a elevação temporária dos 

limites de endividamento do Estado do 
Rio de Janeiro para que possa emitir, me
diante ofertas públicas, Letras Financei
ras do Tesouro do Estado do Rio de Ja
neiro- LFTRJ, destinando-se os recursos 
ao giro de sua dívida mobiliária com ven
cimento no primeiro semestre de 1998. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É o Estado do Rio de Janeiro autoriza

do, nos termos da Resolução n2 69, de 1995, do Se
nado Federal, a elevar os limites de endividamento e 
comprometimento previstos na mesma Resolução, 
para emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado 
do Rio de Janeiro - LFTPR, cujos recursos serão 
destinados ao giro das parcelas de sua dívida mobi
liária com vencimento no-pnmeifosemesrre-dtn998. 

Art. 22 A emissão deverá ser realizada nas se
guintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos títulos a serem substituídos, mediªnte aptiça
ção da Emenda Constitucional nº 3, deduzida a par
cela de 2% (dois por cento); 

b) modalidade: nominativa-tranferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras 

do Tesouro- LFT, criadas p~lo Decreto-lei n• 2.376, 
de 25 de novembro de 1987; 

d) prazo: cinco anos; 

e) valor nominat. R$1,00 (um real); 
f) características dos títulos a serem substituí-

dos: 
· ·SELIC 

Título Vencimento Quantidade 
541823 12-1-1988 308.756.389.304 

54182ô 12-2-1988 396.764.970.380 

541826 12-3-1988 539.398.283.479 

541826 12-4-1988 692.289.613.727 

541824 12-5-1988 903.595.733.287 

541826 1°-6-1988 1.182.684.670.251 

g) previsão de colocação e vencimento dos tí
tulos a serem emitidos: 

Colocação Vencimento Título Data-Base 

2-1-1998 1°-1-2003 541825 2-1-1998 
2-2-1998 1°-2-2003 541825 2-2-1998 

2"3-1998 12-3-2003 541825 2-3-1998 

12-4-1998 12..4-2003 541826 12-4-1998 
4-5-1998 12-5-2003 541823 4-5-1998 

12..6-1998 12-6-2003 541826 1°-6-1998 

h) fotma de co/cação: mediante ofertas públi
cas, nos termos da Resolução nº 565, de 20 de se
tembro de 1979, do Banco Central do Brasil; 

I) autorização legislativa: Lei nº 1.389, de 28 de 
novembro de 1988. 

§ 1 2 A publicação do anúncio do leilão para 
oferta dos lífülõs reféilclos -neste artigo será feita 
com antecedencia mínima de três dias de sua reali
zação. 

§ 2° O Estado do Rio de Janeiro encaminhará 
ao Senado Federal, para exame de Comissão de 
Assuntos Económicos, toda a documentação refe
rente à oferta dos títulos emitidos ao amparo desta 
Resolução, bem como a cadeia de emissões desde 
a origem da dívida. 

Art. 3° O Banco Central do Brasil encaminhará 
ao Senado Federai, para exame de Comissão dP. 
Assuntos Económicos, até o décimo dia de cada 
mês, todos os registras de compra e venda, em to
das as modalidades, dos títulos emitidos corr,- base 
nesta Resolução, ehitU-ados no mês anterior, até a 
efetivação da venda definitiva. 

t\rt:-42-A-autorização concedida por esta Reso
lução deverá ser exercida no prazo máximo de du-
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zentos e quarenta dias, contado a partir de sua pu
blicação. 

Art. 52 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Aprovado o projeto e estando a matéria em regime 
de urgência, passa-se à imediata apreciação da re
dação final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Item 2: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N2167, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 1.092 
de 1997 - art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n2 167, c'e 1997 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Económicos 
como conclusão de seu Parecer n2 808, de 
1997, Relator: Senador Gilberto Miranda, 
com voto contrário, em separado, do Sena
dor Eduardo Suplicy), que autoriza o Municí
pio de São Paulo a emitir, através de ofertas 
públicas, Letras Financeiras do Tesouro do 
Município de São Paulo (LFTMSP), desti
nando-se os recursos ao giro de sua dívida 
mobiliária com vencimento no 12 semestre 
de 1998. 

Poderão ser oferecidas emendas até o encer
ramento da discussão 

Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo 
Sr. 1° Secretário ~m exercício, Senador Carlos Pa
trocínio. 

São lidas as seguintes: 

EMENDA N° 1- PLEN 

AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N2167, DE 1997 

A letra a do art. 22 do Projeto de Resolução 
passa a ter a seguinte redação: 

Art. 22 .................................................. . 

a) quantidade: mediante a aplicação da 
Emenda Constitucional nº 3, com a rolagem 
de 10U'7o. 

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1997.
Se-nãâor levy Dias. 

Considerando as grandes dificuldades 
porque passa a Prefeitura de São Paulo e 
especialmente pelos problemas causados 
pelas enchentes em razão do "EL NINO", 
proponho a rolagem nas bases acima. 

EMENDA N2 2-PLEN 
Ao Projeto de Resolução nº 167, de 1997 

A letra a, do art. 22 do Projeto de Resolução 
passa a ter a seguinte redação: 

Art. 22 ••.••••••••••••.•••••••.••••••••••••••••••••••••••• 

a) quantidade: mediante a aplicação da 
Emenda Constitucional n2 3, com a rolagem 
de 100%. 

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1997.
Senador Epitácio Cafeteira. 

EMENDA No 3 - PLEN 
Ao Projeto De Resolução N2 167, de 1997 

A letra a, do art. 22 do Projeto de Resolução 
passa a ter a seguinte redação: 

Art. 22 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

a) quantidade: a ser definida na data 
de resgate dos títulos a serem substituídos, 
mediante a aplicação da Emenda Constitu
cional nº 3, sem dedução de parcelas, não 
implicando em resgate. 

Sala das Sessões, 1 O de dezembro de 1997. -
Senador Romero Jucá. 

Tendo em vista as dificuldades que passa a 
Prefeitura de São Paulo, somos favoráveis à referida 
rolagem nos molaes que propomos. 

EMENDA n2 4- PLEN 
Ao Projeto de Resolução n2 167, de 1997 

A letra a, do art. 22 do Projeto de Resolução 
pa:ssa a ter a ·seg-uinte redação: 

Art. 2º ..............................•............•....... 
a) quantidade: a ser definida na data 

de resgate dos títulos a serem substituídos, 
mediante a aplicação da Emenda Constitu
cional n2 3, sem dedução de parcelas, não 
implican(jo em resgate. 

Sala das Sessões, 1óde dezembro de 1997.
Senador Romeu Tuma. 



92 

É do conhecimento público que a Pre
feitura de S. Paulo atravessa momento de 
grandes dificuldades justificando a presente 
emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
- Como a matéria está em regime de urgência, soli
cito ao Relator que profira parecer sobre as emen
das. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PFL - AM. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, S~s e Srs. Senadores, como Relator da ma
téria, sou favorável à emenda do Senador Epitacio 
Cafeteira e à emenda do Senador Levy Dias. 

Como as duas outras emendas, dos Senado
res Romero Jucá e Romeu Tu ma, se referem à mes
ma coisa, também as aceito. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O parecer é favorável às quatro emendas. 

Discussão, em conjunto, do projeto e das 
emendas. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação o projeto, sem prejuízo das emen-
das. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2167, DE 1997 

Autoriza o Município de São Paulo a 
emitir, através de ofertas públicas, Letras 
Financeiras do Tesouro do Município de 
São Paulo (LFTMSP), destinando-se os 
recursos ao giro de sua dívida mobiliária 
com vencimento no 12 semestre de 1998. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É o Governo do Município de São Paulo 

autorizado, nos termos da Resolução n2 69, de 
1995, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Mu
nicípio de São Paulo (LFTMSP), para giro de sua dí
vida mobiliária com vencimento no 1 2 semestre de 
1998. 

Art. 22 A emissão deverá ser realizada nas se
guintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos títulos a serem substituídos, mediante aplica
ção da Emenda Constitucional n2 3, deduzida a par
cela de 2% (dois por cento), a ser resgatada; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
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c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras 
do Tesouro Nacional- LFT, criadas pelo Decreto Lei 
n" 2.376, de 25-11-81; -

.. d) prazo: até (cinco) anos; 
e) valor nominal: R$1,00, se SELIC, e 

R$1.000,00, se CETIP; 
f) características dos títulos a serem substituí-

dos: 
SELIC 

Título 

691096 

691096 

691096 

691094 

691095 

691096 

CETIP 

Título 
p 

Vencimento 

2-1-1998 

12-2-1998 

12-3-1998 

12-4-1998 

12..5-1998 

12-6-1998 

Vencimento 

12-6-1998 

Quantidade 

13.865.553 

13.909.874 

92.560.752 

14.275.485 

14.566.798 

141.700.421 

Quantidade 

4.009.906.632 

g) previsão de coldcaÇã.o e vencimento dos tí
tulos a serem emitidos: 

Colocação Vencimento Título Data-Base 

2-1-1998 12-4-20Ql 691185 2-1-1998 

2-2-1998 12-4-2001 691154 2-2-1998 

2-3-1998 12-4-2001 691126 2-3-1998 

12-4-1998 12-4-2001 691096 12-4-1998 

4-5-1998 12-4-2001 691163 4-5-1998 

12-6-1998 12-6-2001 691161 12-6-1998 

QETJ~ 

Colocação Vencimento Título Data-Base 

12-6-1998 12-6-2003 p 12-6-1998 

h) forma de colocação: através de ofertas pú
. blicas. nos termos da Resolução n2 565, de 20-9-79, 
do Banco Central; 

_i) autorizaÇão legislativa: Lei n2 7.945, de 29-
10-73 e Decreto n• 27.630, de 26-1-89. 

§ 12 A publicação do anúncio do leilão para 
oferta dos títulos· referidos neste artigo será feita 
com antecedência mínima de três dias de sua reali
zação. 
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§ 2º O Municípios de São Paulo encaminhará 
ao Senado Federal, para exame na Comissão de 
Assuntos Económicos, toda a documentação refê- -
rente à oferta de títulos ao amparo desta Resolução, 
bem como a sua cadeia de emissões desde a ori
gem da respectiva dívida. 

Art. 32 O Banco Central do Brasil encaminhará 
ao Senado Federal, até o décimo dia de cada mês, 
para exame na Comissão de assuntos Económicos, 
todos os registres de compra e venda, em todas as 
modalidade, dos títulos emitidos com base nesta Re
solução, efetuados no mês anterior, até a efetivação 
da compra definitiva. 

Art. 42 A autorização concedida por esta Reso
lução deverá ser exercida. no prazo de duzentos e 
setenta dias, a conta·rae sua publieação. 

Art. 5° Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Votação da Emenda n2 1-PLEN. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
Aprovada a Emenda n2 1, ficam prejudicadas 

as demais, vez que o próprio Relator, em seu pare
cer, diz que as mesmas versam sobre o mesmo as
sunto. 

O projeto vai à Comissão Diretora para a reda
ção final. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação final 
para o Projeto de Resolução n2 167, de 1997, que 
será lido pelo Sr. 12 Secretário, em exercício, Sena
dor Carlos Patrocínio. 

É lido o seguinte: 

PARECER Nº 836, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n2 167, de 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n2 167, de 1997, que auto
riza o Município de São Paulo a emitir, através de 
oferta pública, Letras Financeiras do Tesouro do Mu
nicípios de São Paulo - LFTMSP, destinando-se os 
recursos ao giro de sua dívida mobiliária com venci
mento no primeiro semestre de 1998. 

Sala de Reuniões da Comissão, 1 O de dezem
bro de 1997.·- Antonio Carlos Magalhães, Presi
dente - Ronaldo Cunha Lima, Relator - Geraldo 
Melo- Carlos Patrocínio. 

ANEXO AO PARECER Nº 836, DE 1997 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N2 , DE 1997 

Autoriza o Município de São Paulo a 
emitir, através de ofertas públicas, Letras 
Financeiras do Tesouro do Municípios de 
São Paulo - LFTMSP, destinando-se os 
recursos ao giro de sua dívida mobiliária 
com vencimento no primeiro semestre de 
1998. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É o Município de São Paulo autorizado, 

nos termos da Resolução nº 69, de 1995, do Senado 
Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do 
Município de São Paulo- LFTMSP, para giro de sua 
dívida mobiliária com vencimento no primeiro se
mestre de 1998. 

Art. 22 A emissão deverá ser realizada nas se
guintes condições: 

a) quantidade: a ser definida a data de resgate 
dos títulos a serem substituídos, mediante a aplica
ção da Emenda Constitucional nº 3, com a rolagem 
de 100% (cem por cento); 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras 

do Tesouro - LFT, criadas pelo Decreto-Lei n° 
2.376, de 25 de novembro de 1987; 

d) prazo: até cinco anos; 
e) valor nominat R$ 1 ,00 (um real), se SELIC e 

R$ 1.000,00 (um mil reais), se CETJP; 
f) características dos títulos a serem substituí

dos:. 

SELIC 

Título Vencimento Quantidade 

691096 2-1-1998 13-865.553 

691096 12-2-1998 13.909.874 

691096 12-3-1998 92.560.752 

691094 12-4-1998 14.275.485 

691095 1-º5-1998 14.566.798 

691096 1º-6-1998 141.700.421 
-

CETIP 

Título Vencimento Quantidade 

p 1º-6-1998 4.009.906.632 
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g) previsão de colocação e vencimento dos tí
tulos a serem emitidos: 

SE LIC 

Colocação Vencimento Título Data-Base 

2-1-1998 12 -4-2001 691185 2-1-1998 

2-2-1998 12-4-2001 691154 2-2-1998 

2-3-1998 12-4-2001 691126 2-3-1998 

12-4-1998 12 -4-2001 691096 12-4-1998 

4-5-1998 12..4-2001 691063 4-5-1998 

1"-6-1998 12-6-2002 691461 12-'6-1998 

CETIP 

Coloca!<ãO Vencimento Título Data-Base 

1243-1998 12-6-2003 p 12-6-1998 

h) forma de colocação: mediante ofertas públi
cas, nos termos da Resolução n° 565, de 20 de se
tembro de 1979, do Banco Central do Brasil; 

i) autorização legislativa: Lei nº 7.945, de 29 de 
outubro de 1973, e Decreto nº 27.630, de 26 de ja
neiro de 1989. 

§ 12 A publicação do anúncio do leilão para 
oferta dos títulos referidos neste artigo será feita 
com antecedência mínima de três dias de sua reali
zação. 

§ 22 O Município de São Paulo encaminhará ao 
Senado Federal, para exame da Comissão de As
suntos Económicos, toda a decumentaçao referente 
à oferta de títulos ao amparo desta Resolução, bem 
como a sua cadeia de emissões desde a origem da 
respectiva dívida. 

Art. 3º O Banco Central do Brasil encaminhará 
ao Senado Federal, até o décimo dia de cada mês, 
para exame na Comissão de Assuntos Económicos, 
todos os registres de compra e venda, em toda as 
modalidades, dos títulos emitidos com base nesta 
Resolução, efetuados no mês anterior, até a efetiva
ção da compra definitiva. 

Art. 42 A autorização concedida por esta Reso
lução deverá ser exercida no prazo de duzentos e 
setenta dias, a contar de sua pubjicação. 

Art. 59 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Aprovado o projeto e estando a matéria em regime 
de urgência, passa-se à imediata apreciação da re
dação final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
'discussão. 

Em votação a redação final. 
_Qs_Srs._Se_oadores QIJ~--ª-_aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
-Aprovaaa. 
O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Item 3: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N2 168, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n2 1.093 
de 199!- ªrt. 336, b) 

Disc_us_são. em turno único. do Pmjetc 
de Resolução nº 168, de 1997 (apresentadc 
pela Comissão de Assuntos Económicos 
como conclusão de seu Parecer n2 809, de 
1997, Relator: Senador Freitas Neto), que 
autoriza o Estado da Bahia a contratar ope
ração de refinanciamento de dívida do Esta
do, consubstanciada no Contrato de confis
são, -assunção, consolidação e refinancia
mento de dívidas, celebrado com a União 
em 1º de dezembro de 1997, com base no 
Protocolo de Acordo firmado entre a União e 
o Governo do Estado da !3ahia. no ãmbito 
do Program~ de Apoio à Reestruturação-e 
ao Ajuste Fiscal dos Estados. 

Sobre a mesa, expediente que será lido pelo 
Sr. 19 Secretário em exercício, Senador Carlos Pa
trocínio. 

E lido o seguinte: 

Senhor Presidente, 
Tendo em vista contradição existente entre o 

art. 1º e o art. 52 do Projeto de Resolução nº 168, de 
1997 (Parecer nº 809/97- CAE), originário do Ofício 
n2 S/108, de 19997, solicitd'seja procedida a seguin
te retificação: 

Onde se lê: 
Art. 5º • ... São Paulo ... " 

Leia-se: 
Art. 52 • ... Bahia ... '' 
Sa]a das Sessões, 10 de dezembro de 1997.

Senador Freitas Neto, Relator 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Trata-se de retificação proposta pelo Relator, que 
será votada oportunamente. 
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A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição atê o en
cerramento da discussão. 

Discussão do projeto, em tu mo único. {Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Passa-se à votação do projeto, com a retifica

ção apresentada pelo Relator. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro

vam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. (Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

~Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação final, 
para o Projeto de Resolução n2 168, de 1997, que 
será lido pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Sena
dor Carlos Patrocínio. 

É lido o seguinte: 

PARECER N" 837, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu-
ção n2 168, de 1997. · 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n• 168, de 1997, que auto
riza o Estado da Bahia a contratar operação de refi
nanciamento de dívida do Estado, consubstanciado 
no contrato de confissão, assunção, consolidação e 
refinanciamento de dívidas, celebrado com a União 
em 1° de dezembro de 1997, com base no Protocolo 
de Acordo firmado entre a União e o Estado da Ba
hia, no âmbito do Programa de Apoio à Reestrutura
ção e ao Ajuste Fiscal dos Estados. 

Sala de Reuniões da Comissão, 10 de dezem
bro de 1997. - Antonio Carlos Magalhães, Presi
dente - Ronaldo Cunha Lima, Relator - Geraldo 
Melo - Carlos Patrocínio. 

ANEXO AO PARECER N2 837, DE 1997. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, , Presidente. nos termos do art. 48, 
item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte. 

RESOLUÇÃO N2 , DE 1997 

Autoriza o Estado da Bahia a contra
tar operação de refinanciamento de dívi
da do Estado, consubstanciada no con
trato de confissão, assunção, consolida-

ção e refinanciamento de dívidas, cele
craao com a-União em 12 de dezembro de 
1!:1!:11, com case no Protocolo de Acordo 
firmado entre a União e o Estado da Ba
hia, no âmbito do Programa de Apoio à 

o Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos 
Estados. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É o Estado da Bahia autorizado a con

tratar operação de refinanciamento de dívida do Es
tado, consubstanciada no contrato de confissão, as
sunção, consolidação e refinanciamento de dívidas, 
celebrado com a União em 12 de dezembro de 1997, 
com base no Protocolo de Acordo Firmado entre a 
União e o Estado da Bahia, no âmbito do Programa 
de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos 
Estados. -

Art. 22 operação de crédito terá as seguintes 
condições financeiras: 

a) valor da dívida a ser adquirida pela União: 
R$959.662.780,99 (novecentos e cinqüenta e nove 
milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, setecen
tos e oitenta reais e noventa e nove centavos), relati
vos ao valor da dívida mobiliária, existente em 27-
11-97, e contratos firmados com a Caixa Económica 
Federal - CEF. 

Deste valor sera deduzida a parcela correspon
dente ao subsídio concedido pela União ao Estado, 
nos termos do art. 32 , §§ 22 a 42 , da Lei n2 9.496, de 
11 de setembro de 1997, sendo refinanciada apenas 
R$906.827.646,56 (novecentos e seis milhões oito
centos e vinte e sete mil, seiscentos e quarenta e 
seis reais e cinqüenta e seis centavos); 

b) encargos: 
-Juros: a.a. (Seis por cento ao ano); 
- atualização do saldo devedor. mensalmente 

pelo IGP-DI; 
c) prazo: trezentos e sessenta prestações 

mensais e consecutivas; 
d) garantias: receitas próprias do Estado, as 

transferências constitucionais e os créditos de que 
trata a Lei Complementar n2 87, de 13 de setembro 
de 1996; 

e) condições de pagamento: 
-amortização extraordinária: para efeito de pa

gamento extraordinário de principal e encargos do 
refinanciamento, o- Estado promoverá amortização 
equivalente a 20°,-(,c_(vinte por cento) do valor da dívi
da mobiliária estadual, no valor de R$152.245.697,40 
(cento e cinqüenta-e dois milhões, duzentos e quaren
ta e cinco mil, seiscentos e noventa e sete reais e 
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quarenta centavos), com recursos provenientes da 
alienação das ações do Baneb; 

- amortização: em parcelas mensais, pela Ta
bela Price, limitadas a 1112 (um doze avos) de 13% 
(treze por cento) da Receita Líquida Real do Estado. 

Parágrafo único. O descumprimento pelo Esta
do da Bahia das obrigações constantes do contrato 
de refinanciamento, incluindo atrasos de pagamen
tos, assim como das metas fiscais e financeiras, 
acordadas em seu programa de reestruturação e de 
ajuste fiscal, implicará, enquanto persistir o descum
primento, a substituição dos encargos financeiros re
feridos neste artigo por encargos equivalentes ao 
custo médio de colocação da dívida mobiliária inter
na do Governo Federal, acrescido de juros de mora 
de 1% a,a. (um por cento ao ano), e a elevação do li
mite de dispêndio para 17% (dezessete por cento) 
da Receita Líquida Real do Estado. 

Art. 3º É o Estado da Bahia autorizado a con
tratar operação de financiamento junto à União, no 
valor de até R$1.252.000.000,00 (um bilhão, duzen
tos e cinqüenta e dois milhões de reais), posição em 
31 de outubro de 1997. 

§ 1 º Os recursos referidos neste artigo serão 
destinados ao financiamento de ajustes prévios ne
cessários à privatização do Baneb e a transformação 
do Desenbanco em agência de fomento, conforme o 
disposto na Medida Provisória n2 1.590-17, de 20 de 
novembro de 1997. 

§ 2º O saldo devedor do financiamento previsto 
neste artigo se incorporará à parcela referida no art. 
1º desta Resolução, aplicando-se, ainda as mesmas 
condições previstas para aquele financiamento. 

Art. 4º A secretaria do Tesouro Nacional e o 
Banco Central do Brasil remeterão, semestralmente, 
ao Senado Federal, relatório detalhado de avaliação 
do cumprimento, pelo Estado, das condições, exi
gências, metas e demais obrigações nos contratos 
referidos nos arts. 1 º e 3º, a partir da promulgação 
desta Resolução. 

Art. 5º Os compromissos constantes do Pro
grama de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal 
do Estado da Bahia, em como as demais condições, 
metas, exigências e obrigações constantes dos con
tratos referidos nos arts. 1º e 32 , constituem partes 
integrantes desta Resolução. 

Art. 6º Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 7º São revogadas as disposições em con
trário. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Aprovado o projeto e estando a matéria em regime 

de urgência, passa-se à 1mea1ata aprec1açao aa re
dação final. 

Em discussão a redação tina!. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
os srs. Senaaores e -senador.rs-que a apro-

vam qiiéirarrtpermãnecer sentados. (Pausa.) 
Aprovaaa. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Item 4: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N2169, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n• 1.094 
de 1997 - art. 336, b) 

-DisciTssao,-errnumo único, do Projeto 
de Resolução n2 169, de 1997 (apresentado 
pela -comiSSão-âe- -Assuntos Económicos 
ccimo é:onchisão de seu Parecer n2 81 o, de 
1997, Relator: Senador Vilson Kleinübing), 
que autonza aRe-puolicáFeôerativa do Bra
sil a contratár operação de crédito externo 
com o -Efàncó -lntémaclonal para Reconstru
ção e Desen~v:~lvimento - BIRD, no valor 
-equivalente álrinté milhões de dólares norte
ameriCanos de princípàl, destinando-se os 

-recúrsos a() financiamento parcial do Progra-
ma de Aperfeiçoamento dos Instrumentos 
de Atuação do Banco Central do Brasil. 

Poderão ser oferecidas emendas até o encer
ramento da âiscussao. 

Passa-se à discussão do projeto, em turno úni-
co. (Pausa) -

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
-âfscuSSão. 

Em votação. 
-os Sr5. Senadores e Senãâ6ras-que--o-apro

vam aueiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado, com voto contrário do Senador José 

Eduardo Outra. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. (Pausa.) 
USR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação final, 
para o Projeto de Resolução n• 169, de 1997, que 
será lido pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Sena
dor Carlos Patrocínio. 

É lido o seguinte: 
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PARECER N° 838, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n0169, de 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n° 169, de 1997, que auto
riza a República Federativa do Brasil a contratar 
operação de crédito externo com o Banco lntemacio· 
nal para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, 
no valor equivalente a US$20,000,000.00 (vinte mi
lhões de dólares norte-americanos), de principal, 
destinando-se os recursos ao financiamento parcial 
do Programa de Aperfeiçoamento dos Instrumentos 
de Atuação do Banco Central do Brasil. 

Sala de Reuniões da Comissão, 1 O de dezem
bro de 1997_ - Antonio Carlos Magalhães, Presi
dente - Ronaldo Cunha Lima, Relator - Geraldo 
Melo - Carlos Patrocínio. 

ANEXO AO PARECER N° 838, DE 1997. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, , Ptesidente'--nos termos do art. 48, 
item 28, do Regimento Interno,-promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO NO , DE 1997 

Autoriza a República Federativa do 
Brasil a contratar operação de crédito ex
temo com o Banco Internacional para Re
construção e Desenvolvimento - BIRD, 
no valor equivalente a US$20,000,000,00 
(vinte milhões de dólares norte-america
nos), de principal, dstinando-se .Qs .recur
sos ao financiamento parcial do Progra
ma de Aperfeiçoamento dos Instrumen
tos de Atuação do Banco Central do Bra
sil. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° É autorizada a República Federativa do 

Brasil, nos termos da Resolução nº 96, de 1989, do 
Senado Federal, a contrarar operação de crédito ex
terno com o Banco Internacional para Reconstrução 
e Desenvolvimento - BIRD, no valor equivalente a 
US$20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte
americanos), de principal, destinando-se os recursos 
ao financiamento parcial do Programa de Aperfei
çoamento dos Instrumentos de Atuação do Banco 
Central do Brasil. 

Art. 22 A operação de crédito externo terá as 
seguintes características: 

a) mutuário: República Federativa do Brasil; 
b) mutuante: Banco Internacional para Recons

trução e Desenvolvimento- BIRD; 

c) executor. Banco Central do Brasil; 
d) valor: equivalente a até US$20,000,000.00 

(vinte milhões de dólares norte-americanos), de prin
cipal; 

e) finalidade: financiar, parcialmente, o Progra
ma de Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atua
ção do Banco Central do Brasil; 

f) juros: no início de cada período o mutuário 
pagará, sobre o saldo devedor e a partir de cada de
sembolso, juros com base na Libor acrescida de: 

- 0,5% a.a. (cinco décimos por cento ao ano); e 
--menos (ou mais) a margem média ponderada 

para cada jJeríodo de juros, abaixo (ou acima) das 
taxas interbancárias ofertadas em Londres ou de ou
tras taxas de referência para depósitos de seis me
ses, relativas aos empréstimos pendentes do BIRD, 
ou às parcelas dos mesmos alocadas pelo Banco 
para proporcionar recursos a empréstimos em moe
da única ou parcelas dos mesmos por ele concedi
dos e que incluam a. quantia desembolsada para o 
referido período de juros, expressa como uma por
centagem anual; 

g) comtssao de compromisso: u,t:>7o a.a. \Se
tenta e cinco centésimos por cento ao ano) sobre o 
montante não desembolsado, contada a partir de 
sessenta dias da data de assinatura do contrato; 

h) condições de pagamento: 
- do principal: em vinte parcelas semestrais 

consecutivas e iguais no valor de US$1 ,000,000.00 
(hum milhão de dólares norte-americanos) cada 
uma, vencendo-se a primeira em 15 de março de 
2003, e a última em 15 de setembro de 2012; 

- dos juros: semestralmente vencidos, em 15 
de março e 15 de setembro de cada ano; 

- da comissão de compromisso: semestral
mente vencida, nas mesmas datas estipuladas para 
o pagamento dos juros. 

Parágrafo único. As datas estipuladas para pa
gamento poderão ser prorrogadas para manter cor
relação com a efetiva data de celebração do contrato. 

Art. 3° A contratação da operação de crédito 
externo a que se refere o art. 1º deverá efetivar-se 
no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias 
contados da data da publicação desta Resolução_ 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Aprovado o projeto e estando a matéria em regime 
de urgência, passa-se à imediata apreciação da re
dação final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
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Nâo hav<- :lo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que a apro

vam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada, com o voto contrário do Senador 

Lauro Campos nas duas votações. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- ltem5: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 216, DE 1997 
(Recurso n2 9, de 1997) 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n2 1.101, de 1997- art. 336, b) 

Projeto de Lei do Senado n2 216, de 
1997, de autoria do Senador José Serra, 
que dispõe sobre o Título de Participação 
em Receita de Serviço Público Concedido 
(TPR) e dá outras providências, tendo 

Parecer favorável, sob n2 786, de 
1997, da Comissão de Assuntos Económi
cos, Relator: Senador José Roberto Arruda, 
com abstenções dos Senadores José 
Eduardo Outra e Eduardo Suplicy. 

(Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos Económicos sobre as emendas 
de Plenário) 

A Presidência esclarece ao Plenário que a ma
téria recebeu Emendas de n2s 1 a 8 de plenário, du
rante o prazo regimental. 

Concedo a palavra ao Senador José Roberto 
Arruda, para emitir parecer sobre as emendas. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB -
DF. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, este projeto, 
já aprovado na Comissão de Assuntos Económicos, 
cria uma nova forma de captação de recursos para 
as empresas de serviço público no Brasil. É o que o 
autor do projeto, Senador José Serra, chamou de Tí
tulo de Participação em Receita do Serviço Público 
Concedido. 

O que se experimenta no País, neste momen
to, com a possibilidade do acesso do capital privado 
a serviços públicos, inclusive alguns considerados 
essenciais, como é o caso das telecomunicações e 
da energia elétrica, é que a única forma de captação 
de recursos no mercado é a participação acionária. 

Muitas vezes, a participação ac~orl_ári_~n_uf11 
-primetro momento de participação do capital privado 
em setores pioduffvos da economia, não oferece 
grande atratividade. Não quer o acionista aplicar re
cursos a longo prazo e várias dessas empresas te
rão que reaplicar dividendos durante vários anos até 
que os seus investimentos, no longo prazo, tenham 
índices razoáveis de rentabilidade no mercado. 

A TPR, a Participação em Receita do Serviço 
Público, permite, ao contrário, que essas empresas 
captem recursos e esses cidadãos não serão mais 
donos de ações; esses investidores, na verdade, es
tarão assinando contratos que os transformem em 
parceiros dos resultados imediatos, portanto, não 
reinvestidos, dessas empresas de serviços públicos. 

A esse relatório, aprovado na Comissão de As
suntos Económicos, foram apresentadas oito emen
das, todas elas de autoria do Senador José Eduardo 
Outra. Em que pese, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, o respeito que temos pelo cuidado com que 
o Senador José Eduardo Outra e o Bloco de que é 
Líder estudaram a matéria, entendemos que qual
quer uma dessas emendas, se aceita pelo Relator 
ou se aprovada pelo Plenário, e se incluída, portan
to, no texto do projeto principal, iria descaracterizá
lo, iria tirar do projeto a atratividade que deve ter 
para que efetivamente seja eficaz, seja capaz de 
captar recursos e de capitalizar empresas de servi-
ços públicos. · - · · · -

A primeira emenda, Sr. Presidente, do Senador 
José Eduardo Dutra~-a emend-a n° 1, estabelece, no 
§ 2º do art. 3°, que o percentual da receita corres
pondente aos TPRs integrará a receita bruta das 
vendas e serviços da concessionária, para efeito de 
recolhimento de tributos. 

A emenda n2 2 é apenas de redação, substi
tuindo-se no § 22 do art. 52, a expressão autorização 
de financiamento por amortização de financiamento. 

A emenda n2 3 propõe a adição de parágrafo 
ao art. 52, pelo qual se estabeleceria mais um critério 
para o cálculo do percentuãr máximo de emissão de · 
títulos, baseando-o no valor das receitas totais pre
vistas para o prazo de vigência do direito dos investi
dores. 

A emenda n2 4 acrescenta inciso ao art. 7º, 
para veâaraémlssão de TPR cujo prazo deVlgência-
do direito dos investidores ultrapasse a data de ex
tinção da concessão. 

A emenda nº 5 objetiva retirar do inciso I do art. 
15 a hipótese de o Poder concedente assumir as ob
rigações do TPR caso a concessão seja extinta an-
tes do seu prazo finai. -
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A emenda n2 6, de redação, substitui a expres
são empreendimento apenas. 

A emenda n2 7 inclui parágrafo no art. 15, para 
proibir o Poder concedente de resgatar TPR durante 
o período em que vier a assumir obrigações estabe
lecidas no inciso I. 

A Emenda n2 8 suprime o art. 22, que prevê 
isenção fiscal para os ganhos de capital decorrentes 
da venda do TPR. 

Na verdade, Sr. Presidente, todas essas emen
das têm o mesmo vetor, tem a mesma direção e, no 
nosso pensamento, descaracterizariam o texto origi
nal do projeto e o seu objetivo. 

A Emenda nº 1 incorre em equívoco conceituai, 
ao prever que o percentual da-receita corresponden
te à emissão do TPR seja incluído na receita bruta 
da concessionária. Na verdade, a propriedade dessa 
receita não mais pertence à concessionária, e sim 
ao investidor que comprou o TPR. 

As Emendas de nºs 2 a 6 objetivam corrigir su
postos erros de redação presentes no projeto. 

Embora o avulso distribuído pela Mesa conte
nha, de fato, imprecisões redacionais, uma leitura 
atenta do original do projeto revela que os termos 
estão grafados corretamente. Os erros estão somen
te presentes nos avulsos, razão pela qual, já corrigi
do no original, rejeitamos as Emendas de n2s 2 a 6. 

A Emenda n2 8, que me parece a mais impor
tante de todas, pretendia suprimir o art. 22, que isen
ta do pagamento de tributos os ganhos de capital 
decorrentes da venda doTPR. 

Em sua justificativa, o autor da emenda aponta 
incoerência er~tre a isenção e as recentes medidas 
de ajuste econômico aprovadas pelo Congrzsso. Na 
verdade, a isenção tributária prevista no projeto é o 
atrativo para a implementação . de um novo instru
mento de captação de recursos financeiros. Na me
dida em que cumpre esse objetivo, jã está auxiliando 
na atração de capitais que dinamizarão os setores 
produtivos da economia, o que está absolutamente 
coerente com os propósitos do conjunto de medidas 
econômicas. 

Dessa forma, Sr. Presidente, com uma análise 
detida das oito emendas, propomos a sua rejeição e 
a aprovação na íntegra, tal como aconteceu na Co
missão de Assuntos Econômicos, desse projeto. 

Finalmente, eu gostaria de acrescentar a este 
Plenário que, aprovado o projeto do TPR, estará 
criado no Brasil um instrumento moderno de capta
ção de recursos privados para investimento nos ser
viços públicos concedidos, o que vai melhorar, sem 
dúvida nenhuma, de um lado, a atratividade econô-

mica desse setor, a geração de empregos, portanto, 
e, de outro, urrià prestação de serviços públicos 
mais eficiente. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
-O parecer é pela rejeição das emendas. 

Continua a discussão, em conjunto, do projeto 
e das emendas, em turno único. 

Com a palavra o Senador Lúcio Alcântara; pos
teriormente, falará o Senador José Eduardo Outra. 

O SR, LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, esse projeto foi exami
nado na Comissão de Assuntos Econômicos. Votei 
favoravelmente porque acredito que é mais uma 
possibilidade de canalizar-se investimentos para am
pliar a prestação de serviços públicos, cedidos para 
exploração sob o regime de concessão. 

Fiquei com uma dúvida a respeito. Na ocasião, 
conversei com o Senador José Serra, que é autor do 
projeto - e que logo mais deverá estar aqui, a tempo 
de participar desta discussão. 

Eu gostaria de ouvir a opinião do Relator, o Se
nador José Roberto Arruda; em seguida, ouvirei o 
Senador José Serra. 

A participação do investidor será sobre a recei
ta bruta. Ora, receita bruta não significa lucro, claro! 
A empresa pode ter uma receita fabulosa e estar 
com prejuízo. 

S. Exª me explicou que esses títulos iriam fun
cionar como debêntures - na verdade, seriam com
parados a debêntures. As empresas de serviços de 
água e outras tantas que são concessão de serviço 
público, sobretudo, podem ter - e têm geralmente -
uma receita bruta muito alta, mas a sua grande 
maioria é deficitária, porque tem encargos financei
ros pesados, empréstimos que foram contraídos, 
não têm a lucratividade que compense o investimen
to e, portanto, são empresas - não obstante terem 
um faturamento elevado, quer dizer, a receita bruta é 
alta- deficitárias, que estão no prejuízo. 

Então, pergunto: como é que isso se dá na prá
tica, ou seja, como alguém que adquire esses títulos 
pode ter uma participação sobre a receita bruta de 
uma empresa que, muitas vezes, está no prejuízo? 

Não sei se o nobre Líder, Senador José Rober
to Arruda, . Relator da matériq, poderia acrescentar 
algum esclarecimento sobre esse aspecto do proje
to, que me chamou a atenção. 
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O Sr. José Roberto Arruda (PSDB - DF) -
Se V. Exª me permitir um aparte, poderei responder
lhe, porque creio que regimentalmente só -posso lhe 
dar um aparte. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE) -
Pois não. 

O Sr. José Roberto Arruda (PSDB - DF) - A 
explicação para essa questão, Senador Lúcio Alcân
tara, é a seguinte: normalmente, as concessionárias 
de serviços públicos, ainda que majoritariamente de 
capital privado, efetivamente utilizam, como de resto 
as empresas públicas utilizam hoje, instrumentos 
contábeis que dão, ao final de cada exercício, uma 
receita bruta muito alta e uma receita líquida zero. 
Esse artificialismo é gerado por uma razão muito 
simples: há um nível de reinvestimentos de resulta
dos muito grande, o que é extremamente positivo no 
âmbito da sociedade. Ocorre que as empresas ccm·
cessíonárias que desejarem capitalizar-se através 
desse novo instrumento têm que oferecer algum 
atrativo e uma diminuição de risco para o investidor. 
Se oferecêssemos resultados em função da receita 
líquida - e sabendo-se que as concessões de servi
ços públicos no Brasil têm receitas líquidas pratica
mente igual a zero, esse é o retrato atual de todas 
as concessionárias de serviços públicos ou privados 
- estaríamos, na verdade, matando a idéia funda
mental do projeto, que é ter a rentabilidade com 
base na receita bruta e gerar um atrativo que pudes· 
se dar ao TPR alguma eficiência. Agora, as pergun
tas mais fáceis vou responder; as mais difíceis, o au
tor do projeto, Senador José Serra, complementaria. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) -
Estou vendo o seguinte: vamos admitir que essas 
empresas públicas sejam ineficientes, tenham um 
grande número de funcionários, sejam mal- adminis
tradas, malgeridas. Haveria uma explicação, em 
princípio, para a falta de lucratívidade. Mas se ama
nhã esses serviços fossem entregues a concessio
nários privados, imagina-se que a gestão seria muito 
melhor, haveria menor numero de pessoal; portanto, 
haveria lucrativídade. 

Não sei se esses concessionários privados es
tarão dispostos a ter alguém praticamente confiscan
do uma parte da sua receita bruta, o que nem ele -
controlador da empresa - vai ter, porque, na verda
de, ele só participa se houver lucro; se não houver, 
ele não pode participar. No entanto, ele tomará o 
empréstimo de alguém que vai lançar mão direta
mente da sua receita bnuta. Imagino que não vai ser 
fácil encontrar algum proprietário ou controlador de 

uma empresa que queira lançar esses títulos, por
. que alguém que compra o título vai exatamente lan
çar mão diretamente da receita bnuta, e a receita 
bnuta significa pouco. A empresa, às vezes, tem uma 
receita bnuta gigantesca e está no prejuízo. Então, 
t:om1Jterei no meu negocio-uma participaÇão na re
ceita, se eu mesmo, que sou o dono, não tenho? 
Porque aquilo não é lucro, e sim resultado; é sim
plesmente faturamento. 

Eu tinha essa dúvida, e o Senador José Serra 
me deu uma explicação. Mencionei aqui, antes de V. Exª 
chegar, que esses títulos seriam comparados a debêntu
res. Mas, como sou leigo nessa matéria, continuei 
meio confuso. Por essa razão. acabei de pedir esse 
esclarecimento, que me foi dado pelo Senador José 
Roberto Arruda. Não sei se S. Ex" considerou essa 
pergunta como uma·aas fáceis ou das difíceis. 

O Sr. José Serra (PSDB- SP) - PermtiéY11é V. Ex" 
um aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE)
Ouço V. Ex". 

O Sr. José Serra (PSDB- SP) - Senador Lú· 
cio Alcântara, há uma diferenciação cnucial. Qual a 
inovação daTPR em relação à debênture? A debên
ture é adquirida em relação a uma firma, uma em
presa; a participação, no caso da TPR, não é na em
presa, é no empreendimento. Tendo TPR, mesmo 
que o concessíonárí9 vier a falir ou, por qualquer 
motivo, perder a concessão, os recursos aplicados 
na compra de TPR não serão perdidos, ao contrário 
do que aconteceria com as debêntures. Esta é a 
vantagem. A participação da TPR é no empreendi
mento e não na empresa. É a receita bnuta que refle
te o empreendimento. Essa receita bruta é um per
centual, que será menor do que na receita líquida. 
Ela não é um risco, como a debênture também não o 
é. Ou seja, se houver prejuízo, há prejuízo. Mas é 
melhor do que um capital de empréstimo, uma vez 
que ela declina com o -próprio declínio da receita bru
ta. A inovação fundamental,' que motivou o projeto e 
que desperta interesse em áreas do Governo e do 
próprio- BNDES, que me de\J toda a base técnica 
para a elaboração deste projeto, é esta: a virtude, a 
vantagem do projeto é que se participa no empreen
dimento e não na empresa diretamente. Ou seja, se 
mudar o concessionário, estará mantida a participa
ção. Nesse sentido, diminui o risco - este sim - da 
perda de um concessionário ínídõneo que, por algu
ma razão, venha a perder esta vantagem. Esse é o 
esclarecimento que se faz essencial. 
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE)
V. Exª tinha comparado com a debênture, mas agora 
já estabeleceu uma distinção. 

Senador José Serra, parece que esse é um tí
tulo de segurança máxima porque sempre haverá re
ceita bruta, mesmo que a empresa esteja no prejuí
zo. Então, fatalmente, o adquirente desses títulos 
está com sua taxa de lucro, no investimento que fi
zer na aquisição desse títulos, garantido, pois ele 
tem uma segurança sobre a receita bruta_ 

O Sr_ José Serra (PSDB - SP) - Perdão, Se
nador. Se a receita bruta cai, ele perderá a remune
ração, inclusive com relação ao investimento inicial. 
Tudo depende da alíquota. Participa-se do empreen
dimento, não da empresa. A empresa pode ter um 
empréstimo aqui, outro acolá, ser mal gerida. Se fos
se na empresa, entraria receita líquida. Sendo em
preendimento, a conseqüência lógica é a de que tem 
de ser receita bruta. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE)- Sr. 
Presidente, era esse o ponto sobre o qual tinha dúvida. 
Essa é realmente uma inovação, mas continuo ainda 
acreditando que a vantagem do investidor será muito 
grande. Imagino que a procura por esses títulos será 
enorme, porque a segurança é máxima, seja qual for a 
situação financeira ou empreendimento. 

O Senador José Serra está distinguindo em
presa de empreendimento para permitir que a em
presa possa fracassar economicamente, mas o em
preendimento permanece. Só que não há empreen
dimento sem empresa. Então, esse faturamento, fa
talmente, terá de ser obtido por alguém que esteja 
administrando o empreendimento. 

Já votei favoravelmente ao projeto na Comis
são, vou fazê-lo novamente, mas, na verdade, tenho 
dúvidas sobre como funciona esse título no merca
do. A pessoa ou o grupo de empresários que contro
lar o empreendimento pode, inclusive, ter prejuí):o e 
alguém que tem esse título pode estar tirando um 
percentual da receita bruta. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador José Eduardo Dutra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT -
SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sr's e Srs. Senadores, esse projeto teve 
uma discussão extremamente rápida na Comissão 
de Assuntos Económicos. Inclusive, o Senador 
Eduardo Suplicy e eu nos abstivemos de votar, por
que não tivemos tempo de nos posicionar sobre o 

assunto; mas, nos abstendo, resguardamos o direito 
de apresentar recurso para debater a matéria no ple
nário. 

Apresentei oito emendas. Infelizmente, o Sena
dor José Roberto Arruda, Relator, não acatou nem 
as de redação. Poderia ter acatado pelo menos as 
emendas de redaçãó! 

Pedi destaque apenas para a Emenda n2 8. A 
Emenda n2 1 dizia respeito exatamente a esse ponto 
levantado pelo Senador Lúcio Alcântara. E chega
mos à mesma conclusão de que, com a redação do 
§ 22 do art. 32 , esses títulos serão imensamente atra
tivos. Então, não há nenhuma justificativa para se 
manter o art. 22, que diz que os ganhos de capital 
decorrentes da venda dos TPRs estão isentos de tri
butos. 

Ora, no momento em que acabamos de votar 
um pacote fiscal que corta isenção para entidade fi
lantrópica, que reduz incentivo fiscal, que aumenta a 
alíquota do Imposto de Renda, votar esse novo título 
com a isenção de ganho de capital já embutida e 
principalmente com os pontos levantados pelo Sena
dor Lúcio Alcântara, particularmente, considero um 
absurdo. 

Apresentei emendas para modificar o § 22 do 
art. 32 , por ter exatamente um entendimento seme
lhante ao do Senador Lúcio Alcântara. Não solicitei 
destaque para essa emenda. Mas peço que, pelo 
menos, uma vez que está mantendo a redação da 
forma como está colocada em relação ao § 22 do art. 
32 , que se extinga o art. 22. 

Acabamos de votar um pacote que acaba com 
isenções e incentivos, não vamos criar um novo títu
lo que, de antemão, já diz que isenta de tributos os 
ganhos de capital decorrentes da venda desses no
vos títulos. Então pedi destaque apenas para a 
Emenda n" 8 e peço ao Senador José Roberto Arru
da que reconsidere o seu parecer em relação à 
Emenda n2 8. 

O Sr. José Roberto Arruda (PSDB - DF) -
Então, eu gostaria de merecer um aparte de V. Exª 
para dizer o seguinte: depois das considerações de 
V. Exª e conversando .com o autor do projeto, Sena
dor José Serra, há duas considerações a serem fei
tas, Senador José Eduardo Dutra. As Emendas de 
redação eu não as acatei - embora concorde com o 
mérito - apenas porque no proJeto angina! os erros 
não existem. Apenas nos avulsos, efetivamente, saí
ram grafados equivocadamente. Mas, de qualquer 
maneira, a atenção de V. Exª merece esse registro 
porque efetivamente a grafia estava com equívocos. 
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No que diz respeito à Emenda n2 7, embora V. Ex" 
neste momento não tenha pedido o destaque, eu 
gostaria de pedir licença à Mesa para corrigir o meu 
relatório e incluir nele, aceitanâó~a integralmente, a 
Emenda nº 7, de autoria do Senador José Eduardo 
Outra. Na verdade, Senador Outra, a Emenda nº 7 
não modifica o conteúdo básico do projeto. Portanto, 
não vale para a Emenda n2 7 o argumento que usei 
para as Emendas de mérito - nºs 1 e 8 do projeto. O 
poder concedente neste caso, efetivamente, é con
cessionário; mas isso não impede que haja esse res
gate como propõe V. Exll. Portanto, incluo a Emenda 
nº 7 no texto original do meu relatório, Quanto à 
Emenda n2 8, pessoalmente julgo que não é possí
vel atendê-la, sob o risco de se tirar do projeto o 
maior atrativo que ele tem: é que esses investimen
tos em TPR, isentos que estarão da tributação, pas
sam a ser investimentos eficientes, o que significa 
que pessoas irão se dirigir ao TPR exatamente por 
essa razão. O Senador José Serra fará consideraçõ
es sobre o tema. De qualquer maneira, antes mes
mo que o autor do projeto fale, eu sugeriria às Lide
ranças dos Partidos políticos que estão aqui que 
aceitássemos o requerimento de destaque e votás
semos no mérito, como propõe V. Exª. 

O Sr. José Serra (PSDB - SP) - V. Ex• conce
de-me um aparte, Senador José Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco!PT -
SE) - Concedo o aparte ao Senador José Serra. 

O Sr. José Serra (PSDB- SP.)-/- Na verdade 
não há isenção de tributos com relação à receita que 
a TPR proporciona para quem adquiriu. XISenção, 
no caso, se dá na transferência da TR de uma em
presa ou de uma pessoa física para outra, para dar 
mobilidade a essa forma de investimento. Não es
queçamos que essa é uma forma que será barata 
com relação ao financiamento bancário. Na verdade, 
esse projeto se destina a viabilizar, a melhorar as 
condições de financiamento dos serviços públicos, 
sejam eles privados ou estatais. Estamos procuran
do introduzir uma forma que seja mais barata para 
esse financiamento e que -dependa, em grande me
dida, da própria rentabilidade do setor ou da ativida
de em questão. Não se trata de não tributar o ganho 
que se obtém com a TR, mas de não tributar a trans
ferência de uma pessoa para outra, de uma empresa 
para uma pessoa ou de uma empresa para outra, 
para efeito de dar ao título uma mobilidade que nos 
parece muito importante. É apenas isso. Não se tra
ta de nenhuma grande isenção. Uma aplicação de 
TR em um bom empreendimento de serviços públi
cos pode valorizar a TR, proporcionando' um ganho 

que, de toda maneira, se o título não fosse comer-
- cializado, não aconteceria. É muito importante ter 
consciência disso. E se o título estiver proporcionan
do um rendimento alto, ele será taxado. É exclusiva
mente com relação à questão da transferência; por 
isso, inclusive, especificam-se ganhos de capital e 
não lucros ou outro tipo de contribuição sobre os lu
cros. Nada disso; esses impostos, tributos ou contri
buições vão continuar a ser cobrados da mesma forma. 

O SR JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco!PT -
SE) - Sr. Presidente, inicialmente, gostaria de regis
trar que surtiu efeito a provocação feita ao nobre Re
lator com rE!Iação às E!menda~; pelo menos conse
guimos-parecer favorável relativo à de nº 07. Com 
relação à Emenda nº 08, eu disse que queria supri
mir a isenção de ganhos de capital decorrentes da 
venda de TPR; não insinuei que fossem os ganhos 
com a rentabilidade dos títulos. Mas continuo pen
sando que a atratividade dos títulos está embutida 
nas questões levantadas pela Senador Lúcio Alcân
tara, no § 22 do art. 32 • Portanto insisto na supressão 
do art. 22 que, embora não esteja relacionado a ren
dimentos dos títulos, proporciona ganho de capital 
decorrente da venda desses títulos. E não vejo ne
nhuma justificativa em, a priori, promover essa isen
ção, principalmente nesse momento de ajuste fiscal 
pelo qual o Brasil está passando. 

Apresentei o requerimento apenas para a 
Emenda n2 08, Sr. PresiJente, e peço o voto favorá
vel dos Srs. Senadores. 

___ O ~R._P~ESIDEI'{I'E (_Antoni<) Carlos Magalhães) 
- Peco ao Sr. Relator que infomne sua oosicão em rela
ção às Emendas nºs 07 e 08. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB -
DF) - Sr. Presidente, acatei integralmente a Emenda 
n2 07; no que diz respeito à Emenda nº 08 mantenho 
meu parecer. Apenas solicito aos Srs. Líderes parti
dários que permitamos o requerimento de destaque 
para, destacada a Emenda n2 8, votarmos o mérito 
em separado como deseja o Senador José Eduardo 
Outra. Mas o meu encaminhamento será contrário à 
Emenda nº 08 quanto ao mérito. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) -
Continua em discussão o projeto e as emendas. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

É o seguinte o projeto aprovado: 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
N~ 216, DE 1997 

Dispõe sobre o rrtulo de Participa
ção em Receita de Serviço Público Con
cedido (TPR) e dâ outras providências. 

O Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguintes lei: 

CAPiTuLO I 
Disposições Preliminares 

Art. 1.• Fteam as concessionárias de serviço 
público autorizadas a emitir Títulos de Participação 
em Recerta de Serviço Público Concedido (TPR) que 
terá por finalidade a captação de recursos no merca
do de valores nacionais ou externo, para: 

I -investimento na implantação. ampliação. re
cuperação ou melhoria de empreendimento em ser
viço público concedido, precedido ou não da execu
ção de obra pública. pela União, pelo Distrito Federal, 
por Estado ou Município ou por suas empresas; e 

II - amortização de financiamento contraído 
com o fim ae realizar o investimento de que trata o 
inciso anterior. 

Art. 2° Para efeitos desta lei. entende-se por: 
I - concessão: a concessão de serviço público 

como definida pelos incisos 11 e III do artigo 2.•. da 
Lei n.• 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e regulada 
pelos dema1s preceitos· desse diploma legai e da Lei • 
n.• 9.074. de 7 de julho de 1995; 

11 - concessionária: uma sociedade por ações, 
titular de concessão de seMÇo público. delegada na 
forma da Lei pela União, pelo Distrito Federal, por 
Estado ou Município; 

Jlt -escritura de emissão: escritura pública ou
torgada pela concessionária emitente. com a interve
niência do poder concedente; 

IV-empreendimento: a obra pública a ser exe
cutada ou o equipamento a ser adquirido e montado 
por uma concessionária; 

V- receita da concessão: a receita operacional 
bruta gerada pela atividade resultante da concessão, 
na qual será promovido, por uma ccncessionária. o 
empreendimento mencionado no inciso amerior e 
que servirá de base para a incidência do percentual 
da receita de que trata o inciso VIl, deste artigo; 

VI - investidores: subscritores ou detentores 
doTPR; 

VIl - percentual da receita da concessão: o 
percentual incidente sobre a receita da concessão 

mencionada no inciso V. lixado na escritura de emis
são e pertencente, durante o prazo determinado na
quele documento. aos investidores; 

VIII - agente distribuidor da emissão: institui· 
ção financeira e demais sociedades integrantes do 
sistema de distribuição de valores mobiliários. na for· 
ma1Jrevista na Lei n• 6.385, de 7-12-1976, com are
dação que lhe foi dada pela Lei n• 9.457, de 5·5-
1997; 

IX - agente fiduciário: instituição financeira au
torizada a funcionar no País e que tenha por objeto a 
administração ou a custódia de bens de terceiros. in· 
dicada para fiscalizar a emissão dos TPR e proteger 
os direitos e interesses dos investidores; 

X - instituição deposrtária: instituição autoriza
da pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM a 
exercer a atividãde de depósito e custódia de titulas 
e valores mobiliários negociados em bolsa de valo
res ou mercado de balcão. 

CAPÍTULO li 
Emissão de Características do TPR 

Art. 3• Em conformidade com o disposto nesta 
Lei. uma concessionária poderá emitir Título de Par· 
ticipação em Receita de Serviço Público Concedido 
(TPR), de natureza patrimonial, que conferirá. aos 
investidores, o direito de participação na receita da 
concessão no percentual determinado na escritura 
de emissão. 

§ 1º A subscrição de TPR importará na cessão. 
pela concessionária, com a anuência do poder con
cedente e na aquisição. pelo investidor. da titularida
de da participação no percentual da receita da con
cessão. 

§ 2" Os valores correspondentes ao percentual 
da receita da concessão não integrarão. para qual
quer fim de direito, a receita bruta das vendas e ser
viços da concessionária. sendo por esta recebidos 
dos consumidores ou usuários, em nome e conta 
dos investidores e a estes transferidos. por irrtermé
dio do agente fiduciário 

Art. 42 O TPR terá as seguintes características: 
i - natureza: valor mobHiário de participação no 

percentual da receita da concessão; 
ii - forma: nominativa, podendo ser escriturai 

registrado na conta depósito de TPR aberta em 
nome do investidor em livro próprio; 

III - preço da subscrição e forma de pagamen
to: a serem estabelecidos na escritura da emissão: 

IOJ 
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IV - prazo: não excederne ao da concessão a 
que estiver vinculado .. estabelecido na escritura de 
emtssão: 

V - valor. expresso em percentual de participa
ção na receita da concessão; 

VI - realização do percentual da participação 
em dinheiro e na forma. periodicidade e prazos esta
belecidos na escritura de emissão; 

VIl - forma de colocação no mercado: pública 
ou privada. sendo aplicáveis, no que couber, as nor
mas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobi
liários: 

VIII - circulação: livre, mediante transferência 
registrada em sistema centralizado ou Integrado de 
custódia e JiaUJdação financeira de titules ou median
te o lançamento efetuado pela instituiÇão depasrtã
ria, autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários 
- CVM, nos termos previstos no parágrafo primeiro. 
da art. 35, da Lei·n• 6.404, de 15-12-76. cÇJm a reda· 
ção que lhe foi dada pela Lei n.• 9.457, de.5-5-1997. 

Art. s• A emissão pública de TPR dependerá 
de previa registro na Comissão de Valores Mobiliá
rios - CVM. obedecidos os requisitos estabefecidos, 
por aquela autarquia. 

§ 1.2 As emissões de TPR deverão ser nume
radas ordinalmente, podendo ser divididas em sé
ries. 

§ 2.E Cada concessionária poderá realizar mais 
de uma emissão de TPB seja para investimento ou 
autonzacao de financiamento. mas a soma dos valo
res glob;,.;s das emissões.não deverá exceder a 50% 
(cinqüenta oor cento) do valor do investimento total 
relativo ao empreendimento, devendo, no mínimo, 
20% (vinte par cento) deste valor total do investi
mento. corresponder ao aparte de recursos próprios, 
sob forma de caprral. 

§ 3.E O TPR não será resgatável, conversível 
ou permutável par qualquer participação acionária 
ou títulos de credito, da concessionária 

CAPiTuLO III 
Escritura de Emissão 

Art. 6" Cada emissão de TPR senà objeto de 
escritura de emissão outorgada pela concessionária 
emitente. com a interveniencia do agente fiduciário e 

do poder concedente e disporá, obrigatoriamente, 
sobre: 

I -o valor global da emissão; 
11 - a descrição detalhada do investimento a 

ser implantado ou do financiamento a ser amortizado 
com o produto da emissão, bem como informações 
essenciais sobre a concessionária e a concessão; 

lll- moao de colocação do TPR no mercado; 
IV- forma de resgate do TPR; 
V - a quantidade de TPR de que se constrruinà 

a emissão, bem como suas característi~. como o 

_ preço e o prazo da subscrição e a forma e o prazo 
de sua integralização; 

VI - a definição da necerra da concessão, bem 
-como a fixação do percentual da recerra da conces
são que será cedido aos Investidores e do prazo de 
.vigência do direito dos investidores e de validade 
dosTPR; 

Vil - a forma, -a pe"riodicidade e os piazbs para 
a transferência, em dinheiro: 

a) à concessionária, pelos investidores ou pelo 
_agente distribuidor da emissão, quando se tratar de 
oterta publica. do produto da cotocaçao do TPR. no 
mercado; 

b) ao agente -m:luciátio-;- ·pela concessionária. 
dos valores correspondenes ao percentual da recerra 
da concessão; e 

c) aos investidores, pelo agente fiduciário. dos 
- valores correspondentes ao percentual que lhes 

compete da receita da Concessão mediante partilha: 

VIII - as multas e os juros moratórias. no caso 
da inocservancia ae quatquer um dos prazos. a que 
se retere o InCISO antenor e as penalidades no caso 

"do_descumprirnento de-Obrigações Imputadas à con
ce55ionáría;-ao agente diStnbUJdor da emissão do 
agente fiduciário: 

IX ~- a investidura do agente fiduciário e o 
modo de sua substituição, bem como o montante, a 
periodicidade e a forma de respectiva remuneração 
pelos investidores; 

_ X=.O procedimento e o prazo para a indeniza
~ de que trata o arl 15, inciso III; 

XI - as garantias de perfonnance a serem ofe
recidas e os seguros a serem contratados pela Con
cessionária, se houver; 

XII - as obrigações e os direitos da concessioná
ria, do agente distribuidor da emissão, em caso de 
emissão pública, do agente fiduciário e dos investido
res. bem como as obrigações do poder concedente; 

XIII - a indicação da conta corrente e da Agen
cia centralizada se a arrecadação das tarifas for efe
tuada através da rede bancária; 

XIV- a indicação da conta corrente e da agên
cia baocária onde <:!~ve@_ ser Q.eposrrado o produto 
da arrecadação das tarifas, no caso de a mesma, 
não se efetuar através da rede bancária; 

-';01 - faculdade de o agente fiduciário, repre
sentante dos investidores. conceder mandato à con
cessionária para que P_roceda. na hipótese de ina
dimplemento do usuário, a cobrança, inclusive, da 
parcela da receita d~ ~'ªriºªd~ cjos irwestidores; 

XVI - o foro competente para os eventuais lití
gios entre a concessionária, o agente fiduciário, o 
agente distribuidor da emissão e os investidores e 
entre estes e o poder concedente, admitido, alterna-
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t1vamente. o Juizo arortral. medtante compromisso 
extraconjugal, na forma do disposto na Lei n• 9.307, 
de 23 de setembro de 1996; 

XVII - a subm1ssão dos lrtigios a que se refere 
o mciso antenor a legtslação e ao toro brasileiros. 
mesmo no_ caso de em1ssão no mercado externo e 
mvest1dores estrangeiros; 

XVIII -outras condições. presentas por esta ou 
por ou1ra lei. estabelecidas pelo poder concedente 
ou acoraaaas entre a concessionária, o poder con
cedente, o agente d1stnbuidor aa emiSSão e o agente 
fiduciáno. bem como as d.ema1s relações otmgacio
nals entre eles. 

Parágrafo único. A valtdade e eficácia da escr. 
tura de emtssao perante terceiros esti; .. condicionada 
a sua puolicação resumtdamente. no Oiáriç,_.Qficj~l 
e ern JOrnal de grande circulação nacional do lugar 
da sede da coQcesstonária. 

CAPÍTULO IV 
Obrigações e Direitos 

Art. 7" São vedadas: 
I - a aquisição. pela concessionária. de TPR 

de sua emissão; 
11 - a aquisição. por empresa ou controlador do 

mesmo grupo econõmico da concessionária. de TPR 
de sua emissão: 

III - a preferência para os acionistas da con
cessionária subscreverem TPR de sua emissão. 

Art s• FICa assegurado ao poder concedente e 
a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no exercí
cio dos poderes que lhes são legalmente conferidos, 
o direrto de fiscalizar a emissão e a colocação do 
TPR e as demais obrigações da coni:essionária., do 
agente distribuidor da emissão, lnstituiç5.u depositá
ria e do agente fiduciário, sem prejuízo do atendi
mento das demais disposições aplicáveis que disci
plinem a competência do poder concedente e da Co
missão de Valores Mobiliários .- CVM no tocante, 

respectivamente, ao exercício da concessão e a fis
calização do mercado de capitais. 

Art. 9• Os valores correspondentes ao percen
tual da receita da concessão pertencentes aos in
vestidores serão transteridos, pela concessionária 
ao agente fiduciário, que os receberá na qualidade 
de representante legal dos investidores. 

§ 1• A concessionária será depositária dos va
lores correspondentes ao percentual da receita da 
concessão, até a respectiva transferência ao agente 
fiduciário. 

§ 2• Far-se-á a transferência de que trata este 
artigo mediante depõsitos, em dinheiro, em conta 
corrente especial do agente fiduciário. na forma. pe
riodicidade e prazos estabelecidos na escritura de 
emissão. 

§ 3~ Se a arrecadaÇão da receita da conces
são for efetuada através da rede bancária. deverá o 
agente fiduciário receber diretamente do estabeleci
mento bancário centlalizador da receita, os valores 
correspondentes ao percentual da receita da con
cessão. 

§ 4• Se a arrecadação da receita da conces
são não for efetuada através da rede bancária deve
ra a concessionária abnr conta corrente espectai 
onde deverá ser depositado o produ1o da arrecada
ção das taritas correspondentes ao percentual da re
ceita da concassão:-

.§ 5". Os valores correspondentes ao percentual 
da receiti! da conc_essão,: uma. vez .recebi]:l_os_ pelo 
agente _fiduciário> poderão ser por este aplicados no 
mercado financeiro, na forma e prazos estabelecidos 
na escritura de emissão até as datas das respectivas 
partilhas entre os investidores. 

§ 6" Os valores correspondentes ao percentual 
da .receita da concessão serão partilhados, pelo 
agente fiduciário, entre os investidores, de -acordo 
com a sua participação, na forma, periodicidade e 
prazos estabelectdos na escntura de emissão. 

..§ _?":_ Aoõs a .írnplantaçªº Qº-J'.m.Jlreendimento, 
a concess1onana. com lucro? o_u reservas existentes, 
poderá processar o resgate de TPR emitidos. obser
vando a forma disoosta na escritura de emissão. 
desde que para trrá-los definrtivamente de circula-

ção. Art. 1 o. São obrigações da concessionaria: 
· I - aplicar o produ1o de cada emissão de TPR 

exclusivamente no investimento ou na amortização 
de financiamento. a que ~e reterem. os io9s9.$ t e 11 
do artigo 1•. desta.Lei;_ 

11 - transferir ao agente fiduciário, de acordo 
com o disposto no artigo 9•, os valores correspon

dentes ao percentual da receita da concessão per
tencente aos investidores: 

III - dar garantias de performance e efetivar a 
· ·contratação dos seguros previstos na escritura de 

emisSão; 
fV - custear: 
a) a contratação do agente distribuidor da 

emissão, dos serviços de escrituração e de coloca
ção do TPR; 

b) a publicação, resumidamente, no Diário Of"l
cial e em jomal c;!~ grande ctrculação nacional, da 
escritura de emissão, bem como das demais publi
cacões exioidas oor lei ou em ato da Comissão de 
Valores Mobiliarios-CVM: 

c) o registro de cada emissão pública de TPR, 
na Comissão de Valores Mobiliários - CVM e em 
sistema centralizado ou 1ntegrado de custõdia e liqui
dação financeira de títulos. 

V -enviar, ao aqente fiduciário. cõpia das suas 
demonstrações financeiras e do seu relatório da Ad-
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mmlstração. referentes a caaa exercido ~oc.ial. bem 
como de demonstrativos men5als dos mo,ntantes da 
receita d!: concessão e cjos v_alores corr~'ioondentes 
ao percentual dessa recerta depositados na conta 
corrente especial de que tr<~ta_Qartigo 9°; 

VI -manter as reservas necessárias a adequa
da execução do serviço publico concedido; 

VIl - realizar a cobrança da dívida dos consu
midores inadimplentes inclusive do percerrtual da re
ceita da concessão, quando for exercida pelo agente 
fiduciário a faculdade a que alude o inciso.XV, do ar
tigo 6º; 

VIII - outras, estabelecidas na escrrtura de 
emissão: 

Art. 11. São direitos dos Investidores: 
I - receber, em dinheiro, os valores correspon

dentes a sua participação, como titular de TPR; 
11 - transferir livremente o TPR a terceiros, na 

forma prevista no inciso VIII, do art. 4º; 
III - requ1sitar, ao agente fiduciário, cópia dos 

documentos referidos no inciso V, do artigo 1 O. 
§ 1 º Na hipótese de a concessionária viQiar qual

quer preceito dessa lei, da legslação relativa a conces
sões de serviço público ou da escritura de emissão, será 
facuitado, aos investidores que representem 51% (cin
qUenta. e um por cerrto) do valor total de cada subscrição 
de TPR, propor ao poder concedente, em exposi;:ão 
fundamentada a intervenção na corx:essão, nos teiTTlOS 
do disposto nos arts. 32 e 34 da lei n• 8.987, de 
1995, e o prazo. os objetivos e os limites da medida, 
bem assim sugenr o nome do interventor. 

Art. 12. São obrigações do agente distribuidor 
da emissão: 

I - promover, na qualidade de mandatário da 
concessionária, a emissão e a colocação do TPR no 
mercado, divulgar o lancamento e receber o preco 
da subscrição; · · 

11 - preparar e assinar, juntamente com a con
cessionária, o prospecto de cada emissão de TPR, 
que conterá os dados principais sobre a concessão, 
a concessionária, o empreendimento e sua viabilida
de técnica e econômico-financeira. a tecnologia nele 
empregada e a escritura de em1ssão, indicando a le
gislação aplicável, a perspectiva de- demanda dos 
serviços, o potencial da respectiva receita os segu
ros contratados e os riscos cobertos e, se. for o caso. 
as medidas adotadas para a proteção ao meio-am
biente, sem prejuízo de outras ir'lfórTnaçõe$ qué a CO
missão de Valores Mobiliários- CVM venha a exigir; 

III -promover, junto à Comissão de Valores Mo
biliários - CVM e a sistema centralizado ou integrado 
de custódia e liquidação financeira de títulos, o registro 
da titularidade dos valores mobiliários emitidos e o re
g:stro da oferta de cada emissão publica de TPR; 

IV - entregar à concessionária o produto da 
emissão e colocação do TPR no mercado no prazo 
previsto no contrato de distribuição com a mesma 
celebrado. 

·A_rt. 1_~- _O agente fiduciário representa. nos ter
·mos desta Lei e da escritura de emissão, a comu
-nhão dos investidores perante a concessionária. 

Parágrafo único. São obrigações do agente fi
duciário: 

I - aceitar a investidura na escritura de emissão; 
II - receber da concessionária, ou levantar jun

to ao estabelecimento bancário centralizador da ar
recadação das taritas, os valores correspondentes 

--ao percentual da receita da concessao e ap11ca-1os 
no mercado, em nome_ dos investidores, de acordo 
com o disposto na escrrtura de emissão; 

III - partilhar, entre os investidores, os valores 
correspondentes as participações de que cada· um 
for titular. 

IV -fiscalizar: 
a) a correta e integral aplicação, no empreendi

mento, do produto da emissão do TPR, bem como a 
--aplicação da parte de recursos próprios da conces

sionária no empreendimento, de acordo com o pre
visto na escritllra de emissão; 

b) a arrecadação das tarifas pagas pelos usuá
rios e os valores correspondentes ao percentual da 
receita da concessão que pertence aos investidores; 

c) a colocação do TPR, no mercado; 

- V- proteger e defender os direttos e interesses 
dos mvest1dores, podendo, para tanto, usar de qual
quer açao ou procedimento JUdiCial ou extlâJUdiCI31, 
inclusive bloqueio de recursos de corrta bancária da 
concessionária, devendo as desoesas a serem in
corridas para tal, serem previamente aprovadas pela 
Assembléia de investidores, aos quais serão imputa
dos os respectivos valores na proporção da sua títu
Jaridade na emissão; 

VI - notificar aos investidores e ao poder con
cedente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias de sua 
ocorréncia, qualquer inadimplemento da concessio
nária quanto a obrigações eslabelecid<!s por esta lei 
ou assumidas na escritura de emissão; 

vn - aP~enta; aos -in~esÍidores. na peri
Odicidade prevista n:~n)scritura denllniSSão, relatório 
sobre a -ii'Tlptantaçao do eniprei;mdimeno e sobre a 
o>~g_ação ºª-r~~ ªPQ§..s!.!ª.imPiantação; e 

Vlll - outras, estabelecidas na escritura de 
ermssao. 

Art. 14 - Não poderá aceitar a função de agen
te fiduciário a instituiçiio financeira; 

a) controlada, controladora ou coligada da con
Cel;Sionária. bem c:_Q_mo que pertença ao mesmo gru
po económico controlador da concess1onána; 
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b) que seja credora. por qualquer título. da 
concessionária: 

c) cujos administradores tenham interesse na 
concesstonária: 

d) que de qualauer outro roodo se coloque em si
tuação de ocnflito de interesses pelo exe<Cicio áa função. 

Art. 15. O poder concedente fica obrigado a: 
I - assumir as obrigações da concessionária 

perante os investidoras. bem como transferi-las à 
nova concessionária. na hipótese de intervenção na 
concessão ou na de sua extinção antes do seu ter
mofina!: 

ll - reajustar e rever as tarifas do empreendi
meno: e 

lll - indenizar os investidores. em dinheiro. de 
acordo com o procedimento e no prazo estabelecido 
na escritura de emissão e por intermédio do agente 
fíduciario. na hipótese de contenção ou gratuidade 
do valor das tarifas do empreendimerrto. por imposi
ção lega! ou ato de ill"pério. ainda que por razões de 
politica económica ou soclaL 

§ 1'- A indenização. a que se refere o inciso 
III. sera fixada no valor correspondente à aplicação 
do percentual da receita da concessão sob~e a mé
dia diária desta. nos últimos doze meses em que a 
tarifa houver sido cobrada. 

§ 2" Para fins de composição da: média diána a 
que alude o paragrafo anterior. as parcelas corres
pondentes à contenção ou à gratutdade das tarifas. 
quando houver. serão calculadas por comissão com
posta por três auditores designados. respecttvamen
te. pelo poder concedente. pela concessionária e 
pelo agente fiduciário. 

CAPÍTULO V 
Assembléia dos investidores 

Art. 16. Os titulares de TPR de uma mesma 
emissão poderão. a qualquer tempo. reunir-se em 
assembléia. a fim de deliberar sobre matéria de inte
resse comum. 

§ 1.• A assembléia poderá ser convocada pelo 
agente ftduciário ou por investidores que repre
sentem 1 O% (dez por cento). no minimo. do valor to
tal subscnto em cada emissão de TPR. 

§ 2.' A assembléia se instalará. em primeira 
convocacão. com a presença de investidores que 
representem. no minimo um quarto __ do valor tntal 
subscmo em cada emtssão de TPR ou. era segunda 
convocação. com qualquer número. 

§ 3.' Ressalvadas as exceções 'previstas-nesta 
lei. a assembléia deliberará com o_ voto dos_ mYeStl

dores que representem a matona do valor total subs
cnto de TPR presente na assembléia. 

CAPiTuLO VI 
Requisitos para a emissão 

Art. 17. São requisitos essenctais para cada 
emissão de TPR: 

1 - a autorização da assembléia geral de acio
nistas da concessionária. inclusive quanto às maté
rias de que trata o art. 6", 

II - o arquivarr>ento. no registro do comércio. e 
.a publicação. nos termos do disposto no art. 289 da 
Lei n2 6.404. de 15 de dezembro de 1976. com a re
dação que lhe foi conferido pela Lei n' 9.457. de 5-5-
1997, da ata da assembléia geral de acionistas. a 
que se refere o inciso anterior. 

- III - o registro da emissão pública. na Comis
são de Valores Mobiliários - CVM e em sistema cen
tralizado ou integrado de custódia e liquidação finan
ceira de títulos. 

\é:APÍTULO VIl 
Responsabilidades civil e penal 

Art. 18 A concessionária e o agente distribuidor 
da emissão responderão civilmente perante os in
vestidores e o agente fiduciário. pelos prejuízos que 
lhes causar. por dolo ou culpa, no desempenho de 
suas-obngações;-presctifas -por esra lei e-pela éscn
tura de emt5são. 

Art. 19 O agente fiduciário respondera civil
mente. perante os investidores. pelos prejuízos que 
lhes causar. por dolo ou culpa, no desempenho de 
suas obrigações, prescritas por esta lei ou pela es
critura de emissão. 

Art. 20 A indélrída retenção. Pela concessioná
ria ou pelo agentê!íduciárío dos valores c:Orrespon
dentes ao percentual da recetta da concessão. per
tencente aos tnvestidores. constttuirá crime de apro
priação indébita previsto na legislação penaL 

CAPÍTULOV!ll 
- Disposições Finais 

Art. 21 A Comissão de Valores Mobiliários -
CVM editara normas complementares d;sciplinando 
as ofertas públicas e os respr :tivos registras dos va
lores mobiliários de que __ t--;a esta Lei. bem assim, 
as regras de contabil~;:ão de ativos e passivos. 
caso-necessárias. 

· Art. 22 Os ganhos de. capital decorrentes da 
vemia go TPR estão isentos de tributos. inclusive 
quanto às efetuadas por Pessoa Física. 

Art. 23 Esta lei entrara em vtgor na data coo su< 
. publicação. revogaaãs as disposições em contrariO. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Senador Carlos Patrocínio. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N~ 1.112, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, da Emenda nº 8-PLEN ao PLS nº 21 fi, de 1997. 

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1997.
Senador José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A Emenda destacada nº 8 será votada oportuna
mente. 

Em votação a Emenda nº 7, de parecer favora-
vel, 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 

É a seguinte a emenda aprovada: 

EMENDA 7-PLEN AO PLS Nº 216, DE 1997 
Inclua-se o § 1 º no art. 15, renumerando-se os 

demais: 

"Art. 15. ······················-·-····-··-·-··---·· 
§ 1° Fica o poder concedente proibido 

de proceder ao resgate de TPR durante o 
período em que estiver assumindo as obri
gações estabelecidas no inciso I. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
- Votação em globo das Emendas nºs 1 a 6, de pa
recer contrário. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Rejeitadas. 
São as seguintes as emendas rejeitadas: 

EMENDA 1- PLEN AO PLS Nº 216, DE 1997 

Dê-se ao art. 32 , § 2º, a seguinte redação: 

"Art. 3º-·'"--'"·········'"·······················"--···"· 

§ 2º Os valores correspondentes ao 
percentual da receita integrarão, para o fim 
de recolhimento de tributos, a receita bruta 
das vendas e serviços da concessionária, 
sendo por esta recebidos dos consumidores 
ou usuários, em nome e conta dos investido
res <: a ""r···s ::~msieridos, por intermédio do 
agen:e :1• .• uc1áno.:l 

EMENDA 2-PLEN AO PLS Nº 216, DE 1997 

Substitua-se, no art. 52, § 2º, a expressão "au
torização de financiamento• por "amortização de fi
nanciamento" 

EMENDA 3-PLEN AO PLS Nº 216, DE 1997 

Inclua-se os seguintes § 3º no art. 52, renume
rando-se os demais: 

"Art. 5° ................................................. . 

§ 3º Cada concessionária poderá reali
zar mais de uma emissão de TPR seja para 
investimento qu amortização de financia
mento, mas a soma dos valores globais das 
emissões não ·poderá exceder a 50% (cin
qüenta por cento) do valor das receitas to
tais previstas para o prazo de vigência do di
reito dos investidores." 

"EMENDA-4~PI:EWA01'[S"Nº-2T6;-DE 1997 

Inclua-se no art. 7º o seguinte inciso IV: 
"Art. 7º ................................................. . 

N - a emissão de iPR cujo prazo de 
vigênCiado direito-dos investidores ultrapas

-se a data de extinção da concessão." 

. EMENDA 5-Pl EN AO PLS Nº i16, DE 1997 

Dê-se ao art. 15, inciso I, a seguinte redação: 
"Art. 15 ................................................ . 

. J _;_assumir.as .. obrigações da conces
sionária perante os investidores, bem como 
transferí-las à nova concessionária, na hipó
tese de intervenção na concessão;····-········· 

~·••••~•••.•••••••oOuooO~•.••••,•••••••~•:•.•••••••••o••••••••ooo 

EMENDA 6-PLEN AOPLS Nº 216, DE 1997 

Substituir, no il.rt: · 15, inciso 11; 'a expressão 
"empreeridimeno" por "emp~eendimerüo". 

OSR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magaihães) 
-Votação da Emenda nº 8 destacada . 
~" O SR. JOSÉ ROBERTO AR~UOA (PSDB -

"PEL:;;;~~,presiden~ !?~_pªlav~~para ençami-
nhara votação. - .. 

- "~-~-··o SFt PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
-V. Exª tem a palavra. ' · 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB -
_DF. Para_encaminhar_a_ vota_Çã(). Sem revisão· do 
orador.).- Sr. Presidente, como Relator, encaminho 
voto contrário,. pelas~razões já _debatidas: esse É! o 
ponto de-maío-r afrafivic{ade desse novo instrumento 
de cápitalizaçao: · Por ·essá razão,- Sr. Presidente, 
·consideramos que·aeváser rejeitado. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em votação a Emenda n2 8, de parecer contrário. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Rejeitada. 

É a seguinte a emenda rejeitada: 

EMENDA N2 8- PLEN AO 
PLS N2 216, DE 1997 

Suprima-se o art. 22. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Sobre a mesa, parecer, oferecendo a redação final 
para o PLS n° 216, de 1997, que será lida pelo Sr. 1° 
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio. 

É lido o seguinte: 

PARECER N° 839, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Lei do 
Senado n2 216, de 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Lei do Senado n° 216, de 1997, que 
dispõe sobre o Título de Participação em Receita de 
Serviço Concedido (TPR) e dá outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 1 O de dezem
bro de 1997. -Antonio Carlos Magalhães, Presi
dente - Ronaldo Cunha Lima, Relator - Geraldo 
Melo- Carlos Patrocínio. 

ANEXO AO PARECER N2 839, DE 1997 

Dispõe sobre o Titulo de Participa
ção em Receita de Serviço Público Con
cedido - TPR·e dá outras providências. • 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares 

Art. 12 São as concessionárias de serviço públi
co autorizadas a emitir Títulos de Participação em 
Receita de Serviço Público Concedido - TPR que 
terá por finalidade a captação de recu·rsos no merca
do de valores nacionais ou externo, para: 

I - investimento na implantação, ampliação, re
cuperação ou melhoria de empreendimento em ser
viço público concedido, precedido ou não da execu
ção de obra pública, pela União, pelo Distrito Fede
ral, por Estado ou Município ou por suas empresas; e 

11 - amortização de financiamento contraído 
com o fim de realizar o investimento de que trata o 
inciso anterior. 

Art. 22 Para efeitos desta lei, entende-se por: 

I - concessão: a concessão de serviço público 
como definida pelos incisos 11 e III do art. 29 da Lei nQ 
8.987, de 13 de "fevereiro de 1995, e regulada pelos 
demais preceitos desse diploma legal e da Lei n9 
9.074, de 7 de julho de 1995; 

11 - concessionária: uma sociedade por ações, 
titular de concessão de serviço público, delegada na 
forma da lei pela União, pelo Distrito Federal, por Es
tado ou Município; 

III -escritura de emissão: escritura pública ou
torgada pela concessionária emitente, com a interve
niência do poder concedente; 

IV- empreendimento: a obra pública a ser exe
cutada ou o equipamento a ser adquirido e montado 
por uma concessionária; 

-V -·receita da concessão: a receita operacional 
bruta gerada pela atividade resultante da concessão, 
na qual será promovido, por uma concessionária, o 
empreendimento, mencionado no inciso anterior e 
que servirá de base para a incidência do percentual 
da receita de que trata o inciso VIl, deste artigo; 

VI - investidores: subscritores ou detentores do 
TPR; 

VIl - percentual da receita da concessão: o 
percentual incidente sobre a receita da concessão 
mencionada no inciso V, fixado na escritura e emis
são e pertencente, durante o prazo determinado na
quele documento, aos investidores; 

VIII - agente distribuidor da emissão: institui
ção finnaceira e demais sociedades integrantes do 
sistema de distribuição de valores mobiliários, na for
ma prevista na Lei n2 6.385, de 7 de dezembro de 
1976, com a redação que lhe foi dada "ela Lei n2 
9.457, de 5 de maio de 1997; 

IX - agente fiduciário: instituição fi;-. nceira au
torizada a funcionar no País e que tenha por objeto a 
administração ou a custódia de bens de terceiros, in
dicada para fiscalizar a emissão dos TPR e proteger 
os direitos e interesses dos investidores; 

X - instituição depositária: instituição autoriza
da pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM a 
exercer a atividade de depósito e custódia de títulos 
e valores mobiliários negociados em bolsa de valo
res ou mercado de balcão. 

CAPÍTULO 11 
Emissão e Características do TPR 

Art. 32 Em conformidade com o disposto nesta 
lei, uma concessionária poderá emitir Título de Partici
pação em Rece~a de Serviço Público Concedido- TPR, 
de natureza patrimonial, que conferirá, aos investidores, 
o direito de prticipação na receita da concessão no per
centual determinado na escritura de emissão. 
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§ 1 º A subscrição do TPR importará na cessão, 
pela concessiom!rria~_c_o:rn:-a::anoên-cta·uo1Jo-der con
cedente e na aquisição. pelo investidor, da titularida
de da participação no percentual da receita da con
cessão. 

§ 2º Os valores correspondentes ao percentual 
da receira da concessão não integrarão, para qual
quer fim de direito, a receira bruta das vendas e ser
viços da concessionária, senuo por esta recebidos 
dos consumidores ou usuários, em nome e conta 
dos investidores e a estes tranferidos, por intermédio 
do agente fiduciário. 

Art. 49 O TPR terá as seguintes características: 
I - natureza: valor mobiliário de participação no 

percentual da receita da concessão; 
11 - forma: nominativa, podendo ser escriturai 

registrado na conta depósito do TPR aberta em 
nome do investidor em livro próprio; 

III - preço da subscrição e forma de pagamen
to: a serem estabelecidos na escritura de emissão; 

IV - prazo: não excedente ao da concessão a 
que estiver vinculado, estabelecido na escritu:ra de 
emissão; 

V - valor: expresso empercentual de participa
ção na receita da concessão; 

VI - realização do percentual da participação: 
em dinheiro e na forma, periodicidade e prazos esta
belecidos na escritura de emissão; 

Vil - forma de colocação no mercado: pública 
ou privada, sendo aplicáveis, no que couber, as nor
mas estabeleicdas pela Comissão de Valores Mobi
liários - CVM; 

Vlll - circular 1o: livre, mediante transferência 
registrada em sistema centralizado ou integrado de 
custódia e liquidação financeira de títulos ou median
te o lançamento efetuado pela instituição depositá
ria, autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários 
- CVM, nos termos previstos no § 12 do art. 35 da 
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, com a re
dação que lhe foi dada j.Jela Lei nº 9.457, de 5 de 
maio de 1997. 

Art. 5º A emissão ~út:!ica do TPR dependerá 
de prévio registro na Co:n'~sào de Valores Mobiliá
rios - CVM, obedecido ~ ,- 'Squisitos estabelecidos, 
por aquela autarquia. 

<> 19 As emissõ"'s te T?R deverão ser numera
das ora1nalmente. pocenco ser-dividas em-séne-s-. 

§ 2º Cada concess onária poderá realizar mais 
de uma emissão do TPR seja para investimento ·ou 
amortização de iir:1nciamento,_mas a soma dos va
lores globais das emissões não deverá exceder a 
50% lcinqüenta por cento) do valor do investimento 

folal reJalíVOao empreendimeinfo-;deveriêio, no inínl
-:mo-;--20%\vinte por cento)aeste valor total do inves
timento, corresponder ao- aparte -de- recursos pró-
prios; sooforma-cfecapílal:-_______ - -

-c§-39 O TPR não será resgatável, conversível 
óu permutável por qualquer partiCipação acionária 
ou títulos de crédito, da concessionária. 

_CAPÍTULO III 
Escritura de Emissão 

-Art. 6º Cada emissão do TPR será objeto de 
escritura de emissão outorgada pela concessionária 
emitente, com a interveniência do agente fiducioná
rÍ() e do _podecçpoçed!mte~disporá,_obrigatoriame_n~_ 
te, sobre: 

I -o valor global da emissão; 
- -- 11 - a descrição detalhada do investimento a 

ser implantado ou do financiamento aser amortizado 
com o produto da emissão, bem como informações 
essenciais sobre a concessionária e a concessão; 

III -modo de colocação do TPR no mercado; 
1'1- forma de re_sga1e_d_o TPR; 
V - a quantidadé do TPR de que se constituirá 

a'"-mlss.ao:. oectfcõ::-mJ:i---stias · caractEilistJcas:; ~o: preço -
e o prazo da subscrição e a forma e o prazo de sua 
il}tegralização; 

VI- a definição ~_a receita da conce.ssã6, bem 
como a fixação do percentual da receita da conces
são que será cedido aos investidores e do prazo de 
)figência do direito dos investidores e de validade 
dosTPR; .. 

Vil - a forma, a periodicidade e os prazos para 
a transferência~ em din[leiro: 

a) à concessionária, pelos iiwestidores ou pelo 
agente distribuidor daemissão, quando se tratar de 
oferta pública, do produto da colocação do TPR, no 
mercado; 

·- b) ao agente fiduciário, pela concessionária, 
dos valores corresponaenles ao percentual da recei
ta da concessão; e -

c) aos investidores, pelo agente fiduciário, dos 
valores correspondentes · ao percentual que lhes 
compete da receita da concessão mediante partilha; 

VIII- as multas ecos juros moratórias, no caso 
da inobservância de qualquer um dos prazos, a que 
se re1ere o-inc1so anterior e as penalidades no caso 
do descumprimento de obrigações imputadas à con
cessionária~ aooagenteaistfibiiidof-da eniísSã.o e ao 
agente fiduciário; 

IX - a investidura do agente fiduciário e o 
modo de SUaSUDStÍtUIÇOO~ 6em ·como o montante, á . 
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periodicidade e a forma de respectiva remuneração 
pelos investidore_s; 

X - o procedimento e o prazo para a indeniza
ção de que trata o art. 15,jociso llJ; 

XI - as garantias de performance a serem ofe
recidas e os seguros a serem contratados pela con
cessionària;se·houver; 

XII - as obrigações e os_ direitos da conc.e_ssJo, 
nària, do agente distribuidor da emissão, em caso de 
emissão pública, do agente fiduciário _e dos investido.:: 
res, bem como as obrigações do poder concedente; 

XIII- a indicação da conta corrente e da agên
cia centralizadora se a arrecadaçãQ:_da_starifas for 
efetuadas através da reda bancária; 

XIV- a indicação da conta corrente e_cfa agê.!lc_ 
cia barcária onde deverá ser depositado o produto 
da arrecadação das tarifas, no caso de a mesma~ 
não se efetuar através da sede bancária~-

XV - faculdade de -o agente fiduciário, repre
sentante dos investidores, conceder mandato à con
cessionária para que proceda, na hipótese de ina
dimplemento do usuário, a cobrança, inclusive. da_ 
parcela da receita de titularidade dos Jnvestidore_s_;_ __ 

XVI - o foro competente para os eventuais lití
gios entre a concessionária, o agente fidllciáriQ._Q 
agente distribuidor da emissão e os investidores e 
entre estes e o poder c-oncedente, admitido, alterna
tivamente, o juízo arbitral, mediante compromisso 
extrajudicial, na forma do_disposto na Lei nº 9.307, 
de 23 de setembro de 199fi; 

XVII -a submissão dos litígios a que se refere 
o inciso anterior à legislação e ao foro brasileiws, 
mesmo no caso de emissão no mercado extem..Q~
investidores estrangeiros; 

XVIII- outras condições, prescritas por esta ou 
por outra lei, estabelecidas pelo poder concedente 
ou acordadas entre a concessionária, o poder con
cedente, o agente distribuidor da emissão e o agente! 
fiduciário. bem como as demais relações obri_gacio
nais entre eles. 

Parágrafo_ único. A validade e eficácia da escri
tura de emissão perante terceiros está condicionada 
à sua publicação resumidamente, no Diário Oficial 
e em jornal de grande circulação nacional do lugar 
da sede da concessi-onária. 

CAPÍTULO 
Obrigações e Direitos 

Art. 7° São vedadas: 
I - a aquisição, pela concessionária, do TPR 

de sua emissão; 

11 - a aquisição, por empresa ou controlador do 
_ _m_e_smo_gwpo económico da concessionária. do TPR 

de sua emissão; 
Jll-=-.a_ preferência para os acionistas da con

cessionária subscreverem TPR de sua emissão. 
Art. 8° É assegurado ao poder concedente e à 

Comissão de Valores Mobiliários - CVM, no exerci
cio dos poderes que lhes são leqalmente conferidos, 
o direito de fiscalizar a emissão e a colocação do 
Tf"R El~sde~_aís- ê)br~g?~9-~--d~_cõri<:El:OSiQ[_lária, do 

_agente distribui{jor~da _emissão, instituição depositá-
ria e do agente fiduciário, sern prejuízo do atendi
mento das demais·· disposiçoes aplicaveis que disci

plinem a sua competeriCia-dOpõêlei""êõnceâente e'aa 
-c-omJssao-cfeWlores· NíobifíáíTos =TVM no -focanfe, 
respectivamente, ao ·exercfCíoãaconcessãoea-ns--
calização do _ _mercado de capitais. 
-- ---Arr.· 9"-os valores--corresponaehtes-aopercerF 
!ualaa rece1taaa concessao pertente!nle§a-6sln-
vestidores serão transferidos, pela concessionária 
-ao agente fiduciário, que os receberá na qualidade 
de representante legal dos investidores. 

§ 1 º A concessionária será depositária dos v a
"leres correspondentes ao percentual da receita da 
concessão.,. até a Lespectiva transferência ao agente 
fiduciário. 

§ 2º Far-se-á a transferência de que trata este 
artigo mediante depósitos, em dinheiro, ern conta 
corrente especial do agente fiduciário, na forma, pe
riodicidade e prazos estabelecidos na escritura de 
~emissão~ 

§ 3º Se a arr.acadação da_receita da conces_são 
-for efetuada através da rede bancária, deverá o 
·-a-gente fiduciário receber diretamente do estabeleci
mento bancário centralizador da receita, os valores 
correspondentes ao percentual da receita da con
cessão. 

§ 4° Se a arrecadação da receita da concessão 
·não for efetuada através da rede bancária deverá a 

--concessionária abrir conta corrente especial onde 
-deverá ser depositado o produto da arrecadação das 

tarifas. correspondentes ao. pércentualda-receitá aa.· 
concessão. 

§ 5º Os valores correspondentes ao percentual 
da receita da concessão, urna vez recebidos pelo 
agente fiduclárío, -poderão ser por-este apfiCaaos no 
mercadcrfinanceiro, na forma e prazos estabelecidos 
na escritura de emissão ate as datas das respédivas 
partilhas entre os investidores. 
~~§ 69 Os valores- correspondentes ao perceniúál 

da receita da .concessão serão partilhados, pelo 
-agente fiduciário, éntre os investidores, de acordo 
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com a sua participação, na forma, periodicidade e 
prazos estabelecidos na escritura de emiss_ão. 

§ 72 Após a implantação do-empreendimento, a 
concessionária, com lucros ou reservas existentes, 
poderá processar o resgate do TPR emitidos, obser
vando a forma disposta na~escritura de emissão. 
desde que para tirá-los aefinitivamente de circula
ção. 

Art. 1 O. São obrigações da concessionária: 
I ~ aplicar o produto de cada emissão do TPR 

exclusivamente no investimento ou na amortização 
de financiamento, a que se referem os incisos e I e 11 
do art. 12 ; 

11 ~ transferir ao agente fiduciário, de acordo 
com o disposto no art. 92, os valores corresponden
tes ao percentual da receita da concessão perten
cente aos investidores; 

III - dar garantia de performance a e.fetivar a 
contratação dos seguros previstos na escritura de 
emissão; 

IV - custear: 
a) a contratação do agente distribuidor d_a 

emissão, dos serviços de escrituração e de coloca
ção do TPR; 

b) a publicação, resumidamente, no Diário Qfj

cial e em jornal de grande circulação nacional, da 
escritura de emissão, bem como das demais publi
cações exigidas por lei ou em ato da Comissão de 
Valores Mobiliános- CVM; 

c) o registro de cada emissão pública do TPR, 
na Comissão de_ Valores Mobiliários - CVM e em_ 
sistema centralizado ou integrado de custódia e liquic 
dação financeira de titulas; . . ' 

V - enviar, ao agente fiduciário, cópia das suas 
demonstrações financeiras e do seu relatório da ad
ministração, referente a cada exercfcio sociat bem 
como de demonstrativos-mensais dos mpntante_s da 
receita da concessão e dos valores correspondentes 
ao percentual dessa receita depositados na conta 
corrente especial de que trata o art. 92 ; 

VI - manter as reservas necessárias à adequa
da execução do serviço público concedido; 

VIl - realizar a cobrança da divida dos consu
midores inadimplentes inclusive do percentual ria re
ceita da concessão, quando for exercida pelo ag~onte fi
duciário a faculdade a que alude o inciso XV do art. 62; 

VIII - outras, estabelecidas na escritura de 
emissão. 

Art. 11. São direitos dos investidores: 
I - receber, em dinheiro, os valores correspon

dentes a sua participação, como titular do TPR; 

II - transferir livremente o TPR a terceiros, na 
Jmmaprevista no inciso VIII do art. 42 ; 

III - requisitai; ao agente fiduciário, cópia dos 
documentos referidos n inciso V do art. 1 O. 

§ _ 12 Na ·hipótese de a concessionária violar 
_qualquer preceito desta Lei, da legislação relativa a 
~concessões de serviço público ou da escritura de 
-~emiSsao; será-facoltado, aos investidores que repre
·s:eotem 5.1% (ci.Dgüenta e um por cento) do valor to
tal de cada sub-scl'i,Ç_ão do TP-R~ pr(>por ao poder con-

.Jõedentec.ef11_e~osição fu~~rJ1entat:l_~<Ii~terv~nção 
n~c;oncess_ão,n()~.!~rmosdo_ di~os!o n()~ arts. 3~ e_ 
:3!_da lei n2 8.987_,_de 13__<j_§_ fever~iro de_1995, e .e>_ 
prazo, os objetivos e os limites da medida, bem as
sim sugerir o nome do interventor. 

Art. 12. São obrigações. do agente distribuidor 
-da emissão: 

I - promover, na qualidade de mandatário da 
c-oncessionária~ a errlissão ~e-a cofocàÇão do TP-FCno 
mercado, divulgar o lançamento e receber o preço 
da subscrição;-

--li - preparar e assinar, juntamente com a con-
-cessionária; o prospecto-âEn::ada emissão- do TPR, 
o que-coiíteFá · os~aa:aõsl'ffiilCípaissoore a concessão, 
a concessionária, b empreendimento e sua viabilida-

-de- técnica e econômicocfinanceira, a tecnologia nele 
empregada e a escritura de emissão, indicando a le
gislação aplicável, a perspectiva de demanda dos 
seNiços;·o-putencial da respectiva receita, os segu-

·-ros-cuntratados e o.s riscos cobertos e, se for o caso, 
-as medidas adotadas para a proteção ao meio am-
-biente, sem Çirejuízo de outras informações que a 
Comis?ão de VajOJEl.~_o.Qiliá.dQ.ê_-__ CVI\If_ venh? a 

-exigir; 
li! - promover:]unto -â Comissão de Valores 

Mobiliários - CVM e o- sistema centralizado ou inte
··grado de custÓdia e Ii\l~fdiÇ?o)jnanceira ele títulos, 
o-registro da titularidade dosvaloreo:mobiffáríos-emi
tidos e" o registro. da oferta. de cada emissãopú5lica 
do TPR; 

IV - entregar à- concessionaria o produto da 
emissão e colocação do TPR no mercado oo prazo 
previsto no cOntrato -de distribuição com a mesina 

. .celebrado. 
--Ar't. 13. o agen!efiduciário representa, nos ter

mcis desta Lei e da e-scritura de emíssãó, a comu
nhão dos investidores perante a concessionária. 

_ . Parágrafo único. São obrigações do agente fi
~uciano: 

I - acettar a investidura. na escril:LJra de; emissão; 
II - receber da concessionária, ou levantar jun

to ao estabeleciment~_l:>an.c.<í.riQ. centralizadorda ar-
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recadação das tarifas, os valores cçmespondentes 
ao percentual da receita cja concessão e apiicaAos 
no mercado, em nome dos investido,res. de acordo 
com o disposto na escritura de emissi!lo; 

III - partilhar, entre os investidores, os valores 
correspondentes às participações de que cada um 
for titular: 

IV - fiscalizar: 
a) a correta e integral aplicação, no empreendi

mento, do produto da emissão do TPR, bem como a 
aplicação da parte de recursos próprios da conces
sionária no empreendimento, de acordo com o pre
vtsto na escritura de emissão; 

b) a arrecadação das tarifas pagas pelos usuá
nos e os valores correspondentes ao percentual da 
receita da concessão que pertence aos investidores~ 

c) a colocação do TPR, no mercado; 
V- proteger e defender os direitos e interesses 

dos investidores, podendo, para tanto, usar de qual
quer ação ou procedimento judicial ou extrajudicial, 
inclusive bloqueio de recursos de conta b;:mcária da 
concessionária, devendo as despesas a seremin
corridas para tal, serem previamente aprovadas pela 
Assembléia de investidores, aos quais serão imputa
dos os respectivos valores na proporção da sua titu
laridade na emissão; 

VI - notificar aos investidores e ao poder con
cedente. no- prazo máximo de trinta dias de suo; 
ocorrência, qualquer inadimplemento da concessio
nan'l. quanto a obrigações estabelecidas par?st~L,e 
ou assumtdas na escritura de emissão; 

Vil - apresentar aos investidores. na peri
odicidade prevista na escritura de emissão. relatório 
sobre a implantaç_ão ao empreendimento e sobre a 
arrecadação da receita, após sua implantação; e 

VIII - outras, estabelecidas na escritura de 
emtssão. 

Art. 14. Não poderá aceitar a função de agente 
itduciário a instituição financeira: 

a) controlada, controladora ou coligação da 
concessionána, bem como que pertença· ao mesmo 
grupo económico controlador da con~essionária: 

b) que seja credora, por qualquer título, da 
concesstonária; 

c) cujos administradores tenham inter?s§e__na 
concesstonária; 

d) que de qualquer outro modo se coloque em 
sttuação de conflito de interesses pelo exercido da 
função. 

Art. 15. O poder concedente é obrigado a: 
I - assumir as obrigações da concessionária 

perante os investidores, bem conno transferi-las à 

nova concessionária, na hipótese de intervenção na 
concessão ou na sua exttnçao antes ão-sel:ilermo-fifràl; -

li - reajustar e rever as tantas ao empreendí,
mento; e 

-jÜ_ .,-_ i11_cte:nizir~(,s investido rés, em dinheiro, O e 
acordo com o procedimento -e c no-prazo'estabeleddo 
na escritura de emissão e por intermédio do agente 
fiduciário, na hipótese de contenção ou gratuidade 
do valor das tarifas do empreendimento, por imposi
ção legal ou ato de império, ainda que por razões de 
política econômlcáou sdeial. 

-- § 1 2 -É ü"poõer concedenle--proibido de proce
der ao resgate- do TPR durante o período em que 
estiver assumindo as obrigações estabelecidas no 
inciso 1. 

§ 2° A indenização a que se refere o inciso III 
-serã flxãcla--no ·valor correspondente à aplicação do 

percentual da receita da concessão sobre a média 
diaria."desta, ·r1osUititnos doze meses em que a tarifa 
houver sido cobrada. 

§ 32 Para fins de composição da média diária a 
~-qt.Je aluae·()'j:iarâgraf<:nn11erior, l3:'s_p_aTcelas corres

pondentes à contenção ou à gratuidade das tarifas, 
quando houver, serão calculadas por comissão com
posta por três auditores designados, respectivamen-

- te" peLQJJader concedente, pela concessionária e 
- pelo agente-fíât:rctá:rto. 

CAPÍTULO V 
Assemolefa -dos Investidores 

___ Ait.16 .. Qs_titu@r§~ __ d9_ TPR _de uma mesrn.a 
emissão poderão, a qualquer tempo, reunir-se em 
assembléia, a fim (je deliberar sobre matéria de inte
resse comum. 

§ 1 º A assembléia poderá ser convocada pelo 
agente fiduciário ou por investidores que repre

_.se.ntem 10% (d_e:<!;. por cento), no mínimo, do valar to
tal subscrito em cada emissão do TPR. 

§ 22 A assembléia se instalará, em primeira 
convocação. com a presença de investidores que 
representem, no mínimo um quarto do valor total 

csubscrito em cada emissão do TPR ou, em segunda 
convocação. com qualquer número. 

- § 3° Ressalvadas as exceções previstas nesta 
Lei, a assembléia deliberará com o vota dos investi

. dores. que representem a maioria do valor total subs
crito do TPR presentes na assembléia. 

CAPÍTULO VI 
Reqaísitos-paraa Emissão 

Art. 17. São requisitos essenciais para cada 
emissão do TPR: 

-~ -~--iliiiiiili! 
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I - a autorização da assembléia geral de acJo
nístas da concessionária, inclusive quanto às maté
rias de que trata o arL69 ; 

11 - o arquivamento, no registro do comércTo;·e 
a publicação, nos termos do disposto no art. 289 da 
Lei nº 6.404. de 15 de dezembro de 1976. com a re
dação que lhe foi confe~:\Ji! pela Lei nº 9.457, de 5 
de maio de 1997, C::: ~ta da assembléia geral de 
acionista, a que se refere o inciso anterior; 

III -o registro da emissão pública, na Comis
são de Valores M-::biliários- CNM e em sistema cen
tralizado ou Integrado de custódia e liquidação finan
ceira de títulos. 

CAPÍTULO VIl 
Responsabilidades Civil e Penal 

Art. 18. A concessionária e o agente distribui
dor da emissão responderão civilmente perante os 
investidores e o agente fiduciário, pelos prejuízos 
que lhes causar, por dolo ou.!:ulpa, no desempenho 
de suas obrigações, prescritas por esta Lei e pela 
escritura de emissão. 

Art. 19. O agente fiduciário responderá civil
mente. perante os· investidores, pelos prejuízos que 
lhes causar, por dolo ou culpa. no desempenho de 
suas obrigações, prescritas por esta Lei ou pela es
cntura de emissão. 

Art. 20. A indevida retenção, pela concessioná
ria ou pelo agente fiduciário ou pelo agente fiduciário 
dos valores correspondentes ao percentual da recei
ta da concessão, pertencente aos · investidores, 
constituirá crime de apropriação-Tnôébifa preVisto na 
legislação penal. 

CAPÍTULO VIII 
Disposições Finais 

Art. 21. A Comissão de Valores Mobiliários -
CVM editará normas complementares disciplinando 
os ofertas públicas e os respectivos registras dos vàc 
lares mobiliários de que trata esta Lei, bem assim, 
as regras de contabilização de ativos e passivos, 
caso necessárias_ 

Art. 22. Os .ganhos de capital decorrente da 
venda do TPR estão isentos de tributos, inclusive 
quanto às efetuadas por pessoa física. 

Art. 23. Esta Lei entra em vigor nadata de sua 
publicação. 

Art. 24. Revogam-se as··dispos;çóes em cci~llfác 
rio. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães) 
- Aorovado o projeto e estando a matéria em regime de 
urgência. passa-se à imediata apreciação da redação finaL 

Em discussão a redação.finaL (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

- Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentad9~- (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à Câmara dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhãe_s) 

-ltem6: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 58, DE 1997 
(Em regime de urgência. nos termos do 

Requerimento fi'!! 'f.1 02. âe 1997- art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da _Câmara nº 58, de 1997 (n° 
1.530/96, na Casa de origem). de iniciativa 
do Presidente da República. que dispõe so
bre a absorção, pela União, de obrigação do 
Departamento Nacional de Estradas de Ro-

--dagem- DNER, tendo 
Parecer favorável, sob n° 803, de 

1997, da Comissão de Assuntos Econômi
cos. Relator: Senador Levy Dias. 

Poderão ser oferecidas emendas até o encer
-ramento da d1scussão. 

Passa-se à discussão do projeto em turno úni
co. (Pausa.) 

Não havendJ quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Qs Srs. Senad_ores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
À sanção. 

-Éa. segUinte a:·maféria aprovada: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 58, DE 1997 
(N°1.530/96. na Casa de orig~m). 

_ -(De iniciativa do Presidente da República) 

Dispõe sobre a absorção, pela 
-União, de obrigação do Departamento 
-Nacional de Estradas de Rodagem -
~DNER. 

'U-Con-gress6 Nacíonãl aecfefa:-
Art. 1 2 Fiêa ã. ü n1ãó autoriz-ada a assumir o sal

do devedor da operação de crédito interno contrata
da pelo Departamento Nacional de Estradas de Ro
.dagem -~ bNER, no:valor odginário equivalente a 
US$220,000,000,00 (duzentos e vinte milhões de 
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dólares norte-americanos), acrescido dos encargos 
contratualmente ajustados. 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
-Item 7: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento nº 1.024, de 1997, do Senador Ro
meu Tu ma, solicitando, nos tenmos regimen
tais, tramitação conjunta do Projeto de Lei 
da Câmara nº 102, de 1996, com o Projeto 
de Lei do Senado nº 187, de 1997, por ver
sarem sobre legitimação para causas peran
te os juizados especiais cíveis. 

Votação do requerimento em turno único. 
Os Srs. Senadores que_o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
-~ ..,rovado. 
"' ?rojeto de Lei da Câmara nº 102, de 1996 e 

) Projeto de Lei do Senado nº 187, de 1997, passam 
a. :ram1tar em conjunto e vão à Comissão dé-Consti
tuição, Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
-Item 8: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n9 1 .027, de 1 997, do Senador Edi
son Lobão, solicitando, nos tenmos regimen
tais, a retirada, em caráter definitivo, do Pro
jeto de Lei do Senado nºB3, de 1997, de 
sua autoria, que altera di~positivos dÔ De
creto-lei nº 972, de 17 de outubro de 1969, 
que dispõe· sobre o exercício-da profissiáo de 
jornalista. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto de Lei do Senado nº 83, de 1997, vai 

definitivamente para o Arquivo. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 

-item 9: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento nº 1.062, de 1997, do Senador Lúcio 
Alcântara, solicitando, nos termos regimen
tais, tramitação conjunta dos Projetas de Lei 
do Senado n9s 128 e 209, de 1 995, por ver
sarem sobre programas de construção de 
habitações populares. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentaãos. (Pausa.) 

Aprovado. 
·Os Projetes de Lei do Senado nºs 128 e 209, 

de 1995, passam a tramitar em conjuníO, e as matl§c
rias vão à Comissão de Assuntos Econõmicos e, 
posteriormente, à Comissão de Assuntos Sociais, 
cabendo a esta última a decisão terminativa. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Item 10: 

Quarto dia de_ discussão, em primeiro 
turno, da-Proposta de Emenda à Constitui
ção nº 63; de 1995, de il.iJlórfa do Senador 
Gilberto Miranda e outros senhores Senado
res, que altera e revoga dispositivos da 
ConstituiÇão Federal pertinentes à Justiça 
do Trabalho, tendo Parecer sob nº 681, de 
4997, d~Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, Relator: Senador Jefferson Pé
res, favorável, nos termos da Emenda nº 1-
CCJ (substitutivo), que apresenta, com vo-

-tos contrários dos Senadores Lúcio Alcânta
ra, Sergio Machado, Ney Suassuna e Espe
ridião Amin. 

À proposta foram apresentadas quatro emendas. 
A Presidência esclarece ao Plenário que a ma

téria constará da Ordem do Dia durante cinco dias 
- úteis. Transcorre f\cje o-quarto dia de discussão em 
- primeiro turno~ 

Em discussão a proposta e as emê'"ridãs~'(Pausa.) 
Não havendo querr. peça a palavra, a discus

são prosseguirá na próxima sessão deliberativa. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Matéria extrapauta. -Item 11: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 171, DE 1997 
- -(em regime de urgência, nos termos do 
Requerimel116 riº 1.109, de 1997- art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução nº 171, 1997 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Econômicos 
como conclusão de seu parecer nº 831, de 
1997. Relator: Senador Romero Jucá), que 
autoriza o Estado de Mato Grosso do Sul a 
contratar operação de crédito junto à Caixa 
Econômica Federal no âmbito do Programa 
de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fis
cal dos Estados, no valor total de quarenta 
milhões de reais. 
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A Presidência esclarece ao Plenário que pode" 
rão ser oferecidas emendas à proposição até o _en, 
cerramento da discuss-ão. 

Em discussão o projeto em turno tinico. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra. encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quetram

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. (Pausa.). 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Sobre a mesa, parecer, oferecendo a redaçãoJinat:d_o: 
Projeto de Resolução n9 171, de 1997, que será lido 
pelo Sr. 1 º Secretário em exercício, SenadOrCárlos 
Patrocínio. 

É lido o seguinte: 

PARECER N9 840, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção nº 171, de 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do ProJeto de Resolução nº 171, de 1997. que auto
riza o Estado do Mato Grosso do Sul a contratar 
operação de crédito junto à Caixa Econõmica Fede
ral- CEF, no âmbito do Programa de Apoio à Rees
truturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados. no valor 
total de R$40.000.000,00 (quarenta milhões de 
reais). 

Sala das Reuniões da Comissão. 1 O de de
zembro de 1997. - Antt;>nio Carlos Magalhães, 
Presidente - Ronaldo Cunha Lima, Relator - Ge
raldo Melo- Carlos Patrocínio. 

ANEXO AO PARECER N2 840, DE 1997 

Faço saber que o Senado Federal aprovou. e 
eu, . Presidente, nos termos do 
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a 
seguintP. 

RESOLUÇÃO Nº . DE 1 997 

Autoriza o Estado do mato Grosso 
do Sul a contratar operação de crédito 
junto à Caixa Econômica Federal - CEF, 
no âmbito do Programa de Apoio à Rees
truturação e ao Ajuste Fiscal dos Esta
dos, no valor total de R$40.000.000,00 
(quare~ta milhões de reais). 

-o~senado Feàeral resolve: 
-Ar!. 1º É o Estado do Mato Grosso do Sul auto-

. rizado a contratar operação de crédito junto à Caixa 
Econômica Federal - CEF. no âmbito do Programa 
de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos 

=-staao-s.-rió-valõf totarae-R$40~ooo.ooo.oo (quaren
=-'ta~mllnoesele reais):-

-§ 1 º Os recursos referidos neste artigo desti
nam-se, integral e obrigatoriamente, a financiar o 

-Programa Especial de incentivo ao Desligamento 
Voluntário do Poder Executivo. 

§ 29 A utilização dos recursos referidos neste 
artigo para fins diversos do autorizado por esta Re
solução implicará o vencimento imediato da totalida
de _da oper_a~q__dg_ çr:~jtg cje,_ QU:ELtl'_atgt e~@ norma" 
sem prejuízo das sanções legais pertinentes ao 
caso. 

Art. 29 A operação de crédito terá as seguintes 
condições flnanceírasoásiC:as: - -- - - -

a) valor pretendido: R$40.000.000,00 (quarenta 
milhões de reais); 

b) encargos financeiros: 
- sobre os saldos devedores atualizados, inci

dirão, a partir da data em que os recursos estejam 
colocados à disposição do beneficiário, encargos fi
nanceiros equivalentes ao custo de captação médio 
da CEF, apurado combase no balancete do mês an
terior ao da data de liberação da Rrimeira parcela, 
acrescido de 0;5% a.m. (cinco décimos por cento ao 
mês); 

.., os .encài'gos S.e.rão~c:apitalizaaos mensaimen
te-~-prefixados trimestralmente, com base no ultimo 

- balancete da CEF; 
- a CEF fará jus à comissão de abertura de 

crédito correspondente a 1,5% (um inteiro e cinco 
décimos por cento) sobre o valor do crédito aberto, 
incidente no ato da liberação de cada parcela; 

c) condições de pagamento: 
-:: a. _d_ívldª_ será paga em quatorze prestações 

mens_ai~Lc9nse~utivªs,_ça,IQULada cQm bªsE:!_nai<l.bE:!
Ia Price; 

d)Ijáranfiéi:-a.· ser concedida pela Unfão;-

e) çontragara.nti.a.: re.cu_rsos_ provenientes das 
receitas próprias, cotas-partes do Fundo de Partici
pação dos Estados, créditos previstos na Lei Com
plementar nº 87. de 13 de setembro de 1996, e ou
tras garantias em direito admitidas; 

f) destinação dos recursos: financiar o progra
ma de ajuste do quadro de pessoal (Programa Espe
cial de incentivo ao Desligamento Voluntário do Po
der Executivo), do Estado de Mato Grosso do Sul. 
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Art. 32 Esta Resolução entra_e!Jl lligo.r na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Aprovado o projeto e estando a matéda em regime de 
urgência, passa-se à imediata apreciação da reclaçãofinal. 

Em discussão a_redação firu;l.I.-(F'ai.Js<f) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. ' 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pa..usa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Item 12: 

.PROJETO DE RESOLUÇÃO Ne 172, DE 1997. 
1Em regime de urgência, nos termos dg _ 

"'-"·~uerimento n° 1.11 O, de 1997- ar!. 3::!6Lb) 

Discussão, em turno único, do Prqjeto 
de Resolução n2 172, de 1997 (apresentado 
pela Comissão de Assuntas _Eco.DôiJlj_ç_qs" 
como conclusão de seu Parecer n° 832,_de 
1997, Relator José Fogaça), que autoriza o 
Estado de Minas Gerais a ele,var teJTIR.or~ja
mente, e em caráter excepci:onal, os limite_s 
estabelecidos no art. 4°, incisos I e II, da Re
solução n2 69, de 1995, e a contratar opera
ção de crédito junto à Companhia Vale do 
Rio Doce S/ A, no valor de nove m.i!hões, _dY: 
zentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e 
sessenta e seis reais e quarentª-_e se[s ego, 
ta vos. 

A Presidência esclarece ao Plenário. quJ>. pode
rão ser oferecidas emenâas·a proposição até o en
cerramento da discussão. 

Em discussão o projeto em tumo único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerrp a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam_ q'l1ei_ra:m 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. (Pausa.). 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Sobre a mesa, parecer, oferecendo a redação final do 
Projeto de Resolução no 172, de 19_97, que será lido 
pelo Sr. 1 o Secretário Pm exercício, Senador Carlos Pª- __ 
trocínio. 

É lido o seguinte: 

PARECER N° 841, DE 1997 
(Da Comissão Dire_tora) _ 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n° 172, de 1997. 

-A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n° 172, de 1997, que auto
riza o Estado de Mínas Gerais a elevar temporaria
mente, e em caráier excepcional, os limites estabe-

-lecidos no art. 4°, incisos fe 11, da Resolução no 69, 
de 1995, do Senado Federal, e a contratar operação 
de crédito junto à Companhia Vale do Rio Doce S.A. 
no valor dé-R$9.264:666;46(nove ITliihões, duzentos 
e sessenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e 
seis reais e quarenta e seis centavos). 

Sala de Reuniões da Comissão, 10 de dezem
bro de 1997. -Antonio Carlos Magalhães, Presi
dente - Ronaldo Cunha Lima, Relator- Carlos Pa
trocínio- Lucídio Porte lia. 

ANEXO AO PARECER N° 841, DE 1997 

Eaç_o_s_@.Jll..Que o Senado FedemL?prqyou~_e 
_eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do 
Regimento Interno promulgo a seguinte 

- --RESOLUÇÃO N° , DE 1997 

Aufor'iza o-Estàaóâe Minas Gerais a 
elevar temporariamente, e em caráter ex
.cepcional, os limites estabelecidos no 
art. 4o, Incisos· r e 11, da-Resolução no 69, 

.de .. l99.5, do Senado Federal, e a contra
tar operação de crédito junto à Compa
nhia Vale do Rio Doce S.A, no valor de 
R$ 9.264:666,46 (nove milhões, duzentos 

-.e-sessenta e quatro mil, seiscentos e ses
senta e seis reais e quarenta e seis centa--
vos). · - -- · 

;;Q:Senaâo Federal resolve: 
-A.rt. 1 o É o Estado de Minas Gerais autorizaao 

-a elevar temporariamente, e em caráter excepcional, 
os limites estabelecidos no art. 4e, incisos I e 11, da 

-Resolução no 69, de 1995, do Senado Federal, e a 
contratar operação de crédito junto à Companhia 

__ Vale do Rio Doce S.A, no valor de R$9.264.666,46 
(nove milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, 
seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis 
centavos). 

----Parágrafo único. Os recursos referidos neste 
-artrgo serao aesttnaaos ao ftnancramentooa-s-- s·eco 
guintes obras _e P_r:qgramas: 
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I - Programa de Mobilização ComiTnítána do 
Serviço Voluntário de Assistência Social,.,.- SERVAS 
- R$1.264.666,46 (um milhão, duzentos e-sessenta 
e quatro mil, seiscentos e se.is reais e quarenta e 
seis centavos); 

11- obras na rodovia MG-120, no trecho Riacho 
de Machados- BR-251 - R$2.300.000,00 (dóis mi-
lhões e trezentos mil reais); · 

III - obras no trecho BR-116, entroncamento 
de Tumiritinga -_, Capitão Andrade-ltanhomi ·
R$1.000.000,00 (umn1ilhão de-reaiS); 

IV - obras na rodovia MG-232, no trecho Mes
quita-Santana do Paraíso - R$2.200.000,00 (dois 
milhões e duzentos mil reais); 

V - obras na rodovias que liga Dionísio a São 
Domingos do Prata- R$1.000.000,00 (um milhão de 
reais); 

VI - Centro de Feiras e Exposições de Minas 
Gerais - R$1.50o.ooo,oo (urrr-milnão e 'quinnermss 
mil reais}. 

Art. 29 A operação de crédito terá as seguintes 
condições financeiras: 

a) valor pretendido: R$9.264.666,46 "(nóvemF 
lhões, duzentos e sessenta e quatro mil, seiscentos 
e sessenta e seis reais e quarenta e .seis centavos); 

b) encargos: 
-no prazo de carêncta:juros de 1% a.a. (um 

por cento ao ano); 
- durante as amortizações: juros de "3% a.a. 

(três por cento ao ano); 
- reajuste do saldo devedor: 80% (oitenta por 

cento) da variação do !GP·M no período compreen
dido entre a liberação do mútuo e a amortização d.e 
cada parcela; 

c) condições de pagamento: 
- do principal: em dezesseis parcelas semes

trais, após carência de quatro semestres: 
-dos juros: semestralmente exigíveis, inclusive 

no período de carência; 
d) garantias: cotas do Fundo de Participação 

dos Estados- FPE. 
Art. 3º Esta autorização deverá ser exercida no 

prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado 
da data de sua publicação. 

Art. 49 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Aprovado o projeto e estando a matéria em regime de 
urgência. passa-se à imediata apreciação da rédação fjnat: 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 

Em votação. 
Os. Srs. Se_nadQ(es __ que a aprovam queiram 

permanecer sentados:-:{Pausa.} 
Aprovada. 
A matena va1 a proniTilgaçao. 

-O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
--A matéria constante do Item 13 da Ordem do Dia da 
presente sessão, nos termos do Regimento Interno, de
verá ser apreciada em sessão secreta. 

Solicito aos senhores funcionários as providên
cias necessárias a fim de que seja respeitado o dis

. positivo regimental. _ 

:(A-ses~o torn_a:se secreta às 17h e 
volta a ser pública às 17h8mín.) 

E o seguinte o item 13 apreciado em sessão 
secreta: 

MENSAGEM Nº 211, DE 1997 
Escoltiádé Chefe ôe MTssao Diplomática 

. Discussão, em turno único, do Parecer 
aa._ Com]S:s?.ccae R~Iaçõe_s Exteriores e De
fesa· Nacional sobre a Mensagem n9 211, de 
1997 (ng 1.472/97, na origem), pela qual o 

~-se-nnoTPresfdénte da República submete à 
deliberação do Senado o nome do Senhor 

-Márcio Paulo _cie Oliveira Dias, Ministro de 
Primeira classe da Carreira de bipfomata: · 

~ para ext)rc_?r__q_ função __ d_e J=mbai_xador do 
Brasil junto ao Reino da Bélgica. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães) 
-Está reaberta a sessão. 

Esgotada a matéõa constante da Ordem do Dia. 
Srs. Senadores, vamos receber a Comissão de 

Orçamento que se encontra neste plenário trazendo 
o-Orçamento da União do exercício próximo. A ses
são:portanfo, cohlínuapública e os Srs. Parlamenta· 
h~s. tenâoãfrefite-o~Pr~s"iaente Ney Suassuna, diri
g!rcse~ão,_à Mesa para entregar a proposta. (Pausa.} 

Concedo a palavra ao Presidente da Comissão 
deOrçamento;o_nobre Senador Ney Suassuna. 

o~=SB. NEY_SUASS.U.NA (PMDB - PB. Para 
uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) -
.SL-F'residente. do Con.gresso Nacional Antonio Car
losMagalhãe3>;---~r.:::Rerator:G-erarDef)úfaâ6Afa_cely 
aePaula, meus companheiros Senadores, minhas 
seoh_Qras e me_us s_,;niJores, est"rogsaqui cumprindo 

d1_oss.ao_b_rlgaç.ã.Qe..eota.gaodo, pela primeira vez em 
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muitos anos, a Proposta do Orçamento da República 
que vai vigorar no ano vindouro, ern_ tempo hábil . 

Foram muitos dias de trabalho, ontem mesmo 
encerramos às 4h30min uma reunião que se iniciou 
às 1 Ohs, mas o trabalho está entregue e a missão 
cumprida. 

Estamos regozijados e emocionados. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A Presidência do Senado e, no caso, do Congresso 
Nacional quer se congratular com a Comissão de 
Orçamento, com o seu Presidente Ney Suassuna, 
com o Deputado Aracely de Paula e com Iodes os 
membros pelo notável trabalho que realizaram fa
zendo o Orçamento de 1998 com total competência 
e, tenho certeza, nos moldes que a Nação deseja e 
dentro do prazo, o que não acontecia há muitos e 
muitos exercícios no País. E se há .uma obrigação 
do Legislativo a maior é a de dar, em tempo hábil, a 
Lei de Meios. 

Nesta oportunidade, quero me congratular, em 
nome do Congresso Nacional, com a Comissão de 
Orçamento, com o seu Presidente, com o seu Rela
tor e com todos os membros que r,ealizaram esse 
notável trabalho em favor do Congresso e do País. 
(Palmas) 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB -
DF) - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Tem a palavra V. Ex'!. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB -
DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, como Líder do Governo no Congresso, quero 
fazer das palavras de V. Exª o nosso testemunho. 
Nós acompanhamos o trabalho dos nossos Vi_<:e-Lí
deres no dia a dia nesta Comissão, quefoi c;q_nçlyzi
da com seriedade e firmeza pelo Senador Ney .Suas
suna. 

Gostaria de destacar, Sr. Presidente, pois me 
parece extremamente importante, o trabalho do Re
lator, o Deputado Aracely, e o dos Sub-Relatores. 
Foi um trabalho sério, dedicado e, mais do que isso, 
nesses últimos dias, atendendo a um chamamento 
de V. Ex• no sentido de que a Comissãovotasse a· 
proposta antes do prazo, a fim de que a mesma pu
desse ser encaminhada ao Plenário amanhã, a Co
missão trabalhou até às quatro horas da manhã de 
hoje. 

O Sr. Relator, especificamente, mostrou-se um 
parlamentar equilibrado, foi extremamente flexível no 

momento de receber as sugestões trazidas pela 
maioria dos membros da Comissão e é por isso, Sr. 
Pre:si!:l_ente, ~ qu_E,~esta_n']os r~aliz_ii_ri<l_O dois eventos: 
_p_rime:iro, e~tarnos _fonc;luLnd()_O orçam~nto cieQtrQ_do 
prazo de que (} C()ng_r-e:§§Odispõe; e, §egundo, fa~ 
zeodo-o por acordo de lideranças, inclusive aceitan
do as ponderações do Bloco de Oposição que tem 

-presença na Co-míssão Mista de Orçamento, o que 
deixa o resultado final desse trabalho transparente e 
fora de qualquer questionamento. 

Rnalmente, Sr. Presidente, quero registrar que foi 
fundamentar a disposiÇão -e-él' dêteirm1f1ação -dei v. EX" 
como Presidente do-Congresso para que esses prazos 
fossem cumpridos. 

Não é demais lembrar-que a existência do Par
lamento tem como base exatamente a discussão e a 
aprovação do Orçamento. E é a primeira vez, depois 

-de muitos anos~ qlie vamos, se Deus quiser, encer
rar o período legislativo votando o Orçamento que 
vafvigorarno PãTsa Çfamr-ae-1 2 de janeiro do próxi
mo exercício. 

- Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. FLA VJANO MELO (PMDB - AC) - Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães) 
-Concedo a palavra a V. Exª.-

O SR. FLAVIANO MELO (PMDB- AC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
apenas para registrar o meu voto, que não saiu re
gistrado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Será registrado o voto de V. Exª. 
- --Õ-SR. J-ÕSESEI'tRA (PSôe-.::. SP).:..: Sr. Presi-

dente, peço a palavra para uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador José Serra para uma 
comunicação. 

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB- SP. Para uma 
comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, haverá agora reunião da Comissão de Assun
tos Económicos. As 17ti3omTri. comparecei<r-à Co
missão o Ministro de Relações Exteriores, Dr. Felipe 
Lampréia, para falar a respeito das relações econó
micas Brasil-Paraguai especialmente da zona franca 
que o Paraguai está organizando. Esse depoimento, 
solicitado pelo Senador Jefferson Péres, não deve 
demorar mais que trinta ou quarenta minutos. Em 
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seguida haverá reunião extraordinária da CAE para 
examinar temas pendentes. ' 

Gostaria de solicitar não só aos membros da 
CAE, mas também aos da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, da Comissão de Relações 
Exteriores e das demais Comissões que compare
cessem a essa reunião, porque, apesar de ser emi
nentemente económico, o assunto de que tratare
mos tem, sem dúvida, muitas implicações políticas. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento nº 
1.111, de 1997, lkia no Expediente, de urgência para o 
Projeto de Lei da Câmara n9 55, que acrescenta incisos 
ao § 1 º do art 1 º da Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia da sessão do segundo dia útil subseqü- i1te. 
Sobre a mesa, pareceres que serão lidos pelo 

Sr. 19 Secretário em exercício, Senador Carlos Pa
trocínio. 

São lidos os seguintes: 

PARECERES 
(*)PARECER N2 842, DE 1997 

(Da Comissão Diretora) 

Redação final das Emendas do Se
nado ao Projeto de Lei da Câmara nº 118, 
de 1984 (nº 634., de 1975,.na Casa de ori
gem). 

A Comissão Temporária destinada a examinar 
o Projeto do Código Civil apresenta a redação final 
das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câ
mara nº 11 B, de 1984 (n9 634, de 1975, na Casa de 
origem), que institui o Código Civil. 

Sala de Reuniões da Comissão, 1 O de dezem
bro de 1997. -

(") Será publicado em Suplemento •s•, à presente edição. 

PARECER N2 843, DE 1997 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, ao Projeto de Lei da Câ
mara n2 55, de 1997 {N2 2.685-A, de 1996, 
na Casa de origem) que "Acrescenta inci-

sos ao § 1º do art. 12 da Lei n2 8.691, de 
28 de julho de 1993.' 

Relator: Senador Francelina Pereira 

· I - Relatório 

Vem ao exame desta Comissão o projeto de 
Lei da Câmara nº 55, de 1997, de iniciativa do Sr. 
Presidente da República, que acrescenta incisos ao 
§ 12 do art. 19 da Lei nº 8.691, de 28 de julho de 
1993, para .incluir a Fundação Casa de Rui Barbosa 
e o Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro no Plano de Carreiras para a área de Ciên
cia e Tec11ologiada Acir:!linistração Federal Direta, 
das Autarquias e das Fundações Federais. 

Na Câmara dos Deputados o projeto foi sub
metido à apreciação das -Comissões de Ciência e 
·tecnologia, ComunicaÇão e Informática; de Trabalho, 
e AdmirilstraÇaoe se!rVIÇo-Ptí51íco;e cre-ConsfituiÇão 
e Justiça, obtendo parecer favorável em todas elas. 

· .4:1n1Ciativado -sr:-Presiaente ·aa: Repúohca · foT 
respaldada pela Exposição de Motivos nº 168, de 12 
de ·dezembro de 1996," assinada pelos Ministros da 
Administração, Luiz Carlos Bresser Pereira, do Meio 
Ambiente, Gustavo Krause e da Cultura; FranCisco 

- Weffort. 
Eles mencionam que, nos termos do art. 1º da 

Lei nº 4.943, de 1996, a Fundação Casa de Rui Bar
bosa é uma instituição cultural destinada à pesquisa 
e à divulgação científ.::a e literária, que tem como fi
nalidade o desenvolvimento da cultura, da pesquisa 
e do ensino. 

Já o Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do 
Rio de Janeiro, na forma do art. 34 da Medida Provi
sória nº 1.498-24, tem por finalidade promover, reali
zar e divulgar pesquisas técnico-científicas sobre os 
recursos florísticos do Brasil. 

11 - Análise do Projeto 

A Lei -nº 8.691, de 28 de julho de 1993; dispõe 
sol:lJe o Pla119 de C::am;!iras para a área de Ciência e 
Tecnol6gTada Ac:frrunístraçãci-Drreta, aas A:utarqüias 
:e das . ..FundaçoesFederâ.is, que térihamcomo princi
pais objetivos a promoção e a realização da pesqui
sa EFdo-:aesenvolvimento tecnologico, relacronando
os explicitamente em seu§ 12 .do art. 1º. 

Estão listadas instituiçoes que tratam de uma 
variada gama de disciplinas classificadas como cien
tíficas, desde as que lidarrrcom as tradicionais ciên
cias_ exatas, puras ou _aplicadas, como é o caso do 
Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, ou da Fun
dação Osvaldo Cruz, até as que trabalham com mé-
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todos das modernas ciências sociais e humanas, a 
exemplo da Fundação Joaquim Nabuco. 

Ao propor a inclusão da Fundação Casa de Rui 
Barbosa e do Instituto de_ Pesquisas" Jardim Botânico 
do Rio de Janeiro, o Executivo corrige uma omissão 
em relação a essas duas instituições que se enqua
dram perfeitamente nos critérios que presidiram o 
Plano de" Carreira mencionado no projeto. 

III- Voto 

Por todas essas razões, meu voto é pela apro
vação do Projeto de Lei da Câmara nº 55, de 1997. 

É o parecer. 

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 1997.
Bernardo Cabral - Esperidião Amin - Lúcio Ai
cântara - Josaphat Marinho - Jefferson Peres -
Francelino Pereira - Edison Lobão - Jader Bar
balho- José Eduardo Outra - Ramez Tebet- Ro
meu Tuma - Roberto Freire- Leonel Paiva. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Os pareceres vão à publicação. O Projeto de Lei da 
Câmara nº 55, de 1997, cujo parecer foi lido anterior
mente, ficará perante a Mesa durante. cinco dias úteis, a 
fim de receber emendas, nos termos do art. 235, 11, 
d, do Regimento Interno, combinado com o art. 4º da 
Resolução nº 37, de 1995, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Volta-se, agora, à homenagem, iniciada na Hora do 
Expediente da presente sessão, requerida pela Se
nadora Benedita da Silva e outros Srs. Senadores, 
referente à Declaração Universal dos Direitos Huma-
nos. 

Concedo a palavra ao Senador Sebastião Ro
cha. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Leonel Paiva. 

O SR. LEONEL PAIVA (PFL- DF. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, por mais ligeira 
e superficial que seja, qualquer análise que se 
faça em relação à História de nosso tempo haverá 
de identificar, com evidente nitidez, os paradoxos 
e as contradições deste final de século. O avanço 
tecnológico - rigorosamente sem precedentes -
não é capaz de reduzir as enormes diferenças en
tre regiões, povos e classes sociais; a extraordiná
ria ampliação do conhecimento convive com milhõ
es de analfabetos pelo mundo afora; o conforto e 

as facilidades da vida material moderna não atingem 
colossais_ contingentes de âeserdados e exclu ido,; 
em todos os cantos: - - .. -

.Ademais, o momento histórico que vivemos é 
pródigo em determinadas características que, sob o 
ponto de vista moral e ético, não deixam de ser 
preocupantes. O vertiginoso ritmo da vida contempo
rânea faz com qüe a Tdéia de transitoriedade a tudo 
presida: a vinculação orgânica com o passado, es
sencial para a compreensão da trajetória das so
ciedades, deixa de existir, reduzindo a dimensão 
do tempo ao presente vivido. Daí a inegável crise 
de valores pela qual passamos e que tem na ba
nalização da_próJ>ria vida humana_ sua mais aguda 
expressão. 

Há, no entanto, aspectos altamente positivos 
que singularizam nossos dias. Entre esses. quero 
destacar um por sua relevância e sobretudo pelo 
que permite des.;ortinar em termos da História que 
as sociedades estão construindo. Refiro-me à cida
dania, cuja ampliação conceituai e prática tem sido a 
tônica das últimas décadas, constituindo-se em ver
dadeiro fenômeno de escala mundial. 

Ao falar de cidadania em nosso tempo, Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, estamos refe
rindo-nos à maior participação política dos cidadã
_os, ao aprimoramento da concepção de democra
cia, ao respeito aos direitos fundamentais da pes
soa humana. São conquistas que custaram muito 
esforço, muita luta, abnegação e força de vontade 
de homens e mulheres em todo o mundo, movidos 
pela crença de que a construção de uma socieda
de justa, fraterna e democrática pressupõe, em 
primeiro lugar, o respeito essencial à dignidade do 
ser humano. 

Exatamente por isso, Sr. Presidente, este 1 O 
·-de dezembro, que ora comemoramos, é data espe

cial para todos nós que, em cada canto do planeta, 
acreditamos na eterna possibilidade humana de 
crescer com seus erros, superar vicissitudes e edifi
car uma vida melhor. Há aproximadamente 50 anos, 
no dia 10 de dezembro de 1948, a Terceira Assem
bléia Geral da Organização das Nações Unidas pro
clamou a Declaração Universal dos Direitos Huma
nos. 

Reunida em Paris especialmente para esse 
tirri; a Assembléia..:: cóinpostã -de representantes a e 
65 países, dáles excluídos ()s derrotados na Segun
da Guerra Mundial - produziu um texto histórico. 
Pode-se dizer, com segurança, que a Declaração de 
1948 completava um ciclo que o final do século XVIII 
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hav1a iniciado, com as revoluções liberais que sepul
taram o antigo regime absolutista: a Declaração de 
Independência dos Estados Unidos, em 1776, e a 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 
generoso emblema da Revolução Francesa de 1789. 
Num espaço de dois séculos, três documentos deci
sivos no campo dos direitos humanos, verdadeiros 
marcos na História da Civilização. 

A cinqüentenária Declaração Universal dos Di
reitos Humanos, cuja proclamação o mundo hoje 
celebra, surgiu em um momento especial. O 
mundo buscava refa:z~ro-se da mais trágica e do
lorosa experiência bélica jamais vista, a Segun
da Guerra, encerrada então há três anos. Moti
vada, entre outras razões, pelas feridas mal ci
catrizadas da Grande Guerra de 1914-1918, o 
conflito iniciado em 1939, além de ter sido efeti
vamente universal e de ter propiciado a criação 
de armas atômicas -características que o distin
guem de todos os anteriores e ampliam seus 
efeitos dramáticos - colocou o mundo frente a 
um dilema atroz: preservar a civilização ou su
cumbir à barbárie nazi-fascista. 

O espírito que norteou a elaboração da Declara
ção Universal dos Direitos Humanos foi, pois, o da re
construção do mundo sobre novas bases, a exemplo 
do que já sinalizara, poucos meses após o fim da guer
ra, a própria Carta das Nações Unidas. Novas bases 
que se afastassem dos princípios e das práticas que, 
na primeira metade do século, haviam empurrado os 
povos para duas guerras mundiais e que, por isso 
mesmo, configuravam um modelo fracassado. 

Como bem assinalou bom Lucas Moreira Ne
ves, em primoroso texto publicado pelo Jornal do 
Brasil, em dezembro de 1988, a Declaração surgiu 
quando terminara, pouco mais de três anos antes, 
uma guerra que envolvera, de um modo ou de outro, 
a maioria dos países-membros. Estes conservavam, 
viva e dolorida, a memória de graves violações dos 
direitos humanos mais sagrados, na lógica absurda 
daquela guerra. E ao assinarem o documento, o fa
ziam com o íntimo desejo de que nunca mais fossem 
possíveis tais violações. 

Identificada com os novos tempos e com os 
anseios majoritários da opinião pública mundial, a 
Declaração de 1948 correspondeu a um inegável 
avanço em relação aos dois textos do final do sécUlo 
XVIII, aqui citados. Em conformidade com eles, rea
firma os direitos individuais, tais como liberdade de 
pensamento, de consciência, de religião; mais do 
que eles, introduz os direitos sociais, nos quais- se 

destacam o direito ao trabalho, à educação, à segu
. rança social, a um nível de vida satisfatório, ao re-
- pouso e ao lazer. - -

Em apenas trinta artigos, cuja elaboração con
tou com a decisiva participação de um brasileiro - o 
imortal Austregésilo deAthayde, tantas vezes Presi
dente da Academia Brasileira de Letras e oradores
colhido para fazer o discurso solene de proclamação 
do documento -, a Declaração explicita os direitos 
considerados fundamentais, a partir dos quais gravi
tam tantos outros, derivados e secundários. Sua 
marca, como conquista da civilização, está hoje pre
sente nas Constituições de praticamente todos os 
Estados representados na ONU. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, cele
brar, hoje, os quase cinqüenta anos da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos significa reafirmar 
nosso compromisso com a paz entre os povos, sa
bendo ser impossível conquistá-la e preservá-la sem 
o aparte da justiça e da democracia. 

Ao finalizar, não imagino forma mais adequada 
para fazê-lo senão repetir as palavras de nosso Aus
tregésilo de Athayde, escritas quando da celebração 
do quadragésimo aniversário da Declaração que ele 
ajudou a produzir: Nenhuma outra idéia supera a de 
que não haverá paz no mundo, nem democracia, 
nem justiça, sem que haja uma compenetração uni
versal dos valores éticos, morais, políticos, sociais e 
econômicos, englobados de maneira sintética, mas 
explícita, que assegurem ao homem a dignidade de 
sua pessoa. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Leonel Pai
va, o Sr. Antonio carias Magalhães, Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Geraldo Melo, 1~ Vice-Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os Srs. 
Senadores Abdias Nascimento e Ney Suassuna en
viaram manifestações sobre o mesmo assunto à 
Mesã,-para~sefem~put5fíCãdas na rorma do disposto
no art. 203 do Regimento Interno. 

S. Ex"-s serão atendidos. 

O SR. ABDIAS NASCIMENTO (BiocaiPDT - RJ) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, Sob a pro
teção de Olorum, inicio este pronunciamento. 

As manchetes dos Jornais dé hoje, dia interna
cional aos Direitos- Humanos; estampam um vez 
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mais as cenas de massacte que já se tornaram uma 
infeliz rotina em nosso país: o assassinato a tiros de 
quatro pessoas que dormiam sob a marquise de 
uma loja no subúrbio carioca de madureira; trágica 
evocação de outro morticínio, perpetrado na mesma 
cidade, há apenas quatro anos, que ficou para histó
ria como a chacina da Candelária. Em ambos os ca
sos, as vítimas foram seres humanos lançados lite
ralmente à rua da amargura por uma sociedade in
justa e desigual. Em ambas as situações, não se 
precisa sequer verificar a aparência deles para se ter 
certeza de serem todos, ou quase todos, componen
tes de um segmento que figura com destaque em to
das as tenebrosas estatísticas que situam p 6rª$.iJ 
entre os campeões mundiais da injustiça e da desi
gualdade: o dos brasileiros descendentes de afriêa
nos, desproporcionalmente representados entre as 
vítimas de outras matanças, como as de vigário ge
ral e do carandiru. 

Dias atrás, notícia também publicada nos prin
cipais jornais do País divulgava um relatório da Co
missão de Direitos Humanos da Organização dos 
Estados Americanos (OEA) que aponta não apenas 
a violência e a desigualdade da sociedade brasileira, 
aspectos que já nos acostumamos a viver denuncia
dos em diversos foros internacionais. Também expõe 
o racismo e a discriminação como elementos-<:have na 
composição desse quadro, o que se agrava pela difi
culdade e relutância dos brasileiros em sequer admitir 
a existência de problemas dessa natureza. 

Ainda recentemente, como membro da delega
ção do Congresso Brasileiro que visitou as Nações 
Unidas, por ocasião da qüinquagésima segunda ses
são de sua Assembléia Geral, tivemos acesso a dois 
documentos emblemáticos a esse·respeito um deles, 
de autoria de um relator especial enviado ao Brasil 
pelo Programa de ação para a terceira década de 
combate ao racismo e a discriminação racial, mos
trando uma situação muito distante da pretensa har
monia defendida pelos apóstolos da chamada ··De
mocracia Racial"; o outro, apresentado pela repre
sentação oficial do Governo Brasileiro àquela orga
nizção, pintando as relações raciais em nosso País 
com os tons róseos tradicionais e afirmando um re
púdio oficial ao racismo que, no entanto, jamais se 
traduziu em ações concretas em favor do grupo ma-
joritariamente discriminado. -

Acostumado, em mais de seis décadas de luta 
pela igualdade e a dignidade dos afro-brasileiros, a 
ser acusado de "ressentido", "complexado' ou "racis
ta às avessas - para ficar nos adjetivos mais co
muns com que me têm distinguido os defensores da 

supremacia branca, quase sempre disfarçados e 
"humanistas• ou "universalistas' -, é com satisfação 

_ qu~-v~nho. percebendo sinais de mudança em nossa 
sociedade. Parece que finalmente, ao impulso das 
idéias ardentemente defendidas pelo movimento ne
gro e apoiadas por seus aliados, setores de nos
sas. elites intelectl,l<lis e políticas começam a se 
conscientizar da necessidade de deixar de lado as 
afirmações vazias e começar a construir uma nova 
sociedade. Uma sociedade baseada no respeito 
aos direitos humanos de todos os seus segmen
tos, cuja diversidade étnica se passa a encarar, 

_ nij,o gomo entrave_-ª se_rs]Jperado por um assimila
. _ çjQo.isrno_mru.d.isfªrçaci_o. massoJTIQYernad_<Jir:c pa

trimónio de uma humanidade ao mesmo tempo 
una e multiforme. 

. É nesse-contexto- que registro a- homenagem 
j>Or_rnjrn recE!bid_a - e!l'l nomEJ.de todQ uov.o_ afro:. 

_ br~iiEl[ro -_no dia de ()ntem, ~mSão PÊ-IJIO, quando 
a seção local da ordem dos advogados do Brasil me 
concedeu, em função de minha luta em favor da 
igualdade racial, a menção honrosa do prêmio Franz 
de Castro Holzwarth/1997. Instituído· em 1982, 
com o propósito de laurear aqueles que se desta· 
cam na defesa intransigente dos direitos humanos, 
o prêmio Franz de Castro Holzwarth - cujo nome 
evoca um advogado metralhado pela polícia pau
lista quando aluava como mediador num motim de 
presos em Jacareí- tem distinguido pessoas iden
tificadas com as causas mais nobres em nosso 
país. Este ano, o prêmio foi concedido ao Rabino 
Henry Sobe!, pela promoção do ecumenismo e da 
paz entre os povos, e as duas outras menções 
honrosas à comunidade bragantina, pelo desperta
dor do seu povo na dedicação ao resgate da digni
dade dos encarcerados, e à procuradora Flávia 
Piovesan, pelo compromisso de idéias e de lutas 
na defesa dos direitos Fundamentais do ser huma
no. Nesse sentido, cabe destacar aqui o empenho 
e a dedicação do Presidente da OAB/São Paulo, Dr. 
Guido Andrade, bem como do Presidente da Comis
são de Direitos Humanos daquela entidade, Dr. Jairo 

- Fonseca. Essa homenagem prestada a um militante 
Afro-Brasileiro significa, portanto, o reconhecimento 
de nossa luta e a adesão a esta de setores funda
mentais para que possamos alcançar a verdadeira 

· harmonia racial, baseada na solidariedade e no res
peito mútuos. Assim, solicito à Mesa seja transcrito 
integralmente nos anais desta Casa o discurso que 
proferi ao receber essa homenagem. 

Axé! 
Abdias Nascimento. 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ABD!AS NASCIMENTO 
EM SEU DISCURSO: 

DISCURSO PRbFERIDO DURANTE A CERIMONIA EM 
QUE O SENADOR ABDIAS NASCIMENTO RECEBEU A 
MENÇÃO HONROSA DO PRÊMIO FRANZ DE CASTRO 
HOLZWARTH, DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO 
BRASIL, SEÇÃO DE SÃO PAULO A 9 DE DEZEMBRO 
DE 1997. 

Em primeiro lugar, quero manifestar minha satisfação ealegria por 
estar aqui esta noite, participando desta solenidade em que recebo menção 
honrosa do Prêmio Franz de Castro Hyolzwarth, da Ordem dos Advogados do 
Brasil, Secção de São Paulo. Além de estar na companhia de tão valorosos 
mulheres e homens, estou extremamente feliz pela inclusão de meu nome neste 
nobre contexto. Entendo que meu nome aqui não representa qualquer mérito 
pessoal, mas significa a inclusão do povo afrô-brasileiro, um povo qúe luta 
duramente há cinco séculos neste país, desde os seus primórdíos, em favor dos 
direitos humanos. É o povo cujos direitos humanos foram mais brutalmente 
agredidos ao longo da história deste país: o povo_ que durante séculos não 
mereceu nem o reconhecimento de sua prÓpria ccnid!Çãohumana. Enquanto-ao 
índio, massacrado e vilipendiado, ainda assim cabia a imagem digna do nobre 
selvagem, ao afiicano restavaapenas a p~cha de j)rimiti-vo~scrav~, ~ubmisso, 
bruto, ignorante e insensível: mn ente subumano,_uma mercac!()ria, rtler() objet~ 
de compra e venda. 

A coisificação da mulher e do homem afiicanos constitui o maior crime 
contra a humanidade registrado na história humana, perpetrado -durante séculos e 
alicerce não apenas do despovoamento, raptnagern edestruí~ão sísremáti:ca de 
um continente inteiro, como também da caça e assassinato de centenas de 
milhões de pessoas e sua escravização em oütros continenres,--sób brutalidade 
sem precedentes .. O gesto da OAB .ao incluir meu nome no rol dos 
homenageados de hoje constitui um marco histórico no processo de resgate 
dessa humanidade afro-descendente negada pelo Brasil oficial e pelas elites 
dominantes. Hoje, através de minha pessoa, a OAB se agrega às forças 
democráticas que apenas agóra começal!fã reconhecer que a lufa-de Zumbi dos 



--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DEZEMBRO DE 1997 Al\AIS DO SENADO FEDERAL 

Palmares, a luta dos africanos no Brasil, a luta dos afro-descendentes 
diariamente discrimmados neste pais. constitui ela mesma, por sua natureza, a 
luta pelos direitos humanos. Ainda há pouquíssimo tempo, esse reconhecnnento 
não existia, pois nós que denunciávamos o racismo. e a discriminação racial no 
Brasil éramos tachados de racistas ás av~s_sas~ _AQ_ protestar contra a 
discriminação. ouvíamos sempre a mesma resposta: - vocês estão criando Lun 
conflito que aqui não existe, estão querendo importar o problema dos Estados 
Unidos, pois nosso país é um país mestiço, e onde há mulato não há 
discriminação. Os racistas são vocês, nos diziam; a disêrirninação_no Brasil não 
é racial, é social e econômica, veja o caso do Pelé, vocês negros reacionários 
querem dividir a classe operária. Ainda hoje, invocam a nova raça criada pelo 
luso-tropicalismo no Brasil, como se não houvesse miscigenação na África do 
Sul ou nos Estados Unidos; esquecem ou omitem que a miscigenação em todo 
regime escravista e colonialista é _fruto _da _ dominaçã:o -~exuai da mulher 
subjugada, expressão máxima da dominação econômica, cultural, política e 
policial dessa mulher e de seu parceiro homem. 

A árdua luta dos afro-brasileiros contra o regime es~ravista mmca foi vista 
como luta a favor dos direitos humanos~ Nossa denúnci.a_da falsa_aboliçil:Q. lJUe 
nos atirou à rua e nos excluiu do mercado de trabalho li.vre, trazendo imigrantes 
europeus não só para ocupar os empregos nesse mercado como também para 
embranquecer a população, nunca foi ouvida corno uma denúncia de violação 
dos direitos humanos. Nosso grito contra a violência policial racista, contra esse 
sistema de justiça racista que prende os negros e solta os brancos, mmca foi 
ouvida como um grito a favor dos direitos humanos. Nossa luta para incluir nos 
curriculos escolares uma imagem digna do ser humano de descendência africana 
nunca foi reconhecida corno contribuição ao desenvolvimento dos direitos 
humanos no Brasil. Antes, essas iniciativas nossas são vistas - ainda hoj(;:, quero 
frisar - corno manifestação dos complexos psicológicos de uma gente ressentida, 
ou então como a baderna de um bando _de criadqres ele caso, TIUI11 país_ que, 
afinal. foi tão generoso com seus negrinhos a ponto até de permitir-lhes o acesso 
ao leite de suas mães, depois de satisfeitos os filhinhos brancos do senhor. 

Não sei se é ironia do destino ou vingança da história o fato de 
estar aqui em São Paulo recebendo esta homenagem, pois foi São Paulo que 
tantas vezes me prendeu, me jogou nos seus cárceres, me agrediu, me 
expulsando do Exército sob acusação de desordeiro por ter resistido à 
discriminação racial. Quantas noites em delegacias, quantos interrogatórios, 
quantos anos trancafiado na penitenciária. Em São Paulo iniciei minha jornada 
de luta contra o racismo, denunciando o racismo da guarda civil paulista que 
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aceitava só brancos. Em São Paulo aliei-me à fr~ilte negra, participando de seus 
atos públicos contra a discriminação. Nos bares e barbearias, nos bailes, no 
aluguel de moradia, no emprego, e em toda parte, brigava contra o racismo, fui 
preso por desordem, fui espancado nas masm-mn:rs-do gabinete de investigações 
paulistano. Em Campinas, ajudei a organizar, em 1938, OTongresso afro
campineiro. evento importante na denúncia do racismo explícito praticado 
naquela cidade. Na penitenciária, cumprindo pena como condenado à revelia, 
fundei o teatro do sentenciado, minha primeira iniciativa no campo da 
dramanirgia. que mais tarde daria novos frutos no Teatro Experimental do 
Negro. Por isso, me emocionei muitp ap verifíçar q1.lej1oje teria a oportunidade 
de assistir à apre:>~ntação do grupo de teatro- da cadeia pública de Bragança 
Paulista. Por isso também me orgulho muito de ser homenageado em nome de 
alguém que morreu junto aos presos, na luta pelos seus direitos. 

Não quero ficar apenas invocando o passado. Quem acredita que o 
racismo no Brasil é problema superado está redondamente enganado. Hoje, 
somos 59% da população, de acordo com dados da Datafolha, e temos os 
salários mais baixos, os maiores índices de analfabetismo, o menor acesso ao 
ensino superior, a menor partícipaçâo nos níveis mais-altos de renda, as maiores 
taxas de mortalidade, a maior concentração nos presídios, e assim por diante. Os 
números são de conhecimento público e de fácil constatação por qualquer 
pessoa sensível que caminhe pelo Brasil de olhos abertos; portanto não vou me 
alongar citando-os aqui. Apenas quero dizer o que os fatos comprovam: a 
questão racial não é um problema dos negros; é, hoje, uma questão nacional, 
matéria fundamental de direitos humanos. É talvez o problema mais importante 
de direitos humanos no Brasil atual. Nós afro-descendentes não somos apenas 
mais uma minoria entre tantas outras. Somos a maioria da população brasileira, e 
nossa sinmção não pode ficar à sombra de outtosrnais âestacadas na mídia e na 
memória coletiva. O maior holocausto perpetrado na história da humanidade foi 
o holocausto dos povos africanos, um genocídio que durou cindo séculos, ainda 
dura hoje, e que conta, além de centenas de milhões de vítimas, uma história 
incomparável de destinlição econômica, política, cultural e religiosa. Um 
genocídio que não acabou, que continua ainda em pauta, talvez de forma mais 
sutil e por isso mais eficaz. 

Nós temos contado, em nossa luta, com muitos aliados, e entre 
esses aliados estão os judeus, um povo também duramente disàirrlinaáo, vítiína 
de holocausto, com quem temos muito em éomum. Além da experiência de 
genocídio, temos em comum aquela _da diáspora, o processo de dispersão 
forçada de nossa gefite pelo mundo afora. Nossas comunidades em diversos 
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países. sofrem agressão e discriminaçüo em consequencia da sua identidade 
émica e culturaL Também temos em comum o fato de nossas formas de 
reli!,riosidade serem diferentes da norma que prevalece na sociedade ocidental. 
Nossas religiões. mal compreendidas, são alvos de discriminações específicas e 
são invocadas como motivo de discriminação contra nós. As_histórias dos nossos 
povos são diferentes. mas a experiência de discriminação, ódio e violência é a 
mesma na sua essência: O recente e an1al crescimento dos gmpos neo-nazistas e 
supremacistas brancos, bem como do xenofobismo ~-trropeu, nos atinge 
Igualmente. Por isso. considero muito apropriado o gesto da OAB, Secção de 
São Paulo. de incluir hoje o povo afro-brasileiro no seu rol de defensores dos 
direitos humanos. no mesmo ato em que homenageia esse bravo e valente rabino 
Henri Sobe!. 

Aproveitando esta oportunidade, quero convidar o rabino a mergulhar 
conosco nesta luta comum. uma luta em que o diálogo aberto, o esforço de 
compreensão mún1a, e a sensibilidade para a essência de nossa luta para além 
das diferenças históricas e materiais podem, não tenho dúvida, redundar em 
grandes ganhos para nossos dois povos. Já tive oportunidade, no Rio de Janeiro, 
de participar no seminário interétnico de direitos humanos e cidadania, realizado 
no Hotel Othon C opaca bana, Rio de Janeiro, em abril de 1997, oportunidade em 
que membros das comunidades judaica e afro-descendente trocaram 
experiências e formulara propostas de fi.Jturos trabalhos. Pensamos que, naquele 
evento, um passo foi dado na direção de construir uma reflexão importante em 
comum. Creio que ainda teremos muito a desenvolver no sentido de ações 
concretas em beneficio de nossos povos., na continuação desse diálogo com o 
objetivo de defender os direitos humanos em nosso país e no mundo. 

Acreditamos no diálogo, na tolerância, na solidariedade - formas 
ativas do amor- na constmção de urna ct!IUJra de paz para toda a humanidade. 

Ax 'l e. 

Abdias Nascimento. 
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O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB)- Sr. Pre
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, neste dia consagra
do à celebração de mats-um ·a-ntversá!to-da: Declara
ção Universal dos Direitos Humanos, também quero 
expressar meu apreço· ao tema, associando minha 
manifestação à de tantas outras pers-onalidades, es
pecialmente Senadores desta Casa, que sobre o as
sunto se pronunciaram. 

Creio não haver qualquer dúvida acerca da im
portância deste que é um dos mais extraordinários 
documentos que a História contemporânea foi capaz 
de produzir. Sob os auspícios da recém"<:riada Orga
nização das Nações Unidas, representantes de 65 
países reuniram-se em Paris, a dez de dezembro de 
1948, para proclamarem, com a devida soTeriiOade 
que o ato requeria, a Declaração Universal dos Direi
tos Humanos. 

Entre os principats·resp-onsáveís -pelo texto es
tava um brasileiro. alguém que, em tudo e por tudo, 
ao longo de toda a sua fecunda existência, sempre 
dignificou as mais caras tradições intelectuais e mo
rais de nossa gente. Falo de Austregésilo de Athay
de, imortal e presidente, por muitos e muitos anos, 
da Academia Brasileira de Letras. Sua atuação fun
damental na redaçâo do texto foi por todos reconhe~ 
cida e, não por acaso, sobre ele recaiu a escolha 
para pronunciar o discurso ·oficial no momento da 
proclamação. 

A Declaração que hoje celebramos tem tam
bém sua história. Não é mera coincidência o fato de 
vir à tona cerca de três·anos·após o término da Se
gunda Guerra Mundial. Ela reflete, com inegável pre
cisão, o espírito que, naquele momento, 'pairava so
bre todos os povos, esp-ecialmente daqueles que, 
mais diretamente, haviam sofrido o doloroso impacto 
do maior de todos os conflitos. Derrotado o totalita
rismo nazifascista, era-preciso sepultar de vez as 
perspectivas de uma nova conflagração mundial, 
mesmo porque o aparecimento de armasatõmlcas 
acenava, concretamente, para o próprio fim da hu
manidade. 

Desse modo, o espírito que norteou a elabora
ção da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
- um curto texto de trinta artigos, porém com e~em
plar densidade - foi o de que a paz duradoura, com 
que todos sonhavam, somente seria possível a partir 
da justiça e da democracia. Essa, sem dúvida, a 
grande lição que o documento legou para a posteri
dade: democracia, justiça e paz são conceitos abso
lutamente imbricados, os quais somente se realizam 
em ple:-:itude quando tomados em conjunto. 

Passados quase 2inqüenta anos de sua procla
mação, a DeClaração permanece rigorosamente 

· atual. Afinal, se, a princípio, é cada-vez-mais-remota
a possibilidade de um conflito mundial, da dimensão 
daqueles iniciados em 1914 e 1939, a luta pela ple
na democracia, pelo império da justiça e pelo inte
gralrespeitó ~(cTdadanYa permanecefrlna ordem do 
aasao-pnnCipiOS e OOjetivos que lmpelem-nomens· 
e mulheres, de todas as latitudes, a lutar por sua 
consecução, pressupQI}_do §e r cjígna a vida apenas 
quando a dignidade do ser humano e respeitada. 

Senhor Presidente, 

Senhoras e Senhores Senadores: 

Ao encerrar este meu breve pronunciamento, 
penso ser necessário lembrar que o sentido maior 

. de .. JJITlª-~G.()_memor~ç~tLÇÇtmP. _<LqtJe _prQmoyemos 
neste momento-e a-ópoftuniôããe que se nos oferece 
para:· reiterar, corrnoaa a: firmeza possível, nosso 
compromisso com a causa dos direitos humanos. 
Que; seguindo o espírito da Declaração de 1948, se
jamos capazes de, por nossas reflexões e ações, 
cotribuír para a ampliaç:ão da verdacjeira cidadania, 
assentada nos direitos fundamentais que conferem a 
todas as pessoas, sem qualquer tipo de exclusão, a 
dignidade Qüé ôeve. s_ar_meferife::-ão~ser humano: 

Na prática, isso significa fazer leis justas e ne
cessárias; diligenciar f!O sentido de garantir a todos 
-eâucaçao âe qualiaaae, atenâimento méâico, mora
dia, transporte, cultura e lazer; enfim, dar nossa con
tribuição ao esforço ~- que -deve ser coletivo - de 
construção de uma vida melhor para todos. 

Da Declaração de Independência dos Estados 
Unidos da América, em 1 i76, passando pela Decla
ração dos Direitos _do_~Homem e dQ Cidadão que a 
Revolução Francesa de 1789 difundiu, chegamos à 
Declaração Universal dos Direitos Humanos de 
1948. Três documentoJ>._que_sintetizam,num espaço 
de dois séculos, a capac;idade humana de com
preender seus erros e j)ropor saídas viáveis para su-
perá-los. _ _ . __ _ . 
- - .Que nós, neste final de século, sejamos capa
zes de assumir, como nossa, a luta pela construção 
de uma sociedade cada vez mais justa, democrática, 
fraterna e solidária. Que procuremos, com os instru
mentos disponíveis, oferecer nossa contribuição a 
esse esforço de, a cada dia, humanizar o próprio ho
mem! 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIOEN.TE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao Senador Artur da Távola para uma 
comunicação. 
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O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB/RJ. Para 
uma comunicação. Sem revisão do. orador J - Sr. 
Presidente. Sr" e Srs. Senadores, hoje o CNPq, 
Conselho Nacional de Pesquisas. iniciO! ym<!_~érie 
que merece a atenção dos_Srs. Sen<!doses pela im
portância e pelo significado. Trata-s~ de_i,JJ!la_·S~Jj!'J 
de bibliotecas virtuais de pesquisadores brasileiros, 
via Internet. Por intermédio da Internet, estudiosos 
brasileiros, pesquisadores, homens de ciência e ho
mens de pensamento, a partir de hoje, começam a 
ter a súmula de suas obras em plano de Internet, 
vale dizer. com alcance internacional. E o primeiro 
nome escolhido para esse trabalho - um trabalho 
exaustivo, de muito difícil explicação inclusive do 
ponto de vista técnico, é algt[ém que seguramentEJ. 
será muito caro ao. Presidente Antonio Carlos .Maga
lhães, e à Bancada baiana nesta Casa - foi o do 
professqr Anisio Teixeira. 

A obra do professor Anísio Teixeira, que, muito 
mais de uma obra existente ao tempo em que viveu, 
é uma obra de pensamento educacional, é uma obra 
de pesquisa de vários ângulos da atividade educ;;l
cional brasileira, a partir de hoje, faz parte dessa bi
blioteca virtual, com o nome Biblioteca VirtuaJ/l.nlsio 
Teixeira. 

Hoje foi inaugurada na Academia Brasileira d~ 
Ciências essa biblioteca virtual. Eu quero_daqui cum
primentar o CNPq - Conselho Nacional de Desen
volvimento Científico e Tecnológico - pela lembran
ça de traduzir o pensamento brasileiro na área dP. 
pesquisa, bem como acredito que er:n brevg tempo 
outras instituições - Ministério da Cu~ura, Bjpjiq~<;E
Nacional e várips outros -: rea,li;<:ern__trªbalbQ.s __ @._ 
mesma natureza em outras áreas e em outras dire
ções do pensamento brasileiro. 

Saber que estudantes de hoje, universitários 
de hoje, pesquisadores de hoje, como daqui a dez 
anos, podem nutrir-se, via Internet, em todo o Brasil, 
com o pensamento de um homem do_valo_r_cie_p.,nÍ?io 
Teixeira ou de outros que venham a. constit!Jir _a_bi::_ 
blioteca virtual, é a certeza de uma grande expansão 
de natureza pedagógica e educacional para o nosso 
Pa~. _ _ __ 

Por essa razão, eu não poderia deixar ae fazer 
o registro nesta Casa, cumprimentando o CNPq, os 
seus pesquisadores, pela realização desse impor: 
tante trabalho em prol da ciência, da cultura e do 
pensamento brasileiro. 

O SR. ROMEU TUMA (PFL- SP) -Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma comunicação ina
diável. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
_Q_q_ a. Pél.!ªvra, _por cinco__111_inuto~, par_a_l!ma _ cqmunica~ 
ção inadiável, aç:> nobre Senador Romeu Tuma. 

..Q. SR. ROMEU_ TUMA JPFL-=-S.E._E.ara uma _ 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) -
.Sr~PresiQ.ente, serei _r_ápido. Gostaria de consignar a 
esta Casa que, no último domingo, dia 7 de dezem
bro, às 1 o horas, na Catedral Ortodoxa de São Pau
lo, realizou-se a cerimônia de consagração como 
Metropolite do Brasil de Dom Damaskinos Mansour, 
Arcebispo Metropolitano da Igreja Católica Ortodoxa 
do Brasil. 

A cerimônia contou com a presença de desta
cadas autoridades eclesiásticas e teve por fim de
monstrar a ·cqmpetência, a qualificação e a formação 
cultural do Bispo Dom Damaskinos, que, nascido em 
Damasco - de onde origina minha família -, em 
1949, realizou seus estudos escolares na Escola 
São João Damasceno, em sua cidade natal. De 
1960 a 1975 viveu no L1bano, cursando naquele 
pais, em Balamand, a escola secundária. No período 
de 1979 a 19_7 4._ qesenvglveu seus estudos _acadê
micos, alcançando Licenciatura em Teologia pela 
Universidade de Balamand e Licenciatura em Litera
i~~~Árabepela univer~idade Libanesa-de~Beirute. -
Nesta mesma época foi professór de catequese nas 
e5cólas da Arquidiocese de Trípoli, no Líbano, sendo 
ordenado Diácono por Sua Beatitude o Patriarca da 
Igreja Antioquina, Elias IV, no ano de 1974. 

De 1976 a 1980, fez Doutorado, recebendo o 
·mul6-de ~estre em- Teologia pela- Universiaãae- de 
Tessalônica, na Grécia, em 1976 pelo Metropolita 
-Panaeleíi!lõn-Roâopolos; aõ Patriarcado Ecuménico. 
be 1980a~1986, esteve a serV'fçó no Pãfrlarcaâo All
tioquino em -Dariiasco; foi órador do Patriarcado e 
professor em ~sua escola. 

Em 1984, recebeu o título de Arquimandrita, 
por Sua Beatitude o Patriarca lgnátios IV. Diretor de 
coro e professor de música eclesiástica na Arquidio

-cese-de Damasco, de 1987 a 1991, Vigário Arqui
·episcopal para a parte síria da Arquidiocese de Ak-

kar. Dom Damaskinos Mansour, que fala fluente
mente á~at:Jg, ing!ê.§ e grego, fez estudos de hebrai
co ~e-aramaTcoe-possui, ainda noções de francês e 
português, foi eleito, em 1991, Bispo Auxiliar para a 

. Arquidiocese_de_$ãQ f'aulo._partic;ip()u_ de vários en
contros Conciliares Ecuménicos, como repre
sentante da Escola Teológica de Balamand e das 
Arquidioceses de Damasco e Akkar. 

Nesta oportunidade, Sr's e Srs. Senadores, 
envio desta tribuna os melhores cumprimentos à 
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personalidade ímpar que é Sua Eminência Reveren- O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL- TO) -
díssima, o Metropolite do Brasil, bom Damaskinos Se o Presidente permitir. 
Mansour. -O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) c.. Infeliz-

O Sr. Esperidião Amin (PPB-SC)- V. Exl me mente é impossível haver aparte em comunicação ina-
permite um aparte? diável, Senador Júlio Campos, como sabe V. Exª. 

O SR. ROMEU TUMA (PFL- SP)- Tem V. Exª O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL- TO)- O 
a o aparte. ex-Senador Benedito Vicente Ferreira foi, portanto, 

o Sr. Esperidião Amin (PPB _ SC) _ Só que- Presidente do Cegraf. Pautou a sua participação no 
ria me solidarizar com as palavras de v. Exl e dizer Senado Federal e· no Congresso Nacional por uma 
que 0 meu pai professava a religião ortodoxa. atuação marcante em defesa da família. 

o SR. ROMEU TUMA (PFL _ SP) _ Obrigado, Lembro-me que teve momentos acirrados den-
Senador, pelo aparte de v. Ex!'. tro do plenário cjuandó, lambem de saudoSa. memó

ria, o ex-Senador Nelson Carneiro queria instituir o 
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. divórcio em nosso País, 0 seu maior adversário nes-
0 SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL- TO)- sa questão foi o Senador Benedito Ferreira, mas 

Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunica-_ _ muitos dos seus postulados que eram pela união in-
ção inadiável. dissolúvel da família ainda persistem até hoje a 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Meio) - Conce- orientar várias pessoas e várias famílias. 
do a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocínio, Eu gostaria de solicitar de V. Ex• que consigne 
para uma comunicação inadiável, por cinco minutos. nos Anais do Congresso Nacional voto de profundo 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL - TO. pesar pelo falecimento do ex-Senador Benedito Fer-
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do reira e que mande as condolências à sua família, es-
orador.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, uti- pecialmente à Srª. Dirce lgnácio Ferreira. 
lizo este tempo que V. Exª me concede para cumprir Muito obrigado, Sr. Presidente. 
o doloroso dever de comunicar a este Plenário o ta- o SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) -
lecimento do ex-Senador Benedito Ferreira, ocorrido Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunica-
anteontem em Goiânia. ção inadiável. 

O ex-Senador Benedito Vicente Ferreira, ou __ O _SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Para 
Benedito Boasorte, como era mais conhecido, nas- uma comuf![cação inacjiávei, tem a palavra o Sena-
ceu em lpameri, no dia 12/07/1932. Exerceu manda- dor Lúcio Alcântara. 
to eletivo na Câmara dos Deputados de 1967 a 1971 o SR. LÚCIO ALCÃNT ARA (PSDB - CE. 
e de Senador por dois mandatos, de 1971 a 1979 e Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
1979 a 1987. Sempre pertenceu aos partidos políti- orador.)- sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Se-
cos da mesma linhagem, UDN, Arena, PDS e, ulti· nadares, parte da sessão de hoje foi dedicada à co-
mamente, era filiado ao PFL. Foi Presidente da UDN memoração do Dia da Declaração Universal dos Di-
em Goiás em 1961, Secretário-Geral da UDN de reitos Humanos. __ _ _ 
1962 a 1966. -Quero, neste momento, fazer um registro da 

Na Câmara dos Deputados, Sr. Presidente, o solenidade que ocorrau hoje no Palácio do Planalto, 
ex-Senador Benedito Vicente Ferreira participou das em_que o Excelentíssimo Senhor Presidente da Re-
seguintes Comissões: Minas e Energia, Agricultura, _ pública, Dr. Fernando Henrique Cardoso, fez a en-
Constituição e Justiça e -como Presidente âas Co~ trega de vários prêmios a personalidades e institui-
missões da Amazônia e Desenvolvimento do Centro- ções dedicadas à queslªo dos direitos humanos. Es-
Oeste. - tudantes de escolas públicas, responsáveis por pro-

No Senado Federal participou das seguintes jetos-"o_l!~d~~r?_'!!Jnorias, d_eficientes,_criança~d~ 
Comissões: Assuntos Regionais, Distrito Federal-e -~a foram hoje homenageados _c:om_esse prêf11iO _en-
Legislação Social, Agricultura, Finanças, Transporte tr:egt1_e -peJo -PreiifcleQte _cj_a _Flef:Júbli<2a e por membros 
e Obras e Segurança Nacional, foi eleito 4o Secretá- dacomunidade que fizeram, inclusive, _cl_oaçõ_es em 
rio da Mesa Diretora do Senado Federal e ocupou c::lTnfieiro-:-Empresários e-responsáveis-por instituiçõ-
naqueia oportunidade o cargo de Presidente do Cen- es públicas também. 
tro Gráfico· do Senado Federal, o Cegraf. E o Presidente Fernando Henrique sancionou 

O Sr. Júlio Campos (PFL- MT) - V. Ex• me duas leis muito importantes. Transformou em lei dois 
perrnite um aparte, nobre Senador? · projetes aprovados por este Congresso. O primeiro 
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deles foi o que trata do fornecimento gratuito da cer
tidão de nascimento e da certidão de óbito. Foi 
aquele projeto bastante discutido aqui no Senado e, 
depois, alterado e enviado à Câmara, onde foi apro
vado e, hoje, sancionado pelo Presidente da Repú
blica. 

É importante lembrar aue esse fato dá uma 
carta de cidadania a todos os brasileiros, aos mais 
pobres, a0s mais humildes, que passam a ter direito 
gratuitamente às certidões de nascimento e de óbito. 

O segundo projeto que o Senhor Presidente 
sancionou, transformando em lei, foi o de garantia 
de renda·mínima para ações socioeducativas. Tam
bém bastante discutido tanto na Câmara quanto no 
Senado, calcado em experiências já realizadas tanto 
aqui no Distrito Federal como em vários municípios 
do Brasil, tendo sido o projeto original implantado em 
Campinas pelo saudoso Prefeito José Roberto Ma
galhães Teixeira, o Grama, tive aqui a felicidade de 
ser Relator do projeto, elaborando o substitutivo que 
foi aprovado pelo Senado e, depois, enviado à Câ
mara, foi aprovado na íntegra. 

Então, pelo projeto, durante cinco anos, o Gover
no irá oferecer um subsídio financeiro às famílias po
bres, miseráveis mesmo, que, tendo filhos em idade 
escolar, farão jus a este estímulo se colocarem os fi
lhos na escola. Todos nós sabemos que só se rompe 
a barreira da miséria, da pobreza, do subdesenvolvi
mento pela instrução, pela educação. Então, esse pro
jeto tem um cunho de grande alcance social. 

Sr. Presidente, comemora-se o Dia da Declara
ção Universal dos Direitos Humanos e o Governo do 
Brasil, o Presidente Fernando Henrique Cardoso tem 
o que mostrar. Nós mesmos, no Instituto Teotonio 
Vilela, publicamos um manual onde consta toda a 
série de iniciativas que o Governo cte Sua Excelên
cia já tomou, por meio do Ministério da Justiça, Se
cretaria Nacional de Direitos Humanos, a cargo do 
Dr. José Gregori, que vem implantando uma série de 
providências e de projetes para melhorar a condição 
dos direitos humanos no Brasil. 

Isso não quer dizer que não temos problemas. 
Temos, sim, problemas graves. Mas, da mesma for
ma que reconhecemos a existência desses proble
mas, proclamamos as providências que o Governo 
vem adotando neste campo, com a indenização às 
famílias dos desaparecidos, dos torturados em cár
ceres e prisões. Se a indenização não devolve a 
vida dessas pessoas, pelo menos, o Estado se peni
tencia do que foi feito em seu nome, dando uma aju
da material às famílias dessas pessoas. 

Muito obrigado. 

O_ §1'3. PRE§lDE:N'fE: (Geraldo Melo) - Passa-
mos à lista de oradores. · · · · 

Com a palavra o nobre Senador José lgnácio 
Ferreira por permuta com o Senador Ney Suassuna. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB -
ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o 
Espírito Santo não é apenas mais um Eslb.do na fe
deração brasileira. É um Estado que se situa com or
gulho entre as oito unidades da federação, com índi
ces de qualidade de vida comparáveis aos dos paí
ses de Primeiro Mundo. Um retãngulo geográfico en
cravado bem no meio da costa do País, espaciai
!Jlente co11tiguo a() Nordeste, aos demais estados do 
Sudeste e do Sul, além de ligados ao Centro-Oeste 
por quase 2.000 quilómetros de ferrovias que pene
tram a hinterlândia brasileira. 

No passado, condenado pelo colonizador por
tuguês, durante 300 anos, a ser uma espécie de 
muro de proteção contra o invasor que quisesse 
chegar às Minas Gerais ou de lá sair para o oceano, 
o Espírito Santo não podia sequer ser desmatado. 
Os batalhões de engenharia do Exército eram proibi
dos de construir até pontilhões sobre córregos. Pois 
bem: os capixabas venceram e reverteram o próprio 
destino e, com o auxílio do imigrante europeu, so
bretudo italianos_E! alemães ... mas também polone
ses, suíços; holandeses, tiroleses, pomeranos e sí
rio-libaneses, índios, negros e portugueses, povoa
ram racionalmente o seu chão, em divisão fundiária 
exemplar para o País. E abriram janelas oceânicas 
para o mundo, construindo o importante complexo 
portuário, com 7 portos ao longo de sua costa de 
400 quilómetros. 

O Espírito Santo, quando ainda nem se imagi
nava o processo de globalização e integração com
petitiva que se vive hoje, conseguiu substituir o anti
go niodE!IO~éJ,grário monocult~r por uma economiadi
versnicada, hoje com 55% de serviços, 34% de in
dústrias e 11% do setor primário, com forte presença 
portuária ainda no tempo da substituição das impor
tações e de industrialização concentrada. É hoje tal
vez o Estado com melhores condições de integração 
na economia globalizada, eis que, a partir de sua 
malha rodoferroyi.ária e de uma base portuária mo
dema e eficiente, cumpre os pré-requisitos básicos 
de sua inserção nos mercados internos e externos 
do País. 

A revista Amanhã, edição de novembro último, 
publica reportagem analítica, com gráficos ilustrati
vos sobre minucioso estudo da Simonsen Associa
dos, de São Paulo. A matéria aponta os Estados 
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com melhor combinação de riqueza e infra-e~truJtJ.m, 
Trata-se de-um projeto lançado em 1996, com a 
preocupação de reunir e analisar esta.tísti~as regiq~ 
nais confiáveis, no momento em que se consolidaya 
a tendência de retomada dos investimeJ)tQs d_a eç_oc 
nomia brasileira. Os números apresentados no le
vantamento - diz a reportagem - oferecem um pai
nel revelador sobre o potencial dos Estados como lu
gares para se viver e para se investir. O estudo clas
sificou o Espírito Santo entre os dez Estados mais 
competitivos do Brasil, a partir de 98 indicadores de 
riqueza e infra-estrutura, cada um dos quais analisa
dos em termos de valor absoluto e valor: per capita. 
O Espírito Santo aparece em 9g lugar na lista dos 
dez Estados mais ricos do País, com base no PIB, 
potencial de consumo e outros indicadores de rjgue
za. O Espírito Santo está em 72 lugar, entre os dez 
mais competitivos, com base em indicadores de ri
queza e infra-estrutura económica e social. A expec
tativa de vida, ao nascer, no Espírito Santo, é de 
71 ,4 anos, o quarto lugar em expectativa de vida do 
País. O Estado é o oitavo do País em rO:dovias pavi
mentadas e em ferrovias. É o quarto consumidor de 
mW de energia do País por cada mil habitantes. E, 
em termos de dólares por habitante, é o maior ex
portador e o segundo maior importador do País. 

No tocante ao PIB, durante 25 anos, o Espírito 
Santo cresceu, percentualmente, por década, mais 
que o Brasil. De 70 a 80, de 80 a 90 e.de 90 a 94, 
crescemos percentualmente sempre mais que o PIB 
do Brasil. Em 1995, o Brasil cresceu 4,2% e o Espíri
to Santo, 7,88%. 

Somos o oitavo PIB per capita do Brasil, aci
ma de Minas Gerais, por exemplo. 

Em números de1995, o Espírito Santo exibe a 
maior movimentação portuária do País, com 24,87% 
da tonelagem exportada, contra 18,32% de São 
Paulo, 15,36% do Rio de Janeiro, 1 ,63% de Pernam
buco e 0,79% do Ceará. 

O complexo portuário do Espírito Santo é o 22 

maior exportador do País, acima do total exportado 
pelos portos do Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará 
e de qualquer outro sistema portuário do País. 

O complexo portuário do Espírito Santo disputa 
anualmente com o de Santos, a primeira colocação 
em arrecadação tributária de Imposto de Importação 
e IPI vinculado. 

Em 1995, o Espírito Santo foi o primeiro Estado 
do País em arrecadação portuária para a União: 
R$1. 700.ooo,oo (um bnhaó e setecentos milhões de 
reais), em número redondos. Em 1996, o Espírito 
Santo ficou em segundo lugar, e Santos em primei-

Jo . .J;m 19'ª-Z......'!...J?revísão é de R$1.400.Çl_9_(J,O.Q~
bilhão e quatrocentos. milhões de reais) de receita 

_ portuária . ci_e_lfl1JlOsto_cje JfT1portação_ e_IF'I_vinculad_(l,_ 
pãp_ ~.§2betnfl_c~~D.s!?~Sê.,_é!_ pri~flleif'!. 9l1. ~ _s~~unda 
receita do País. - ---

Em termQs de receitas cambiais, Espírito 
Santo, São Paulo e Rio de Janeiro são os Esta
dos que geram maior receita para o País. Em nú
meros de rraic;v95 a abnVilB, São Paulo gerou 
R$13.297 .882.()()0,00; Espírito Sario e Rb de Ja
neiro j.Jrtos, R$12.323.949.00),00; Ceará. Malanl-ão 
e Piauí, jJrrtps,_geraram. R$1.719.000.000,00. E 
Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernantxro e 
Alagoas, ;.rtos, geraram R$915.711.00),00. 

Mas nem tudo são flores. O relatório da Simon-
-sen Associados, supracitado, dá conta da situação 
perversa a que ficou -exposto o meu Espírito Santo 
no processo de desconcentração industrial que pre
sentemente ocorre no Brasil: O balanço das intençõ
es de investimentos, anunciados pelas empresas, 
mostra as conseqüências da indefinição geográfica 
do Espírito Sànto. A meiO caminho entre O Sucfeste -
e o Nordeste, o Espírito Santo não é bem uma coisa 
nem outra - diz a revista. Por isso, deve ser benefi
ciado com apenas 2,5% dos projetas empresariais 
em andamento no Brasil, percentual inferior aos 
4,3'% da Bahia e aos2))% dó Ceará, por exemplo. 

lnobs!an!-.J is;;o._.? __ alérn disso, ng __ f'la_no deMe
tas - Brasil em Ação, de um total de investimentos, 
Sr. Presidente, Sr!'s e Srs, Senadores, de R$3,5 bi
lbõe.§ para o setor portuário brasileiro - e o Espírito 

-santo é seguramente o Estado com maior vocação 
portuária deste País (previsão para iniciativa privada 
e Governo do Plano Brasil em Ação), São Paulo fica 
com 54,2% para modernização e aumento de efi
ciência do Porto de Santos; o Rio de Janeiro fica 
com 35,3% para implantação do teleporto e para in
vestimentos no Porto de Sepetiba, rivalíssimo do 
Porto de Barra do Riacho, no Espírito Santo; o Cea
rá fica com 5,6% para melhorias no Porto de Pecém. 
E Pernambuco é destinatário de 4,9% para melho
rias no Porto de Suape. O Complexo Portuário do 
Espírito Santo, um dos líderes nacionais em exporta
ção, sempre o primeiro ou o segundo do Pais em re
ceita tributária, gerador de altas receitas cambiais, fi
cou com zero, Sr. Pre,;idente. 

-ommdo foi lançado o Programa Brasil em 
Ação, não me conformei com o alijamento do Estado 
do Espírito Santo daquele importante documento 
que desenha a estratégia das ações ftJ1uras do Go
verno até 1999. Transmiti isso ao eminente Senador 
Elcio Alvares - na qualidade de Líder do Governo -, 
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que fez chegar minha inconformação ao Presidente 
Fernando Henrique Cardoso. Disse isso também ao 
Presidente Fernando Henrique. Não fiz, na ocasiãoe 
até agora, qualquer observação pública a respeito 
do assunto, em face da minha condição de Vice-Li
der do PSDB, dos deveres de lealdade, e das mi
nhas crenças nos altos objetivos do Governo Fer
nando Henrique, que promove, com muito esforço, 
com o nosso apoio, uma obra notável de transforma
ção deste País; e, sobretudo, porque aguardei sem
pre que fossem feitas as retificações devidas. 

No entanto, sempre insisti, a partir do lança
mento do Plano - e mesmo antes, desde a minha 
posse como Seroador - que a economia do Estado 
do Espírito Santo não recebia do Governo Federal a 
atenção que merecia e merece. Devo ressaltar que, 
na área económica, os Ministros Malan e Pedro Pa
rente, com a colaboração do Conselheiro capixaba 
José Carlos da Fonseca Filho, Chefe de Gabinete do 
Ministro da Fazenda, sempre dispensaram aos pro
blemas financeiros do Espírito Santo um tratamento 
atencioso e eficaz, ajudando-nos muito a enfrentar 
graves dificuldades na gestão de nossas contas pú
blicas. Os Senadores, Deputados Federais e o Go-_ 
vemador do Espírito Santo temos todos o dever de 
reconhecer e proclamar isso, dando crédito sobretu
do à clarividência do Pres!dente Fernando Henrique, 
que pessoalmente tem sido extremamente atencioso 
com os pleitos que fonmulamos em favor do Estado. 

Toda a Bancada Federal do Espírito Santo es
teve com o Seohor Presidente da República, em au
diência no Palácio da Alvorada. Para ·a ocd'sião, ela
borei um trabalho que submeti à Bancada capixaba 
e, por solicitação dela e por sua delegação, apresen
tei-o verbalmente e o detalhei ao Presidente. O tra
balho versava sobre a infra-estrutura básica do Espí
rito Santo, composta de logística de transportes, ge
ração de energia e sistema moderno de telecomuni
cações destinado a sustentar o Estado na nova fase 
de desenvolvimento econômico-social do País. Na
quela audiência foram apresentados ao Presidente 
alguns projetes que precisavam e precisam viabili
zar-se para que o Espírito aanto possa desempe
nhar bem o seu papel de porta oceânica natural do 
cerrado brasileiro; de traço de união entre o Nordes
te e o Sudeste (ao qual se integra), o Centro-Oe,;1e e 
o Sul do País, cumprindo assim o seu grande desti
no no Brasil da racionalidade e da modernidade eco
nômica, integrado ao mundo. 

Em outra audiência com o Presidente Fernan
do Henrique Cardoso, dias após, no Palácio da Alvo
rada, com a presença do Ministro Antônio Kandir e 

do Governador do Estado do Espírito Santo, os três 
Senadores capixabas voltamos a reivindicar atenção 
para o EspTnto:>anto. Renovamos então_n_Osso-plei
to no sentido da inserção do Espírito Santo no Pro
grama "Brasil em Ação". Na ocasião, o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso detenminou ao Ministro 
Antonio Kandir que examinasse o assunto e sobre 
ele, em breve tempo, se reportasse aos três Sena
dores e aos Deputados Federais da representaçã-:> 
do Espírito Santo. Até agora, lastimavelmente, o Mi
nistro Antonio Kandir não se dignou a dirigir-se a 
qualquer mernbr() da Bancada do Espírito Santo. Foi 
como se aquela audiência não tivesse ocorrido, o 
que é um insulto à representação do Espírito Santo 
e um desrespeito à autoridade do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso. 

A omissão do Ministro é indesculpável e agride 
o interesse do meu Estado. E enquanto o Ministro si
lencia sobre projetes estruturantes, fundamentais 
para a inserção do Espírito Santo no novo desenho 
econômico do País, em outros Estados vão sendo 
fortalecidas econ_omias concorrentes. Assim é feito 
com Sepetiba, no Rio de Janeiro, que consta do Pia-

- _no "Brasil emAção', em detrimento do Porto de Bar
ra do Riacho, no Espírito Santo, que ficou de fora. 

Nesse ponto, quero revelar um fato gravíssimo 
que está às vésperas de acontecer e talvez seja o tiro 
de misericórdia em uma economia florescente como é 
a do Espírito Santo, o Estado seguramente mais em 
condições de viver essa realidade da mundialização 
econômica na qual o Brasil se insere. Pois bem. Qual 
é esse fato? Amanhã, o Conselho Nacional de Deses
tatização deve reunir-se para examinar a viabilidade ou 
não do Porto de Barra do Riacho. Esse porto é muito 
importante para nós, para nossa economia. Enquanto 
o Brasil todo movimenta hoje 1,5 milhões de contêine
res por ano, só o Porto de Riacho se prepara para mo
vimentar 1 milhã_()_c:je_ conlêineres por ano. Não sei o 
que teremos de fazer de concreto, mas não podemos 
deixar que se consuma esse crime contra a economia 
do Espírito Santo. 

O Sr. Gerson Camata (PMDB - ES) - V. Exª 
me permite um aparte? 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB- ES) 
-Ouço V. Exª com prazer. 

O Sr. Gerson Camata (PMDB - ES) - Sena
dor Jos~ lgnácio Ferreira, jui}tamente com o Sena
dor E ido Arvarés acompanho o pronunciamento de 

-v. Exª. a força que -~rEx!mipõe nas palavras que -
pronuncia. Tanto o Senador Elcio Alvares quanto eu 
fomos testemunhas. de tudo aquilo que V. Ex! disse. 
Participamos, inclusive, de todas as ações junto ao 
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Governo Federal, no sentido de que não se permltís
se essa injustiça contra o Espírito Santo. Somosda
quela geração que viu-o Espírito Santo crescer rnais 
do que o Brasil e não podemos ser da mesma gera
ção que o verá ser sufocado pelo resto do Brasil ou 
pelo Governo do Brasil. -

V. Exª acentuou bem: os dois somos testemu
nhas da decisão do Presidente da República, que 
participou da nossa indignação, qual seja, a de que 
o Espírito Santo não é sequer citado no Plano Brasil 
em Ação. O Presidente Fernando Henrique Cardoso 
mostrou desejo de ir ao Espírito Santo, até porque 
mostramos a Sua Excelência que no nosso Estado 
ele sempre teve grandes índices de aprovação e de 
aceitação por parte da população. Fomos testemu
nhas- o Senador Elcio Alvares e eu -da determina
ção que o Presidente transmitiu ao Ministro Kandir e 
somos, também, nós três testemunhas de que pare
ce que isso não existiu, porque fomos ao Ministro, 
mas uma borracha foi passada sobre a audiência 
que tivemos, haja vista que nada aconteceu. E os 
projetes que o Espírito Santo colocava na mesa, que 
não são projetas só para o Estado, mas visavam a 
integração do Nordeste com o Sul, a integração do 
Espírito Santo no mapa brasileiro, não foram sequer 
objeto de consideração por parte do Ministro. Temos 
certeza de que isso ainda não foi uma resposta ou 
uma negativa porque acreditamos que o dedo do 
Presidente ainda vai apontar no mapa o Espírito 
Santo e esse gesto dará ao nosso Estado o que ele 
precisa ou aquilo que o Brasil exige que se dê ao 
nosso Estado a fim de que ele se integre melhor à 
economia brasileira. De qualquer maneira, gostaria 
de dizer que a palavra veemente de V. Exª , até um 
pouco forte, é necessária neste momento. A Banca
da do Espírito Santo, que tem sido leal ao Presiden
te da República e tem recebido demonstrações de 
lealdade de Sua Excelência, espera mais essa de
monstração de apreço do Brasil por aquilo que o Es
pírito Santo faz por todos os brasileiros, porque, como 
V. Exª mesmo citou, somos um dos portos que mais 
arrecada para a União e, por isso, o Estado não pode 
ficar fora do mapa económico do Brasil. Cumprimento
o e quero dizer que estava na hora de essas palavras 
virem a público. V. Exª mesmo disse que jamais havia 
feito um comentário público sobre a sua indignação, 
mas teve de colocá-la nesta hora. Muito obrigado pela 
oportunidade do aparte e cumprimento V. Exª pelo dis
curso que faz nesta tarde da tribuna desta Casa. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB- ES) 
- Muito obrigado a V. Exª, Senador Gerson Camata, 
que, comigo e com o Senador Elcio Alvares, tem for-

mado essa trilogia que--tem- sido da rriaior-lealâade 
ao Governo -f'ederaC A Casa e testemunha, quando 
visualiza esse painel,'qt.ieos irêsSenaclor!is estão 
sempre unidos, votando lealmente a favor de um 
Brasil novo, de um Brasil que vai se modernizando 
cada vez.. mais no Governo Fernando Henrique Car
doso. Estamos apc)ii;mdo uma idéia e apoiando um 
Presidente que desfralda essa bandeira. 

o sr. Elcio Alvares-(PFL - ES) - v. Exª con
cede-me um aparte? 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB- ES) 
- Com a palavra o eminente Senador Elcio Alvares. 

O Sr. Elcio Alvares (PFL - ES) - Senador 
José lgnáclo, eu gostaria de dizer que V. Exª fala em 
nome da Bancada de Senadores do Espíriito Santo. 
Temos reiterado sempre que os três Senadores do 
Espírito Santo representam uma só pessoa. E a alu
são feita neste instante ao painel é o retrato vivo da 
nossa unidade, da nossa coesão e, acima de tudo, 
da nossa coerência. Tudo o que V. Exª falou da tri
bunal tem o nosso aval. E gostaria, neste momento, 
convocando a atenÇão do próprio Governo para pro
blemas internos, de ressaltar que o tratamento que 

-vem sendo dispensado ao nosso Estado por algu
mas áreas ministeriais não está à altura do compor
tamento do Presidente Fernando Henrique com os 
Srs. Senadores da República. Diria mesmo, Senador 
José lgnácio, que quando um Senador telefona para 
o Presidente Fernando Henrique, a qualquer hora, a 
resposta é imediata. No entanto, às vezes, em al
guns Ministérios, é preciso que o Senador insista rei
teradamente, quando não por telefone, por fax, pe
dindo uma devoluçãc de conversa telefónica. No 
caso em espécie, a Bancada do Espírito Santo tem 
amargas queixas da área do Planejamento. Não va
mos esconder, não vamos escamotear, porque sem
pre agimos com transparência e com a máxima cla
reza. Tive conhecimento, assim como V. Exª, a res
peito do porto de Barra do Riacho: que a Ba~ca~a 
do Rio de Janeiro já acionou o Mimstro da lndustna, 
Comércio e Turismo para revitalizar a ZPE de lta
guaí, que, na ocasião em qu·e fui Ministro, foi i_mpl~
mentada com a ZPE do Espírito Santo, que ate hoje 
- não representando um centavo de gasto pa~ ? 
Governo Federal - continua imobilizada. E o Mumcl
pio da Serra espera, por intermédio de seu Prefeito 
Sérgio Vidigal, um gesto do Ministro do Plan~Jamen
to. Gostaria de dizer, também - e faço o registro na 
área da educação -, que os três Senadores têm se 
empenhado em favor da Escola Técnica da ~e_rra, 
uma obra que se arrasta há quatro anos. Na ultima 
visita do Ministro ao Espírito Santo, S. Exª foi ao lo-
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cal e assumiu conosco, Senadores da República, o 
compromisso de entregar imediatamente os 
R$800.000,00 para complementar aquela obra que 
serve um dos maiores Municípios desse Estado. E 
se fôssemos fazer a sucessão de fatos, tenho a im
pressão, Senador José lgnácio, de que iríamos nos 
estender muito. Portanto, seu discurso hoje é um 
alerta da Bancada do Espírito Santo, que vai se reu
nir com os Deputados Federais a fim de dar um posi
cionamento geral ao pleito. Em todas as audiências 
que tivemos com o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso encontramos nele compreensão, receptivi
dade e, acima de tudo, estimulo para que o Espírito 
Santo prossiga no seu caminho. Paradoxalmente, 
num Estado onde -e Governador não pertence aos 
nossos partidos, damos toda a colaboração ao Go
vernador porque importa a nós, Senadores da Repú
blica, a govemabilidade. E já que estou aqui entre 
dois prováveis candidatos ao Governo do Estado, 
não queremos para o Espírito Santo uma zona cin
zenta de projetes e empreendimentos. Vamos lutar 
pelo porto de Barra do Riacho; vamos lutar pela 
ZPE; vamos lutar pela ferrovia litorânea, que tam
bém não demanda um tostão do Governo Federal, 
porque tem a iniciativa privada querendo implemen
tar essa ferrovia. Então, neste momento, Senador 
José lgnácio, se a sua palavra foi veemente, a mi
nha acompanha o mesmo diapasão._ Esta Bancada 
tem sido leal ao Governo. Estamos aqui reunidos há 
três anos, ali no painel sempre comparecemos com 
solidariedade ao Governo e o fazemos com muita 
alegria porque o Presidente Fernando Henrique Car
doso merece de nós colaboração e respeito. Mas é 
preciso que alguns Minis_tros.do Governo compreen
dam que o tratamento dispensado ao Senado da 
República - e, tenho certeza, falo em nome de mui
tos Senadores aqUI presentes - não é um tratamen
to adequado a um Senado que tem dado solidarie
dade, em todos os momentos, ao Govemo-oo Presi
dente Fernando Henrique Cardoso. É preciso que 
esses Ministros meditem sobre essas questões. Fa
zemos essa crítica, mas presto homenagem à equi
pe económica, liderada pelo Ministro Pedro Malan, 
que tem ajudado muito o nosso Estado e tem ajuda
do a todos os Estados brasileiros nesse plano de 
soerguimento das economias estaduais. Portanto, o 
seu discurso não é apenas o discurso de reivindica
ção do Espírito Santo, mas sintetiza, num painel 
muito mais ampliado, a realidade de uma política de 
relação entre o Governo e o Poder Legislativo; entre 
o Governo e o Senado FederaL Receba a minha ho
menagem, meu apreço e minha solidariedade. Sua 

voz não é voz de um Senador isolado, é a voz dos três 
Senadores e - acredito, sinceramente - interpreta o 
pensamento de todos os capixabas que amam o Esta
do do Espírito Santo. Muito obrigado a V. Exª. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB- ES) 
- Muito obrigado, eminente Senador Elcio Alvares. 
V. Exª colocou m_uito bem a questão da nossa unida
de a partir da visão de que o Governo Fernando -
Henrique Cardoso objetiva modernizar este País e 
fazer a transição importante de um período já ultra
passado para tempo de modernidade com o Brasil 
inserido numa realidade económica globalizada. Te
nho consciência de que estamos lutando por uma 
boa causa, mas temos, também, deveres, sobretudo 
ria_".Càsa da FederàS:ão, na Casados Estados. Te
mos o dever de lutar pelos nossos Estado-s, e o Es-
tado do Espírito Santo ergue sua voz agora, por in
termédio da palavra dos seus três Senadores. 

Prossigo meu pronunciamento dizendo que te
nho pelo Ministro Antônio Kandir respeito pessoal e 
consideração. Tenho também estima, que deita raí
zes em períodos anteriores mesmà à sua eleição à 
Câmara dos Deputados ou sua chegada ao Ministé
rio. Mas não posso, não devo e não vou aceitar essa 
omissão intolerável_ em relação ao nosso Estado. Os 
compromissos-que tenho com este Governo - no 
qual acredito e ao qual tenho lealdade - não podem 
me afastar dos meus deveres de representação do 
meu Estado e dos meus compromissos com o equilí
brio federativo. 

Não é a primeira vez que coisas assim aconte
cem em prejuízo do meu Estado, o Espírito Santo. 
Ao contrário, há trincheiras cavadas na burocracia 
deste Governo para resistir às tentativas de integrar 
o nosso Estado à nova realidade económica deste 
País e do mundo. 

Para que essa luta do meu Estado? Para que, 
mesmo enfrentando todo tipo de resistência, velada 
ou ostensiva de tantos no Governo, seja reconheci
da como estratégica para o País a consolidação do 
Espírito Santo como pólo integrador de mercados in
ternos e externos. Para que não se perca essa opor
tunidade histórica de aprofundar a inserção, de 
modq competitivo, do Estado do Espírito Santo na 
economia deste País. Para que não se continue pri
vilegiando outras iniciativas acolhidas no Plano "Bra
sil em Ação', que dependem de maciços investimen
tos e maturação longa, a partir de simples opção po
lítica desamparada de racionalidade. 

Nós do Espírito Santo aprendemos que preci
samos ser parceiros integrados e um projeto nacio
nal; que precisamos ser ousados e até economica-
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mente agressivos, mas rrá.o antropnfágicos, que não 
devemos construir hegemonias a partir da exclusão, 
num País e num mundo cada vez mais pluralizados 
e competitivos. 

O Sr. Ramez Tebet (PMDB-MS)- Senador V. EX" 
concede-me um aparte? 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB - ES) 
- Concedo a palavra ao eminente Senador Ramez 
Tebet. 

O Sr. Ramez Tebet (PMDB - MS) - Senador 
José lgnácio, quero confessar-lhe que estava em 
meu gabinete ouvindo, pela televisão, o seu pronun
ciamento. V. Exª sempre atrai a atenção desta Casa. 
Hoje V. Exª está fazendo um pronunciamento defen
dendo legitimamente o Estado do Espírito Santo, 
mas o que V. Exª diz se adapta a outras Unidades 
da Federação brasileira. Diria que a fala de V. Exª é, 
praticamente, a fala de quase todos os oitenta e um 
Senadores. Eu não ouso dizer todos, mas a maioria 
dos Colegas com que tenho conversado faz a mes
ma reclamação que faz o Estado do Espírito Santo. 
Mato Grosso do Sul também reclama. Ao Ministério 
a que V. Exª alude, onde também tenho estima e 
consideração, não tenho ido. Há algum tempo, lá es
tive junto com os Senadores do meu Estado para 
reivindicar apoio aos interesses legítimos do sistema 
produtivo de Mato Grosso do Sul. Depois lá volta
mos acompanhados de mais onze Senadores, num 
total de catorze Senadores, pedindo providências do 
Ministério do Planejaf!1ento a respeito da agilização 
dos Fundos do Norte, do Nordeste e do Centro-Oes
te. Quero dizer a V. Exª que nenhuma providência 
foi tomada. Muitos homens da equipe do Presidente 
Fernando Henrique não têm a mesma postura do 
seu chefe, isto é, do próprio Presidente, que sempre 
esteve, e está, à disposição dos Senadores da Re
pública. Vou dar um exemplo concreto: se algum de 
nós agora pegar o telefone e ligar para o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso falará com uma de 
suas secretárias e obterá resposta imediata. Em 
dez, quinze ou vinte minutos cada um de nós estará 
falando com o Presidente da República. E para falar 
com o Ministro e defender os interesses dos nossos 
Estados, salvo algumas exceções, Senador José lg
nácio, está difícil. Eu até que não posso reclamar 
muito, mas faço coro com a Casa. Não é ·possível! O 
Senado não pode tolerar isso! Disse bem o líder do 
Governo nesta Casa, na história da Repúblic8 Brasi
leira, nunca o Senado Federal deu tanto apoio ao 
Poder Executivo, como estamos dando nesta legisla
tura. Cumprimento V. Exª e faço votos de que sua 
voz não chegue lá sozinha. Não é só a voz do Espí; · 

rito Santo. Faço questão de que o seu discurso, a 
voz do Espírito Santo, seja a voz também do meu 
Estado, do .Estado do Mato Grosso do Sul, e dos ou
rrosdois Senadores Lúdio Coelho e Levy Dias. Se 
não for a voz ele S. Ex"s - tenho plena convicção de 

. que é-, pelo_rneno~ é a minha voz. Darei um exem
plo da união em nosso trabalho nesta casa: em 24 
horas, com a ajuda de muitos Senadores desta 
Casa que representam outros Estados da Federa
-Çãõ;-opleitoaer11iãfc5-n-rosso do sur foi aprovado. 
Ele foi aprovado assim que o Banco Central nos en
viou a matéria pertinente à espécie. Senador José 
lgnácio Ferreira, meu abraço e minha solidariedade 
a V. Ex". A rechimação de V. Ex" é minha também. 

O SR. JOSÉ IGNÃCIO FERREIRA (PSDB- ES) 
- Senador Ramez Tebet, muito obrigado por esse 
aparte muito oportuno, que se integra perfeitamente 
ao nosso pronunciamento. 

Nós, do Espírito Santo, aprendemos que preci
samos ser parceiros integrados a um projeto nacio
nal; que precisamos ser ousados e até economica
mente agressivos, mas não antropofágicos; que não 
devemos construir hegemonias a partir da exclusão, 
num país e num mundo cada vez mais pluralizados 
e competitivos. 

Não queremos cobrar a conta do passado, do 
esquema de dominação entre unidades federativas 
que foram sendo construídas neste País, com tantas 
complacências e conivências, privilegiando alguns 
Estados - não vamos nominá-los -, em detrimento 
de todo o resto dõ"País. 

Há Estados que falam a nossa língua, usam 
nossa moeda e pensam que este País é formado de 
vagões da sua locomotiva. Chega, Sr. Presidente! 
Ter..os de, no mínimo, dizer claramente que não 
aceitamos essa postura de submissão em que nos 
querem colocar. Somos participantes de uma federa
ção. Lembramos o sonho dos Constituintes de 1889, 
dos Federalistas e Republicanos de 1889, que não 
sonharam com uma federação como esta, que sem
pre aprofunda desigualdades, uma federação capen-

. ga, caolha, cheia de problemas que querem aprofun
dar na medida em que se prestigia uns em detrimen
to flagrante de outros. 

--Mas !amoém-nãc)ql..ieremose não vamos con
tinuar enfrentando a-discriminação e o preconceito 
dos que "lutam para eternizar desníveis que produzi
ram essa federação de faz-de-conta. 

Os pleitos que formulamos são os seguintes: 
1) O Porto de Barra do Riacho; situado no lito

ral norte capixaba, representa a grande esperança 
de se dotar o Espírito Santo de um moderno terminal 
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de contêineres, consolidando a posição de Estado 
importador e exportador e de centro de distribuição 
de produtos para todo o mercado brasileiro. Suas 
condições físicas e de localização são muito favorá
veis em termos de infra-estrutura de transportes (é 
servido por um ramal da EFVM/CVRD); da profundi
dade das águas oceânicas do seu entorno e do ca
nal de acesso e de disponibilidade de extensa retro
área, além de estar situado.em regiões onde o baixo 
grau de urbanização facilita sua futura expansão. 
Pois bem, apesar de sua posição estratégica no cen
tro do litoral do País, de ser janela oceânica natural 
de uma vasta· região do Centro-Oeste brasileiro; 
apesar de estar ligado por quase 2 mil quilómetros 
de ferrovia até Brasília, o Porto de Barra do Riacho 
não foi inserido no Plano Brasil em Ação. Preferiu-se 
privilegiar com recursos generosos do erário ou li
nhas de crédito de bancos oficiais os Portos de Se
petiba e outros portos concorrentes incorporados no 
Plano Brasil em Ação. O que postulamos não é a ex
clusão de porto algum, mas a inclusão do Porto de 
Barra do Riacho no Plano do Governo. Nada mais. 
Para sua construção, não postulamos recursos do 
erário, até porque temos consciência de sua impor
tância estratégica e viabilidade económica para atra
ção de investimentos privados. 

2) A consolidação de nossa matriz de transpor
tes pressupõe a construção de um corredor ferroviá
rio litorâneo ligando o nordeste do País ao Rio de 
Janeiro e São Paulo, tangenciando todo o complexo 
portuário do Espírito Santo. São dois pequenos tre
chos: um ligando a Cidade de Alcobaça, no sul da 
Bahia, ao Porto de Barra do Riacho, no Espírito San
to; e outro ligando a Grande Vitória a Cachoeiro de 
Jtapemerim. Dois trechos ferroviários que, implanta
dos, produzirão a ligação ferroviária do nordeste 
com o Estado de São Paulo e ao sul do Brasil. 

A importância desses trechos ferroviários para 
a economia de meu Estado e do País é muito evi
dente. E justifica, portanto, o empenho que temos no 
sentido da sua inserção ao Plano Brasil em Ação .. 

3) Outro pleito também à espera da manifesta
ção do Ministro Antônio Kandir. a inclusão no Plano 
Brasil em Ação do gasoduto ligando CampogR.J} .ii 
região da Grande Vitória (ES), que também não vai 
consumir recursos do erário, mas que é absoluta
mente prioritário para produzir substancial mudança 
na matriz energética de meu Estado. 

As últimas descobertas da Petrobrás na bacia 
do Espírito Santo, em terra e no mar, elevaram suas 
reservas de gás no Estado para 16 bilhões de m3. 
Hoje, um gasoduto a partir do norte do Estado abas-

tece a Grande Vitória com 750.000m3 de gás por 
dia. E:starnos em pleno processo de mudança da 
matriz energética do Espírito Santo, que vai se inte
grar a uma grªn.d.e mªlha de gasodutos envolvendo 
as bacias do Espíriio Santo, de Campos, de Santos 
e o Gasoduto Brasil/Bolívia. 

Estão sendo ultimados estudos para defir'ção 
de viabilidade e parceria entre a Petrobrás, Vale do 
Rio Doce e gru.pÇJS da iniciativa privada. 

O pleito do Espírito Santo é o da simples inser
ção, rgualmente sem oneração para o erário, do Ga; 
soduto Campos/Vitória no Plano Brasil em Ação. E 
absolutamente incrível que nem mesmo esse pleito 
tenha sido atendido. 

Reinvindicamos também do Governo Federal -
e aí afinal o único pleito que acarretará ónus para o 
erário - sejam ampliadas até o Rio Doce as ações 
do Pró-Água e do Novo Modelo de Irrigação. As polí
ticas do Plano Brasil em Ação no tocante ao comba-

- te à seca vão rigorosamente até a divisa da Bahia 
com o Espírito Santo. Mas é sabido que a região 
norte do Espírito Santo possui características geo
gráficas e económicas semelhantes às do Nordeste. 
Até porque, em qualquer parte do mundo, as linhas 
determinantes da geofísica só ocasionalmente coin
cidem com as da geopolítica. 

O norte do Espírito Santo tem os mesmos índi
ces de precipitação pluviométrica do Polígono das Se
cas - entre 600 e 1.400 mm anuais - de acordo com 
dados do lnemet 

Sessenta por cento dos municípios do norte 
capixaba, segundo o Mapa da Fome, elaborado pelo 
JPEA, têm mais de 1/3 de suas famrlias em condiçõ
es de indigência. A renda per capita é inferior à da 
média nacional. 

Sr. Presidente, renovo, aesta mouna, um apero 
veemente ao Sr. Ministro do Planejamento, Antonio 
Kandir, para que reconheça a importância do=sta luta, 
que é de todo o povo do E"stado do Espírito Santo. 
Reconheça como estratégica para o País a consoli
dação do Espírito Santo como pólo integrador de 
mercados regionais do País e deste com o exterior. 
E, afinal, reconheça a necessidade de atendimento 
do pleito que continuamos formulando em favor do 
nosso Estado. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. José lgnácio 
Ferreira, o Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Romeu Tuma. 
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Conce
do a palavra ao Senador Ney Suassuna. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, tivemos aqui 
uma sessão comemorativa do Dia da Declaração 
Universal do Direitos Humanos, e eu gostaria de di
zer que sou Relator do projeto que trata da repara
ção económica aos aeronautas, Projeto n2 134, que 
vai permitir que sejam indenizados economicamente 
os aeronautas que tiveram cassados o direito de 
exercer a sua função e vai promover justiça àqueles 
que foram proibidos de exercer o que sabiam fazer. 
É como se t1vessem cassado um advogado e o ti
vessem proibido de advogar. Eu queria fazer essa 
primeira observação antes de iniciar o meu discurso 
de hoje. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o início 
de funcionamento, a partir do próximo ano, do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fun
damental e de Valorização do Magistério, já alcunha
do fundão antes mesmo de viger, significa uma nova 
era no tratamento do ensino público básico em nos
so País. 

A definição de uma fonte fixa de verba para a 
escola fundamental, com prioridade de 60% para a 
remuneração de professores, constitui, sem sombra 
de dúvida, um caminho para a solução dos proble
mas crónicos de nosso sistema educacional. 

Minha convicção, Sr. Presidente, é a de que a 
ruína da escola pública decorre do abandono com
pleto a que foi relegada nas últimas décadas por 
nossos governantes. 

A míngua de verbas foi provocando a degene
ração das instalações físicas das escolas, o que tem 
causado, em círculo vicioso, o desprezo das comuni
dades pela sua preservação. 

As constantes depredações dos imóveis esco
lares, em contraste com o cuidado apresentado em 
relação a serviços que funcionam, como os metrôs 
do Rio de Janeiro e São Paulo, demonstram um fato 
conhecido, o de que o povo não se deixa enganar, 
retribuindo ao Governo a qualidade da atenção rece
bida. 

O pior fato da deterioração do ensino público, 
no entanto, vem sendo a remuneração vil que da
mos a nossos professores. Temos aqui um outro cír-
cuJo vicioso, muito mais danoso, cuja solução de
manda prazo mais longo. 

Verdadeiras vocações para o magistério, dota
das da vontade de transmitir conhecimentos, do ta
lento e da substância para fazê-lo, nascidas nas ge-

rações mais recentes, foram inevitavelmente sendo 
desviadas para atividades pessoalmente mais ren
dosas, ainda que ao custo do desperdício que isso 
representa para a Nação. 

A outra face dessa moeda é ainda mais dramá
tica: as vagas nas faculdades de licenciatura vêm 
sendo ocupadas, em geral, pelos indivíduos menos 
capazes de cada turma de vestibulandos, que so
mente ali logram aprovação, dado o baixo nível da 
concorrência. 

Esse indivíduos de menor talento serão, pou
cos anos depois, os instrutores de uma nova gera
ção de infelizes, que não terão a chance de ter o 
melhor que o País lhes poderia oferecer. 

Infelizmente, pela l_ei unive~al da entropia, a 
perda da qualidade de informação transmitida a 

. cada geraÇão vai pro-gressivam-ente agravando um 
quadro que já é desesperador. 

Cada brasileiro consciente e sincero deveria, 
para empregar uma expressão de Nélson Rodrigues, 
chorar lágrimas de esguicho por causa dessa situa
ção, contra a qual nada vinha sendo feito. 

Essas, sem qualquer sombra de duvida, são 
duas razões pelas quais devemos louvar a iniciativa 
do Governo de criar o fundão. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, pela Lei 
n2 9.424, de dezembro de 1996, serão destinados a 
esse fundo 15% da arrecadação dos seguintes tribu
tos: em primeiro lugar, do ICMS - incidente sobre a 
circulação de mercadorias e sobre a prestação de 
serviços de transporte interestadual, intermunicipal e 
de comunicação, incluída a parcela devida pela 
União a Estados e Municípios decorrente da desone
ração tributária das exportações; em segundo lugar, 
do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito 
Federal e do Fundo de Participação dos Municípios; 
e, finalmente, da parcela do IPI devida aos Estados 
e ao Distrito Federal. 

Aspecto importante da lei é a determinação de 
que os recursos sejam distribuídos, no âmbito de 
cada unidade federada, na proporção do número de 
alunos anualmente matriculados nas escolas das 
respectivas redes de ensino. 

Além disso, a União deve complementar os re
cursos do Fundo sempre que, em cada Estado e no 
Distrito Federal, o valor por aluno não alcançar um 
mfnimo a -ser aetírilâo nacíoriarmerite; ·a cada ano, 
por ato do Presidente da República. 

Este ano, quando a adesão dos Estados ao 
fundão foi opcional, esse mínimo foi definido em 300 
reais por aluno efetivamente matriculado, de acordo 
com as estatísticas do censo educacional do Minis-
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tério da Educação e do Desporto, publicadas no Diá
rio Oficial da União. 

Para o ano vindouro, quando a adesão será 
compulsória, um valor semelhante deverá ser fixado, 
fato que, como já mencionei, é bom em princípio, 
porque assegura um valor razoável a ser investido 
nas escolas. 

Isso tudo seria bom demais se a aplicação da 
lei que cria o fundão não representasse, também, 
um baque no montante de recursos a serem repas
sados pela União aos governos estaduais, sobretudo 
no caso dos Estados que, cumprindo o preceito 
constitucional, municipalizaram o ensino fundamen
tal. 

É o caso da Paraíba, que terá, no ano que 
vem, uma perda estimada em 34 milhões de reais 
em seus repasses federais. 

O problema é que os Estados, em geral, estão 
extremamente endividados. Somente com a rolagem 
da divida estadual, a Paraíba, por exemplo, é obriga
da a transferir à União, anualmente, 150 milhões de 
reais, o equivalente a dois meses de suas receitas. 

O Governador do Estado do Rio de Janeiro, 
Marcello Alencar, que deixará de receber cerca de 
300 milhões de reais ano que vem por conta da insti
tuição do fundão, já solicitou ao Ministro Paulo Re
nato que buscasse junto à equipe económica do Go
verno uma compensação para essa perda. 

Do mesmo modo, o Governador do meu Esta
do, a Paraíba, José Maranhão, pleiteou um aumento 
no prazo de rolagem da dívida do Estado, para ali
viar os efeitos da implantação compulsória do Fundo 
no próximo ano. 

Esse pleito é ainda mais urgente pela intransi
gência do Ministro Paulo Renato em exigir a implan
tação do Fundo em 1998. Essa implantação, segun
do muitos Governadores, fica inviabilizada se não for 
encontrada uma solução para as dívidas estaduais 
frente à União. 

Neste ponto, Sr. Presidente, faço um adendo. 
Veja só, V. ExA, o caso da Paraíba . .Temos uma arre
cadação por volta de R$80 milhões/mês. A Paraíba, 
no Governo José Maranhão, que sucedeu ao Gover
nador Ronaldo Cunha Uma e Cícero Lucena e ao 
saudoso Governador Antonio Mariz, todos do 
PMDB, não tomou em nenhum desses governos um 
centavo emprestado. 

O Governador José Maranhão assumiu rece
bendo R$1,2 bilhão, mas devido aos juros extorsivos 
que estamos tendo, essa dívida foi paga durante seu 
Governo, veja só, Sr. Presidente, quase R$450 mi
lhões e, por incrível que pareça, estamos devendo, 

neste momento, R$1,8 bilhão. Incrível o que esse ju
ros estão fazendo sobre o montante das dívidas do 
Estado. 

O Sr. Ramez Tebet (PMDB - MS}- V. Exª me 
permite um aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB} - Ouço 
V. Exª com prazer. 

O Sr. Ramez Tebet (PMDB - MS) - Prometo a 
V. Exª ser breve, mas vejo a profundidade do pro
nunciamento de V. Exª que aborda dois aspectos 
fundamentais. Em primeiro lugar, V. Exª ressalta. 
como educador que é, a grande importância do pro
cesso educativo no desenvolvimento de um povo. 
Há um esforço que está sendo feito, embora com 
muita dificuldade e ainda deixando a desejar, para 
melhoria da qualidade do ensino no Brasil. Desponta 
uma lei votada por esta Casa, pelo Congresso Na
cional, que é o Fundo de Valorização do Magistério, 
que, sem dúvida alguma, ajudará muito a educação 
no Brasil, vai ajudar a valorizar aqueles que estão 
quase que envergonhados de exercer a sacrossanta 
e nobiiitante missão de formar as crianças, a juven
tude, o homem de amanhã, que são os nossos pro
fessores, tão sacrificados no Brasil inteiro. E o meu 
Estado não escapa das considerações que V. Ex• 
faz com tanto brilho. Também V. Ex• aponta o enfra
quecimento dos Estados e Municípios. E nesse tópi
co, Senador Ney Suassuna, mais uma vez V. Exª 
reafirma aquele propósito que tem e todos nós, Se
nadores, temos, qual seja, o de buscar o fortaleci
mento dos Estados e dos Municípios, porque em 
verdade a Federação brasileira está enfraquecida. 
Veja V. Exª que, nesses quase três anos que estou 
aqui no Senado da República, V. Exª, eu e outros 
Senadores já enfrentamos vários problemas, o Se
nado tem se envolvido, discutido e decidido os pro
cessos de renegociação e de rolagem de dívidas de 
pedidos de ernp~stiJTIOl> e tamb~m o Congresso Na
cional tem atendido aos apelos da União, enfraque
cendo os Estados e Municípios. Quer dizer que che
gou a hora de colocarmos um basta nisso. Veja o 
que os Estados estão passando com a Lei Kandir, 
Senador Ney Suassuna. O meu Estado, por exem
plo, está buscando e estamos lutando para fazer 
com que ele seja efetivamente compensado, porque 
até agora são cerca de R$20 milhões que estão pro
metidos, fora os outros prejuízos e as coisas não 
chegam no nosso Estado. Os Municípios também 
perderam com o Fundo de Estabilização Fiscal. Oe
moraríamos muito na enumeração do enfraqueci
mento dos Estados e Municípios. Reforma tributária 
até agora tem sido feita só para enfraquecer Estados 
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e Municípios. DeseJo cumprimentar V. Ex• e formular 
votos de que nós, do Senado da República, nos 
mantenhamos no propósito de, saneados esses pro
blemas que estão afligindo os Estados, realmente 
recuperemos o prestígio e a força da Federação bra
sileira. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PS) - Muito 
obrigado, Senador Ramez Tebet. O aparte de V. Exª 
enobrece meu discurso, e eu, com muita honra, o in
corporo a este discurso. V. Exª captou bem o que 
estou colocando. Não estamos contra o Fundão, o 
aplaudimos, mas estamos dizendo que ele é um fato 
de agravamento, principalmente nos Estados que 
estão debilitados por grande dívida e que, a cada 
dia, não têm o que fazer, porque quem fixa juro é o 
Governo Federal. E é o Governo Federal que expo- · 
nencia essas dívidas. Estamos realmente preocupa
dos porque ou se encontra uma solução, ou veúnos 
ter, no final, apenas uma Federação una, sem Esta
dos, porque estarão todos quebrados e depend
entes, cada vez mais, de um Governo 'central que 
dita as regras do jogo e faz como beín entende, 
como bem quer. 

O pleito do meu Governador José Maranhão é 
ainda mais urgente pela intransigência do Ministro 
Paulo Renato, como eu disse, em implantar o fundão 
em 1998 . Não estou contra o Ministro Paulo Renato. 
S. Exª sabe que é preciso valorizar a educação, por
que só valorizando a educação se exponencia o 
crescimento deste País, porque o melhor investi
mento que pode ser feito, Sr. Presidente, é em edu
cação. Agora, é preciso encontrar uma solução. 

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado
res, espero ter deixado claro que considero louvável 
a iniciativa de se estimular o ensino fundamental. 
Nessa era de globalização dos mercados, o país que 
não se preparar e profissionalizar seu povo, de 
modo que sua indústria e seus serviços possam ta- · 
zer frente à competição internacional, cada vez mais 
acirrada, certamente perderá mercados e ficará para 
trás na corrida pelo desenvolvimento. 

O que não penso ser justo é o sacrifício da po
pulação dos Estados pela quebra dos investimentos 
nos outros segmentos da área social por parte dos 
Governos estaduais. 

Estes verão significativamente reduzida sua 
disponibilidade de verba, razão pela qual solidarizo
me incondicionalmente com o Governador José Ma
ranhão e com o povo da Paraíba, na busca de uma 
solução justa para a injusta drenagem de recursos 
gerada pela Lei Kandir, pelo fundão e por outros ins-

trumentos que têm feito uma reforma tributária às 
avessas. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR.pB.E::SJDJ;tHE (Romeu Tuma) - Sena

dor Ney Suassuna, se me permite, eu gostaria que 
-v. Exª voltasse a ocupar essa tribuna em defesa da 
educação. Até pon!!ue hoje esta Casa teve a oportu
nidade de comemorar o Dia ria Declaração Universal 
de Direitos Humanos: Ninguém pode negar que um 
dos principais direitos do cidadão na formação da ci
dadania é o direito à educação. Quero cumprimen:á
lo na esperança de que V. Exª volte à tribuna sem
pre em defesa da educªção. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PS) - Muito 
obri_gado, Sr. PrEtsid~ote~B_uscaremos cumprir a su
gestão de V. Exª, pois sabemos que a alavanca do 
progresso de um país é o investimento em educa
ção. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Não há 
mais oradores inscritos. 

Os Srs. Senadores Onofre Quinan, Albino Boa
ventura e Lúcio Alcântara enviaram discursos à 
Mesa para serem publicados na forma do disposto 
no art. 203 do Regimento Interno. 

S. Exªs serão atendidos. 
O SR. ONOFRE QUINAN (PMDB - GO) - Sr. 

PresidenteL,,!3rªs _e ~%~ ,âefl'!QQ!"fl§, _ .cpmQ_ repre
sentante de Goiás, nesta Casa, cumpro o dever de 
trazer ao conhecimento ·do SénadÕ Federai um as
sunto de grande importância para o meu Estado, as
sunto esse que pode representare início de um pro
cesso de esvaziamenfo--econômico -e PolíÍíco de 
Goiás. 

Trata-se do fechamento da Delegacia Regional 
do Ministério das Comunicações em Goiânia e sua 
transferência para outro Estado, desconsiderando-se 
todo um trabalho, toda uma experiência, toda tradi
ção de um órgão público de grande eficiência e de
votado à realização de importante trabalho no cam
po das comunicações. 

A Delegacia Regional do Ministério das Comu
nicações em Goiás é um exemplo de serviço público 
eficiente, dotada de uma das melhores estruturas 
funcionais de todo o Brasil, com um quadro de enge
nheiros altamente especializados, com vasta expe
riência, conhecimentos técnicos e vivênciª JlrátlcaL 
muitos dos quais com mais de dez anos de atuação 
na área de comunicações. 

Assim, o fechamento da Delegacia Regional do 
Ministério das Comur1icações em Goiás repre
sentaria uma grande perda não apenas para o Esta
do de Goiás, mas, igualmente, para o próprio Minis-



DEZEMBRO DE 1997 ANAIS DO SE]'; ADO FEDERAL 141 

tério das Comunicações, que perderia todo um in
vestimento anterionmente realizado, desprezaria o 
que de mais nobre existe em qualquer instituição, 
que é exatamente a sua estrutura técnica, o conheci
mento, a tecnologia, o saber de seus engenheiros. 

O serviço público perderia, pois teria que reali
zar gastos adicionais, fazer novas e pesadas despe
sas, onerando os cofres públicos para montar uma 
estrutura inexistente, possivelmente em um outro 
Estado que não dispõe de instalações, equipamen
tos, património imobilizado, pessoal, conhecimento, 
tecnologia e um corpo funcional já estruturado. 

O Ministério das Comunicações atua numa das 
áreas mais importantes e decisivas para o futuro da 
economia brasileira e de nqssa participação na nov~ 
economia mundial, que é·det alta concorrência e re
quer a penman.ente disponibilidade dÕs meios mais 
avançados, em tenmos de informática, de telemática, 
de satélites, de telefonia e outros recursos moder-
nos. 

Nesse momento, em que está sendo instituída 
uma agência de telecomunicações para dar maior 
agilidade, maior transparência na política e na admi
nistração dessa importante área, o Estado de Goiás, 
que tanto tem colaborado com o desenvolvimento 
nacional, não pode nem admite ficar de fora desse 
importante esforço de modernização. 

O Estado de Goiás deseja participar, colaborar, 
ter uma atuação ativa e objetiva em todo esse impor
tante processo de desenvolvimento das comunicaçõ
es nacionais. 

A posição geográfica privilegiada da cidade de 
Goiânia, os recursos materiais, humanos e tecnoló
gicos de que dispõe, recomendam a manutenção da 
Delegacia Regional do Ministério das Comunicações 
no Estado de Goiás. · 

Quero, neste momento, formular um veemente 
apelo ao Senhor Ministro das Comunicações para 
que analise com boa vontade esse pleito do meu Es
tado, a fim de que a Delegacia Regional se mante
nha em Goiãnia, por ser uma solução não apenas 
justa e racional, mas a solução que melhor atende 
ao interesse público. 

Muito obrigado. 
O SR. ALBINO BOAVENTURA (PMDB- GO) 

- Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o universo 
político de Goiás perdeu um de seus nomes mais 
ilustres. Faleceu na última segunda-feira, aos 64 
anos, o ex•senador Benedito Ferreira, um dos parla
mentares mais ativos e mais atuantes que passaram 
por esta Casa ·e pela Câmara dos Deputados, na 
história das últimas décadas. Homem intimamente li-

gado à atividade rural. desde a juventude, ele foi um 
defensor permanente· do desenvolvimento agrícola 
de· Goiás, e por isso os avanços que conseguimos 
nos últimos anos, no setor, tem muito da influência 
pessoal de Benedito Ferreira. 

O espírito de luta, a sinceridade e a coragem 
para -assümrr-posiÇões polemiCas, -em defesa ·aos 
princípios em que acreditava, fizeram de Benedito 
Ferreira uma figura especial no relacionamento com 
seus pares, nesta Casa. Homem pouco afeito aos li
mites de timidez do gabinete, ele exerceu seu man
dato com intensa participação no plenário e nas co
missões. 

Goiás deve muito a Benedito Ferreira, e essa 
gratidão foi demonstrada nas cerimônias de sepulta
mento, realizadas ontem em Goiânia. Antigos eleito
res, amigos e autoridades compareceram à última 
homenagem prestada ao ilustre homem público de 
Goiás. O Governador Maguito Vilela, ex-govemado
re$., o .Se.oªdor _M.a.uro_.Mlraoda, lá estiveram, ao lado 
de centenas de populares, numa demonstração da 
estima que Benedito Ferreira conquistou em vida, 
graças à grandeza de seu caráter. 

E;a o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

. O ~R-_LÚÇIO AI_CÂI'HARA (PQPB -CE:)
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, no mundo em 
que vivemos, a questão do idoso passou a ter extre-

-ma Tmpórtân-cia. A maior longevidade-dos individi.!os 
no presente e no futuro e as demandas dela decor
rentes constituem, sem dúvida, um grande e cres
cente desafio, não só para os responsáveis pela ela
boração de políticas públicas, mas também para 
toda a sociedade. 

. Estima~se_que,_no ano _2020~ haverá çerca de 
um bilhão e duzentos milhões de idosos em todo o 
mundo, três quartos deles vivendo em países em de
senvolvimento. 

Prevê-se, também, que, nesses países, seten
ta e sete por cento das mortes ocorrerão por doen
ças não transmissíveis: derrames, infartos, diversos 
tipos de câncer, diabetes e hipertensão, enfenmida
des tratáveis, mas comumente incuráveis, que exi
gem intervençõescaras e de alta tecnologia para o 
resto da vida, demandando investimentos públicos 
cada vez maiores na área de saúde e criando sérios 
problemas para os governantes das nações que não 
dispõem de recursos para enfrentá-los. 

Por essas e outras razões, especialistas no as
sunto têm-se reunido, em foros internacionais e na
cionais, com freqüência cada vez maior, com o obje
tivo de trocar informações e experiências sobre as 



142 ANAIS DO SENADO FEDERAL DEZEMBRO DE 1997 

estratégias de políticas públicas implantadas para a 
chamada terceira idade, e também _de_çl~fj_nir princí
pios, diretrizes e ações que possam constar de pro
gramas visando à melhoria da qualidade de vida dos 
idosos de todo o planeta. 

Nesta virada de século, tQma-se cada vez. mais 
visível e crescente a luta de organizações governa
mentais e não governamentais pela efetiva implanta
ção de políticas voltadas não só para os idosos de 
hoje, mas também para os milhões de indivíduos 
que atingirão a terceira idade no mundo do amanhã. 

Não resta dúvida de que o grande avanço tec
nológico registrado na segunda metade deste sécu
lo, aliado aos avanços conquistados no campo da 
medicina, da saúde e da genética, ampliou conside
ravelmente a expectativa de vida dos seres huma
nos, em um grande número de países. 

Essa maior longevidade aliada ao envelheci
mento da população, tão evidente nos dias aluais, 
vem provocando o aparecimento de novas deman
das por benefícios e serviços públicos, obrigando os 
governantes a adotar medidas voltadas. especifica
mente para esse segmento da população. 

No Brasil também a questão do envelhecimen
to e do aumento da esperança de vida da população 
é uma realidade. 

Já são de domínio público as informações so
bre a mudança da pirâmide populacional brasileira, e 
muito se tem falado a respeito dos impactos dessa 
mudança sobre as políticas públicas de educação, 
saúde, trabalho, previdência e assistência social. 

Repetidas vezes o problema do idoso foi tema 
de pronunciamentos de membros desta Casa, o que 
demonstra o quanto é grande a nossa preocupação 
com a situação dos milhares de brasileiros que atin, 
gem a terceira idade. 

E essa preocupação é mais do que justificada. 
Dados coletados, nos últimos anos, pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística IBG[:: e por ou
tros órgãos de pesquisa revelam que nosso País 
tem, atualmente, cerca de doze milhões de pessoas 
com mais de sessenta anos, o equivalente a quase 
oito por cento da nossa população. 

As projeções estatísticas sinalizam a subida 
desse percentual para algo em tomo de quinze por 
cento já no ano 2000 e prevêem que, no ano 2025, a 
população de idosos, em nosso País, possa chegar 
a trinta e dois milhões de pessoas, passando o Bra
sil a ocupar o sexto ou até mesmo o quinto lugar no 
ranking mundial de população idosa. 

Não bastasse a perspectiva de tenmos nossa 
população de idosos praticamente triplicada, temos 

de enfrentar ainda um problema maior: o da extrema 
velocidade com que esse envelhecimento ocorre, 
em nosso País. 

Todos sabemos, porém, que essa realidade 
não tem sido negligenciada pelos homens públicos 
de nossa Pátria. Ela já vem sendo enfrentada com _ 
detenminação, e a questãq_ elo idosQ passou a fazer 
parte da agenda nacional, nos últimos anos. 

Desde janeiro de 1994, quando foi sancionada 
a Lei n9 8.842, que dispõe sobre a política nacional 
do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá ou
tras providências, nosso País passou a dispor de um 
dos mais avançados textos legais do mundo, no que 
respeita à proteção dos maiores de sessenta anos 
de idade. 

Faltava, entretanto, regulamentar essa Lei tão 
importante, que preceitua o dever de ser assegurado
ao idoso todos os seus direitos sociais, criando con
dições para promover sua autonomia, integração e 
participação efetiva na sociedade. 

Em 1996, finalmente, a espera tenminou. 

Consciente da urgência da definição de uma 
política específica para atender às necessidades dos 

-cerca-de dozemilhões de idosos hoje existentes no 
País, o Presidente Fernando Henrique Cardoso assi
nou, emlfês--de-julho do ano_ passado, o decreto n9 

1.948, regulàrrientando a Política Nacional do Idoso. 
Esse decreto foi fruto de um longo trabalho de

senvolvido de forma coordenada pelos órgãos do 
governo, em parcena com diversas universidades e 
com entidades representativas da sociedade civil, 
com o intuito maior de dispor de políticas adequadas 
que possam garantir uma qualidade de vida digna 
aos que atingem a terceira idade. 

-A Política Nacional do Idoso vem sendo-efeti
vamenteimPfementada, nos -úffiiTios meses;-sob_a_ 
coordenação do Ministério da Previdência e Assis
tência Social, tendo como órgão gestor a Secretaria 
de Assistência Socíal daquele Ministério, à qual cabe 
promover ações setorlais integradas e viabilizar o 
cumprimento da legislação vigente. 

A implantação da Política Nacional do Idoso 
vem sendo feita pela Secretaria de Assistência So
cial e conta com a pàrticipação efetiva de diversos 
Ministérios setoriais, como os da Cultura, da Educa
ção e Desporto, da Indústria e Comércio, da Justiça, 
do Planejamento, da Saúde, do Trabalho e o Ex
traordinário dos Esportes. 

De acordo com o mencionado Decreto de Re
gulamentação, compete aos Ministérios setoriais ela
borar propostas orçamentárias no âmbito de suas 
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competências, visando ao financiamento de progra
mas compatíveis com a Política Nacional ool9osQ. 

Em fins de 1996, a Secretaria de Assistência 
Social, em parceria com os citados ministérios sete
riais e com organizações não governamentais> E31a
borou o Plano Integrado de Ação Governamental 
para o Desenvolvimento da Política Nacional do Ido
so, no País, com o objetivo de efetivar um conjunto 
de ações públicas da referida Política, visando a as
segurar desse modo direitos sociais aos idosos e 
promover oportunidades para sua autonomia, inte
gração e participação na sociedade. 

Essas ações vêm sendo desenvolvidas com 
sucesso. A Secretaria de Assist~o_ciA _S_oçial . '{E:lrl1_ 
buscando fortalecer a ação em nível de_Estados> 
Municípios e Distrito Federal e, atendendo as reivin
dicações das bases, já coordenou a implantação de 
cinco Fóruns Regionais Permanentes da Política NÇJ.
cional do Idoso. 

Coroando o processo, realizou-se em Fortale
za, em março deste ano, o I Fórum Nacional da Polí
tica do Idoso, promovido pelo Ministério da Previdên
cia e Assistência Social MPAS, em_ parceria com a 
Associação Nacio_nal_de Geron1olog.iª_ e com o Go: 
vemo do Estado do Ceará. 

Esse evento teve como objetivo avaliar as açõc 
es derivadas da política implantada para os idosos; 
fortalecer os movimentos e assoc;iaçõ~~ c:je_ÍflQ§OS 
na defesa de direitos sociais e na buscq. de _quç:tji_d_a~ 
de de vida; e promover a consciência da sociedade 
para as ações urge_ntes de apoio, assistência e inte
gração dos idosos; entre outros. 

Apesar de seu curto período de vigência, a Po
lítica Nacional do Idoso tem alcançaoo um êxito bas
tante significativo nas ações implementadas para 
proporcionar aos brasileiros da terceira idade urna 
qualidade de vida melhor. 

Nada ilustra mais claramente o acerto das de
cisões tomadas do que essa característica básica da 
Política Nacional do Idoso: a priorização do atendi
mento não asilar, visando à permanência das 'pes
soas idosas junto à família e à comunidade~ 

Em nosso País, onde o verdadeiro extermínio 
de idosos ocorrido na Clínica Santa Genoveva, no_ 
Rio de Janeiro, ainda está vivo em nossa memória e 
não é certamente um caso isolado, há que se ressal
tar a importância da criação de centros de convivên
cia, de centros de cuidados diurnos, de casas-lares, 
de atendimento domiciliar, de oficinas abrigadas de 
trabalho, e outros. 

O atendimento asilar só é previsto em casos de 
excepcionalidade, sendo prestado somente ao idoso 

sem família ou sem condições de prover sua subsis
tência. 

- Há outros objetivos específicos do Programa, 
como o da capacitação de recursos humanos volta

-dos para o atendimento da pessoa idosa, que tam
bém merecem ser mencionados, mas infelizmente 
não disponho de tempo suficiente para enumerá-los, 
neste momento. 

-Tudo indica que o Programa Nacional do Idoso 
-conseguirá atingir suas metas iniciais de atender 
quatrayª-_ntos_E!OitQ milpess~as, por meio de progra
mas e projetas de apoio à pessoa idosa, e trezentas 
e quinze mil pessoas, com a concessão do paga-

-menta do benefício de prestação continuada. 

Corrfessã-finalidade, neste ano de 1997, deve
rão ser translêncfos aos Fundos de Assistência So
cial dos Estados, dos Municípios e do Distrito Fede
ral, para a prestaÇão dos serviços de atendimento à 
pessoa iaósiÇrecursos-aa-orcem de cento e noven
ta e um milhões de reais. Desse montante, cento e 
setenta milhões serão destinados para pagamento 
dos benefícios de prestação continuada, constante 
de dispositivo constitucional, e cerca de vinte milhõ-
~es-pará programa:se projetes de apoio ao idoso. 

Sr. Presidente; ao concluir- esse próriuncíameh
to, quero parabenizar o Governo Federal, todos os 
ministérios envolvidos 'na implantação do Programa 

- Naéionaf êJo [dÕsO,em especlàT b Ministério da Previ-
-áencía- e Assistenc1a SOcial, por meio de sua Secre-
-taria de Assistênela Social, pela determinação com 
que vêm enfrentarmo o problema do atendimento à 
nossa popillação iaosa~ 

_ Querot~rnbém desejar pleno êxito à implanta
ção e -ao-desenvolvimentode~ aÇões- como- as que 
_a_!"lt~iormefl_le _e[11,!merei, _ ar;:ões que,_ sem dúvida, 
proporClor1arao-aos cidadãosbraslíeiros malores·ae 
sessenta anos uma qÜalidaêJe de v!Ciamelfiof-e urri~;C 

. existênCia mais digna. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tu ma)- A Presi
d~ncia IE;)rnl::>ra aQª--_Srs, Senadores que o Congresso 
Nacional está convocado para uma sessão corij!Jnta 

_clestin_aga_ à_ap_r!!_ciação (]o_ ()rçamento da União, a 
realizar-se amanhã, às 1 O horas, no plenário da Câ-
mara dos Deputados. 
-~- _l\ladª-mªis havendo a tratar, a Presidência vai 

-enC">r[ªCQ§ tra_pa_lhoi _QE;)~Signando para_a sessaoor=-
dinária deliberativa de sexta-feira, dia 12-12-97, a 
realizar-se às 9 horas, a seguinte: 
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Nada 
mais havendo a tratar, está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h28mín.) 

ATA DA 185! SESSÃO NÃO DELIBERATIVA 
REALIZADA EM 8 DE DEZEMBRO DE 1997 

(Publicada no DSF, de 9 de dezembro de 1997) 

RETIFICAÇÃO 

À página n2 27276, na numeração do projeto 
constante do Parecer nº 70, de 1997-CN, 
Onde se lê: 

Da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização, sobre o Projeto de Lei nº 
54, de 1997-CN, ... 
Leia-se: 

Da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização, sobre o Projeto de Lei nº 
56, de 1997-CN, ... 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

10-12-97 
Quarta-feira 

1 O horas - Sessão Deliberativa Extraordinária do 
Senado Federal 

15h30min - Ses"são Deliberativa Ordinária do 
Senado Federal 

18h30min- Lançamento do livro "Pedro Aleixo, 
Jornalista" 

Espaço Cultural da Câmara dos Deputados 
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Ata da 189ª Sessão Deliberativa Extraordinária 
em 11 de dezembro de 1997 

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 
Presidência do Sr.: Antonio Carlos Magalhães 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-~E;_ 
PRESENTES OS SF'IS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Albino Boaventura -Antonio 
Garfos Magalhães -Antônio Garfos Valadares - Ar· 
tur da Tavola - Bello Parga - Benedita da Silva -
Beni Veras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra -
Carlos Patrocínio - Casildo Maldaner - Coutinho 
Jorge - Edison Lobão - Eduardo Suplícy - Elcio AI· 
vares - Emma Fernandes - Esperidião Amin - Fer
nando Bezerra - Flaviano Melo - Francelina Pereira 
- Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata -
Gilberto Miranda - Gilvam Borges - Guilherme Pal
meira - Hugo Napoleão - Jader Barbalho - Jeffer
son Péres - João França - João Rocha - Joel de 
Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -
José Agripino - José Alves - José Eduardo ,.- ,los~ 
Eduardo Outra -José Fogaça - José lgnácio Ferrei
ra - José Roberto Arruda - José Serra - Júlio Cam
pos - Júnia Marise - Lauro Campos - Leomar Quin
tanílha - Leonel Paiva- Levy Dias - Lucídio Portella 
- Lúcio Alcántara - Lúdio Coelho - Maril!Ce Pinto -

N_<tQQr _ J!Jnior~-=- f\J~y _S_uassu na -:: QnoJr<LQl1Lnan ,.-_ 
Osrnar Dias= O!Qniei,M~chado :-. Pe9m .SitnQn - Ra-_ 
mez T_'ª~t .::.BegL"ª h:>S_l!ffipçãO - Roberto Requião 
- Romero_ Jucá - Romeu Tu ma - Ronªldo Cunha 
uma.:.... seba.Stião -Rochã~.: Sérgio Ma.Ciiádo.:.. 're<itôriio 
Vile~ Filho-Vi~ -~núbing = Wai<leo::I<_Q_melas. ~-

0 SR. PRESIDENTE (Antonio Caríos Magalhães) 
-A lista de presença acusa o comparecimento de 70 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, decla
ro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Car· 
los Patrocínio, procederá à leitura do expediente 

É lído o seguinte: 

·EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER N° 844, DE 1997 
Da Comissão de Assuntos Econômicos sobre a 
Mens. n° 257/96, do Presidente da República aos 
Senhores Membros do Senado Federal, propondo 
seja autorizada a contratação de crédito externo, 
com garantia da República Federativa do Brasil, 
no valor equivalente a até US$ 100,000,000.00 
(cem milhões de dólares norte-americanos) de 
principal, entre o Estado do Paraná e o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento - BID. 
destinada ao financiamento. parciaL do Programa 
de Expansão. Melhoria e Inovação no Ensino 
Médio do Paraná. 

Relator: Sena.dor Francelino Pereira 

Trata o presente processo de um empréstimo externo destinado a 

aumentar a eficiência, a eficácia, a efetividade e a eqüidade do sistema de 

ensino de nível médio no Estado do Paraná: alunos na escola; bons 

professores; comunidade participando. 
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Compete, efetivamente, a esta Comissão, nos termos do art. 52, 

mcrso V, da Constituição Federal, combinado com o art. 393, parágrafo 

único, do Regimento Interno desta Casa, a iniciativa de projeto de resolução 

que implique o exercício da competência privativa do Senado Federal de 

autorizar operações de crédito externo do interesse da União e dos Estados. 

Já em 28 de junho de 1996, quan~~~de sua apresentação, os 

autos do presente processo encontravam-se! Á iqstruídos com toda a 

documentação exigida pela Resolução no 69, de !995, do Senado Federal, 

que ''Dispõe sobre as operações de crédito interno e externo dos Estados, 

do Distrito Federai, dos Municípios e de suas respectivas autarquias, 

inclusive concessão de garantias, seus limites e condições de autorização, e 

dá outras providências." e peJa Resolução n° 96, de I 989, que "Dispõe sobre 

limites globais para as operações de crédito externo e interno da União, de 

suas autarquias e demais entidades controladas pelo poder público federal e 

estabelece limites e condições para a concessão da garantia da União em 

operações de crédrtu externo e interno.". 

A Secretaria do Tesouro Nacional emitiu o Parecer 

STNICOREFIDIREF n° 409, de 2 de outubro de 1996, onde informou que há 

margem suficiente à cobertura da pleiteada garantia da União nos limites 

constantes dos artigos 2°, 3° e 4° da Resolução no 96,de 1989, restabelecida 

pela Resolução no 17, de 1992, ambas do Senado Federal, manifestando-se 

favoravelmente ao solicitado, tendo em vista, também, o entendimento de que 

as contragarantias oferecidas pelo Estado do Paraná apresentavam liquidez e 

lastro suficientes para cobrir eventuais despesas que o Tesouro Nacional 

venha a fazer, se chamado a honrar a garantia. 
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A Lei Estadual no 11.306, de 28.12.95, aprovou o Plano 

Plurianual para o período de 1996 a 1999 e contempla c. programa em 

questão. A Lei no 11.305, de 28.12.95, dispõe sobre o Orçamento Geral 
. A 

do Estado do Paraná para~. exercíc.io de. l996·e· p .. rt4ê taçào específica 

para os gastos a serem realizados com os rec.ursos o eraçào. 
' 

Consta do processo declaração do pleno exercício da 

competência tributária do Estado do Paraná, consoante o art. 155 da 

Constituição FederaL bem como certidão atestando a aplicação de 

33,85'% do total dareceitade imp-ostos, acrescidas as transferências, na 

manutenção e desenvohl.mento do ensino. _ 

Os débitos da administação indireta do Paraná constantes do 

CADIN estavam, em 16.08.96, sendo objeto de contestação judicial ou 

administrativa ou já haviam sido quitados. 

Anexadas ao processo, encontram-se : 

a) Certidão Negativa de Débito - CND, emitida pelo INSS, 

válida até 18.06.96; 

b) Certificado de Regularidade de Situação - CRS, junto ao 

FGTS, emitida pela CáiX.aEcQ:nf1rrüca f'Çâera1, válida até 01.04.2§; 

c) Certidão quanto à Dívida Ativa da União, emtida pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no Estado do Par~á, válida até 

23.07.96. 

Já em setembro do corrente ano de 1997, o B~mco Central, por 

meio do Parecer DEDJJ>/DIARE-97 /721, questiona quanto ao atendimento às 

exigências do art. 13, VII, da Resoll!ção n° 69, de 1995, d_o Senado Federal, 

no que se refere ao cumprimento do disposto na Lei Complementar no 82, de 
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27 de março de 199 5. Segundo o art. I o desta Lei, as despesas totais com 

pessoal ativ~ e inativo da admmistração d~r~ta~e-I~4\r~, inclusive fundações. 

empresas publicas e sociedades de economia 4\~~ pagas com receitas 

correntes dos estados, não poderão ex-ceder a ôO% (sessenta por cento) das 

respectivas receitas correntes-líquidas. 

Ainda em 1996, complementando as informações, a Secretaria 

da Fazenda do Estado do Paraná juntou declaração, por ela mesma expedida, 

datada de 09 de maio de 1996, segundo a qual o ".o dispêndio com o pessoal 

ativo e inativo, situou-se, no periodo de janeiro a março/96 no equivalente a 

76,62% do valor das receitas correntes líquidas do Estado". A declaração 

alega, porém, que, tendo em vista o disposto no artigo 1 o da Lei 

Complementar no 82, de 27 de março de 1995, o Paraná tem o prazo de 03 

exercícios financeiros, ou seja, até o final de 1998, para o enquadramento no 

limite de 60%. 

De outra parte, ao tomar conhecimento da cópia do Oficio no 

447/96-CAFE, da Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná, que informa a 

respeito da redução da receita do Estado, situação que estaria "ocorrendo 

desde o mês de maio deste ano, ... , sem uma adequação das despesas aos 

limites impostos pelos recursos disponíveis.'', o então Relator oficiou ao 

Presidente da Comissão de Assuntos Econôrnicos,_ solicitando-lhe que 

encaminhasse ao Governador do Estado do Paraná pedido de informações 

referindo-se, entre outros itens, ao fluxo financeiro do exercício de 1996, com 

identificação do comprometimento percentual com pessoal e encargos e 
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demais despesas correntes, ao estoque e . perfil da dívida do Paraná, assim 

como a sua capacidade de endividamento. ~A 
O pedido de informações foi encaminhado ao Governador do 

Estado pelo Oficio CAE no 166/96, de 30 de agosto de 1996, do Secretário 

da Comissão de Assuntos Econômicos. 

O Governador respondeu à Comissão por intermédio do Oficio 

GOV. 342/96, de 21 de outubro de 1996. Relativamente ao fluxo financeiro, 

este último oficio anexa tabela de dados de receita e despesa totais nos anos 

de 1995 e 1996, com detalhamento mensal para o ano de 1996. 

A tabela demonstra resultado credor de R$85.000.000,00 

(oitenta e cinco milhões de reais) no ano de 1995, e nulo no ano de 1996, 

com um saldo de caixa de R$ 85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de 

reais) em ambos os anos. 

O resultado do fluxo fmanceiro de 1996 apresenta-se devedor 

nos meses de maio, junho e julho, com valores que se aproximam bastante 

daqueles mostrados pelo Oficio n° 447/96-CAFE, da Secretaria da Fazenda 

do Estado do Paraná, supra mencionado. Os dados do Oficio GOV. 342/96 

procuram, contudo, mostrar que a situação financeira do Paraná encontra-se 

sob controle, apontando resultado credor no mês de setembro e estimativas 

de resultado credor para os meses de outubro a dezembro, concluindo por 

urna estimativa de saldo zero no fínalde 1996. Devido-ao resultado credor de 

85 milhões de reais do fluxo financeiro no ano de 1995, o saldo de caixa 

mostra-se credor em-todos os meses de 1996. fH 
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Relativamente ao estoque e perfil da dívida, o relatório da 

Secretaria da Fazenda demonstra que, em 31 de agosto de 1996, o saldo total 

da dívida era de R$ 1.681.598.828,81 (um bilhão, seiscentos e oitenta e um 

milhões, quinhentos e noventa e oito mil, oitocentos e vinte e oito reais e 

oitenta e um centavos ), não incluída a parcela referente aos avais à 

Companhia Paranaense de Energia Elétrica - COPEL e à SANEPAR, que 

totalizam, aproximadamente, R$ 546.961.000,00 (quinhentos e quarenta e 

seis milhões, novecentos e sessenta e um mir reais), sendo de 

R$ 1.300.920.474,97 (um bilhão, trezentos nulhões, novecentos e vinte mil, 

quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavosX o montante·· 

da dívida interna, e de R$ 380.678.353,84 (trezentos e oitenta milhões, 

seiscentos e setema e oito mil, trezentos e cinqüenta e três reais e oitenta e 

quatro centavos), o da externa. 

Complementarmente, certidão posterior do Tribunal de Contas 

do Paraná, remetida ao Senado Federal pelo Banco Central, por meio de 

oficio datado de 26 de novembro de 1977, indica que, nos anos de 1995 e 

1996, o comprometimento com pessoal situou-se, . respectivamente, em 

72,97% e 76,66%. Conforme informado na Audiência Pública de Instrução 

realizada nesta Comissão, em 02 de dezembro de 1997, tal acréscimo refletiu 

a conseqüência financeira de decisões de política de pessoal anteriores à atual 

gestão governamental. O Governo_ EstaduaL procurou absorver tal impacto 

mediante um grande esforço para aumento de arrecadação. Apesar de bem 

sucedido, inicialmente, referido acréscimo de receita foi frustado pela 

desoneração do ICMS sobre exportaçõ~~ de produtos primários e semi

elaborados, estabelecida pela Lei Corrlt\~mentar do ICMS, de 11 de 
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setetnbro de .I 99!), qu.e reduziu, em cerca de 18%, a base de valor agregado 

tributável pelo fisco paranaense. 

Com efeito, como explicado pelos Secretários da Fazenda e do 

Planejamento e Coordenação Geral do Estado do Paraná, na citada audiência 

pública, a extrapolação do limite acima referido foi devida, entre outras 

causas, à aprovação, em dezembro de 1994, de um aumento salarial de 16%, 

para ser pago a partir de janeiro de 1995. Conseqüentemente, houve uma 

elevação de 62,85% para 72,97% do comprometimento das receitas líquidas 

correntes com as despesas de pessoal, logo no primeiro mês da atual gestão. 

Da mesma forma foi explicado que, quando o atuai Governador 

do Paraná tomou posse, já haviam adquirido estabilidade todos os servidores 

ex-celetistas que foram incorporados ao regime jurídico único implantado em 

1992, havendo cerca de cinquenta mil funcionários nessa condição, muitos 

dos quais em véspera de aposentadoria por tempo de serviço, sem nenhum 

suporte de recursos atuariais. Em decorrência, houve substancial elevação do 

dispêndio com inativos, sem que houvesse qualquer meio legal para impedir 

tal aumento. 

Relativamente ao fluxo financeiro do Estado do Paraná, foi 

mostrada, na já mencionada reunião do último dia 02 de dezembro, uma 
-~ 

capacidade de pagamento satisfatória, I.I.I11a vez que deduzidas as despesas 

com pessoal, serviço da dívida e ci\eio, das receitas líquidas correntes, resta 

cerca de 6% para investimentos. ~ 
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Outrossim, a adesão do Paraná à política nacional de 

desestatização, está permitindo-lhe reforçar seus recursos para investimento, 

tanto assim que a Lei Estadual 11.253, de 21 de dezembro de 1995, vincula 

expressamente o uso dos recursos apurados na alienação de ações da 

Companhia Paranaense de E1etricidade - COPEL à realização de 

investimentos específicos. 

Ocorre que, em O 5 do corrente mês de dezembro de 1997, 

chegou a esta CAE o oficio no 4.395/97-GABTN do Secretário do Tesouro 

Nacional, encaminhando a Nota Técnica CEFEM/DIREM n° 2.128, da 

mesma data. A conclusão do referido documento é a seguinte, in verbis: 

"Em razão de o Resultado Primário médio ponderado de 199-1 a 2006 ter 

s1do defzcuárzo em RS 283 milhões, a situação fiscal do Estado está 

classificada na categorza "D ", conforme estabelece art. 3° da Portarza MF 

n° R9 97, e, em conseqüêncza, não apresenta capacidade de pagamento para 

honrar os compromissos decorrentes das operações pleiteadas. " 

Esclarecemos que as operações pleiteadas, acima mencionadas, 

são o Programa de Alívio à Pobreza Rurai e Gerenciamento de Recursos 

Naturais - Paraná 12 meses, o Programa de Expansão, Melhoria e Inovação 

no Ensino Médio do Paraná, objeto deste voto, e o Projeto de Saneamento 

Ambiental do Estado do Paraná. 

A nota técnica retromencionada, ~rtanto, contraindica a 

aprovação da operação de crédito externq. ;frata\se de um documento 
técnico. baseado em um exercício matemático, cuja metodologia pode ser 

questionada. 
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A Coordenação de Programas do Governo do Estado do Paraná, 

porém, apresentou, a nosso pedido, os seguintes comentários: 

"A Nota Técnica CEFEMDiREM n° 2128, de 5 de dezembro de 

1997, ·encaminhada pela Secretarza do Tesouro Nar.inna! através do oficio 

-1335 97-GAB1N, da mesma data, constitui-se em estatística específica de 

projeçào, para o ano 2006, da situação fiscal do Estado do Paraná. 

assumindo, como novas premissas, a reconstiJuicgo das receitas a partir de 

199-1 (anulando as receztas financeiras)_e a e:~cluJão_rlas_rec_ejtª~ de 

desestatização das receitas primárias, mas assumindo que as despesas com 

os investimentos vinculados àqueles recursos constituiriam 
' 

obrigatoriamente despesas primárias, arbitrando desta forma um déficit 

sohre as contas públzcas que não guarda correlação com a real execução 

financeira recente do Estado. 
' 

Vale lembrar que a Lei Estadual 11.253, de 21 de dezembro de 

1995. referida no item -1 daquele Parecer, expressamente vincula o uso de 

recursos apurados com a alienação de ações COPEL à realização de 

investimentos espec[ficos, sob o acompanhamento e vigilância de uma 

comzssão de deputados estaduazs. Isto sigin(fica que as despesas com 

aqueles mvestzmentos jamais existzriam sem a alienação das ações e vice-

versa. 
Ao pro;etar por dez anos a base estatística reconstituída a 

partir de 199-1 (ano que passou a acusar u'1 de/fzt de RS 2-1-1 milhões) a 

nota técnica assume para o decênio próximq c/~ ponderação decrescente, 

um nível de mvestlmento semelhante ao atual. mas sem o suporte das 

receitas extraordinárias onundas da desestatzzação. 

Para mostrar que a estatística da STN volta-se mms para uma 
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proteção do que para a real situação presente das finanças estadua:s. 

mzagmemos que o Governo do Paraná przvatz::asse a.s_ suas companhws de 

eletrtczdade e de águas (COPEL g S4/:/EEARL~_Q7f[fln.5Se~~·q_c,;a~de_RS JO 

hilhôes. uttli::ando logo RS 2,5 bilhões para liquidar rodo o seu 

endtvzdamento, de modo a reduzi-lo a zero. Sobrarzam RS 7,5 bzlhões em 

cacw. dos cJUats o Estado somente investiria RS 0.5 bilhão, acumulando RS 

- hilhôes em reservas financeiras, o que lhe garantiria uma extraordznária 

capacidade de pagamento e de endividamento. P01s bem, pela metodologta 

da STll/ (Anexo II da Portana MF n° 89. de 25--1-97) o Estado. nessa 

htpátese. estana falido em 2006, o que o colocana já na categoria D. 

porque apresentaria défzctt primário. Para merecer a classificação A, no 

ensaio estatístzco da STN. o Estado teria que produzir. com suas recettas 

correntes normats (apenas tributos e transferêncais federats). um superavit 

que cobnsse os RS 2,5 bilhões do serviço da dívida liqwdad_a e o RS 0,5 

bilhão de mvestimentos. porque o dinheiro da przvatização não seria 

considerado receita corrente. 

O Governo do Paraná iniciou o seu programa de 

desestatzzação em dezembro de !995, praticamente um ano e meio antes do 

advento da Portaria MF 89. sem nunca poder imaginar q e agora teria sua 

situação financeira recalculada para trás (até 199-1) or um cr:tério de 

projeção de seus investimentos por 1 O anos. vt/#o aí perder toda a sua 

capactdade de pagamento e endzvzd_amt:nto~.t_atame/1tLf2_0r,Jue nij_oquls§e 

endzvzdar e preferzu desestatlzar ações para amplwr seus znvestimentos. 

fale acrescer que a refenda estatísticq do STN também 

reconstrtuz os dados do passado- desprezando os números reazs em troca de 
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números pro;etados para trás. Descobre-se, ass1m. em 199~. que no ano de 

199-1 houve um défictt przmárw de RS 2-1-1.9 milhões no tesouro do Paraná. 

o qual passa a ser o patamar da pro;eção do déficit até 2006. " 

É inegável que estamos vivendo um momento histórico no País. 

Após anos de perversa inflação, temos uma estabilidade econômica 

conquistada e sustentada a duras penas. Apesar de estarmos em período pré

eleitoral, o Presidente da República não hesitou em propor uma série de 

medidas impopulares porém necessárias. E o Congresso, mais uma vez, 

demonstrou seu patriotismo, aprovando-as após aperfeiçoá-Ias. 

Não basta, porém, o esforço da União. É necessário o trabalho 

conjtmto dos estados em favor da estabilidade econômica, requisito 

indispensável à prosperidade com melhor distribuição de renda. É necessária 

a conjugação de esforços das minhas Minas Gerais, de São Paulo, do Estado 

do Rio, da Paraíba, do Ceará, da Paraíba, do Rio Grand~ cig Sul e dos demais 

estados com o Governo Federal para ao_l:Jtenção do sucesso almejado por 

todos. 

Dentro desse contexto, insere-se o Pfgrardde Reestruturação 

e Ajuste Fiscal de Longo Prazo, no âmbito da Le{f. 9.,t6~7. E o Paraná, um 

dos mais importantes estados brasileiros, não poderiá ficar de fora dessa 

união de esforços. 

Efetivamente, em 30 de setembro de 1997, o Governo Federal e 

o Governo do Estado do Paraná _ass_inararn protocolo de . acordo, 

estabelecendo, entre outros,' os seguintes pont~s: 
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a) comprometimento, com o pagamento do serviço da: dívida, de 

13% da Receita Líquida Real, a partir de janeiro de 1998; 

b) meta fiscal básica: manutenção da dívida financeira total do 

estado em valor não superior ao de sua Receita Líquida Real; 

c) refinanciamento, desde que obtidas as autorizações 

legislativas necessáric.s, da dívida mobiliária e da capitalização para 

sanearrento financeiro do Banco do Estado do Paraná- BANESTADO; 

d) pagamento extraordinário de 20% do valor financiado; 

e) o refinanciamerrto terá prazo de 30 anos, juros de 6% "", 

correção mensal pelo IGP-DI e amortização pela tabela Price. 

A nota técnica do Tesouro Nacional, de 05/12/97, reconhece que 

o Estado do Paraná situa-~e entre as uni@.cies.cl<tfed~nl,Ção com menor nível 

de endividamento, correspondendo o seu estoque da dívda a apenas 0,5 da 

Receita Líquida Real. 

A principal causa do desequilíbrio fiscal do estado é o elevado 

comprometimento de pessoal, que atingiu 76,8%, em 1996, conforme já foi 

dito. Cumpre assinalar que, conforme previsão da ~* retromencionada, tal 

percentual, em I 997, deve cair para 7 4%. OutrosJu/t.\ devemos reconhecer 
que ainda não terminou a tramitação no Congresso da reforma administrativa 

que vai permitir aos governadores estaduais o uso das ferramentas 

imprescindíveis aos ajustes de pessoal necessários. 

Entendo, ass1m, que o Estado do Paraná está, efetivamente, 

buscando sua adequação à chamada Lei Rita Camata. Por outro lado, não se 

!57 
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pode antecipar 9 ~julga~n.e~~ .. do descumprimento de uma lei, antes de 

expirado o prazo nela estipulado para a neússária adequação, merecendo o 

Estado do Paraná um crédito de confiança desta Comissão. 

Aspecto político relevante é o representado pelo elevado retorno 

social que será propiciado pelo Projeto de Expansão, Melhoria e Inovação no 

Ensino Médio do Paraná - PROEM. 

Outro aspect~ político-econômico que dzve ser ressaltado 

configura-se nas condições financeiras vantajosas para o Estado do Paraná, 

obtidas junto ao BID. 

Conforme ficou demonstrado nos debates produzidos nesta 

Comissão e documentos constantes dó processaâo, verifica-se que o único 

entrave à aprovação pretendida, à luz da Resolução no-'69, de 1995, do 

Senado Federal, é o disposto na Lei Complementar n° 82/95, na qual o Estado 

do Paraná não se enquadra, gastando, em 1996, o cofir1pondente a 76,8% de 

sua receita corrente líquida. · ll 
1 

Com relação a esse aspecto, invoco o posicionamento de outros 

relatores integrantes desta Comissão, em pareceres exarados em processos 

análogos, como o proferido pelo Senador José Fogaça, através do Parecer no 

682 de 1997, com o seguinte teor: 

" ... Quanto às despesas de pessoal, o estado gastou em l 996 o 

correspondente a 86.38% de sua receita corrente líquida, 

descumprindo o disposto no art. 38 do ADCT da Constituição 

Federal e a Lei Complementar il. 0 82/95. 
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Tendo em vista que a Lei Compiementar n-. 0 82/95 ·concede o 

prazo até 1998 para que os Estados se adequem ao limite com 

despesas de pessoal de 60% da receita líquida corrente,_Q 

descumprimento deste limite não representa. por ora, óbice à 

operação pleiteada. Espera-se, contudo, que o Estado do Rio 

Grande do Sul esteja promovendo os ajustes necessários para 

que possa cumprir com o referido mandamento legal no prazo 

estipulado." 

Registre-se, também, a entrega a esta CAE pelo Secretário da 

Fazenda do Paraná, no corrente mês de dezembro, de todas as certidões 

exigidas, atualizadas. 

Em face, por fun, de tudo que foi aqui exposto e 

Resoluções n°s 69, de 1995, e 96, de 1989, ambfs do 

manifesto-me favoravelmente a que se autorize o Estf4o 

disposto nas 

ado Federal, 

a operação de crédito pretendida. e a União a prestar garantia na mesma 

operação, na forma do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃGN°176, DE T99T 

Autoriza o Estado do Paraná a contratar e prestar 

contragarantia a operação de crédito externo junto 

ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento -

1~9 
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BJD, com o aval da Unzão, no valor de 

USS 100,000,000.00 (cem milhaes de dólares 

norte - americanos) de prmcipal, destinando-se os 

recursos aofinanczamento parcial do Programa de 

Expansão, Melhoria e Inovação do Ensino Médio 

no Paraná. 

O SENADO FEDERAL resolve: 

Art. I o É autorizado o Estado do Paraná, nos tennos da 

Resolução no 69, de 1 99 5, do Senado Federal, ~ contratar e prestar 

contragarantia a operação de crédito externo junto ao Banco fnteramericano 

de Desenvolvimento- BID, no valor deUS$ 100,000,000.00 (cem milhões de 

dólares norte- americanos), de principal, destinando - se os recursos ao 

financiamento parcial do Programa de Expansão, Melhoria e Inovação do 

Ensino Médio no Paraná - PROEM. 

Art. 2° É autorizada a União, nos termos da Resolução n° 96, de 

1989, do Senado Federa!, a prestar garantia na operação de crédito externo 

de que trata o artigo anterior. 

Art. 3° A operação de crédito externo ~de que trata o art I o tem 

as seguintes características: 



a) valor pretendido: US$ 100,000,000.00 (cem milhões de 

dólares norte-americanos), de principal; 

b) juros: sobre os saldos devedores diários do empréstimo a 

uma taxa anual para cada semestre a ser detenninada 

pelo custo dos empréstimos qualificados tomados pelo 

BID durante o semestre anterior, acrescida de uma 

percentagem anual, que o BID fixará periodicamente de 

acordo com sua política sobre taxa de juros; 

c) comissão de crédito: O, 75% a. a. (setenta e cinco centésimos 

por cento ao ano) sobre o ~ntante não 

desembolsado, contad<t1 a ;{>4rtir de 60 

(sessenta) dias após a data da assinatura 

do contrato; 

d) garantidor: República Federativa do Brasil; 

e) contragarantias: o Estado do Paraná vinculará as cotas de 

repartição constitucional das receitas 

tributárias estabelecidas nos artigos 

157 e 159, complementadas pelas 

receitas próprias, nos termos do 

art.l67, mctso IV, da Constituição 

Federal; 
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f) destinação dos recursos: Projeto Expansão, Melhoria e 

Inovação no Ensino Médio do 

Paraná; 

g) condições de pagamento: 

- do principal: em prestações semestrais, consecutivas e, tanto 

quanto possível, iguais. A primeira prestação 

deverá ser paga na primeira data em que deva ser 

efetuado o pagamento de juros, urna vez 

transcorridos seis meses contados ã partir da data 

prevista para o desembolso final do empréstimo e 

a última até 23 de maio de 2üh-/\ 
-dos juros: semestralmente vencid_os, em 23 de maio e 23 de _ 

novembro de cada ano, a partir de 23 de 

novembro de I 997; 

- da comissão de crédito: semestralmente vencida, em 23 de 

maio e 23 de novembro de cada ano. 

§ 1 o Do valor do financiamento se destinará a quantia de US$ 

l.OOO.OOO,OO para atender despesas de inspeção e supervisão geral do credor, 

que será desembolsada em prestações trimestrais e, tanto quanto possível, 

iguais, ingressando na conta do credor independentemente de solicitação do 

mutuário. 

§ 2° As datas estipuladas para repagamento poderão ser 

prorrogadas para manter correlação com a efetiva data de assinatura do 

contrato. 
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Art. 4° A contratação da operação de crédito externo de que 

trà-ta o art. 1°, assim como a prestação da garantia da União, serão efetivadas 

no prazo máximo de 540 (quinhentos e quarenta) dias contados da data da 

publicação desta Resolução. 

Art. 5° 

01- JOSÉ SERRA: Presidente 
02- FRANCELINO PEREIRA: Relator 

03 -JONAS PINHEIRO 
04.- LEVY DIAS 
05 -JOSÉ FOGAÇA 
06 - VILSON KLEINÜBING - VENCIDO 
07 - VALDECK ORNELAS 
08 - JOSÉ EDUARDO VIEIRA 
09 - ESPERIDIÃO AMIN -VENCIDO 
10- JEFFERSON PERES- VENCIDO 
11 - RAMEZ TEBET 
12 -JOÃO ROCHA 
13- EDUARDO SUPLICY- VENCIDO 
14- GIL VAN BORGES 
15 -JOSÉ ROBERTO ARRUDA 
16- ROMERO JUCÁ 
17 - JOSÉ FOGAÇA 
18- BELLO PARGA 
19- BENI VERAS 
20 - JOSÉ EDUARDO OUTRA -VENCIDO 
21- FREITAS NETO 
22 - ROBERTO REQUIÃO - VENCIDO 
,23- OSMAR DIAS- VENCIDO COM VOTO EM SEPARADO 
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VOTO Eivf SEPARADO .. VENCIDO DO SENADOR OSMAR DIAS, NA 
COMISSÃO DE ASSuNTOS ECONÓMICOS. 

I. RELA TÓRIO 

Vem à Comissão de Assuntos Econômicos a Mensagem 
Presidencial n° 257, de 1996 (Mensagem n°1.276, de 09.12.96, na 
origem )do Sr. Presidente da República, solicitando autorização do Senado 
Federal para a República Federativa do Brasil conceder aval a operação de 
crédito externo no valor total equivalente a até US$ 100.000.000,00 (cem 
milhões de dólares norte-america:no-s},-entte o EsTaclo do Paraná e o Banco 
lnteramericano de Desenvolvimento - BID , destinada ao financiamento, 
parcial, do Programa Expansão, Melhoria e Inovação no Ensino Médio do 
Paraná. 

A operação de crédito pleiteada pelo Estado do Paraná tem as 
seguintes características: 

a) valor pretendido: US$ 100.000.000,00 (cem milhões de dólares 
norte-americanos) equivalentes a R$ 103.900.000,00 (cento e três milhões 
e novecentos mil reais), a preços de 3 1 .12. 96: 

b) garantidor: República Federativa do Brasil: 

c) contragarantia: receitas próprias e cotas-partes das 
~ ··ansferências constitucionais referidas nos arts. l57 e !59 da Constituição 
Federal: 

d) juros: sobre os saldos devedores diários do empréstimo a mna 
taxa anual para cada semestre, determinada pelo Custo dos_Empréstimos 
Qualificados tomados pelo Banco durante o semestre anterior, acrescida 
de uma margem expressa: em fennos de mna percentageui. anual, que o 
Banco fixará periodicamente de acordo com sua política sobre taxa de 
JUros; 
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e) comissão de crédito: 0,75% a.a. sobre o saldo não desembolsado 
do financianiento, contado a partir de 60 (sessenta) dias da assinatura do 
contrato: 

[) destinação dos recursos: financiamento de parte do Projeto 
Expansão. Melhoria e Inovação nó Ensino Médio - PRQEM: 

g) condições de pagamento: 

- do principal: em prestações semestrais, consecutivas e tanto 
quanto possível iguais. A primeira prestação deverá ser paga na_ primeira 
data em que deva ser efetuado o pagamento de juros, uma vez 
transcorridos seis meses contados a partir da data prevista para o 
desembolso final do empréstimo e a última até 23.05.2022; 

- dos juros: semestralmente vencidos, em 23.05 e 23.11 de cada 
ano, a partir de 23 .li. 97: 

- da comissão de crédito: semestralmente vencida, nas mesmas 
datas estipuladas para o pagamento dos juros. 

Obs: I) do valor do fmanciamento se destinará a quantia de US$ 
1.000.000,00 (um milhão de dólares)_para atei1de)." a pespesas de Inspeção 

-- --- -- -- -- - - -- -- -

e Supervisão Geral do credor. Essa quantia será desembolsada em 
prestações trimestrais e tanto quanto possível iguais, ingressando na conta 
do credor independentemente de solicitação do Mutuário: 

2) as datas estipuladas para repagamento poderão ser 
prorrogadas para manter correlação com a efetiva data de assinatura do 
contrato. 

Sobre a Tramitação do Processo 

A Mensagem Presidencial com a solicitação de autorização para o 
PROEM chegou à Comissão de Assuntos Econômicos em 10.12.96, 
porém constatada a falta de parecer do Banco Central sobre a operação 
ficou no aguardo da complementação da instrução. Em 11.03.97 foi 
desih>nado este relator que tomou a imediata providência de oficiar ao 
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Presidente da CAE para que este solicitasse ao Banco C~ntra! enviar ao 
Senado Federal o seu parecer. ( Oficio no 023/97, de 12..03.97). O Banco 
Central remeteu o parecer em 16.04.97 (Parecer DEDIP/DIARE-97/0302), 
posicionando-se contrariamente à celebração do contratg pretendido pelo 
Governo do Estado do Paraná. 

As condições especiais de que se revestiu a tramitação da presente 
solicitação recomendam a remissão neste relatório do conjunto de fatos e 
providências a respeito. 

Primeiramente, importa salientar que desde o ano anterior, conforme 
consta do processo, estava em curso diligência não- atendida 
(Requerimento n° 40/96), necessária à instrução do Oficio "S" no 63/96, 
referente à operação de crédito do Governo do Paraná com o BIRD para 
execução do Projeto Paraná 12 meses. Diante disso, apresentei à CAE o 
Requerimento n° 06-CAE/97, aprovado pela Comissão, no qual 
expressa·va meu entendimento de que ficava sustada a análise e 
apresentação de parecer à presente operação, uma vez que se tratava de 
financiamento externo da mesma espécie daquele objeto _do Requerimento 
acima referido. Tal fato foi referendado no Requerimento n° !0/97, de 
autoria do Senador Esperidião Amin, e aprovado pela Comissão de 
Assuntos Econômicos, que concluiu pela necessidade de devolução dos _ 
pedidos à origem para complementação da instrução- de acordo com 
as normas em vigor. Essas providências foram comunicadas ao Banco 
Central (Oficio CAE-027/97, de 20.05.97) que, intempestivamente, 
comunicou ao Governo do Estado do Paraná (Oficio DEDIP/DIARE-
97/242, de 22.05.97) estar na dependência do fornecimento das 
informações para que se desse prossegu.·nento no âmbito desta CAE ao 
exame das operações de crédito correspondentes ao Oficio "S'' n° 63/96, à 
Mensagem no 257/96 e à Mensagem no 81197. 

Em 24 de junho,. por intermédio do Oficio SECRE/SUPAR-
97/1785, o Banco Central informou, ao Presidente da CAE, que, até 

aquela data, não havia feito a reanálise dos pareceres, porque não 
havia recebido a documentação necessária do Secretário. de Fazenda 
do Paraná. 
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Em 30 de setembro, finalmente, mediante o Oficio PRESI-97/2945, 
dirigido ao Presidente do Senado, o Presidente do Banco Central 
posicionou-se desfavoravelmente ao pleito do Estado do Paraná, dado 
que este não atendia aos requisitos exit.ridos para autorização do Senado, 
de acordo com os parâmetros da Resolução n° 69/95. Neste oficio, o 
Presidente do Banco Central, novamente enfatizou, " O posicionamento 
deste Autarquia é desfavorável ao pleito pelo não atendimento ao 
di.\posto no art. 3R do ADCT e por não dispormos de íf?formaç6es que 
nos permirafn verificar se o Estado está se adequando ao que prevê a Lei 
( 'omplemenrur n" X2 95". Esse posicionamento foi reafirmado no Oficio 
PRESI-97/03535, de 26 de novembro de 1997. 

No dia 01 de dezembro, por decisão da CAE, foi realizada wna 
sessão de instmção, onde os Secretários de Fazenda e .elanejamento do 
Estado do Paraná foram convidados par?. explicar os problemas levantados 
e fornecer à Comissão as informações que até então vinham sendo 
negadas a este relator e à Comissão. Permito-me transcrever as palavras 
do Secretário de Fazenda, Giovane Gionedis, por ocasião da entrega dos 
documentos à CAE: "Eswu entregando à Presrdênda. com relação aos 
empréstnnos em VIgor no Estado do Paraná. não só a planilha de 
números(..)Entrego tam~ém a documentação ao Plenário." Deixe-se 
claro, todavia que não constam da documentação então fornecida os 
documentos que atenderiam às diligências objeto do Requerimento n° 
40/96. Note-se, então, que somente nessa data o Governo compareceu 
com apenas parte dos documentos exigidos. 

Nessa mesma Sessão de Instmção, vale salientar, o Secretário de 
Planejamento, Miguel Salomão, reconheceu publicamente que o relator 
não podia ter dado o parecer. até aquela data por absoluta falta de 
documentos. Foram as seguintes as palavras do Secretário, transcritas das 
notas taquibrráficas: "Concordo com V. Ex'; que não se pode inventar 
documentos no processo, e o Relator não pode dar um parecer sobre 
documelltos que não existem tzo processo. " 

Por fim. em 05 de dezembro de 1997, chegou à CAE o Oficio n" 
4395/97-GABfN, do Secretário do Tesouro Nacional, encaminhando Nota 
Técnica CEFHA/DIREM no 2128, da mesma data, onde aquela Secretaria 
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revê a sua posição iniciaí e afinna que o Estado do Paraná não 
apresenta capacidade de pagamento pata honrar os compromissos 
decorrentes das operações de crédito externo em _tramitação no 
Senado Federal. Ao analísar a capaciâade-de pagamento -doEstado do 
Paraná, a STN conclui contrariamente a concessão de ªYal eridl..Ii1Ção de 
que a sua situação fiscal está classificada na categoria "D", em 1997, o 
pior nível de classificação, com déficits fiscais alarmantes. 

Ainda nessa análise, informações da STN indicam que o Estado do 
Paraná situa-se entre as unidades da federação com menor índice de 
endividamento, mas indica que a continuidade do desequilíbrio fiscal 
deverá acarretar rápida elevação deste índice. Além do mais, na realidade, 
este índice não representa qualquer indicativo de capacidade de adquirir 
empréstimo por parte do Governo do Estado, pois o índice não leva em 
consideração que há despesas· incondicionais por parte do Governo, tais 
como pessoaL contratos, etc. Ou seja, despesas que, de f<mn(l_ alguma, o 
GovernO pode deixar de fazer. A prova maior são os pareceres do Banco 
Central e STN, onde cita, tacitamente, a total incapacidade do estado em 
contrair empréstimos por não ter disponível, nem sequer~ a -éapacidade 
financeira para pagar os encargos das dívidas. 

Análise da Operação à luz das Resoluções n° 96/89 e n° 69/95 

As operações de crédito interno e externo e os ayais da União a 
setem 'tàncedidos a essas operações são submetidas ao Senado Federal 
por força do que dispõe a ConstituiÇao federa( nos incisos V~ VI, -Vfi, 
VIII e ,IX do art. 52, que trata das competências privativas desta Casa. 

. . A'· regúlamentação desses dispositivos está consubstanciada nas 
Resoluções n° 96/89, restabelecida pela Resolução n° 17/93, e n° 69/95 e 

. súas altêráções·: São, portanto, essas normas que fornecem os critérios e 
_ parâmetf?s por meio dos quais são apreciados os pleitos encaminhados ao 
·senado, corh \istas à concessão de autorização para acontratação de 
operações de crédito e concessão -de·· aval da União a contratos dos 
Estados, Distrito Federal, Mtmicípios e suas autarquias. 

A operação que bra se examina está, assim;·· referida -às 
d:etenninações de ambas as resoluções, uma vez que se ~ta de operação 
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de crédito externo do Estado do Paraná, com av;al ·da -União. Segundo 
essas nonnas_ o processo de soliótação há que ser encaminhado ao 
Senado com documentação e pareceres dos órgãos do Poder Executivo 

Federal e Estadual por meio dos quais sejam demonstrados basicamente a 
capacidade de endividamento do estado pleiteante, a~ sua capacidade de 
assumir os pagamentos decorrentes da operação e os objetivos a que se 
destinam os recursos quanto ao seu mérito. 

Segundo a documentação hoje di~p~n!velé a_~~guin!e (i_Situação do 
Esr.1do do Paraná em relação ao cumprimento das normas em vigor para 
concessão de autorização a operàÇõeÇde créditóexfemo: -

Resolução n° 96/89 

- enquadramento da operação nos limites de endividamento da 
União para -concessão do aval (art. 4°, I e II): a STN confirmou a 
capacidade da União para conceder ó aval;. 

- exposição de motivos do Ministro ela F ázenda, . parecer da 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional quanto a legalidade dos 
contratos, credenciamento da operaçãojtmto ao FIRCE (art. 4°, § 3° e art. 

5°): todos esses itens foram atendidos; . 

- comprovação de que o projeto está incluído nà Lei do Plano 
Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (art:. 4°, § ;1°); foram' 
encaminhadas cópias dessas leis comprovando as pr'evísões; . . . 

- infonnações sobre as finanças do tomador/garantidor destacando a 
comprovação da capacidade de pagamento (art. 4°,_§ 3°): a STNt~ediant~ 
a Nota Técnica CEFEM/DIREM n° 2.128, de 05 de dezembro de 1997 

' . . . ' ' . ' ' ' . ' 

assinala: 

a) As análises realizadás nos· meses de julho e agosto de 1996, 
segundo os parâmetros estabelecidQS pela Portaria ' n° 289/95, . e 
considerando os exercícios financeiros de 1991 a 1995, permitiam concluir 
que o Paraná apresentava capacidade de pagamento para assumir a 
oper.J.'r"" J: 
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b) Nos exet=cíc!o~4e.. _1994, 1995 e 1996 o Paraná apresentol1 
Resultados Primários (Receita Total excluídas as Receitas Financeiras, as 

' . -
Operações de Crédito e as alienações de bens, menos a Despesa Total, 
excluídos os Serviços de Dívidas) deficitários, principalmente resultantes 
de elevado e crescente comprometimento com o pagamento de pessoaL 

c) O resultado do cálculo da capacidade de pagamento do Estado e 
as projeções pára os próximos anos indicam uma situação fiscal frágiL 

Em razão das constatações acima resumidas a STN conclui que "a 
situação fiscal do Estado está classificada na categoria "0", conforme 
estabelece o art. 3° da Portaria MF n° 89/97, e, em conseqüência, não 
apresenta capacidade de pagamento para honrar os compromissos 
decorrentes das operações pleiteadas". portanto não cumpre o art. 4, 
§ 3", alínea g, item 4, da Resolução 96/89. 

Resolução n° 69/95 e suas alterações 

- pediao de autorização do Chefe do Poder Executivo, autorização 
leh>islativa, certidões negativas de débito junto ao PIS/PASEP, ao INSS e 
ao FGTS ( art. 13, incisos I a III): exigências atendidas; 

- adimplência junto às instituições do sistema financeiro nacional 
(art. 13, III): exigência atendida; 

- análise financeira da operação, com cronograma dos dispêndios 
com as dívidas interna e externa (art. 13, IV): exigência atendida; 

- comprovação, mediante certidão do Tribunal de Contas do Estado 
d . d d' art 17 ~;o "'') ~ 3° ?}? d e cwnpnmento o rsposto no . _ , ~ _ , art. _,_, ~ • e art. _ -, to os 
da Constituição Federal: comprovação oferecida em certidão do 
Tribunal de Contas do Estado de 04 de novembro de 1996, referente 
ao exercicio de 1995. Por indisponibilidade de informações 
posteriores, esta informação não é atualizada. 

-comprovação, mediante certidão do Tribunal de Contas do Estado 
de cumprimento do disposto na Resolução n° 117/97, que acrescentou 
exigência de comprovação de aplicação de wn miníma de 50% das 
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receitas provementes de privatizações para abatimento de dívidas e quadro 
demonstrativos de usos e fontes(a.tt.13.-xr-exigência não atendida; 

- comprovação do cumprimento na Lei Complementar n° 82/85 
combinado com o art. 38 do ADCT e seu parágrafo único, que estabelece 
percentual máximo de 60% das receitas correntes com pa1:,'â.mento de 
pessoal. A União. estados, Distrito Federal e municípios se ainda não 
enquadrados no limite têm prazo até o final de !998, devendo reduzir 
~'Tadativamente os gastos até atingir o percentual acnl1a (art. 13, VII): de 

acordo com o parecer do Banco Central e o parecer da STN a 
exigência não foi atendida. A.s despesas com pessoal de 1995 até I99Z . 
seguem curva ascendente, portanto, em direção oposta _ao.esúibelecido na 
Constituição. :\.lém disso, o Paraná não cumpriu a exigência de apresentar 
qualquer plano de redução nos gastos com pessoal, como detennina a 
citada Lei. Nesse sentido, o parecer do Banco Central, emitido em 26 de 
novembro de 1996, é enfático ao afirmar o descumprimento da exigência; 

- parecer conclusivo do Banco Central quanto ao enquadramento do 
Estado nos limites de endividamento( art. I 3, VIII): a operação enquadra
se nos limites de endividamento, considerando o dispêndio com a 
operação no exercício em curso. Segunâ.o depoimento do representante do 
Banco Central presente à Sessão de Instmção realizada em 02 de 
dezembro de 1997 e já referi dá anteriormente, '' ... se tivermos que fazer 
uma nova venjicaçào de enquadramento ... não seria a postção hr-ye 
exrernaela. 1sso porque a cemdão apresentacjaJ?_e/o_ZribunaLde Contas 
elo Eswdo. rela!tva ao exercício de 1996. demonstra que houve uma 
elevatr'iio elo compromemnento da recetta /íqwda real do Estado, o que sá 
conr r a na ou rejárç:arta a posiç:ão desfavorável elo Banco Cenrra!." 

II. VOTO 

A anáLse realizada acima quanto à operação df: crédito objeto da 
Mensagem :' 2"57196 deixa claro dois pontos principais: 

l 0 ) O Governo do Estado do Paraná foi o único responsável pela 
demora no exame do pleito. Designado que fui para relatar projetes que 
beneficiam a população paranaense, sempre agi com absoluta seriedade, 
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sem jamais considerar eventuais diferenças políticas. Assim, relatei em 
regime de urgência o Paraná Urbano e o ·Programa de Mo<i~mização dos 
Transportes de Curitiba. No presente caso, solicitei toda$ as informações 
necessárias à fundamentação--do- parecer e a própria CAE -decídiu~ por 
tmanimidade, reiterar a. aprovação do requerimento- de cllligência, 
solicitando esclarecimentos ao Estétdo sobre aspectos obscuros que 
interfeririam na capacidade de endividamento do Para!}~; 6 governo, no 
entanto, conforme ficou demonstrado, ign.oron durante longos meses não 
apenas os meus apelos 'mas, igualmente, as decisões do plenário da 
Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. 

·- -

A exigência de dar conhecimento à Comissão do inteiro teor do 
protocolo assinado com as empresas estrangeiras Renai.Ilt-e Chrysler, pelo 
Governador do Paraná, atende a direito legítimo, uma vez que no Diário 
Oficial do Estado, do dia 9 de abril, o ba.l(lDÇO da R~~ª-ulJ, registrava 
empréstimo do Estado sem juros e sem correção _monetária, para 
começar a ser pago somente em junho de 2006. E seria importante que 
os membros da CAE tivessem conhecimento dos termos destes protocolos 
de acordo, pois o Governo do Paraná, já iniciou a liberação de recursos em 
cumprimento aos cronogramas esrabelecidos nos mesinos. 

Se os valores dos compromissos com a Renault podem chegar a U$ 
300.000.000,00 ,_com a_:Cbcysler..,_:s.e·giifido fartamen1e~-:Q.ivülgado_ pela 
imprensa nacional, poderão chegar a U$ 600.000.000,00 nas mesmas 
condições Fornecidas à Renault. Ninb'1.tém pode ignorar, ou desprezar, o 
impacto que estes negócios sigilosos terão no comprometimento das 
receitas fi.tturas do Estado,já insuficientes para cumprir os compromissos 
do Governo Estadual. Tanto é, que o Governo do Paraná já pagou, até 
junho de 1997, R$ 2.727.773,00 (Aviso no 893/MF- Anexo-) de taxa de 
pennanência por não cumprir o cronograma de aplicação dos empréstimos 
já contratados, por falta de contrapartida. 

Cabia, portanto, ao Governo do Paraná, se nada havia a esconder, 
comprovar o tratamento que oferecia ao dinheiro público e ~econhe_c~r o 
direito desta Casa de fazer as diligências. Ignorando uma dectsão unantme 
desta Comissão, o Governo do Paraná zombou da competência 
constitucional privativa do Senado FederaL As informações que lhe cabia 
fornecer nunca foram atendidas da forma e no prazo que seriam 
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compatíveis com um real interesse de desenvolver açõe::; que oeneficiem a 
população mais necessitada do Estado. 

2°) Ao longo dos últimos anos a situação financeira do Estado 
do Paraná vem se deteriorando. Não é por outra razão que a STN e o 
Banco Central modificaram os seus pareceres emitidos no primeiro 
semestre de 1996 e, hoje, afirmam que o Estado não possui 
capacidade de pagamento para assumir os encargos decorrentes das 
operacões de crédito que pleiteia contratar. O problema é que as 
receitas do Estado estão quase que- totalmente comprometidas com o 
pagamento da folh~ de pessoal. 

Recentemente, o Governo do Estado do ParanáJirmou Protocolo de 
Acordo com a União, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruhtração e 
ao Ajuste Fiscal dos Estados, para tentar por ordem nas suas combalid8.5 
finanças. Tal ·programa. naturalmente, ··vai -exígir_Um._ esforço para 
pagamento das dívidas pendentes, incompatível com a assunção de 
encargos no nível do que pretende o Governo com a presente operação de 
crédito. É exatamente por dominarem nas projeções que esse cenário de 
endividamento permite antever que os órgãos oficiais negam seu 
assentimento às operações de crédito. 

O Senado Federal e esta Comissão de Assuntos Econômicos, em 
particular, estão empenhados em apoiar, no âmbito de suas decisões o 
ajuste fiscal dos estados e municípios, certos de sua importância para a 
manutenção do desenvohimento nacional. É preciso, portanto, manter-se 
coerente com tais objetivos e não transigir na- defesa dos ln.teressesniais 
elevados e permanentes do País. 

Por todas essas considerações e análises, entendo que não deva ser 
concedida autorização para que o Governo do Paraná contrate a presente 
operação de crédito. Minha decisão, ao contrário do que podem pensar os 
menos informados ou os que estão contaminados com as sistemáticas 
acusações de cunho eleitoreiro do Governo do Paraná a mim dirigidas, não 
são fundamentadas em motivos pessoais e partidários. Autorizar o Estado 
a assumir compromissos incompatíveis com sua condição financeira é 
conspirar contra o futuro do Paraná e de seu povo. É irresponsabilidade. É 
enganar o povo do Paraná com a perspectiva de realização de ações que 
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ao invés de beneficiá-lo vão, istosim, inviabilizar,jáe_tn_futuro prQximo, a 
manutenção dos serviços básiCos e essenciais que--por- dever- caoe ao 
Governo do Estado garantir à população. 

Se o Senado vier a aprovar estes empréstimos, vai abrir precedente 
perigoso e de conseqüências desastrosas - fartamente conhecidas por 
todos - com gravíssimos impactos no quadro, já preocupante, do déficit 
público no BrasiL Caso isto venha a acontecer, todos os estados e 
municípios brasileiros poderão, de hoje em diante, contrair empréstimos 
externos sem a mínima capacidade de pagamento e a União irá arcar com 
todo o prejuízo. 

Entendo, por fim, que o parecer-contrário ao pleito que ora se 
examina está fundamentado na seriedade com- que esta Comissão de 
Assuntos Econômicos deve conduzir-se em. face- da --prerrogativa 
constitucional que detém o Senado. O povo outorgou-nos o mandato para 
que o representemos na defesa intransigente dos direitos assegurados na 

Carta Magna. cuja expressão mais prática está expressa nas Resoluções do 
Senado, aprovadas pela Casa para- serem cumpridas. e respeitadas. 
Acredito ser esse o espírito e o objetivo dos membros desta Comissão. E 
é exatamente por pensar assim, por acreditar na firmeza de seus propósitos 
e na seriedade de suas consciências, que, tenho certeza, acolherão meu 
parecer CONTRÁRIO ao pleito objeto da Mensagem 11°~257/96. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA SECRET.AR.IA GERAi. DA MEsA 

I -- -- ~- ~- , - - _-" 
LEl: Nll 9. 496, OE ll DE SETEMBRO_ DE :L997 

Estab;l~--~<?S para a ~l.idaçlo. a 
assuoçio e o ,.-fin•ro•=. pela uoao. da 
dMda públia mobiliári& e out= que 

· espccificL de ..-spoosahilid..:le dos Estados e 
· .. d!> Disuito Fedcrzl. 

r o O P R E S I D E ·N TE DÁ R E p Ú'B L I C A 
Lei: :,!~::·:.Faço;~.:!'!"!' o_·~. Naciacal clcac<ae ~ omciaao a _.,;me 

Fi
,_, .. ·. .M.l~ t::aalhlila.;... imbilodo ~de~ .~~aç~o c·;., AMte 
.....,. dos Estados.aurarizada; até 31 de aailÇo de 1998 a: · · 

· . · · 'I ~..".a.mr a~~ mabiliáiiadoi ~e do DislritD Fc:dealo bem""""'
,..,.~ crir.t!rio do Poder E=c:u!M> Fcdeal.- oa.ipi;6cs d ......... de~ de. 
c:n5diaa iDie!"" e_ ..a.:mo. 011'de D&liiiCai .,..._. ldaDws a despesa de Íii\ · llquidas ·e-cãg!..,.. até 31 de de:za:mbro de 19114· · 

·c.a.~e:~:...~.:=~:..~~'dc?"io·=i~~-: Fccl=d; . 
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§ t• As dl.ndas de que trai:& o iDc:iso I sia aquelas coastitu!das &<6 31 de mazço de 
1996 c as que. coastitWdas após essa da:&. cccsubsunciam simples rolagem de dividas IIDtl:rio<cs. 

§ 'z& Nilo llCiio abroDgidu pela assunçio a que se t<:fen:m as ÚII:ÚIOS I c n. ....,. pelo 
r:fin•nd•m,::::n:[Q a que se teCere o iDc:iso [V: 

a)as obrigações originárias de CXIDimOS de lllllll%'eZa II>OICIZiàl, -'"""""" as 
~-dlsposiç&:sdo~l: . 

b) as obrigaç6es clccom::mes ·de opcAÇ6es com ~ fUw>oeiras 
iDCmJecicC'•is ero:tntd" as ccmpcc:codidas ua disposiQaes do incisa t . 

c) as obrigações já "rcfinry:i>dn pela Unillo. cxccwadas as ~ -
disposições do .inciso L 

' § :Jt As ~ auiOri%:adas DCSte artigo dcpeodcio do cst>b L jm '"'O pelas 
uaidades d.t. Federoçllo. ~Progxoma de~ e de Ajuste F"I3CIL ~com o 
GM:mo fo:!=l. 

§"O p<a2X> p!ni>lo DO caput podc:rá..,.. prom:>SIÓO por mé ~dias. poc 
decisio fUz>c!amcmada do Ministro de ESilldo d.t. F12:1:Dd.t.. desde que: 

a) tenh4 sido firmido pro<oc:olo enue os Governos Fedetal e Estadual. ao imbito do 
l'rognma de Apoio à Rccslrutma<;lo c ao Ajuste FISCal dos Eswlos: 

b)o esUido t<:aha obcido as arnrizoÇ&=s legislàtivu DOC:CSSária pora oet izaçiÕ doo 
coa<rmDs previ= DO pro<ocolo & que oe =fere a aliD<& amcrior. 

· 1\:t. 'z& O ~ de F:=uuauaçlo e de Ajusrç F"I3CIL além dos objcúws 
espeálioos pa. cada unidade d.t. Feder>çio, o:mc:rá. ~ meta ou WCDjXOWÍW 
quanto a.: 

I ·divida ~ cm rel.oçlo i n:ceita liquida real - RLR: 

n - resultado primório. enteodido como a difen:DÇ!l entre as reo:i<as e cicspesa:s niD 

, m -despesas Com funcionalismo público: 

IV -~de reecius própri= 

v -privatizaç:!o. pennissio ou cona:ssio de scrviçxJs públioos. =forma 
administrativa e pacrimonial; 

VI - de:spesas de investimento cm rd.aç:W à RLR.. 

Pmçafo únic:o. Entende·se eomo n:ccita liquida real. pm1 os efeitos dc:s!a Lei. a 
I'CIOeita realiz:ad.l. ncs doze meses m\teriores 30 més imedi"•mc:ntc ll1'ltC:rioc ãqude cm que se cstiYer. 
~ excluid.t.s as <eeeiw ~""""""''""'de~ de a.:dito. de'alieaaçla de bem. de 
trmsfcmcias voluntárias ou de doações r=bidas "Cem o fim espedfico de au:ader despesas de 
-.:~pilll ~ no caso dos estados. z transferências aos municipios p:x- partic:ipaç6::s ocastitucionai. c. 
legais. , 

· Art. 3t Os eommos de rcfimncj"""'"'" de que,_ esa Lei _., -cm mé 3óO 
(tte!l:atos e ses::smta.) pn::staç:ões mc:asm c s:ucc:sslVU. c:aJorfecln com bae a.a Tabc:ia. Pricc. 
~ a primeir:a ttiota dias opós & dlll. d.t. assiDalma do CClUUC> e asliq!Uimcs cm igual di& 
dos m=:s ~observadas &S scgUÍDlCS coodiçó=s· , 

1 -i= c:úeulados e clcbit&d<n mcnsalmcme. a taD miníma de seis por cento ao I 
aoo. sobre o saldo devedor previameruc atuaJ.izado; 

tt - atWii.iz.ac.à.o monetâria: c:alcui.ada c debitada mc:nsalmentc com base rua variação 
do fndic::c Gct'2J de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI). ~~lado pela F~ Getüiio 
V arg:as. ou outro indice que: vier a substituí-lo. -

§ [~ Para apa:raç:io do valor a ser rdin•nciado relativo i divida. mobiliiria. &S 

eondiçõcs fuwlo:ir2S bisicas est•J>elecid:s DO caputpodedo =o&gÍr Olé 31 deiMtÇO de 1996. 

§ 2" Pzn. a apa:raç:io do w1o< a su tdiDmciaóo reb<iw is demais olxiga\)6es. .as 
eoodiçõcs fiaaDeeias básieas estabel ;dos,. caput podedo """"'8Ü' ati! llil (CC>!U> e ..mtc) dias 
.merion:s i o:lcbca;:áo do """"""' de ~. obso:rvada. eomo limite. • dG1 ela 
ap«>vaç:lo do protocolo pelo Senado Fodo:nl. 
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• . , _ § 31' A-~ & ser~ m fornÜ. do art. 7" podet1i = mralhv!a de acordo 
cate o disposto Dd '§ •:::... . . .. .. - -

§ .oj2 Nas hip6<=::s dos parágmos auU:rioo:s, cabczj. i Uaíio ...:ar com os~ 
CUS!Os óccom:mes 'de sua oplicoçio. · 

• § S" ~ liDiaceim da uaidade da Fec!cDçlo & sapcria< i-RLR 
ama!, o c:oatra10 de refiDm::iamcala dcYCiá p-=rquc a aaidade da Fcd ~ · . . 

a) alo poó<:<á cmiár DO\'OS títulos públi<>as oa ~ úm:mo. - - c:uos 
~ oa art. 33 do 1W das DUposiç6es Coasâlucioaais TADSitórias: 

b) ..,.,.;,., poó<:<á c:omroir DOYJtS dividas. iDclu:sive aup<é:dii:oas - juaro a 
organismos íinmc:ciras inicmacionlti< secmapár u mc:as rdaà\-as ã divi.d& tiDmccira aia trajcsória 

ui :l . d• DO prog::~m&; . . 

eàduaise,!~=a ~-de~:=,.':;~~istriO;IOCie cfcidos-

§~A aia~ das- e . .....H 'dM 1111 ..._ 

· implicm. d&:mtco pCrioclo 011 que d.,...o ~ÍWUIIoO, xm pteja!:m elaS ~_.,;noç~~et 
~ DOS comratOi de finenri•meat~t a wbs.ti~ dos c::ziCIIriOS fi • as "' c • dM 
""*migo pelo <miO médio de apaçiO da <lMda JDObilüria fedeni. """'"'""" de - por ceato 
110 ma. e DI. clcwç:ID Ull qumo pontos pao::amiis do caaqxomeümento esabe!c:ádo CO!D bose DO 
art.~ . . 

. An. 4t Os CC>C~mDS de refi 1 • • 1 • nro cle\oeria .c:oaar cem odoqaadas p:amias que 
iacluido. obrigauJriamutt a 'YiDcu1aç1o de """"""" ptáprias c dM rccarsos de que - os am. 
155. 157 c lS9. iDcisas L "'aw. c lL da Coaslillãçla. . 

I 

NC..S" Os - de l"'finmci-!D poduio ....Tb!occ:r llniite' ~ de 
c.......,._,..IIX<.,..:ci':Um...,ne"' d& RLll paa cfi:'irG 4e ,.,. :nta dai~ cm s Pé • .erviço 
dadlvidardjmnciMa DOI .....,..c~cm.Lei. • 

, lozC.. ~ Paz:a fies. de tlplicoçla do liasile I I :ioc:i<IO DO art. S", pDdodo 110r 
doJ!midas do limite apado &S clcspc:as ebitWI'CIIÜZid&S 110 11:1& llllla:iacpelo i ·c • do 

CX>Ucsp ............. ..,..;ço.das~lll i8oç":s: . . 

I • cllvidas tdiaanci•du com bae"" Lei~ 7.976. de 20 de clcz:mlxo de 1989, 

n - di\'ida.;.,.,.. CCIIlttOI:Idaa 30 de =bro de 1991; 

m-díviclas r=fin•;,.;•d!S com base DO art. SS da Lei~ 8.2!2. dc.24 de julho de 
'1991, c oaLci a" 8.620,de S dej&nci!ode 1993; · . 

IV -di-ridas pm: !adas jUDIO ao fundo de Qamuia do Tempo de Serviço·.- FGTS, 
a.tja ~!alba ocorrido &lé3! de~ de 1996; . 

v -~do~ ~sobre o pagamen!D da~ clceom:DI.: ~-lei 
~ 1.721, de 5 de DClVCI:IIb<o de 1993; 

. VI -divida rebliva ao crálit.ó imobili.irio tdio•nciwdo ao ._-o da Lei ri- 8.727. 
de 1993, c c:fctiwmemc assumido pelo csado. deduZidas as reecilas auferidas cóm essas · I' "1ç "os 

. § tt Poclcdo, ainda, ""'dedo:cidas as despesas teCer-entes a principal. juros c demais 
c:acargos das opuaçóes dooom:n<cs da Lei ri' 8.727. de 1993. rcalizlldas no més, ~ 
oomissio do ~=c. 

§ :zt.Os valores que ulu-.pasgrem o limite leio seu pzg•mcnto posr.aplo, sobre 
eles incidindo os encargos t:i.nancci= dos c:omruos de reftnanciamento, para o momeDI<l ao que 
os seMços das mesmas dividas COtUpCOl11C(A%valor inferior ao limite. 

§ J•o limite de comJ..umctime!:lto estabelecido na forma c!= artigo.sct2 mamido 
ll!é que os valores postctgados na forma do parqnfo anterior cstejlllll toalmentc liquidados e & 

divida f103DCCira iotal da unidade da fedcraçio oeja igu2l ou icferior a sua RLR muaL 

§ •!. Estabelecido nos eontniO:S de rr:fina.ociamcnto o limite de c:ompromcrimc:nto. 
este não podc::r.i ser reduzido nem ser ;tplic:ado a ouaz dividas que não estejam rclrioo•das no 
caput d.este artigo. 

§ S' Eventual saldo devedoc R:Sulcante da apüação do disposto Des<c onigo po<!cri 
ser tenegociado MS mesmas condições ~ oesta Lci. ao até 120 (o::uto e vime) me=. a 
panir do vencimento da liltit= presaçio do c:oatn~to de refutanciamento. 

§ 6' No = do ~o amerior. as ~ não podu'io ser irúe:rioocs ao v&!or 
da últit= pn::suçio do zefinanci:uncol. 

DEZEMBRO DE 1997 
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Art. ~ Par.a efeito da arnon~ o:ttaordin.iria dos contr.Jt.oS de ,-fipanciamalto 
cdebr.ldos ra forma de:su Lei. podaio ser utilizados pdos estados os cmlitos .não n:passados pela 
União, tclotivos i arual~ moneúri.a do IPI-Exporuçio-

Parágnfo único. A utilizaç:io da pcciaO@aãv.i oe- ~ue--ttaU o c.apul ti01. cood.icioc.l!d. 
à adoç!D, pdos estados. das segui= providêocias: 

a) ob<eaç!o <ia eotnpetcmeaul<l<inçio legislaÚ'"-" 

b)rcpasse. 8os n:spo::úvm mucidpios.-<ia~ cotrCSjlOOdane ..os 25"/o 
('Vime e cinco porc:ento)dchalocdo aédiióatiliziae;CócifóimCCStilbelocido oo _§ 32 do an.. 159 da 
Coostiruição Fec:lc:nú. . 

Mt. 9' A · Uaiio j,ôdcd ~ com instituiçio w-:cüa púb!ic:a fec:lc:nú os 
ocrviças de agemc fimDcciro por& : =~ ! "Ç L • I I I!"""" c """""(e dos c:oalnltOs de 
r=finmd•!TY'!UO de que trm esa. Lei. c:uja t rw;Jo ICd. oos &crmCS dos c:oattztos de 
r=finmdamemo. custeod& pdu ucicla:les ~ f'c ' o;&. -

Mt. lO. O~ deE:!todo cb Fm>::Dda-czrsminbriisCmnisp'lcs de F~ da 
a.,_ dos Dc:pumdos e do Se!IOClo Fedel:al cópia dar cca<tUDs de 1 fi ismcnto cfi""o>'inod<ri 
-Lei. . 

Mt. 11. A Uaiio Poc>:zá ....:.i.itizat as oOrigloç6es &S:IUIDidu ou cmiãr tún1os do 
Tc:oaazo NI!Cioaal. com focma de ,c;o!ocwçln ~ de n:spr.c c juroo ."""be!càdos .cm ata do 
Mmistto de Estado ela F-. O<Mdo·o Ministério do Plmcjamc:aD> e~ com 'Vistas à 
~dos=-DCCCSSÓriOS·~ dodi>posoa- Lei. . 

· Mt. 13. O § ~·do art. 4" da Lei r!- S.6SS. de 20 de "l"ÍÍ de 1971. oom a màção 
cbda pela. Lei r!- K.631, de~ de lllli%ÇO de 1993. possa a \'ÍgC<V oom ~segui= mloçio: 

~Mt.~~---------------------------------------

Mt. 14. FJC&m c:otM!.idados os aros pzác:ados emn base n.t. Modida. Provisória r? 
1~. de 12deagOStOde 1997. 

Mt. 15. Esta Lei cmmem vi3<>cmda<a de sua~-

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pedro Mal.an 

LEI COMPLEMENTAR N. 82 ~DE 27 DE MARÇO DE 1995. 

Disciplina os limites das despesas com o funcionalismo 
público, na forma do artigo 169 da Constituição Federal 

O Presidente da República. 

-~~ç~· saber que o Cong;~Sso Nacional de.creta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Ãrt.. I!_ As.despesas totais com pessoal ativo e in;ativo da Administração di
reta e indireta,inclusive fundações, empr~ públicas e sociedades de economia mis
ta, pagas com receitas correntes da União," dos Estados,.do Distrito Federal e dos 
Municípios''não poderão, em cada exercício financeiro exceder: 

_j7 
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I - no caso da União~ a sessenta por cento da z-e:sPectiva receita corrente líqui
.. da. entendida esta como sendo o total dã receita-corTe"Dte.." â.ediiziàososvalores cor
respondentes às-transferências por participações constitucionais e legais, dosEs
tados, Distritó Federal e Municípios na arrecadação de tributos de competência da 
União, bem eomo as receitas de que trata o artigo 239 da Constituição Federal, e, 
ainda, os valores correspondentes às despesas com o pagamento de beneffcios no âm
bito do Regime Geral da Previdência Social; 

ll- no caso dos Estados, a sessenta por cento das respectivas reçeitas corren
tes líquidas, entendidas como sendo os totais das respectivas receitas correntes, de
duzidos os valores das transferências por p3,rlicipações, constitucionais e legais, dos 
Municípios na arrecadação de tributos de competência dos Es~dos; 

m - no caso do Distrito Federal e dos Municípios, a sessenta ·por cento das 
respectivas receitas correntes. 

§ 1! Se as despesas de que trnta este artigo excederem, no exercício da pUbli
cação desta Lei Complementar, aos limites nele fixados, deverão retoriillr àqueles li
mites no prazo máximo de três exercícios financeiros, a contar daquele em que esta 

-Lei Complementar entrar em vigor, à razão de um terço do excedente por exercício. 

§ 2! A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios pilblicarão, até 
trinta dias ap6s o encerramento de cada mês, demonstrativo da execuÇão oi:çamen
tária, do mês e até o mês, explicitando, de forma individualizada, os valores de ca
da item considerado para efeito do cálculo das receitas correntes líquidas, das des
pesas totais de pessoal e, conseqüentemente, da referida participação. 

§ 3' Sempre que o demonstrativo de que trata o parágrafo anterior, no qu-e 
tange à despesa acumulad.a até o mês, indicar o descumpririierito dOs- Limites fixa
dos nesta Lei Complementar, ficarão vedadas, áté que a situação se regularize, quais
quer revisões, reajustes ou: adequações de remuneraçáó que imPliquem aumento de 
despesas. 

Art. 2'! Esta Lei Co,mplem'entar entra em vlgor no prin:leiro exercício finan~ 
ceíro subseqüente ao da data de sua publicaÇão-. 

Art. 3'!. Revogam-se as disposições em contrário. 

Fernando Henrique '?ardoso- Presidente da República. 

Luiz Carlos Bresser Pereira. 

PARECER N" 845, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Ecofü5mü:os, sobre a 
Mensagem n° 81, de 1997 (n° 354/97, na origem), 
do Sr. Presidente da República, solicitando 
autorização do Senado Federal para a República 
Federativa do Brasil conceder aval a operação de 
crédito externo no valor total equivalente a Y 
23.686.000.000,00 (vinte e três bilhões, seiscentos 
e oitenta e seis milhões de ienes japoneses), entre o 
Governo do Estado do Paraná e o The Overseas 
Economic Cooperation Fund - OECF (Fundo de 
Cooperação Econômica Ultramarina),- destinada 
ao financiamento, parcial, do Projeto de 
Saneamento. Amb.r.·ental do Estado do Paraná, a ser - "- --- --------- -· --··-----·--·- --------

executado pela Companhia de Saneamento do 
Paraná- SANEP AR 
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RELATOR: Senador OS MAR DIAS 

I. RELA TÓRIO 

Vem à Comissão de .A..ssuntos Econômico_s __ a M~nsagem 

Presidencial !1° 81, de 1997 (Mensagem n= 354, de 20.03.97, na origem)do 
Sr. Presidente da República, solicitando autorização do Senado Federal 
para a República Federativa do Brasil conceder aval a operação de crédito 
extemo no Yalor total equivalente a ~ 23.686.000.000,00 (vinte e três 
bilhões. seiscentos e. oitenta e seis milhões de ienes japoneses), entre o 
Govemo do Estado do Paraná e o .Til~D:yersea~E},~Qn.Q_mjç~Cçogeration 
Fund- OECF (Fundo de Cooperação Econômica Ultramarina), destinada 
ao financiamento, parcial, do Projeto de Saneamento Affibiental do Estado 
do Paraná. a ser executado pela Companhia de Saneamento do Paraná -

. ·-

SANEPAR. 

A operação de crédito pleiteada pelo Estado do Paraná tem as 
seguintes características: 

a) valor pretendido: ~ 23.686.000.000.00 (vinte e três bilhões, 
seiscentos e oitenta e seis milhões d~eienesjapónesesJ;_equjyalentes _a__l~S 
2! 1.383.338.40 (duzentos e onze !JlÍI]l.Qes. trezentos. e~QÜ~nta e_t:r_ê_s miL 
trezentos e trinta oito reais e quarenta centaYos). a preços de 31.12.96~ 

b) comra-garantidor: República Federativa do Brasil: 

c) comragaramia: receitas proprias e -êotás-partes das 
transferências constitucionais referida.s nos arts. 157 e I ~9 da Constituição 
Federal~ 

d) juros: 4% a.a. sobre o saldo devedor do principal. a partir de 
cada desembolso. exceto quando a parte do empréstimo for destacada para 
cobrir pagamentos a consultores. caso em que a taxa será de 2,3% a.a. 
sobre a parcela a ser destacada e a partir do respectivo desembolso: 

e) juros de mora: 3% a.a. acima da taxa operacionaL 

[) disponibilidade: 8 (oito) anos a partir da data de entrada em vigor 
do acordo do empréstimo: 

g) destinação dos recursos: financiamento de parte do Projeto de 
Saneamento Ambiental do Paraná- PARANASAN; 
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h) condições de pagamento: 

- do principal - em 3 7 (trinta e sete) parcelas semestrais, 
consecutivas e aproximadamente iguais, vencendo-se a primeira após o 
período de carência de 7 (sete) anos: 

- dos juros - semestralmente vencidos. 

Sobre a Tramitação do Processo 

O financiamento parcial do P ARANASAN está inserido no Acordo 
finnado por Troca de Notas, em 26.08.96, entre o Brasil e o Japão e foi 
remetido a esta Comissão ao firraL de março de 1997, tendo sido a mim 
distribuído para relatar em 29.04.97. As condições especiais de que se 
revestiu a tramitação da presente solicitação recomendam a remissão neste 
relatório do conjunto de fatos e providêncías a respeito. 

Pmneiramente, importa salientar que desde o ano anterior. confonne 
consta do processo, estava · em· curso ·· ·diligência não atendida 
(Requenmento n= 40/96), necessária à instrução do Oficio ·-s- n" 63!96, 
referente à operação de crédito do-Governado Paranacoin o BIRD para · 
execução do Projeto Paraná I 2 meses. Diante disso_ apresentei à CAE o 
Requerimento · n~ 06-CAE/97_ aprovado pela Comissão. no qual 
expressava meu entendimento de que ficava sustada a análise e 
apresentação de parecer· a:--preserrre o-peTa-çân_ uma\ ez que semn:ava-de
financramento externo da mesma espécie-da-quele objeto do Requerimento 
acima referido. Tal fato foi referendado no Requerimento~n~ror97,-âe 
autoria do Senador Esperidião i\min, e aprovado pela Comissão de 
Assuntos Econômicos, que concluiu p-ela necessicláde de âe\~oluçãó dos--
pedidos à o'rigem para complementação da instrução <}e acorc!o_ com 
as normas em vigor. Essas providências foram comunicadas ao Banco 
Central (Oficio CA.E-027/97,-de 20.03~'97)-- qtie~lnfémpésTivameiire_ · 
comumcou ao Governo do Estado do Paraná (Oficio DEDIP/DIARE-
97/242_ de 22.05.97) estar na -dependência â_oc._fom~~rme~fO das 
informações para que se desse prosseguímenro no âmbito desta CA.E ao 
é'Xame das operações de crédito correspondentes ao Oficio --s"· n° 63/96, à 
Mensagemn' 257196 e à Mensagem no 81/97. 

Em 24 -de junho, por intermédio do Oficio SECRE/SUPAR-
97/1785_ o Banco Central informou, ao ·Presidente da CAE, que, até 
aquela data, não havia feito a reanálise dos pareceres, porque não 
havia recebido a documentação necessária do Secretário de Fazenda 
do Paraná. 
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-Em 30 de $eteml;lro. finalmente.; mediante o Ofi~i{LPRE.SI-9'7f?946 
dirigido ao Presidente do Senado. o Presidente do Banco Central 
posicionou-se desfavoravelmente ao pleito do Estado do Paraná, dado 
que este não atendia aos requisitos exigidos para autorização do Senado, 
de acordo com os parâmetros da Resolução n° 69/95. Neste oficio, o 
Presrdente do Banco CentraL novamente enfatizou. ·· O pos!(.:ionamenro 
desre .-J.ururqwa é desfavorável ao plerto pelo não atendmwnto ao 
d1spos!O n.> arr. 38 do r1DC Te por não dispormos de mfórmaç:i5es que 
nos pernuwm venficar se o Estado está se adequando ao. que prevê a Lei 
( ·omplememar n" 82 95"'. Esse posiciona-mento foi reafirmado no Oficio 
PRESI-97/03535, de 26 de novembro de 1997. 

No dra 02 de dezembro. por decisão da CAE, foi realizada uma 
sessão de instrução. onde os Secretários de Eazenda _e _flanejMIJento_ do 
Estado do Paraná foram convidados para explicar os problemas Ie...-antados 
e fornecer à Comissão as informações que até então vinham sendo 
negadas a este relator e à Comissão. Pennito-me transcrever as pala\Tas 
do Secretário de Fazenda, Giovane Gionedis. por ocasiã~ _da_.enrrega dos 
documentos à CAE: "Esimt enrregqmlr! àfresldênciq. _f!Jl)l_l·ejac;_ão cws 
emprésmnos em I'IJ!,Or no Eswdo do Par~mú. ~-iio--.\X a- planilh7i" d~ 
nzímeros( . .)Enrrego ramhém a documenraç:ão ao Plenáno. ·· Deixe-se 
claro, todavia que não constam da documentação então fornecida os 
documentos que atenderiam às diligências objeto do Requerimento n= 
40/96. ~ote-se, então, que somente nessa data o Governo compareceu 
com apenas parte dos documentos exigidos. 

Nessa· mesma Se::são de Instmção, vale salientar. ó Secretário de 
Planejamento. Miguel Salomão, reconheceu publicamente que o relator 
não podia ter dado o parecer. até aquela data. por absoluta falta de 
docmnentos. _Foram as.~~h'l.IÍn~? ª~~alavras do Secretãrlo:- transcritas das 
notas taqmhrráficas: "Concordo com J--: Exa, que não se pode inventar 
documelllos no processo, e o Relator não pode dar um parecer sobre 
documelllos que não existem no processo. ·· 

Por fim. em 05 de dezembro de 1997, chegou á CAE o Oficio n= 
4395/97-GABIN. do Secretário ào Tesouro Nacional, encaminhando Nota 
Técnica CEFEM/DIREM n" 2128, da mesma data, onde~quela Secretaria 
revê a sua posição inicial e afirma que o Estado do Paraná não 
apresenta capacidade de pagamento para honrar os compromissos 
decorrentes das operações de crédito externo em tramitação no 
Senado Federal. Ao analisar a capacidade de pagamento do Estado do 
Paraná, a STN conclui contrariamente_)3. çonçe~são __ d~avaL~!11_ful.lç:ª-o de 
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·que a sua situãção t1~I~stá dassificada na categoria "D", em 1997, o 
pior nível de classificação, com déficits fiscais alarmantes. 

--" 

Ainda nessa análise. informações da STN indicam que o Estado do 
Paraná situa-se entre as unidades da federação com menor índice de 
endi\idamento. mas indica que a continuidade do desequilíbrio fiscal 
deverá acarretar rápida elevação deste índice. Além de mais, na realidade, 
este índice não representa qualquer indicativo de capacidade de adquirir 
empréstimo por parte do Governo do· Estado, pois o índice não leva em 
consideração que há despesas incondicionais por· parte do Governo, tais 
como pessoaL contratos, etc. Ou seja, despesas que, de forma alguma, o 
Governo pode deixar de fazer. A prova inaior são 65 parec'eres do Bi:úico 
Central e STl\:. onde cit~- tacitamente, a total incapacidade do estado em 
contrair empréstimos por não ·rer disponíveL nem sequer. a capacidade 
finance1ra para pagar os encargos das dividas. 

Análise da Operação à luz das Resoluções n° 96/89 e n° 69/95 

As operações de crédito interno e·· externo· e os· avais da União a 
serem concedidos a essas operações são submetidas ao Senado Federal 
por força do que dispõe a ConstituiçãoFederaL nos- inciso-s V~-vi:VIt 
VIII e IX do art. 52, que trata das competências privativas desta Casa. 

A regulamentação desses dispositivos está consubstanciada nas 
Resoluções 11° 96/89, restabelecida pela Resolução n" 17/93, en=69/95 e 
suas alterações. São, portanto~ essas normas que fornecem os ciitérios e 
paràmetros por meio dos quaís-sào apre-ciados os pleitos encaminhados ao 
Senado. com \·istas à concessão de autorização para a contratação ·de 
operações de crédito e concessão de aval da União a contratos dos 
Estados. Distrito Federal. Municípios e suas autarquias. 

A operação que ora sé exàmü1a esfã.- assffn~- reteriaa -a:s 
detenninações de ambas as resoluções. uma vez que se tra~a de operação 
de crédito extemo do Estado do Paraná, com aval da União. Segundo 
essas normas. o processo de solicitação há que ser encaminhado â.o 
Senado com do·cmnentação e pareceres ·aos -órgãos-dc)Podiú·-Executlvo 
Federal e Estadual por meio dos quais sejam demonstrados basicamente a 
capacidade de endividamento do estado pleiteante, a sua capacidade de 
assumir os pagamentos decorrentes da operação e os objetivos a que se 
destinam os recursos quanto ao seu mérito~ 
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Segundo a docu!nemaçào hoje disponível é a-seguinte a situação. do 
Estado do Paraná em relação ao cumprimento das normas em vigor para 
concessão de autorização a operações de. crédito externo: 

Resolução n° 96/89 

- enquadramento da operação nos !imites de endividamento da 
União para concessão do aval (art. 4°, I e II): a STl'i confirmou a 
capacidade da t:nião para conceder o aval; 

- exposição de motivos do Ministro da Fazenda, parecer da 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional quanto a legalidade dos 
contratos_ credenc1amento da operação junto ao FIRCE (art -+"_*:;=e art. 
5°): todos esses itens foram atenâidõs:-

- comprovação de que o projeto está incluído na Lei do Plano 
Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (an -.+=, ~ Y): foram 
encaminhadas cópias dessas leis comprovando as previsões: 

- informações sobre as finanças do tomador/garantidor destacando a 
comprovação da capacidade de pagamento (art. 4", * 3°): a STN mediante 
a Nota Técnica CEFEM!DIREM n= 2_128, de 05 de dezembro de 1997 
assinala: 

a) As- análises realizadas nos meses de julho e agosto de 1996, 
segundo os parâmetros estabelecidos pela Portaria n= 289/95, e 
considerando os exercícios financeiros de 1991 a 1995_ ]Jennitiam concluir 
que o Paraná apresentava capacidade de pagamento para assumir a 
operação: 

b) Nos exercicJOs de 1994_ 1995 e 1996 o Paraná apresentou 
Resultados Pri1nários (Receita Total excluídas as Receitas Financeiras, as 
Oper:ações de Crédito e as alienações de bens, menos a Despesa TotaL 
excluídos os Serviços de Dívidas) deficitários, principalmente resultantes 
de elevado e crescente comprometimento com o pagamento de pessoal: 

c) O resultado do cálc\ÜO da capacidade de pagamento do Estado e 
as projeções para os próximos anos indicam uma situação fiscal frágil. 

Em razão das constatações acima resumidas a SINconcluj_que "a 
situação fiscal do Estado está classificada na categoria "D", conforme 
estabelece o art_ 3° da Portaria MF n° 89/97, e, em conseqüência, não 
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apresenta capacidade de pagamento para honrar os compromissos 
decorrentes das operações pleiteadas". portanto não cumpre o art. 4, 
§ 3", alínea g, item 4, da Resolução 96/89. 

Resolução n° 69/95 e suas alterações 

- pedido de autorização do Chefe do Poder Execqtiv:o, aútorização 
legislativa. certidões negativas de débito junto ·a() PIS/PASEP, ao INSS e ...... . .... - -- - . . -- -

ao FGTS (art. 13, incisos I a III): exigênci~s ate11didas: 

- adimplência junto às instituições do sistema financeiro nacional 
(art. 13. III): exigência atendida: 

- analise financeira da operaçãa.-wm -cronograma dos dispêndios 
com as dívi-das interna e e-xrema--z-all.l3, IV): exigência atendida: 

- comprovação. mediante cenidão-do-Tribtmal de Contas do Estado 
de cumprimento do disposto no arc-27~ "* ~2o, an. 32, § 3 o e art. 212, todos 
da Constituição Federal: comprovação oferecida em certidão do 
Tribunal de Contas do Estado de 04 de novembro de 1996, referente 
ao exerciciO de 1995. Por indisponibilidade de informa~ões 

posteriores, esta informação não é atualizada. 

- comprovação. mediante certidão do Tribtmal de Contas do Estado 
de cumprimento do disposto na Resolução n= 117/97, que acrescentou 
exigência de comprovação de aplícaçã() de urri mínimo~ae -50% eras
receitas provenientes de prívatizações-para:-abatimento de diVidas e quadro 
demonstrativos de usos e fontes (art. 13, X): exigência não atendida: 

- comprovação do cumprimento na Lei Complementar n~ 82/85 
combinado com o art. 38 do ADCT e seu parágrafo (mico, g11e estabele~e 
percentual máximo de 60% das receitas correntes com pagamento de 
pessoal. A União. estados, Distrito Federal e municípios se ainda não 
enquadrados no limite têm prazo até o tina! de 1998, devendo reduzir 
gradativamente os gastos até atingir o percentual acima (art. 13, VII): de 
acordo com o parecer do Banco Central e o parecer da STN a 
exigência não foi atendida. As despesas com pessoal de 1995 até 1997 
seguem curva ascendente, portanto, em direção oposta ao estabelecido na 
Constituição. Além disso. o Parana não curripri1ia exigêrfciaâe -áptesefifat 
qualquer plano de redução nos gastos com pessoal, como determina a 
citada Lei. Nesse sentido, o parecer do Banco Central, emitido em 26 de 
novembro de !996, é enfático ao afirmar o descumprimento da exigência: 
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- parecer qonc)us~vo do .Banco. Centr~l quanto ao enquadramento do 
Estado nos limites de endividamento( art~ 13. VIÍI): -a-ope~aÇão enq~adra
se nos limites de endividamento, considerando o dispêndio com a 
operação no exercício em curso. Segundo depoimento do representante do 
Banco Central presente à Sessão de Instmção realizada em 02 de 
dezembro de 1997 e jà referida anterionnente, ..... se rrvermos que fà=er 
uma nova l<:rrf!Gvçvo de enquadramento ... não sena u pos{(,:ào hfye 
L'X/ernadu. rsso porque u cer(ldào apresemadu pelo Tnhunal de Comas 
do Eswdn. rela/1\·a ao exercír..:w de I 99ó. demonsrra LJUe hoz!l"e uma 
elel·ac,:âo do cnmpromeumemo da receJl(J líqwda real do Eswdo. o que .wi 
um/ rana ou retorçuna a pos1ç·ão desfavorável do Banco C ·emral ... 

II. \"OTO 

A analise realizada acima quanto à operação de crédito objeto da 
Mensagem no 8 ]197 deixa claro dois pontos principais: 

I 0 ) O Governo do Estado do Paranã foi o único responsável pela 
demora no exame do pleito. Designado que fui para relatar projetes que 
beneficiam a população paranaense, sempre agi com absoluta seriedade, 
sem jama1s ·considerar eventuais. diferenças políticas. Assim. relatei em 
regime de urgência o Paranà Urbano e o Programa de Modernização dos 
Transpones de Curitiba. No presente caso, solicitei todas as infonnaç-ões 
necessárias à fundamentação do parecer e a própria CAE decidiu, por 
unanimidade, reiterar a aprovação~do requerimento de diligência, 
solicitando esclarecimentos ao Estado sobre aspectos obscuros que 
interfeririam na capacidade de endividamento do Paraná. O governo, no 
entanto, conforme fic~u demonstrado, ignorou durante longos meses não 
apenas os meus apelos mas, igualmente, as decisões do plenário da 
Coriüssão de Assuntos Econômicos do Senado. 

A exigência de dar conhecimento à Comissão do inteiro teor do 
protocolo assinado com as empresas estrangeiras Renault e Chrysler, pelo 
Governador do Paraná, atende a direito legitimo, mna vez que no Diário 
Oficial do Estado. do dia 9 de abril, o balanço da Renault, registrava 
empréstimo do Estado sem juros e sem -correção monetária, para 
começar a ser pago_ shmente em junho de 2006. E seria importante que 
os membros da CAE tivessem conhecimento dos terrnos-âestes protocolos 
de acordo, pois o Governo do Paraná, já iniciou a liberaçao de recursos em 
cumprimento aos cronogramas estabelecidos nos mesmos, 

185 



----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------

186 ANAIS DO SE:>! ADO FEDERAL DEZEMBRO DE 1997 

Se os valores dos compromis-s-os com a Renault podem chegar a US 
300.000.000,00 , com a Chrysler. segundo fal-tamente dí:út!gado pela 
imprensa nacionaL poderão chegar a US 600.000.000,00 nas mesmas 
condições fornecidas à Renault. Ninguém pode ignorar,- ou 'eiesprezái, o 
impacto que estes negóci-os sigilosos terão no comprometimento das 
receitas futuras do Estado, já insuficientes para cumprir os .:ompromíssos 
do Governo EstaduaL Tanto L-que o Governo dÕ. Parannà pago"ti, "ai·é 
junho de 1997. RS 2.7:27.7í3.00 (Aviso n° 893!l'vfF- :\nexo-) de taxa de 
pennanência por não cumprir o cronograma de aplicação dosempréstimos 
já contratados. por falta de contrapanida. 

Cabia. portanto. ao Governo do Paraná. se nada havia a esconder, 
..:omprovar o tratamento que oferecia ao dinl1eiro públicÓ e reconl1ecer o 
direito desta Casa de fazer as diligências. Ignorando úma de.císãcl unâninie 
desta Comissão, o Goyerno _do Paraná __ zomb_o_u_ da __ competência 
constitucional privativa do Senado Federal. As infonnações que lhe cabia 
fornecer nunca foram atendidas da fonna e no prazo que seriam 
compatíveis com um real interesse de desenvolver ações que beneficiem a 
população mais necessitada do Estado. 

2°) Ao longo dos uitimos anos a situação financeira do Estado 
do Paraná vem se deteriorando. Não é por outra razão que a STN e o 
Banco Central modificaram os seus pareceres emitidos no primeiro 
semestre de 1996 e, hoje, afirmam que o Estado não. possui 
capacidade de pag:~mento para assumir os encargos decorrentes das 
operacões de crédito que pleiteia contratar. o problema e que as 
receitas do Estado estão quase que totalmeúie coinprorrietídas com o 
pagamento da folha de pessoal. 

Recentemente, o Governo do Estado ao Paraná firmou Protocolo de 
Acordo com a União, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e 
ao Ajuste Fiscal dos Estados. para tentar por ordem nas suas combalidas 
finanças. Tal prohrrama. naturalmente~ -vai exigir um ·esforço para 
pagamento das dívidas pendentes, incompatível com a .. assunção de 
encargos no nível do que preteride o Governo com a presente operação de 
crédito. É exatamente por dominarem nas proj~ções que e"55e cenáfio de
endividamento permite antever que os órgãos oficiais negam seu 
assentimento às operações de crédito. 

O Senado Federal e esta Comissão de AssuntosEconômicos. em 
---- -- -- --- - ~-~-- ~ --

particular. estão empen11ados em apoiar. ono âmbito de suas decisões o 
ajuste fiscal dos estados e munícipíos, certos de sua -importância para a 
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ma~utençâO do 'desenvàl\·irne'nto nacwnat. f:' preCISO, portanto, manter-se 
coerente com tais objetivos e não transigir na defesa dos interesses mais 
elevados e pennanentes do Pais. 

Por rodas essas considerações_e_ análises. entendo __ que não_ deva_5er __ 
concedida autonzaçào para que o Governo do Paraná contrate a presente 
operação de crédito. Minha decisão. ao contrário do que podem pensar 9s 

menos infonnados ou os que estão contaminados com as sistemáticas 
acusações de cunho eleitoreiro do Governo do Paraná a mim dirigidas. não 
são fundamentadas em motivos pessoais e partidários. Autorizar o Estado 
a assumir compromissos incompatíveis com sua condição financeira é 
conspirar contra o fi.mtro do Parami e de seu povo. É irresponsabilidade. É 
enganar o povo do Paraná com a perspectiva de realização de ações que 
ao invés de beneficiá-lo vão, isto sim. inviabilizar, já em futuro próximo, a 
manutenção dos serviços básicos e essenciais que por dever cabe ao 
Governo do Estado garantirá população. 

Se o Senado vier a aprovar estes empréstimos, vai abrir precedente 
perigoso e de conseqüências desastrosas - fartamente conhecidas por 
todos - com· h'Tavissimos impactos no quadro, Já preocupante. do déficit 
público no BrasiL Caso isto venha a acontecer, tod_Qs os estados e 
municípios brasileiros poderão, de hoJe em diante, contrair empréstimos 
externos sem a miníma capacidade de pagamento e a União ira arcar com 
rodo o prejuízo. 

Entendo, por fim. que o parecer contrário ao pleito que ora se 
examina está fi.mdamentado na seriedade com que esta Comissão de 
Assuntos Econômicos deve conduzir-se em face _da_ prerr:ogativa 
con.stitucional que detém o Senado. O povo outorgou-nos o mandato para 
que o representemos na defesa intransigente dos direitos assegurados na 
Carta Mahrna, cuja expressão mais pratica está expressa nas Resoluções do 
Senado. aprovadas pela Casa para serem cull1pridas--e -respeitadas: 
Acredito ser esse o espírito e o objetivo dos membros desta Comissão. E 
é exatarnente por pensar assrrn, por acreditar na firmeza de seus propósitos 
e na seriedade de suas consciências, que tenho certeza acolherão meu 
parecer CO!\TRÁ.RIO ao pleito objeto da Mensagem n° 81/97. 

PARECER NO 

Sobre a Mensagem N° 081197, 1997 (Mensageu 
n° 354, de 20.03.97, na origem) do Sr. Presidente 
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da República, solicitando autorzzação do Senado 
Federal para a República Federativa do Brasil 
conceder aval a operação de crédito externo no 
valor total equivalente a .Y 23.686.000.000,00 
(vinte e três bilhões, seiscentos e oitenta e seis 
milhões de ienes japoneses), entre o Governo do 
Estado do Paraná e o The Overseas Economic 
Cooperation Fund OECF (Fundo de 
Cooperação Econõmica Ultramaj_ina), destinada 
ao financíamento, parcial, do Projeto de 
Saneamento Ambiental do. Estado do -Paraná, a 
ser executado_p_ela Companhia de Saneamento do, 
Paraná- SANE? AR. 

RELATOR: Senador Francelino Pereira 

Em 24.03.97, o Senhor Presidente da República encaminhou à 

consideração do Senado Federal proposta de contratação de operação de crédito 

externo, com garantia da União, no valor total equivalente a li 23.686.000.000,00 

(vinte e três bilhões, seiscen~os e oitenta e seis milhões de ienes japoneses), entre 

o Governo do Estado do Paraná e o The Overseas Economic~Cooperation Fund -

OECF (Fundo de Cooperação Econômica Ultramarina), destinada ao 

financiamento, parcial, do Projeto de Saneamento Ambientá! do Estado do 

Paraná, a ser executado pela Companhia de Saneamento do Paraná - SANEP AR. 

Trata-se de operação de crédito negociada no âmbito df 'l'fordo por Troca 

de Notas e firmado entre o Japão e o Brasil com a finali4v1~ de desenvolver 

Projetas Ambientais nos Estados de Santa Catarina, Paraná, Bahia e Ceará. 

Envolve, assim, ações na área de saneamento, abastecimento de água, 

descontaminação de bacias hidrográficas beneficiando a população da Região 

Metropolitana de Curitiba e suas áreas d<! influência. 

Por força de decisão da Comissão de Assuntos Econômicos, o exame do 

financiamento em questão ficou sustado, juntamente com as operações de crédito 
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referentes ao Oficio "S" n°-63"/96 e à Mensagem n" 257/97, todos de interesse do 

Estado do Paraná, para diligências. 

A presente operação de crédito está submetick às exigências das 

Resoluções n° 96/89 e no 69/95, ambas do Senado Federal, que tratam das 

operações de crédito interno e externo, com garantia da União. Nesse sentido, 

contém a documentação necessfuia à instrução da matéria. 

O parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (Parecer 

PGFN/COF/No 376/97), sobre o aspecto da legalidade da minuta contratual, 

salienta que esta contém cláusulas admissíveis segundo a legislação brasileira e 

que atende às determinações da Resolução n° 96/89, do Senado Federal, que 

veda a existência de dispositivos atentatórios à soberania nacional e à ordem 

pública, contrária à Constituição, ou que impliquem compensação automática de 

débitos e créditos. 

A operação foi credenciada pelo Departamento de Capitais Estrangeiros do 

Banco Central do Brasil, por meio da carta FIRCE/DIAUT/S~-97/345, de 

31 de julho de 1997. 

Consta ainda do projeto sob exame o parecer da Secretaria do Tesouro 

Nacional (Parecer STN/COREF/DIREF No 16, de 23.01.97) informando que o 

Programa foi aprovado pela Comissão de Financiamentos Externos - COFIEX. O 

mesmo parecer informa que há margem nos limites de endividamento da União 

para a concessão da garantia à operação de crédito, dentro do estabelecido pelos 

arts. 2°, 3° e 4° da Resolução n° 96/89 já referida: 

Do ponto de vista da Resolução n° 69/95, que trata das condições do 

estado para oferecer contragarantia e asswnir os encargos decorrentes da 
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operação, o parecer do Banco Central (PARECER DEDIP/DIARE-97'724); 

emitido em 18 de setembro de 1997, reexaminando o pleito, reafirma que o 

Estado do Paraná está enquadrado nos limites de endividamento estabelecidos 

naquela resolução, apresentando, no entanto, despesas com gastos com pessoal 

em desacordo com o disposto na Lei Complementar n° 82/95. 

Problema semelhante é apontado na Nota Técnica STN/CEFEMIDIREM 

N° 2.128, de 05 de dezembro de 1997, em justificativa à posição daquela 

Secretaria, no sentido de que o Estado do Paraná não aprese-nta capacidade de 

pagamento para honrar os compromissos da operação pretendida. 

Todas as demais exigências das normas do Senado Federal para concessão 

da autorização da operação de crédito foram atendidas. 

Diante da situação acima descrita, entendo ser necessári~ :D.o/carar: 

1 °) que o Estado do Paraná remeteu a documentação solicitada pela 

Comissão de Assuntos Econômicos, de acordo com o que e~igem as resoluções 

que regulamentam a matéria, não se justificando que o pleito permaneça sem 

definição; 

2°) que, a rigor, a única condição não atendida pelo estado refere-se à 

extrapolação do limite contido na Lei Complementar n° 82/95 para despesas com 

pessoaL Há que se ponderar, no entanto, que o Governo do Estado do Paraná 

está promovendo as ações necessárias à superação do problema, tendo, inéiusive, 

firmado Protocolo de Acordo. com o Governo Federal no âmbito do Programa de 

Apoio à Reestmturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, de que trata a Lei n° 

9.496/97:-Nos termos do referido protocolo, estão previstas providências para 
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promover os ajustes ·necessários- .nas. finanças' do estado, que ·permitirão 

solucionar, em definitivp, os problemas hojé apontados; 

3 °) que o desequilíbrio nas despesas com pagamento de pessoal não é 

prerrogativa do Estado do Paraná. A maioria dos estados da federação enfrenta 

problema semelhante, sem que essa condição os tenha impedido de pleitear, e 

receber, autorizações para contratação de operações de crédito para 

financiamento de projetas do interesse da população; 

4 °) que o mérito do pleito ora sob exame é indiscutíveL Beneficiará ampla 

parcela da população da capital do estado e áreas próximas, em sintonia com as 

preocupações do governo federal de garantir uma melhor qu~idrfe de vida para 

o povo. 

Isto posto; posiciono-me favoravelmente à concessão da autorização à 

operação de crédito para fmanciamento parcial do Projeto de Saneamento 

Ambiental do Paraná- P ARANASAN, nos termos do segifi.tire: 

PROJETO DE RESOLUÇÃON177, DE 1997 

Autoriza o Estado do Paraná a contratar, com o aval 
da União, operação de crédito externo, no valor total 
equivalente a f" 23.686.000.000,00, entre o Governo do 
Estado do Paraná e o The Overseas Economic 
Cooperation Fund - OECF (Fundo de Cooperação 
Econômica Ultramarina), destinada ao financiamento, 
parcial, do Projeto de Saneamento Ambiental do 
Estado do Paraná, a ser executado pela Compan~ia de 
Saneamento do Paraná - SANEPAR. 

191 



19~ DEZEMBRO DE 1997 

O SENADO FEDERAL resolve: 

Art. 1° É o Estado do Paraná autorizado, nos termos da Resolução n° 

69195, do Senado Federal, a contratar e conceder contragarantia a operação de 

crédito externo com o The Overseas Economic Cooperation Fund - OECF 

(Fundo de Cooperação Econômica Ultramarina), no valor total equivalente a ~ 

23.686.000.000,00 (vinte e três bilhões, seiscentos e oitenta e seis milhões de 

ienes japoneses). 

Parágrafá zímco. A operação de crédito externo autori~da A caput é 

destinada ao financiamento, parcial, do Projeto de Saneame~~o/ ~biental do 

Estado do Paraná - PARANASAN, a ser executado pela Companhia de 

Saneamento do Paraná - SANEP AR. 

Art. 2° É a União autorizada, nos termos da Resolução n° 96/89, do 

Senado Federal, a conceder aval à operação de crédito externo autorizada pelo 

art. I 0 • 

Art. 3° A operação de crédito se realizará sob as seguintes condições: 

a) valor pretendido:~ 23.686.000.000,00 (vinte e três bilhões, seiscentos e 

oitenta e seis milhões de ienes japoneses), equivalentes a RS 

221.954.400,20 (duzentos e vinte e um milhões, novecentos e cinqüenta e 

quatro mil e quatrocentos reais e vinte centavos), cotados.em)0.06.97; 

b) garantidor: República Federativa do Brasil; 

c) contragarantia: receitas próprias e cotas_-partes das transferências 

constitucionais referidas nos arts. !57 e 159 da Constituição Federal; 
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d) ju~os: 4% a.a. sobre o SÇtldo Aev"<çior do principal, a partir de cada 

desembolso, exceto quando a parte do empréstimo for destacada para cobrir 

pagamentos a consultores, caso em que a taxa será de 2,3% a.a. sobre a parcela a 

ser destacada e a partir do respectivo desembolso; 

e)juros de mora: 3% a.a. acima da taxa operacional~~ 
f) disponibilidade: 8 (oito) anos a partir da data de entrada em vigor do 

acordo do empréstimo; 

g) destinação dos recursos: financiamento de parte do 

Saneamento Ambiental do Paraná- PARANASAN; ~01-~ 
h) condições de pagamento: J" .·_ 

-'do principal- em 37 (trinta e sete) parcelas semestrai::-=,~'-u'"'i, o 

~adamente iguais, vencendo-se a primeira após o período de carência de 7 

isetet"anos; >-

~ ~ ~ . - dos ju,os - somostrnlmonto vonddos. :'i\ 
] ~ .) 

' ...._. 
Art. 4° O prazo para exercício da autorização é de duzentos e quarenta 

dias contados da publicação da presente Resolução. 

A, rt 5° F~esolução entra em vigor na data da sua publicação. 

~· ~ ..... . 
• 

11 Sala das Comissões, em /O ~[OElf.JJ!In 
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"Ot- JOSÊ SERRA-. Presidente 
02- FRANCELINO PEREIRA: Relator 

03- BENI VERAS 
04- BELLO PARGA 
05- JOSÉ EDUARDO OUTRA (VENCIDO) 
06- LEVY DIAS 
07- JOÃO ROCHA 
08- WALDECK ORNELAS 
09- GIL VAN BORGES 
10- JOSÉ ROBERTO ARRUDA 
11- JONAS PINHEIRO 
12- RAMEZ TEBET 
13- VILSON KLEINÜBING (VENCIDO) 
14- JOSÉ FOGAÇA 
15 - ESPERIDIÃO AMIM (VENCIDO) 
16- ROMERO JUCÁ 
17- CASILDO MALDANER- -_· 
18- JOSÉ EDUARDO VIEIRA 
19- JEFFERSON PERES (VENCIDO) 
20 - ROBERTO REQUIÃO (VENCIDO) 

DEZE!\!BRO DE 1997 

21- OSMAR DIAS (VENCIDO COM VOTO EM SEPARADO) 
22 - EDUARDO SUPLICY (VENCIDO) 
23- FREITAS NETO 

VOTO EM SEPARADO VENCIDO DO SEN.ADOR OSMAR DIAS 

I. RELA TÓRIO 

Vem à Comissão de Asstmtos Econõmicos _ a Mensagem 
Presidencial 11° 81, de 1997 (Mensagem n° 354, de 20.03.97, na origem)do 
Sr. Presidente da República, solicitando autorização do Senado Federal 
para a República Federativa do Brasil conceder aval a operação de crédito 
extemo no valor total equivalente a ~ 23.686.000.000,00 (vinte e três 
bilhões, seiscentos e oitenta e seis rriilhõeii de ienes-japoneses), entre o 
Govemo do Estado do Paraná e o The Overseas Economic Cooperation 
Fund - OECF (Fundo de Cooperação Econõmica Ultramarina), destinada 
ao financiamento, parcial, do Projeto de Saneamento Ambiental do Estado 
do Paraná, a ser executado pela Companhia de Saneamento do Paraná -
SANEPAR. . .. 
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A operação de crédito pleiteada pelo . Estado do ParaJ}á tem_ as 
seguintes características: 

a) valor pretelldido: ~ 23.686.000.000,00 (vinte e três bilhões, 
seiscentos e oitenta e seis milhões de Ienes japoneses), equivalentes a RS 
211.383.338,40 (duzentos e onze milhões, trezentos e oitenta e três mil, 
trezentos e trinta oito reais e quarenta centavos), a preços de 31.12.96: 
' 

b) contra-garalltidor: República Federativa do Brasil; 

c) colllragarantia: receitas própnas e cotas-partes das 
transferências constitucionais referidas nos arts. 157 e !59 da Constituição 
Federal: 

d) juros: 4% a.a. sobre o saldo devedor do principal, a partir de 
cada desembolso, exceto quando a parte do empréstimo for destacada para 
cobrir pagamentos a consultores, caso em que a taxa será de 2,3% a.a. 
sobre a parcela a ser destacada e a partir do respectivo desembolso: 

e)juros de mora: 3% a.a. acima da taxa operacionaL 

f) disponibilidade: 8 (oito) anos a partir da data de entrada eiti vigor 
do acordo do empréstimo; 

g) destinação dos recursos: financiamento ·de parte do Projeto de 
Saneamento Ambiental do Paraná- PARANASAN: 

h) condições de pagame11to: 

- do principal - em 37 (trinta e sete) parcelas semestrais, 
consecutivas e aproximadamente iguaís, venc·endocse_a_ primeira: após--a 
período de carência de 7 (sete) anos; 

-dos juros- semestralmente vencidos. 

Sobre a Tramitação do Processo 

O financiamento parcial do P ARANASAN está inserido no Acordo 
firmado por Troca de Notas, em 26.08.96, entre o Brasil e o Japão e foi 
remetido a esta Comissão ao final de março de 1997, tendo sido a mim 
distribuído para relatar em 29.04.97. As condições especiais de que se 
revestiu a tramitação da presente solicitação recomendam a remissão neste 
relatório do conjtmto de fatos e providências a respeito. -



---------------------------------------:e---c-----~-----

196 ANAIS DO SENADO FEDERAL DEZEMBRO DE 1997 

Primeiramente, importa salientar que desde o ano antenor, conforme 
consta do processo, estava em curso diligência não atendida 
(Requerimento n° 40/96), necessária à instrução do Oficio "S" n° 63/96, 
referente à operação de crédito do Governo do Paraná çom o BIRD para 
e"ecução do Projeto Paraná 12 meses. Diante disso, apresentei à CAE o 
Requerimento n° 06-CAE/97, aprovado pela Comissão, no qual 
e)(pressava meu entendimento de que ficava sustada a análise e 
apresentação de parecer à presente operação, uma vez que se tratava de 
financiamento externo da mesma espécie daquele objeto do Requerimento 
acima referido. Tal fato foi referendado no Requerimento n° 10/97, de 
autoria do Senador Esperidião Arnin, e aprovado pela Comissão de 
Assuntos Econômicos, que concluiu pela necessidade de devolução dos 
pedidos à ohgem para complementação da instrução de acordo com 
as normas em vigor. Essas providências foram comunicadas ao Banco 
Central (Oficio CAE-027/97, de 20.05.97) que, intempestivamente, 
comunicou ao Governo dp Estado do Paraná (Oficio QEDIP/DIARJ:-
97/242, de 21.05.97) estar na dependência do fornecimento das 
informações para que se desse prosseguimento no âmbito desta CAE ao 
exame das operações de crédito correspondentes ao Oficio "S" n° 63/96, à 
Mensagem no 257/96 e à Mensagem n" 81/97. 

Em 24 de junho, por intermédio do Oficio SECRE/SUPAR-
97/1785, o Banco Central informou, ao Presidente da CAE, que, até 
aquela data, não havia feito a reanálise dos pareceres, porque não 
havia recebido a documentação necessária do Secretário de Fazenda 
do Paraná. 

Em 30 de setembro, finalmente, mediante o Oficio PRESI-97/2946 
dirigido ao Presidente do Senado, o Presidente do Banco Central 
posicionou-se desfavoravelmente ao pleito do Estado do Paraná, dado 
que este não atendia aos requisitos exigidos para autorização do Senado 
c,. acordo com os parâmetros da Resolução n° 69/95. Neste oficio, o 
Presidente do Banco Central, novamente enfatizou, " O posicionamento 
deste Autarqwa é desfavorável ao pleito pelo não atendimento ao 
disposto no urt. 38 do ADCT e por não dispormos de infórmaçi)es que 
nos perm/lum venficar se o Estado está se adequando ao que prevê a Lei 
C .·omplemenrar n" 82 95". Esse posicionamento foi reafirmado no Ofício 
PRESI-97/03535, de 26 de novembro de 1997. 

No dia 02 de dezembro, por decisão da CAE, foi realizada urna 
sessão de instmção, onde os Secretários de Fazenda e Pl3I!ejamento do 
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Estado do Paraná:forqm.cç.mv1dados para.explicar os problemas levantados·
e fornecer à Comissão as informações que até então vinham sendo 
negadas a este relator e à Comissão. Pennito-me transcrever as palanas 
çio Secretáno de Fazenda, Giovane Gionedis, por ocasião da entrega dos 
documentos à CAE: "Estou e~1rregando à PresJdêncw. com relação aos 
empréstmws em v1gor no Es!ado do Paraná, não .IIÍ a pfamfha de 
nianeros(. .. )Entrego tamhém a documentação ao Plenáno. " Deixe-se 
claro, todavia que não constam da documentação então fornecida os 
documentos que atenderiam às diligências objeto do Réquerimento n° 
40/96. Note-se, então, que somente nessa data o Governo compareceu 
com apenas parte dos documentos exigidos. 

Nessa· mesma Sessão de lnstmção, vale salientar, o Secretário de 
Planejamento, Miguel Salomão, reconheceu publicamente que o relator 
não podia ter dado o parecer. até aquela data. por absoluta falta de 
documentos. Foram as seguint~s_g.s_palavras do Secretário, transcritas das 
notas taquigráficas: "Concordo com V. Ex~ que não se pode inventar 
docume/Zlos 110 processo, e o Relator não pode dar um parecer sobre 
docume/Zlos que não existem 110 processo. " 

• 
Por fim, em 05 de dezembro de 1997, chegou à CAE o Oficio n° 

4395/97-GABrN, do Secretário do Tesouro Nacional, éncaminhando Nota 
Técnica CEFEMIDIREM n° 2128, da mesma data, onde aquela Secretaria 
revê a sua posição inicial e afirma que o Estado do Paraná não 
apresenta capacidade de pagamento para honrar os compromissos 
decorrentes das operações de crédito externo em tramitação no 
Senado Federal. Ao analisar a capacidade de pagamento do Estado do 
Paraná, a STN conclui contrariamente a concessão de aval em função de 
que a sua situação fiscal está classificada na categoria "D", em 1997, o. 
pior nível de classificação, com déficits fiscais alarmantes. 

Ainda nessa análise, infonnações da STN indicam que o Estado do 
Paraná situa-se entre as unidades da federação com menor índice de 
endividamento, mas indica que a continuidade do desequilíbrio fiscal 
deverá acarretar rápida elevação deste índice. Além do mais, na realidade, 
este índice não representa qualquer indicativo de capacidade de adquirir 
empréstimo por parte do Governo do Estado, pois o índice não leva em 
consideração que há despesas incondicionais por parte do Governo, tais 
como pessoal, contratos, etc. Ou seja, despesas que, de forma alguma, o 
Governo pode deixar de fazer. A prova maior são os pareceres do Banco 
Central e STN, onde cita, tacitamente, a total incapacidade do estado em 

197 



198 ANAIS DO SENADO FEDERAL DEZEMBRO DE 1997 

contrair empréstimos por não ter disponíveL nem sequ~r, a capacidade 
financeira para pagar os encargosoasâTvlâas. 

Análise da Operação à luz das Resoluções n° 96/89 e n° 69/95 

As operações de crédito interno e externo e os avais da União a 
serem concedidos a essas operações são submetidas ao _Senado Federal 
por força do que dispõe a Consrínrt~ãoFederal, nos incisos V, VI, VII, 
VIII e IX do art. 52, que trata das competências privativas desta Casa. 

A regulamentação desses dispositivos está consubstanciada nas 
Resoluções n, 96/89, restabelecida pela Resolução n° 17/93, e 11° 69/95 e 
suas alterações. São, portanto, essas normas que fornece~ os critérios e 
parâmetros por meio dos quais são apreciados os pleitos encaminhados ao 
Senado, com vistas à concessão de autorização para a contratação de 
operações de crédito e cçmcessão de aval da União a contratos dos 
Estados, Distrito Federa(, Municípios e suas autarquias. 

A operação que ora se examina está, assirri, referida às 
determinações de ambas as resoluçõe~, wna vez que se trata de operação 
de crédito externo do Estado do Paraná, com aval da União. Segundo 
essas normas, o processo de solicitação há que ser encaffiinhado ·ao 
Senado com documentação e pareceres dos órgãos do Poder Executivo 
Federal e Estadual por meio dos quais sejam demonstradosbasicamente a 
capacidade de endividamento do estado pleiteante, a· sua·capaCídade ·de 
assumir os pagamentos decorrentes da operação e os objetivos a que se 
destinam os recursos quanto ao seu méritO. 

Segundo a docwnentação hoje disponível é a seguinte a situação do 
Estado do Paraná em relação ao cwnprimento das norm~ em vigor para 
concessão de autorização a operações de crédito externo: 

Resolução n° 96/89 

- enquadramento da operação nos limites de endividamento da 
União para concessão do aval (art. 4 o, J e II): a STN confirmou a 
capacidade da União para conceder o aval; 

- exposição de motivos do Ministro da Fazenda, parecer da 
Procuradoria-Gerai da Fazenda Nacional quanto à legalidade dos 
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contr?tQs_, cr..e.dencian1ento da operação junto aci FIRCE (art. 4°, § 3° e art. 
5°): todos esses itens foram atendidos: 

, - comprovação de que o projeto está incluído na Lei do Plano 
Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (art. 4°, § 3°): foram 
encaminhadas cópias dessas leis comprovando as previsões; 

- informações sobre as finanças do tomador/garantidor destacando a 
comprovação da capacidade de pagamento (art. 4q, § 3°): a STN mediante 
a Nota Técnica CEFEMIDIREM no 2.128, de 05 de dezembro de 1997 
assinala: 

a) As· análises realizadas nos meses de julho e agosto de 1996, 
seJ:,'1111do os parâmetros estabelecidos pela Portaria n° 289/95, e 
considerando os exercícios financeiros de 1991 a 1995, permitiam concluir 
que o Paraná apresentava capacidade de pagamento para assumir a 
operação; 

b) Nos exercícios de 1 994, ,199 5 e 1996 o Paraná apresentou 
Resultados Primários (Receita Total excluídas as Receitas Financeiras, as 
Operações de Crédito e as alienações de bens, menos a Despesa Total, 

·excluídos os Serviços de Dívidas) deficitários, principalmente resultantes 
de elevado e crescente comprometimento com o pagamento de pessoal; 

c) O resultado do cálculo da capacidade de pagamento do Estado e 
as projeções para os próximos anos indicam uma situação fiscal frágil. 

Em razão das constatações acima resumidas a STN conclui que "a 
situação fiscal do Estado está classificada na categoria "D", conforme 
estabelece o art. 3° da Portaria MF n° 89/97; e, em conseqüência, qão 
apresenta capacidade de pagamento para honrar os compromissos 
decorrentes das operações pleiteadas". portanto não cumpre o art. 4, 
§ 3", alínea g, item 4, da Resolução 96/89. 

Resolução n° 69/95 e suas alterações 

- pedido de autorização do Chefe do Poder Executivo, autorização 
legislativa, certidões negativas de débito junto ao PIS/PASEP, ao INSS e 
ao FGTS (art. 13, incisos I a III): exigências atendidas; 

- adimplência junto ás instituições do sistema fmanceiro nacional 
(art. I 3, III): exigência atendida; 
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- anãlise fmanéeíra da operação, com cronogra.ma dos d1spêndws 
com as dívidas interna e externa (art. 13, IV): exigência atendida; · 

-comprovação, mediante certidão do Tribtmal de Contas do Estado 
de cumprimento do disposto nÓ art. 27, § 2°, art. 32, § 3° e art. 212, todos 
da Constituição Federal: comprovação oferecida em certidão do 
Tribunal de Contas do Estado de 04 de novembro de 1296, referente 
ao exerctcto de 1995. Por indisponibilidade de . informações 
posteriores, esta informação não e atualíiada. 

- comprovação, mediante certidão do Tribunal de Contas do Estado 
de cumprimento do disposto na Resolução no 117/97, que acrescentou 
exigência de comprovação de aplicação de um. mínim~~e 50% das 
receitas provenientes de privatizações para abatimento de dívidas e quadro 
demonstrativos de usos e fontes (art. 13, X): exigência não aiell.~ida~ 

- comprovação do cwnprimet\to na Lei Complementar n° 82/85 
combinado com o art. 38 do ADCT e seu parágrafo único, que estabelece 
percentual máximo de 60% das receitas correntes com pagamento de 
pessoal. A União, estados, Distrito Federal e municípios se ainda não 
enquadrados no limite têm prazo até o final de 1998, devendo reduzir 
gradativamente os gastos até atingir o percentual acima ( art. 1 3, VII): de 
acordo com o parecer do Banco Central e o parecer da STN a 
exigência não foi atendida. As despesas com pessoal de 1995 até 1997 
seguem curva ascendente, portanto, em direçáo oposta ao estabelecido na 
Constituição. Além disso, o Paraná não cumpriu a exigência de apresentar 
qualquer plano de redução nos gastos com pessoal, como determina a 
citada Lei. Nesse sentido, o parecer do Banco Central, emitido em 26 de 
novembro de 1996, é enfático ao afirmar o descumprimentoâa exigência; 

-·. - parecer conclusivo do Banco Central quanto ao enquadramento do 
Estado nos limites de endividamento( art. 13, VIII): a operação enquadra
se nos limites de endividamento, considerando o dispêndio com a 
operação no exercício em curso. Segundo depoimento do representante do 
Banco Central presente à Sessão de Instrução realizada em 02 de 
dezembro de 1997 e já referida anterionnente, " ... se tivermos que fazer 
uma nova venficação de enquadramenTo ... não seria a posição ho;e 
exrernada. Isso porque a certidão apresentada pelo Tribunal de Contas 

do Estado. refauva ao exerCÍciO de 1996. demonstra que houve uma 
elevação do compromeumento da rece11a líqwda real do Estado. o que sá 
contrana ou refón,:una a posu,:üo desfavorável do Banco Central." 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~~~-~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~~ - - - - - - -
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II. VOTO 

A análise realizada acima quanto á operação de crédito objeto da 
Mensagem n° 81/97 deixa claro dois pontos principais: 

I 0 ) O Governo do Estado do Paraná foi o único responsável pela 
demora no exame do pleito. Designado que fui para relatar projetas que 
beneficiam a população paranaense, sempre agi com absoluta seriedade, 
sem jamais ·considerar eventuais diferenças políticas. Assim, relatei em 
regime de urgência o Paraná Urbano e o Programa de Modernização dos 
Transportes de Curitiba. No presente caso, solicitei todas as infonnações 
necessárias à fundamentação do parecer e a própria CAE d~cidiu, por 
unanimidade, reiterar a aprovação do requerimentp de diligência, 
solicitando esclarecimentos ao Estado sobre aspectos obscuros que 
interfeririam na capacidade de endividamento do Paraná. O governo, no 
entanto, conforme ficou demonstrado,' ignorou du~ant~ Jongos . meses não 
apenas os meus apelos mas, igualmente, as decfsões do plenário da 
Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. 

A exigência de dar conhecimento à Comissão do inteiro teor ·do 
protocolo assinado com as empresas estrangeiras Renault e C!uysler, pelo 
Governador do Paraná, atende a direito legítimo, uma vez que no Diário 
Oficial do Estado, do dia 9 de abril, o balanço da Renault, registrava 
empréstimo do Estado sem juros e sem COJ:"reção monetária, para 
começar a ser pago somente em junho de 2006. E seria importante que 
os membros da CAE tivessem conhecimento dos termos destes protocolos 
de acordo, pois o Governo do Paraná, já iniciou a liberaÇao de recursos.ém 

· cwnprimento aos cronogramas estabelecidos nos mesmos. 

- Se os valores dos compromissos com à Renault podem chegar a U$ 
300.000.000,00 , com a Cluysler, segundo fartamente divulgado pela 
imprensa nacional, poderão chegar a U$ 600.000.000,00 nas mesmas 
condições fornecidas à Renault. Ninguém pode ·ignorar, ou desprezar, o 
impacto que estes negócios sigilosos terão no comprometimento das 
receitas futuras do Estado, já insuficientes para cumprir os compromissos 
do Governo Estadual. Tanto é, que o Governo dei Paraná já pagou, até 
junho de 1997, R$ 2.727.773,00 (Aviso no 893/ill- Anexo-) de taxa de 

pennanência por não cumprir o cronograma de aplicação dos empréstimos 
já contratados, por falta de contrapartida. 
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Cabia, portanto, ao Governo do Paraná, se nada hav!a a esconder, 
comprovar o tratamento que oferecia ao dinheiro público e reconhecer o 
direito desta Casa de fazer as diligências. Ignorando uma decisão unânime 
desta Comissão, o Governo do Paraná zombou da competência 
constintcional privativa do Senado Federal. As informações que lhe cabia 
fornecer nunca foram atendidas da fonna e no prazo que seriam 
compatíveis com wn real interesse de desenvolver ações que beneficiem a 
população mais necessitada do Estado. 

2°) Aõ longo dos últimos anos a situação financeira do Estado 
do Paraná vem se deteriorando. Não é por outra razão que a STN e o 
Banco Central modificaram os seus pareceres emitidos no primeiro 
semestre de 1996 e, hoje, afirmam que o Estado não possui 
capacidade de pagamento para assumir os encargos decorrentes das 
operacões de crédito que pleiteia contratar. O problema é que as 
receitas do Estado estão quase que totalmente comprometidas com o 
pagamento d_a folha de pessoal. · 

Recentemente, o Governo do Estado do Paraná firmou Protocolo d~ 
Acordo com a União, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e 
ao Ajuste Fiscal dos Estados, para tentar por ordem nas suas combalidas 
finanças. Tal programa, naturalmente, vai exigir um esforço para 
pagamento das dívidas pendentes, incompatível com a assunção de 
encargos no nível do que pretende o Governo com a presente operação de 
crédito. É exatamente por dominarem nas projeções que esse cenário de 
endividamento permite · antever que os órgãos oficiais negam seu 
assentimento às operações de crédito. 

O Senado Federal e esta Comissão de Assuntos Econômicos, em 
particular, estão empenhados em apoiar, no âmbito de suas decisões o 
ajuste fiscal dos estados e municípios, certos de sua importância para a 
manutenção do desenvolvimento nacional. É preciso, portanto, manter-se 
coerente com tais objetivos e não transigir na defesa dos interesses mais 
elevados e pennanentes do País. 

Por todas essas considerações e análises, entendo que não deva ser 
concedida autorização para que o Governo do Paranà contrate a presente 
operação de crédito. Minha decisão, ao contrário do que podem pensar os 

menos infonnados ou os que estão contaminados com as sistemáticas 
acusações de cunho eleitoreiro do Governo do Paraná a mim dirigidas, não 
são fundamentadas em motivos pessoais e partidários. Autorizar o Estado 
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,:t assUirnr · cbmpr.omissos· ·incompatíveis:· cOm sua condição financeira é 
conspirar contra o fi.1turo do Parami. e de seu povo. É irresponsabilidade. É 
enganar o povo do Paraná com a peíspectiva de realização de ações que 
ao invés de beneficiá-lo vão, isto sim, inviabilizar, já em futuro próximo, a 
manutenção dos serviços básicos e essenciais que por dever cabe ao 
Governo do Estado garantir à população. 

Se o Senado vier a aprovar estes empréstimos, v.ai abrir precedente 
perigoso e de conseqüências desastrosas - fartamente conhecidas por 
todos - com· gravíssimos impactos no quadro, já preocupante, do déficit 
público no Brasil. Caso isto venha·- a acontecer~ fodos eis -estados e
municípios brasileiros poderão, de hoje em diante, contrair empréstimos 
externos sem a mínima capacidade de pagamento e a União irá arcar com 
todo o prejuízo. 

Entendo, po! fim, qu~.: o parecer contrário ao pleito que ora se 
examina está fundamentado na senedade com que esta Comissão de 
Assuntos ·Econômicos deve conduzir-se em face da prerrogativa 
constitucional que detém o Senado. O povo outorgou-nos o mandato para 
que o representemos na defesa intransigente dos direitos assegurados na 
Carta Ma!:,'Ila, cuja expressão mais prática está expressa nas Resoluções do 
Senado, aprovadas pela Casa para serem cumpridas e respeitadas. 
Acredito ser esse o espírito e o objetivo dos membros desta Comissão. E 
é exatamente por pensar assim, por acreditar na firmeza de seus propósitos 
e na seriedade de suas consciências, que tenho certeza acolherão meu 
parecer CONTRÁRIO ao pleito objeto da Mensagem éSI/97. 

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 1997. 

lat 

Senador Osmar Dias 

LEGISLAÇÃO ClTADA,ANEXÀl)APE.LASECREt".A.R.IÁGE~UA.MESA 

LEI NQ 9. 496,. DE ll DE SE'l'EMBRO DE .L997 
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O P R E S I D ENTE D "A R E P. Ú"B L I C A 
[.ó· fa<;o . ..t>er -que o ·Coogx=a Nacioam ·d=<:a.c cu ~ · •. scguimc 

. Nt.lt rx:aa Uoilo.oo Ambitodo~ deApoooaR.ccsttumraçAoc ao Ajuste 
r.-! &:.i ~ mmri:zada.. o<t 31 de mmço de 1m a: _ · 

. I~~ a cllvida pób!ica mobiliária dos ~ c do Distrito Fcdc:1do bem como • 
...,-~':"'vo crio!rio do Poder Ela:<:uiM> Federal. oaaas obrigaç6es d •cutes de opaaçõct de . 
a6dito lt1I.Cn>O c ca.c:mo. ou de IJaliirC:Z:il - -re!ii.im a~ ClC mY""ttmcmns IJ4uidas 
c=-.Cldg!...U o<é31 declc:z=ib<o de 1994: · 

·. n .:mu.mr·.,; ~ camados peloS~ e pelo ~ Feokral juaiD i 
Coixa FmnómP Fcdcial:; COCD _., aa Rcoluçio rr 70; de S de óc=nbn> de 199S.. do Scaado 
F<>óerftl; 

. . • . ~- 1 , ao <:=lusiw criu:rio do Minisll!:rio ela Fumda. os cr6dito$ ·Cmlo 
IISIUD1idos CO<i1 ~ c:n!ditosde -=::racxxmamal.:llquído<. a:naic ~ clc:údos-pclas 
aaidadcs c!a Fcdcnlçla_<;_aali2 alh:ila; · 

IV-~ os .aiditos c!cc:am:n= da ~ a. que se tdê:n:. o iDàso L 
_jummneme CXXi1 créditos titulados pela Uniio coatr.1 as uoic!adcs da Fcdcia<;:lc. estes a cxdusiw 
aW!rio do Mioisttrio ela Fazeada.. 

§ 1• As cllvidzs de que.....,. o inciso I são aq~ ooust1wlc!as &ii 31 '<iéiliWço-de 
1996 c as que. c:casàtuldas após essa dm.. eoasubsw>ciam simples rolas= de c!ivid&s ~ 

§ 2'-Nio se<1o abnagidas pela....- a que :o: rd"-= os~ l c -II.~ pelo 
n:fin•nci•met!U' & que se refcn:o ~ rv: 

a)as obógaç6cs origmárias de c:oottl:iOS de - ma a _. ...... as 
oampn:ci>dicW .,.. disposiç6cs do ~ 1: 

b}os abri~ doo:>m:mcs ·de opcra;0cs oom organismos ~ 
imamcioaais. cco:nmdn as~ uasdispos;çõcs do inciso t 

e} as obrigaç6es já ",..tjnmciadn pela Uniio, exc:ctUIIl.ts os ~ DOS 

disposições do inciso I. 

§ 3• As opcra;Ocs &UioriDdas neste artigo dcpcadc<io do csa''"~ rb ·mo. pelas 
unic!adcs da Fedcnçia. de ProgiZ~D& de Reestnmmo;io c de Ajusoe Ftscal. aaxdado o:xn o 
GoYcmo Fed=L 

§ "'"0 pn20 J=ViSfO DO capul pod<:rt ..:r proii'OgAOO po< 01é DD\"C<iC& dias. po< 
do::islo 1\mdamenadt. do Ministro de Esado da fue>da. desde que: 

a) tenha sido finnBdo p!O<OCOIO crnrc os Govanos Federal c Estadual. 110 imbito do 
Programa de Apoio i R=umn1çio c 110 Ajuste fiscal dos Estados: 

b)o estado «:nb.aobádo as~ tcg;slmvas ~ ponl~ dos 
......_....,. p<'C"Í5toS ao pro<ocoio a que"' ..:fere a. a1.iaca 11111Cior. 

Nt.2'- O Programa de ~c~ Aj~ F..a!. alo!m dos~ 
cspeclficos ponl c:oc!a uoidaóe ela Fccl=çio. can1<:<á. ~ - 0<1 c:ámpt'Omi:SIOO 
qumu>a: 

1 • divida fimDocint cm iclaçio i o:o:ita líquidlt real • RLR: 

n • ..:sulmdo primlirio. cntcadido como • difcrc:oça cmn: as ..:o::i<as c cicspcsas aio 

m -despcsos Com 1\mcionalismo pliblico: 

IV • &rrCCidação de ro:eius proprias: 

v- privaJ:i:Dç!o. pc:anissão ou coaa::s:sõo de serviços públicas. n:íorma 
admini.strativa e paaimocial:. 

VI • despcsos de UM:stimcnio cm tdação à Rl.R. 

Plrignúo único. En~-sc como =eita liquida real. para os eleitos dau Lei. a 
receita realiz:ada aos doze mc::sc:s amc:ricm:s ao mês hncdi•r•mcmc cw:rior âqudc cm que se cstivct.. 
çurado. cxcluldas as rcc:ei= .,..._,ICIW:S de opcr89ÓCS de crédiu>. de· a.licaoçia de bem. ele 
lr&DS{cr&>cios YOiuntárias ou c!c dooç6es ..,..;,idas """' o fim cspcdfico de III.CD<kr clc:spesas de 
••pital c. DO caso dos csw!os. as uamferCndas aos municípios poc panicipaç6cs coasliulcianais c. 
k:pis. 

Nt.J•Oscommcs derdirmri-dequc ..-csa.Lci...., pepcm•360 
(tre21:Cf0S c reacnta) prestiÇ6ct mc:a:ais c ....,.,..;.a. colnrfedn COill bde aa Tabela Price, , d._ a primeira 1rinD. dias opós a~ ela aaialalm do cactriiD c as _..a.rc. cm i8ual di& 
dos- suboc:q6c:no:s, ~ u scguimes mndiQ'Icr 

I ·juros: c:alculados c debitados mcasalmciUe. a uxa minim& de seis poc o:aiD .., 

aoo. sabn:u saldo ~~aualizedc; 
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., ~ .. ·, ._,.. . :li . atuahz.aç.ão moneu.~a: ciliu!a.d.a e-'t:lC.bi.:uda mcnsa.lmente com base na vanal,-.õ.v 
do lndtc.e Gc:r.U de: Pro:::ç.os - Dtspor:ubilid.a.dc intcna (IGP-00. calculado pda Fund.ação Genllio 
VAQ];as. ou outro mdtcc que viera substtrui-lo. 

§ 1t P:m~. apuração do v:lloc a ser rdinmciado relativo â divida mobiliári.a., as 
ccndições fin=cci= básicas estabelecidas uo caput poder.jo ~ &31 de março de 1996. 

§ 2" Para a apuração do v:OOr a ser retiamciodo rclniYO is ~ obrigações. AS 
ooadiçõesfin&oc::cims básicas esubelccidas uo capu< podcriio retroogir até 120 <=e vime) das 
a:nccriores i cciebrDçio do ~to de n:fin:anciameato~ obsc:rvada.. como limite. a. ds:la da. 
aprovdo do pr'O(OC:Olo peJo Senado Fedc:r2.1. 

§ J! A·~ a. ser~ na formâ cio art... 7'l podcri ~ at'IJ3.li:a.da. de ac::o:do 
com o dispos<o no § I . . 

§~Nas hipó<= dos ~os aau:rion:s. cabai i Uaiio arear oom cs ev=<uais 
c:us1os deoom:mes de sua aplicoçio. · 

§ Si- EDqumio a <!!vida ficaDceira da uaiáade da fcdcaçlo fac sapc:rioc à sua RLR 
amW, o <XICIImO de~ dcYCili. _.que a uaidadcda Foci<Dçla: · 

a) D.io poderá emitir ..,_ lilulos púl>lioos DO mcrado imcmo. """""' aos eascs 
previstos DO ct. 33 da Juo elas Disposições Coastilu<:ioaàs Trmsitórios; 

b) somem.: podcti <O:l<!2Ír ..,_ dividu. inclusive empréstiinos exu:mos jumo a 
ocpnismQs firw>o:úos iriremaci<:nWs. se camprir as mcw; rduhozs i divida fia.mccúa aa tt>Je<ória 
af:lbdcrid• DO prograa:ut; 

I') alo poderá mibu;r ....... iDsbtuiçlles fiDaDo::iras • ~ de tlm1os 
Clloduais e muaiàpás jtmUl a cemrais de cml6dia de dtulos e wlor<s mobiliéios. 

. . § 6'- A .alo obserriDcia elas - e oompromissos ....,bcLocidos ao Plogmma 
-lmjXieará. clucmre o período cm que d.,.,.o ~Íiütiil4, """" pr<jalm elas dcaalis cpnineo;>"tt 
pKCDSdu """ ccmnt<>s de fimmc:imn<:DtD. • ad>sât!Dçlo dos ~ fiDmceiras nyrrôonadO< 
·-artigo pdo casto m6dio de c:a;>OIÇio da divida mobilimia fedaal. aar:ocido de um por= 
ao liDO, em. ..!"""Ção em quatro pontos pc:ro::aruiis do eomprometimeoto c:stobdccido com base DO 
ct.~ . 

. · Art. .-Os ooauuos de m;,..;"""""" dew:do.cxm~>r com adequadas pramús que 
iacluúto. o~ a vü.::ulaç!o de r=:itzs p<6prias e dos z==os de que taarm os ans. 
155. 157 e 159. i:>ci>os 1. - .. -.e lL da Co!ISiituiç:ló: . · · - - -

Arl. 5' Qs c:oaaa>os de ,..tjmncio!DCf!IO podedo estabelcocr limite' máJ;imo de 
c::cw:cqa =âm • da RLR FC& c:Cêto de "'CDiúnemo das ol:xipç6es wa 11 d ., -=rYÍÇO 
da<IMda l""finwnci•ds DOS 1emiQS desta Lei. 

• Art.6'- Para fim, de aplicaçlo do limire esabdccido "" art. ~. pÓck:rSO .... 
dodvriclm do limire apmado as c!espcsa ci:tiw.- ralmldas oa més .....no. pelo r 6 · • • 
coaup 1crttes ao:s sc:niços da:s seguimcs ~ 

l-dividas refimnci~dos cOm l>aoeuaLd r!-7.976.de 20 dede:zcmbro de 1989. 

II - di'ida exrema c:ontnttzdaaté 30 de seo:mbr:o de 1991; 

m -dividas ~finoÓciad .. com base llO A!t. 58 da Lei r!- 8.212. de' 24 de julho de 
'1991. ena Lei r!- 8.620. ~ S dejaceiro de 1993; · 

. ·. . N- dividas pareeWits juntD ao Ftmdo de Garamia elo Tempo de Serviço· .• FGTS, 
cuj& fonnalizaç.lo t=ba ocorrido até 31 de- de. 1996; . 

' v -comisslo do age=, iDc:idr:nte ..,a, o pagamento da prestAÇio do:om:arc da L:; 
rrt&.7Xl. deSde no.-embro de 1993; 

VI -divida rclattva ao aólird imobiliário refinanciado ao ·...,p..., da Lei ,t S.7Xl. 
de 1993. e efetivamcne assumido pelo esaclo. doà1zzjdas as r=:iw auferidas <x>m essa opc:w;6e:L 

· • · § t•l'oóc:Qo. ainda. ser deduzidas a clespesa5 n:ferentes & -priDc:ip&l. juros e clealais 
caeorgos das opcroç6c:s ~da Lei r!- 8.727. de 1993. :oaliDdas no m=. ....,.rnario 
CXXI1isslo do agente. 

§ '1!- Os wlores que uit:zpiSSOl'CIU o limite <crio seu pog>"Y"!O pcstl:q!ldo. sobn: 
der iDcidinclo os cnc:&<1!0S íi.aana:iros dos ccmrotDS de retúw>c:iamcn10. para o momeoto em que 
'!I~ elas mesmas c!! vidas comprometer~ ~erior ao limi~. 

§ 3t o limite de corn;....meãmento esubeleeido oa forma dcs!e anigo.séri. mantido 
ar.é que os valores postergados M forma do ~o am.crior esrejam f<>tllmenre liquidados c & 

divida fiaaDcein io<al da unidade da Fcdcaçlo aeja igual ou i.o.ferior & - RLR _-w. 
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§ <4'2 E:subdecido nos c.ona-atos de n:fic.anciamc::nto o ümit_e __ de comprometimento, 
este não poderá sc:r reduzido nem ser ~iic:ado a ourns dividas que não ~ rd.aCii:xw:ia:s no 
caput deste a.rtigo. · · 

§ S' Evcntuzl saldo devcdoc tatlltante ci1 aplicaçio elo· disposto oeSte artigo podcri 
ser renegociado nas mesmas condições p<eVisw oesta Lei. em até 120 (eemo e vim<:) m=. a 
pattír do vencimentO ci1 Ultima~ do 000!%3!0 de relinaneWnenlo. 

§ 6"- No caso do puZgnúo anterior. as p=aç6es não pod<rla ser inferia= ao viuor 
d&últimaprcstaç.:lo do~to. 

ArL "J! Fiea a UDiio autorizoda a ro::ci>er ci1s Unidades da Fcdazçio b=s. <Ür<iiOS e 
IIQ!ies. paa. ftm de amortinçio ~ dos """""""' de r=fimn>d•mauo cdcb<ados ca 
fonna des<a Lei. 

Art. gt Para efeito da. amonizaçio:\ extraordinária dos conU"õltOS de j....finãnciamc:nto 
eeleb=los na forma desta Lei. pOd<do ser utili23dos pelos estados os créditos n3o ~s pela 
Uruão. relativos :i. a~ mo~ do IPI-Expocução. 

P~fo úcien. A utilizaçio ci1 ~va de que uoa o e4pu1 tia. eaodiCiOcada 
à odoçio. pelos CSUidos. das OC@Uintes providãJc:ias: 

a) obtençio d1eompcu:meawxi:z3çio lq;isl.aliva; 

b) rcp&SiC. .as rcspocüvos muciápios.· da ~ ~ aos 2.5% 
(vime e cinco poc eearo)do valocdo aédit.o uàlizodo,cca!onneesubelccido no§ 32 do an. !59 da 
Caastiwiçio Fcdenl. . 

. Art.9'A U.oiio j,Odcri. ..,..,_. oom ~tuiçio ~·~C~ os 
Kn'IÇOS de agcmc finmceira ~ d I ;i+' • i I I r 2710 c CQ~~~nJle dos c:oatrm)S: de 
refi r mc=iamemo de que trata esa. Lei.. caia 1 rw:;M ·scri.. DOS 1a1DOS dos c:ocm&tOS de 
r=finmci•- c::usu:ada pelas müdades ~ F<doc:açlo... • 

Art. 10. O~ de "--o elo Fc:ada _..,.,mbri àsComiss6cs de F~~W~Ç&S da 
Clmam dos Dopatados e do Seaado Feckn! c6pias elos c:oalriU>S de t 6 ··-

0 
cl.ixipl.inados 

oest&Lei. . 

. Art. 11 • .A Uailo Poá«t ......ail:izai as obrip;l5es .... ..,idas ou cmilir t!lulos do 
T""'!""' Naeia=L oom fco=a cie ............., ~ de reqac c: juroo c:mbdccido< .cm ..., do 
MiDislro de Estodo ci1 Fam>e!L ouWia o MimsoériD do Plmejamc:oUJ c: ~ com vistas i 
~dos n:cunos 0 

1 ""'i c:m::açlo dom_..., pcsmLei. · 

ArL 13. O § 4t do art. 4" da Lci r!- 5.655. de 20 de maio de 1971, oom a <Oiaçio 
d&d& pela Lei r!- !.631, de 4 de- de 1993.-~ YÍg<lnr"""' ~ squi= zc:daçlo: 

-Art.~~------------~---------------------

1 <~~. Art.14. F>ea!D eoaWlicbdosos oras pratieados eom base .,.. Medida Provisória n' 
-""""• de 12 de agostO de 1997. 

Art. IS. Esa Lei c:ntta c:m viso< na clm. de sua pub~. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
PedroMa/an 

DEZEMBRO DE !997 
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PARECER N° 846, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o 
Oficio "S" n° 63, de 1996 (no 1.933/96, na 
origem), do Presidente do Banco Central do 
Brasil, encaminhando solicitação do Governo do 
Estado do Paraná no sentido de ser autorizada 
contratação de operação de crédito entre aquele 
estado e o Banco Internacional para Reconstrução 
e Desenvolvimento - BIRD, no valor de US$ 
17 5,000,000.00 (cento e setenta e cinco milhões 
de dólares norte-americanos), destinando-se os 
recursos ao Programa de Alívio à Pobreza Rural e 
Gerenciamento de Recursos Naturais - Paraná 
12 Meses. 

Relator: Senador Francelino Pereira 

Trata o presente processo de um emprés~imo internacional destinado a 

prover recursos para um conjunto de iniciativas da maior _importância, voltadas a 

efetiva redistribuição de riquezas, à realização da cidadania do homem do campo e ao 

desenvolvimento uniforme do setor econômico, h:rraças à priorização conferida à área 

ah:rrícola. 

Compete, efetivamente, a esta Comissão. nos termos do art. 52. inciso V. 

da Constituição FederaL combinado com o art . .:;93. parágrafo único. do Regimento 

Interno desta Casa. a iniciativa de projeto de resolução que implique o exercício da 

competência privativa do Senado Fe~~e autorizar operações de crédito externo do 

Interesse da União e dos estados. '~- -1 



208 ANAIS DO SENAPO FEDERAL - DEZEMBRO DE 1997 

Já quando de sua apresentação. em 28 de junho de 1996, os autos do 

presente processo encontravam-se instruídos com toda a documentação exigida pela 

Resolução no 69, de 1995, do Senado Federal, que ·'Dispõe ~()bre as operações de 

crédito interno e externo dos Estados, do Distrito FederaL dos Municípios e de suas 

respectivas autarquias, inclusive concessão de garantias, seus limites e condições de 

autorização. e dá outras providências." e pela Resolução no 96, de 1989, que ··Dispõe 

sobre limites globais para as operações de crédito externo e in!erno da União, de suas 

autarquias e demais entidades controladas pelo poder público federal e estabelece 

limites e condições para a concessão da garantia da União em operações de crédito 

externo e interno:'. 

O Parecer do Banco Central DEDTP/DIARE-96/666, emitido em 25 de 

junho de 1996, atesta que a operação de crédito pretendida ei1quadra-se nos limites 

previstos nos arts. 3° e 4.0
, I e ILdaResoJução no 69, de 1995. 

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e a Secretaria do Tesouro 

NacionaL por me10 dos Pareceres PGFN I COF I n° 1045/96 e 

STN í COREF I DIREF no 221, de 1996, declaram, por sua vez, não haver óbice a que 

SeJa concedida a garantia da União. 

O exame dos autos pela Consultaria do Senado Federal, em dezembro de 

!996, à luz das exigências das Resoluções n°S 69, de 1995, e 96, de 1989, ambas do 

Senado Federal, não revelou impedimento à realização da operação de crédito, nem à 

concessão da garantia pela União. 
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Já e'm setembró do corrente 'a'nd ·de !997. o Banco CentraL por meio do 

Parecer DED!PíDIARE-97/718, questiona quanto ao atendimento às exigências do art. 

13. VIL da Resolução n° 69. de 1995. do Senado FederaL no que se refere ao 

cumprimento do disposto na Lei Complementar no 82. de 27 de março de I 995 

Segundo o art. I o desta lei. ªS.At!§pesas \~tais com pessoal ativo e inativo da 
administração direta e indireta , inclusive fundações. empresas públicas e sociedades 

de economia mista. pans com receitas correntes dos estados, não poderão exceder a 

sessenta por cento das respectivas receitas correntes líquidas. 

Ainda conforme informado em 1996, segundo as certidões nos 004/96-

DG, de 05 de fevereiro de l996,e 011196-DG, de II de março de 1996. da Diretora

Geral do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. que constam dos autos às folhas 14 

e 15, tais despesas totalizaram, no exercício financeiro de !994, 62,85% (sessenta e 

dois inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento) das receitas correntes líquidas do 

Paraná. A declaração corresponde ao exercício fmanceiro de 1994 porque, à época. as 

contas do Estado do Paraná, referentesa l995,ainda não haviam sido protocoladas no 

tribunal. 

Ainda no mesmo ano de 1996, complementando a informação, a 

Secretaria da Fazenda do Estado juntou declaração, por ela mesma expedida. datada 

de 09 de maio de I 996, com cópia à folha -17, segundo a qual o ·' ... dispêndio com o 
. -

pessoal ativo e inativo, situou-se, no periodo de janeiro a março/96 no equivalente a 

76,62% do valor das receitas correntes líquidas do Estado''. A declaração alega, 

porém, que, tendo em vista o disposto no artigo 1 o da Lei Complementar n° 82, de 27 
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de março de !995. o Paraná teín o praLo de 03 exercicios· financetros. ou seja, até o 

final de 1998. para o enquadramento no limite de 60%. 

De outra parte, ao tomar conhecimento da cópia do Oficio n° 44 7/96-

CAFE, da Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná. que consta dos autos sem. 

indicação de número de folha, e informa a respeito da redução da receita do Estado. 

situação que estaria -- .. ocorrendo desde o rn~s cie ITlaio_ desre ano, .:.:· , sem uma 

adequação das despesas aos limites impostos pelos recursos disponíveis.", o então 

Relator oficiOU ao Presidente da Comissão de Assuntos EconÓmicos, solicitando-lhe 

que encaminhasse ao Governador do Estado do Paraná pedido de informações 

referindo-se. êntre outros itens. ao fluxo finan~ do exercicio de 1996. com 

identificação do compromenmento percerrrual com pessoal e encargos e demars 

despesas correntes. aQ estoque e perfil da dívida estaduaL assim como a sua 

capacidade de endividamento. 

O pedido de informações foi encaminhado ao Governador do Estado pelo 

Oficio C.AE no !66/96, de_ 30_d_t:_-ªg_Q~to ci~1996,__QQ_Secretário da. Comissão de 

Assuntos Econôn:,cos. cuja cópia consta dos autos sem indicação do número de folha. 

O Governador respondeu à Comissão por intermédio do Oficio 

GOV. 342/96. de 21 de_ outubro de 1996; cuja -cópfà corfstaâos autos também sem 

_indicação do número de folha 

Relativamente ao fluxo financeiro. este último oficio anexa tabela de 

dados de receita e- despesa totais nos anos de !99 5 e 1996, com detalhamento mensal 

para o ano de I 996. 
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.A t-abeJ.a demonstra resultado· credor àe 85 (oitenta e cmco) milhões de 

reais no ano de 1995, e nulon<2ano de 1996, com um saldo de caixa de 85 (oitenta e 

cinco) milhões de reais em ambos os anos. 

O resultado do fluxo financeiro de 1996 apresenta-se devedor nos meses 

de maio. junho e JUlho. com valores que se aproximam bastante daqueles mostrados 

pelo Oficio n~ J4 7 /96-CAFE, da Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná, supra 

mencionado. Os dados do Oficio GOV. 342/<;)6_procuram, contudo, mostrar que a 

situação financeira do Paraná en<:;Q_f!!ra-s_e~ql;l__s;g!:J._!!'oje_,_i!POntando resultado credor r ' 

mes de setembro e estimativas de resultado credor para os meses de outubro a 

dezembro. concluindo por uma estimativa de saldo zero no_final de_l996. Devido ao 

resultado credor de 85 mi!hõ·e· S de re-ai __ S ___ elO ____ fl _____ U._l(O- _ft_ anexo no ano de 1995. O saldo de 

carxa mostra-se credor: em todos os meses de 199_~, / \ 

Relativamente ao estoque e perfil da divida. o relatório da Secretaria da 

Fazenda demonstra que. em 31 de agosto de 1996, o salgo total da dí\jda era de 

RS 1.681.598.828.81 (um bilhão. seiscentos eoitenta e u_rn milhões, quinhentos e 

noventa e oito miL oitocentos e vinte e oito reais e oiteJlta e um centavos ), não 

incluída a parcela referente aos avais à Companhia Paranaense de Energia Elétrica -

COPEL e à SANEP.t\.R. que totalizam, aproximadamente, RS 546.961.000,00 

(quinhentos e quarenta e seis milhões, novecentos e sessenta e um mil reais), sendo de 

R$ 1.300.920.474,97 (um bilhão, trezentos milhões, novecentos e vinte mil 

quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos), o montante da dívida 
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interna: c de RS 380.678 353,84 (trezentos e oitenta milhões~seisç:entos e setenta e 

oito mil, trezentos e cinqüenta e tres reais e oitenta e quatro centavos), o da externa. 

Quanto à capacidade de endi\idamentodo Estacio_ d_o Paraná, o oficio 

apresenta um esboço da evolução da dívida já contratada no curso dos anos de 1996 a 

2028, onde se-enfatiza que os valores contratados em cada um desses anos, 

computados o endi,idamento interno, <)_exteJ110 e_os2vªis,_{jnclt1Ld_a_9: parcela a 

contratar relativa ao ''Programa Paraná 12 M_es_e~", mantêm-se inferiores ao limite de 

endividamento. Os dados referentes ao mencionado programa, por sua vez, 

apresentam-se, em cada ano, substancialmente inferiores ao total da dívida já 

contro.tada. e se estendem apenas até o ano de 2011, enquanto que a dívida já 

contratada se alonga até o ano de 2024. 

Complementarmente, certidão posterior do Tribunal de Contas d~ Paraná 

remetida ao Senado Federal pelo Banco Central, por meio de oficio datado de 16 de 

novembro de 1977. indica que. nos anos de I 995 e 1996, o comprometimento com 

pessoal simou-se, respectivamente, em TL97% e 76,66%. Conforme informado na 

Audiência Pública de Instrução realizada nesta Comtssão. em 02 de dezembro de 

1997. tal acréscimo refletiu a conseqüência financeira de decisões de política de 

pessoal anrenores à atual };esÇàQ _gover:n~I!l':nt~ 9 cloj·emo Estadual procurou 

obsor-:er tal 1mpaçro meciianr~ _liiiJ grand~_ esforço ~a' aumento de arrecadação. 

Apesar de bem sucedido. micialmente. refendo acn!scimo de r~cerra fotJrustado pela 

desoneração do lCMS sobre exporrações de produtos pnmários e semi-e!aborados 
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estabelecidÇ> pela Lei Complementar do ICMS. de -U de setembro de 1996, que 

reduziu. em cerca de 18%. a base de valor agregat!o tri~utávejpelo fiscoparanaense. 

Com efeito. como explicado pelos Secretários da Fazenda e do 

Planejamento e Coordenação Geral do Estado do Paraná. na c1tada audiência pública. 

a extrapolação do limite acima referido foi devida, entre outras causas, à aprovação, 

em dezembro de 1994, de um aumento salarial de 16%, para ser pago a partir de 

janeiro de !995. Conseqüentemente, houve uma elevação de 62,85% para 72,97% do 

comprometimento das receitas líquidas correntes com as despesas de pessoal, logo no 

primeiro mês da ah1al gestão. 

Da mesma forma foi explicado que, quando o atual Governador do Paraná 

tomou posse, já haviam adquirido estabilidade todos os servvidores ex-celetistas que 

foram incorporados ao regime juridico único implantàdo em 1992, havendo cerca de 

cinquenta mil funcionários nessa condição. muitos dos quais em véspera de 

aposentadoria por tempo de serviço, sem nenhum suporte de recursos aruariais. Em 

decorrência, houve substancial elevação do dispêndio com inativos, sem que houvesse 

qualquer meio legal para impedir tal aumento. 

Relativamente ao fluxo financeiro do Estado do Paraná, foi mostrada. na 

satisfatória. uma vez que deduzidas as despesas com pessoaL serviço da dívida e 

custeio. das receitas líqmdas correntes. resta cerca de 6%) para investimentos. 
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Outrossim_ a adesão do Paraná àjJolitiçª_QaC:iQ!1a]él~ de§e~tatizaçâ().~_stá 

permitindo-lhe reforçar seus recursos para investimento. tanto assim que a Lei 

Estadual I 1.253. âe 21 de dezembro de_ I~~~-:- "vi~~:;kQssamente o uso dos 

recursos apurados na alienação de ações daÇompanhia Paranaense de Energia -

COPEL à realização de investimentos específic()S. 

Ocorre que. em 05 do corrente mês de dezembro de 1997, decorrido mais 

de um ano das análises feitas pelos órgãos do Executivo competentes e pela 

Consultaria Legislativa desta C(tsa._ qt1e reultaram favoráveis ao pleito sob exame. 

chega a esta CM o oficio n° 4.395/97-GAB_f}J" dq Secr<!t?:D_o_d() _Te~O_l:l~() NacionaL 
-- -----

encaminhando a Nota Técnica CEFEM!DIREM no 2.128, da mesma data. A conclusão 

do referido documento é a seguinte, m verbis: 

"Em ra=ão de o Resultado Pnmáno médio ponderado de !99-1 a 2006 ter s1do 

Jeficuáno em RS 2R3 mlfh()es. a Situação Eo;r.;pl d(J Estado está cla.wficada na 

L(J[egona "D ". cunjórme estabelece art. 3° da Porrana AfF n" P-9 97. e. em 

L'!mseLJiiêncta. não upresenta capactdade de pagamento para honrar os 

comprom1ssos decorrentes das operaç:c3es p!eaeadas. " 

Esclarecemos que as operações pleiteadas. acima mencionadas, são o 

Programa de Alívio à Pobreza Rural e Gerenciamento de Recursos Naturais - Paraná 

12 meses. objeto deste voto, o Programa de Expansão, Melhoria e Inovação no Ensino 

Médio do Paraná e o ProJeto de Saneamento Ambiental do Estado do Paraná. 

A nota técnica retromencionada. portanto. contraindica a aprovação da 

operação de crédito externo. Trata-se cie um ci_oç_u_Il1~!1tO _ _téç_J1jç_q, __ b::tg:~do em um 

exercício matemático, cuia metodologia node ser questionada. 
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A Coordenáção de Programas do Governo do Estado do Paraná. porém. 

apresentou. a nosso pedido, os seguintes comei1tários: 

··.-1 .\'ora Técmca CEFEAf D!RElvf n":; 128. de 5 de dezembro de /99-. 

l.!ncammhada pela .\'ecretana do Tesouro :\'auonal através do oficw -+335 y-_ 

( j..J.BIX. da mesma data. consmw-se em esratísuca espp.:ífiça de pnyeç:ão. para 0 

uno }()Oó. da .muação f;.w.:al do Estado do Paran~\·ummdo. como 11m·as 

prenussas. a rec:onslllzuç:ão das receuas a parr1r de 199-f (anulando as receuus 

j;nanceiras) e a exclusão das receuas de desestau=ação das receitas pnmárws. mas 

assummdo que as despesas com os mvesllmentos nnculados àqueles recursos 

consmwriam ohngatonamente despesas pnmánas. arbitrando desta forma um 

déficit sohre as contas públicas que não guarda correlação com a real execução 

financeira recente do Estado. 

!ale lembrar que a Lei Estadual I 1.253. de 21 de dezembro de 1995. 

refenda no aem ..f daquele Parecer, expressamente vmcula o uso de recursos 

apurados com a alienação de ações COPEL à realização de mvestlmenros 

específicos. sob o acompanhamento e vzgzlâncta de uma comzssão de deputados 

estaduazs. Isto szgmzfica que as despesas com aqueles :nvestlmentos ;ama1s 

existiriam sem a alienação das açl5es e vice-versa. 

Ao proJetar por dez anos a base estarísuca reconstztuída a parllr de 

199-f (ano que passou a acusar um deficll de RS 2-1-1 mzlhões) a nota técnzca assume 

para o decêmo pró:amo. c:om ponderação decrescente. um nível de investimento 

semelhante ao atua!. mas sem o suporte das receitas extraordinárias orzundas da 

desestatízação. 

Para mostrar que a estatística da STN volta-se mats para uma projeção 

do LJUe para a real situação presente das .finanças estaduazs. imaginemos 'fue o 

(1overno do Paraná pnvatizasse as suas companhzas de eletrzctdade e de úguas 
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fCOPEL e .\.-L\'EPA.R) e aufimsse cerca de RS lO hilhaes: zttili=ando_l()_go RS 1.5 

hilhaes para liqwdar todo o seu endtvrdamento. de modo a redu=z-lo a =ero . 

. \'ohranam RS 7".5 hzlhôes em cazxa: dos quazs o Estado somente mvestma RS 0.5 

htlhào. acumulando RS 7 h!lhaes em reservasflnanceiras. o que lhe garantma uma 

extraordznána c.'apar.:Tdade de pagamento e de endividamento. P01s hem. pela 

metodo/ogra da .'\T.V (Anexo II da Portana AIF n" R9. de 25--+-97) o Estado. nessa 

!upr!tese. esrana (a/zdo em 2006. o tjue o colocana já na ·categona D. porque 

apresentaria déficzt pnmárw. Para merecer a c/ass1ficaç:ão rL no ensaio estatÍstico 

da ST.\'. o Esrado rena que prodzc1r ... C( .. Jm sz·u.zs ... receuat· cofÂrmes normal.\' fapenus 

rnhwos e transti:rêncms ti:derazs;. um_ super_av!l _(Jl~e cc~rl~e\ os RS 1.5 ht!/uie.l do 

,·en1ço da dív1da htjlltdada e o RS 0.5 bzlhão de mvesumenros. porque o dznhe1ro da 

prrvau=ação não sena conszderado receita corrente . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,.. •••••• ' •, •••••• •.· ••• t..• ·.'!: ·-~·.;::~ -;~~~-~--"-"--"-"--" -'--"---'--'--" "-'-~-'--'---"--'~~-~-~-~--' • ' •• -·- ••••••••••••• -~_._: __ ~_;, 

O Governo do Paraná mzczou o seu programa de desestau=ação em 

de=emhro de 1995. praticamente um ano e mezo ames do advento da Portarza MF R9. 

sem nunca poder mzagmar que agora terza sua situação financetra recalculada para 

rrás (até 199-1.1 e por um cmérro de pro;eção de seus mvesamentos por i O anos. 

vmdo daí a perder toda a sua capaczdade de pagamento e endiwdamento exatameme 

porque não quzs se endividar e prej'erru desestatzzar ações para amp/wr seus 

mvestmzentos. 

Vale acrescer que a rej'erzda estatÍstzca do STN também reconstitUI os 

dados do passado - desprezando os números reats em troca de números pro}etados 

para trás. Descohre-se. ass1m .. em 1997. éJUe no ano de 199-+ houve um d4/icu 

pnmário de RS 2-1-+.9 mzlhões no tesouro do Paraná. o qual passa a ser o patamar da 

projeção do déficlt até 2006. " 
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I 

5, inegavel que· estamos \.ivenão-ürn' mbmenm-histórico no País. Após 

anos de perversa inflação. temos uma estabilidade económica conquistada e sustentada 

a duras penas. Apes.ar de estarmos em período pré-eleitoral. o presidente da República 

não hesitou em propor uma série de medidas impopulares porém necessárias. E o 

C ongresso._mais. uma_y~z,_demQnstrou~atriotismo, aprovando-as após aperfeiçoá

las. 

Não basta. porém, o esforço da União. É necessário o trabalho conjunto 

dos estados em favor da estabilidade _ ecqn_ôrni~ª· __ r~quisitQ _indispensável_á 

prosperidade com melhor distribuição de renda. É necessária a conjugação de esforços 

das minhas Minas Gerais, de São Paulo. do Estado do Rio, da Paraíba, do Ceará. da 

Paraíba. do Rio Grande do Sul e dos demais estado~ cJ1 o Governo Federal para a 

obtenção do sucesso almejado por todos. "\" I 

Dentro desse contexto. insere-se o Prograrnade_Ke~strutur_ação e AJuste 

Fiscal de Longo Prazo. no àmbito da Lei 9.496/97. E o Paraná, um dos mais 

importantes estados brasileiros. não poderia ficar de fora dessa união de esrorços. 

Efetivamente. em 30 de setembro de 1997, o Governo Federal e o 

Governo do Estado do Paran;í. assi!larªmprotocoJo de_acord(): ~_s_I~bel_e~~!1c!o. entre 

outros. os seguintes pontos: 

a) comprometimento. com o pagamento do serviço da dívida. de 13% da 

Receita Líquida Real, a partir de janeiro de 1998; 

b) meta fiscal básica: manutenção da dívida fmanceira total do estado em 

valor não superior ao de sua Receita Líquida Real; 
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c) refinancrarnenro. desde que obtidas as autorizações legislativas 

necessárias, da dívtda mobiliária e da capitalização para saneamento financeiro do 

Banco do Estado do Paraná - BANEST ADO: 

d) pagamento extraordinário de 20% do valor financiado: 

e) o refinanciamento terá prazo de 30 anos, juros de 6% "", correção 

mensal pelo !GP-DI e amortização pela tabela Price. 

A nota técnica do Tesouro Nacional, de 05/12/97, reconhece que o 

Estado do Paraná situa-se elln-~_as_ll_n_idades da Federasão com menor nível de 

endividamento. correspondendo o seu estoque da dívda a apenas 0,5 da Receita 

Líquida Real. 

A principal causa do desequilíbrio fiscal do estado é o elevado 

comprometimento de pessoal. que atingiu 76.8%. em 1996, conforme já foi dito. 

Cumpre assinalar que. conforme previsão da nota retromencionada. tal percentuaL em 

1997, deve cair para "'4%. Outrossim. devemos reconhecer que ainda não terminou a 

tramitação no Congresso da reforma administrativa que )4\ permitir aos governadores 

estaduats o uso das ferramentas imprescindíveis aos aiftes ~e pessoal necessários. 

Entendo. assim. que o Estado do Paraná está. etetivameme. buscando sua 

adequação à chamada Lei Rita Camata. Por outro lado. não se pode antecipar o 

julgamento do descumprimento de umait~i. ante~ __ cie_e_.'g>ÍJ'<ic!9---º- prazo nela estipulado 

para a necessária adequação. 

Aspecto político relevante que não se pode olvidar é o configurado pelos 

elevados benefícios sociais que advirão da execução dp Programa Paraná 1.2 Meses. 

de alívio à pobreza rural. 
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Outro aspecto péilítico-econômico . -que deve ser ressaltado e o 

representado pelas excelentes condições financeiras da operação de crédito negociada 

com o B~mco Mundial (BIRD). 

Conforme ficou demonstrado nos debates produzidos nesta Comissão e 

documentos constantes do processado, verifica-se que o único entrave à aprovação 

pretendida. à luz da Resolução n° 69, de 1995, do Senado FederaL é o disposto na Lei 

Complementar n° 82/95, na qual o Estado do Paraná não se enquadra, gastando, em 

1996, o correspondente a 76,8% de sua receita corrente líquida. 

Com relação a esse aspecto. invoco o posicionamento de outros relatores 

Integrantes desta Comissão, em pareceres exarados em processos análogos. como o 

proferido pelo Senador José Fogaça, através do Parecer n° 682 de ! 997. com o 

seguinte teor: 

Ouanto as de:<;pesas de pessoal. o estado gastou em JIJ96 o 

correspondente a X fi. 31?% de \lia receaa corrente I ímnda. de.w:un_1prmdo 

o disposto no art. 3H do .-J.DCT da ( ·onstltwpJo Federal e a !.et 

( "omplementar n.. v '?2 95. 

Tendo em \'tsra LJUe a Let ( "omp!ememar n, · -'<2 y:5\concede o prcco ou! 

I 1)9!'1 para Lflle os 1:'.\tados \I! udeLJUem ~o/Í11nt~e com despesas ,/e 
pessoal de (,()% da rr.:ceua I íqwda correme. o descumcnmenw desre 

!mure nâo renresenra. rmr ora. r!htce c/ oreracà(J nieaeada. Espera-se. 

conrudo. LJUe o Estado do Rto Grande do Sul esre;a promovendo os 

aju.wes necessános para que possa cumpnr com o refendo mandamenro 

leRa! no pra::o esnpu!ado. ·· 
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Registre-se, também. a entrega a esta CAE pelo Sec-retário da Fazenda do 

Paraná. no corrente mês de dezembro, de todas as certidões exigidas. anralizadas. 

Em face, por fim, de nrdo que . foi aqui exposto e do disposto nas 

Resoluções n°s 69, de I 995. e 96, de 1989, ambas do Senado FederaL manifesto-me 

favoravelmente a que se autorize o Estado do Paraná a niaiiiar-á operaça6 de cnedito 

pretendida. e a União a prestar garantia na mesma operação. ná forma do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 178, DE ~97 

Autarca o Estado do Paraná u contratar e prestar 

contragaranua a operação de crédno externo . com o 

aval da ['mão. ;unto ao Banco !ntemacwna/ para 

Reconstrza.;ào e Desenvolvimento - f.JIRD. no valor de 

rrss 175.000.000.00 (cento e setenra e cmco milluies 

de dr)/ ares norrc - amencanos;. desrznando-se ns 

recursos ao Programa de Alívio à Pohre=a Rural e 

(!erencwmento de Recursos .\'awrms · Paraná 11 

J1es.:s. 

O SENADO FEDERAl resolve· 

Art. 1 o É autorizado o Estado do Paraná. nos termos da Resolução no 69. 

de 1995, do Senado FederaL a contratar e prestar contragarantia a operação de credito 



--------------

DEZE:-1BRO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 221 

externo junto âo Bap.cD IPJtetnac_iorfal para'- Reconstrução e Desenvolvimento - BrRD: 

no valor de US$ 175,000,000.00 (cento e setenta e cinco_ milh_ões de_dólares norte

americanos), destinando - se os recursos ao Programa de Alívio à Pobreza Rural e 

Gerenciamento de Recursos Naturais - Paraná 12 Meses. 

Art. ] 0 É autorizada a União, nos termos da Resolução n° 96, de 1989. do 

Senado Federal, a prestar garantia na operação de crédito externo de que trata o artigo 

anterior. 

Art. 3° A operação de crédito externo de que trata o art. lo tem as 

seguintes caraCterísticas: 

a) valor pretendido: US$ I 75,C'~O,OOO.OO (cento e setenta e cmco 

milhões de dólares norte-americanos) 

b) juros: 0,5% a.a. (meio por cento ao ano) acima da taxa equivalente ao 

custo dos "Qualified Borrowings ... cotados no semestre 

precedente ao período de juros a iniciar: 

c) comissão de crédito: 0,75% a.a. (setenta e cmco centésimos por 

cento ao ano) sobre o montante não desembolsado. 

contada a partir de 60 (sessenta) dias após a data 

da assinatura do contrato: 

d) garantidor: República Federativa do Br~/") 
e) contragarantias: o Estado do Paranà vinculará as cotas de repartição 

constitucional das receitas tributárias 
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estabelecidas nos· artigos 157 e 159. 

complementadas pelas receitas próprias. nos 

termos do an. 16 7. inciso IV. da Constituição 

Federal: 

f) destinação dos recursos: Programa de Alívio à Pobreza Rural e 

Gerenciamento de Recursos Naturais -

Paraná 12 Meses: 

g) condiçiles de pagamento: 

-do principal: em 20 (vinte) prestações semestrais. Iguais e 

consecutivas. no valor deUS$ 8.750,000.00 (oito milhões. 

setecentos e cinqüenta mil dólares norte-americanos) cada 

uma, vencendo-se a primeira em 15 de outubro de 2001 t 

a última em 15 de abril de 2011; 

- dos juros: semestralmente vencidos, em 15 de abril e 15 de outubro de 

cada ano: 

-da comissão de crédito: semestralmente vencida, em 15 de abril e 15 

de outubro de cada ano. 

Parágrafo único. As datas estipuladas para repagamento poderão ser 

prorrogadas para manter correlação com a efetiva data de assinatura do contrato 

Art. 4° A contratação da operação de crédito externo de que trata o 

an. l 0 , assim como a prestação da garantia da União. serão efetivadas no prazo 

máximo de 540 (quinhentos e quarenta) dias contados dar-pata A publicação desta 

Resolução. 
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Art . .5~ .Esta Resolução entra em vigõt na data de sua publicação. 

Sala da Comissão, em /0 /)[ /J[([Ifilfl/0 0[ jj']j 

01- JOSÉ SERRA: Presidente 
02- FRANCELINO PEREIRA: Relator 
03 -JEFFERSON PERES -VENCIDO 
04 - ROMERO JUCÁ 
05 - LEVY DIAS 
06 -JOSÉ ROBERTO ARRUDA 
07- GIL VAN BORGES 
08 - EDUARDO SUPLICY -VENCIDO 
09 - FREITAS NETO 
10- ROBERTO REQUIÃO- VENCIDO 
11 - BENI VERAS 
12- ESPERIDIÃO AMIN- VENCIDO 
13- WALDECK ORNELAS 
14 -JOÃO ROCHA 
15- VILSON KLEINÜBING- VENCIDO 
16 -JOSÉ FOGAÇA 
17 -JOSÉ EDUARDO OUTRA- VENCIDO 
18 -JOSÉ EDUARDO VIEIRA 
19- BELLO PARGA 
20 - OSMAR DIAS -VENCIDO COM VOTO EM SEPARADO 
21 - CASILDO MALDANER 
22 - JONAS PINHEIRO 
23 - RAMEZ TEBET 

VOTO EM SEPARADO VENCIDO DO SENADOR OSMAR DIAS. NA 
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS. 

I. RELA TÓRIO 

É submetido ao exame da Comissão de Assuntos Econômicos o 
Oficio "S" n° 63, de 1996 (Oficio PRESI n° 1.933, de 27.06.96, na 
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origem} do ·Presitienfê do Banco Central do Brasil, que encaminha 
solicitação do Governo do Estado do Paraná, para que possa contratar 
operação de crédito junto ao Banco Internacional para Reconstmção . e 
Desenvolvimento- BIRD, no valor deUS$ 175.000.000,00 equivalentes a 
R$ 174.265.000,00, cotados em 22.05.96, cujos recursos serão destinados 
ao Programa de Nhio à Pobreza Rural e Gerenciamento de Recursos 
Naturais - Paraná 12 meses. 

A operação de crédito pleiteada pelo Estado do Paraná tem as 
seguintes características: 

a) valor pretendido: US$ US$ 175.000.000,00 (cento e setenta e 
cm~o milhões Je dólares norte-americanos) equivalentes a R$ 
t74 .. 265.000,00 (cento e setenta e quatro milhões, duzentos e sessenta e 
ci;;~-::r mil reais), cotados em 22.05.96; 

b) juros: 0,5% a.a. acima da taxa equivalente ao custo dos 
"'Qualified Borrowings", cotados no semestre precedente ao período de 
. . .. 
JurOS a Ill!Clar; 

c) comissão de crédito: 0,75% a.a. sobre o montante não 
desembolsado do financiamento, contada a partir de 60 dias após a data da 
assinatura do contrato; 

d) contra-garantidor: República Federativa do Brasil; 

e) destinação dos recursos: Programa de .Alívio à Pobreza Rural e 
Gerenciamento de Recursos Naturais- Paraná 12 meses; 

f) condições de pagamento: 

-do principal- em 20 prestações semestrais, iguais e consecutivas, 
no valor de US$ 8. 750.000,00 (oito milhões, setecentos e cinqüenta mil 
dólares) cada uma, vencendo-se a primeira em 15.10.20Ql e a última em 
15.04.201 I: 

- dos juros - semestralmente vencidos, em 15.04 e 15 .I O de cada 
ano; 
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- da comissão de-erédito - semestralrot<nte vencida, em 15.04 e 
15.10 de cada ano. 

Obs. As datas estipuladas para repagamento poderão ser 
prorrogadas para manter correlação efetiva com a data de assinatura do 
contrato. 

Sobre a Tramitação do Processo 

As condições especiais de que se revestiu a tramitação da presente 
solicitação recomendam a remissão, neste relatório, do conjunto de fatos e 
providências a respeito. 

A mensagem chegou ao Senado em junho de 1996, tendo sido logo 
constatada a falta da documentação referente ao aval da União, e o 
processo pennaneceu no aguardo das informações até que, enfim, foi 
designado este relator, em meados de julho. Constatada a insuficiência de 
da.dos esta rdatcrri~ encaminhou oficio ao Presidente âa CAE, solicitando 
que o Govemo do Paraná fosse infonnado a respeito. (Oficio n° 78/96, de 
28.08.96). Somente em outubro chegoU a resposta ao -Governo do:Paiana~ 
e em novembro as informações do Banco Central. Já havia passado mais 
de quatro meses desde o início do processo. -

Em 03 de dezembro. apresentei urna minuta de parecer favoráveL 
baseando-me em parecer do Banco Central de 07 de novembro de 1996, 
oficio PRESI-96/3281, Nesta me_sma data ª Cornis~~Q Jie i\.ssJIDtos 
Econômicos, aprovou o Requerimento no 40/96-CAE, onde eram exigidos 
diversos documentos ao Governo do Paraná, referent~!$ aos protocolos de 
acordo finnados com a Renault e a Cluysler, ao total das alienações de 
bens realizadas, demonstrativo fmanceiro a partir de setembro, entre 
outros, diante da constatação de que recentes decisões do Govemo do 
Paraná comprometiam fundamentalmente sua capacidade de pagamento, 
inviabilizando a assunção dos coriiproniissos inerentes--à- operação de 
crédito com o BIRD. O autor do Requerimento 040/96, Senador Roberto 
Requião, apresentou informações, ao justifica-lo, que foram consideradas 
relevantes pela comissão, que o aprovou por unanimidade, estando 
presentes 24 senhores senadores. 
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Nesse momento, coerentemente, condicionehneu~parecer favorável 
ao cumprimento das determinações da Comissão. No dia seguinte, o 
Governo do Paraná en_viou ofício ao Presidentt! da CAE, onde se 
recusava a apresentar a documentação exigida pela diligência. Foram 
várias as tentativas da Comissão no sentido de contornar o problema, 
convidando o Governador a prestar esclarecimentos ao Senado que foram 
sistematicamente ignoradas pelo Chefe do Poder Executivo do Paraná. 

Instalado o impasse, e já no mês de abril de 1997, o então 
Secretário de Planejamento do Paraná enviou fax ao Presidente da CAE, 
Senador José Serra, solicitando agilização do processo e dando ciência da 
impossibilidade de apreciação pela Comissão, antes que fosse 
considerado atendido o Requerimento 40/96-CAE. O processo já 
completava o seu nono mês de tramitação. 

Diante disso, ficava prejudicado o exame e conseqüente parecer à 
presente operação de crédito, fato este consubstanciado no Requeri111ento 
nc I 0/97, de autoria do Senador Esperidião 1\J.nin, e aprovado pela 
Comissão de Assuntos Ee_on_ômjc.Qs_~_que concluiu pela necessidade de 
devolução dos pedidos à origem para complementação da instrução de 
acordo com as normas em vigor. Essas providências foram comunicadas 

ao Banco Central (Oficio CAE-027/97, de 20.05.97) que, 
intempestivamente, comunicou ao Governo do Estado do Paraná (Oficio 
DEDIP/DIARE-97/242~ ·-de 22.05.97) estar na dependência do 
fornecimento das informações para que se desse prosseguimento no 
âmbito desta CAE ao exame das operações de crédito correspondentes ao 
Oficio "S" n° 63/96, à Mensagem no 257/96 e à Mensagem n° 81/97. 

Em 24 de junho, por intennédio do Oficio SECRE/SUP AR-
97/1785, o Banco Central informou, ao Presidente da CAE, que, até 
aquela data, não havia feito a reanálise dos pareceres, porque não 
havia recebido a documentação necessária do Secretário de Fazenda 
do Paraná. O processo completou, assim, um ano de tramitação. 

Em 30 de setembro, finalmente, mediante o Oficio PRESI-97 /294 7, 
dirigido ao Presidente do Senado, o Presidente do_Ba11_co Central 
posic_ionou-se desfavoravelmente ao pleito do Estado do Paraná, dado 
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que este não atendia. aos_ requisitoS-· ex:lgidos para autorização do Senado, 
de acordo com os parâmetros da Resolução no 69/95. Neste oficio, o 
Presidente do Banco Central, novamente enfatizou, " O posicionamento 
deste Autarqwa é desfavorável ao pleito pelo não atendimento ao 
di.\posto no art. 3X do ADCT e por não dispormos de mfórmaçt5es que 
nos pernutam verrficar se o Estado está se adequando ao que prevê a Lei 
Complementar n" H2 95". Esse posicionamento foi reafirmado no Ofício 
PRESI-97/03535, de 26 de novembro de 1997 Completava-se, assim, l 
ano e cinco meses desde o início do processo. 

No dia 02 de dezembro, por decisão da CAE, foi realizada urna 
sessão de instmção, onde os Secre_tários ne _fazen_dª eJ'lanejamento do 
Estado do Paraná foram convidados para explicar os problemas levantados 
e fornecer as informações que até então vinham sendo negadas a este 
relator e à Comissão. Pennito-me transcrever as palavras do Secretário 
de Fazenda, Giovane Gionedis, por ocasião da entrega dos documentos à 
CAE: "Estou entregando à Pres1dêncw. com relação aos empréstmws em 
vigor no E v tudo do Paraná, não sá a pfanilha de números(. . .). Entrego 
wmhém a documentaç.:ão ao Plenário. " Deixe-se claro, todavia que não 
constam da documentação então fornecida os do_cumentos que atenderiam 
às diligências objeto do Requerimeng> Il

0
. 40/2.6._ No_t!:s~, ~llt~(),_9lle 

somente nessa data o Governo compareceu com apenas parte dos 
documentos exigidos. 

Nessa mesma Sessão de Instrução, vale salientar, o Secretário de 
Planejamento, Miguel Salomão, reconheceu publicamente que o relator 
não podia ter dado o parecer. até aquela data. por. absoluta falta de 
documentos: FQraip_as seggintes as_JJ.é3Ja"'!:~~ do Secretário, transcritas das 
notas taquigráficas: "Concordo com v: Ex~ que não -se pode· inventar 
documentos llO processo, e o Relator não pode dar um parecer sobre 
documentos que não existem 1w processo ". 

Por fim, em 05 de dezembro de 1997, chegou à CAE o Oficio nc 
4395/97-GABIN, do Secretário do Tesouro Nacional, encaminhando Nota 
Técnica CEFEMIDIREM no 2128, da mesma data, onde aquela Secretaria 
revê a sua posição inicial e afinna que o Estado do Paraná não 
apresenta capacidade de pagamento para honrar os compromissos 
decorrentes das operações de crédito externo em tramitação no 
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Senado Federal. Ao analisar a capacidade de pagamento. do Estado do 
Paraná, a STN conclui contrariamente _<LQQnç_es:;ã_ode---ªval em função_d_e_ _ 
que a sua situação fiscal está classificada na categoria "D", em 1997, o 
pior nível de classificação, com déficits fiscais alarmantes. 

Ainda nessa análise, infonnações da STN indicam que o Estado do 
Paraná situa-se entre as unidades da federação com menor índice de 
endividamento, mas indica que a con1iiiüíciaâé~cl() _ de~E!quilíbfi()_ fis_c:al _ 
deverá acarretar rápida elevação deste índice. Além do mais, na realidade, 
e.;te índice não representa qualquer indicativo de capacidade de adquirir 
empréstimo por parte do Governo do Estado, pois o índice não leva em 
consideração que há despesas incondicionais por parte do Governo, tais 
como pessoal, contratos, etc. Ou seja, despesas que, de forma alguma, o 
Governo pode deixar de fazer. A prova maior são os pareceres do Banco 
Central e STN, onde cita, tacitamente, a total incapacidade do estado em 
contrair empréstimos por . não ter disponível, -nem sequ~r, a -capacidade 
financeira para pagar os encargos das dívidas. 

Análise da Operaçao à luz das Resoluções n° 96/89 e n° 69/95 

As operações de crédito interno e .externo e os avais da ú!lião a 
serem concedidos a essas operações são submetidas ao Senado F éderal 
por força do que dispõe a Constituição Federal, nos incisos V, VI, VII, 
VIII e IX do art. 52, que trata das competências privativas desta Casa. 

A regulamentação desses dispositivos está consubstanciada nas 
Resoluções n: 96l89, restabelecida pela Resolução no I 7/93, e no 69/95 e 
suas alterações. São, portanto, essas normas que fornecem os critérios e 
parâmetros por meio dos quais são apreciados os pleitos encaminhados ao 
Senado, com vistas à concessão de autorização para a contratação de 
operações de crédito e _concessão de aval da União a contratos dos 
Estados, Distrito Federal,Municipios e suas autarquias. 

A operação que ora se examina está, assim, referida às 
detenninações de ambas as resoluções, uma vez que se trata de operação 
de crédito externo do Estado do Paraná, com aval da Uníão. Segundo 
essas nonnas, o processo de solicitação há que ser encaminhado ao 
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Senqdo com- documentação e pareceres dos órgãos do Poder Executivo 
Federal e Estadual por meio dos quais sejam demonstrados basicamente a 
capacidade âe endividamento do estado pleiteante, a 'süa capacidade de 
assumir os pa,gamentos decorrentes da operação e os objetivos a que se 
destinam os recursos qm1nto ao seu mérito. 

Conforme demonstrado no item anterior, por razão de atrasos e 
negativas do Governo do Estado do Paraná no sentido_de _fornecer a. 
documentação exigida naquelas resoluções, o processo arrastou-se por 
quase 18 meses, de tal sorte que a análise por mim efetuada no 
parecer emitido há um ano, ficou defasada e comprometida. Além 
disso, segundo o que determinam as nonnas referidas, o parecer desta 
Casa deve considerar as variáyejs aóma me.ncioJladas ÇJUe reflitam o 
desempenho financeiro do estado nos 12 (doze) meses anteriores ao que se 
refere a respectiYa análise. 

Segundo a documentação hoje disponível é a seguinte a situação do 
Estado do Paraná em relação ao cumprimento das nonnas em vigor para 
concessão de autorização a operações de cré_dito exte...mQ:_ 

Resolução n° 96/89 

enquadramento da operação nos limites de endividamento da 
União para concessão do aval (art. 4°, I e II): a S]'N confirmou a 
capacidade da l'nião para conceder o aval; 

- exposição de motivos do Ministro . da fa?_~nçlp.., parecer da 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional quanto à legalidade dos 
contratos. credenciamento da operação junto ao FIRCE (art. 4°, §:_:;o e art. 
5°): todos esses itensforam ate.ndidº..S.:. 

- comprovação de que o projeto está incluído na Lei do Plano 
Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (art. 4°, § 3°): foram 
encaminhadas cópias dessas leis comprovando as previsões; 

- infonnações sobre as finanças do tomador/garantidor destacando a 
comprovação da capacidade de pagamento (art. 4°, § 3°): a STN mediante 
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a Nota Técmca CEFtMlDIREM ri0 T128, de OS de dezembro de 1997 
assinala: 

a) As análises realizadas nos meses de julho e agosto de 1996, 
segundo os parâmetros estabelecidos pela Portaria n° 289/95, e 
considerando os exercícios financeiros de I 991 a 1994, porque não 
tínhamos o Balanço de !995, permitiam concluir que o Paraná apresentava 
capacidade de pagamento para assumir a operação; 

b) Nos exercícios de 1994, 1995 e 1996 o Vaianá apr-esentou 
Resultados Primários (Receita Total excluídas as Receitas Financeiras, as 
Operações de Crédito e as alienações de bens, menos a Despesa Total, 
excluídos os Serviços de Dívidas) deficitários, principalmente resultantes 
de elevado e crescente comprometimento co1~ o pagamento-de pessoal; 

c) O resultado do cálculo da capacidade de pagamento do Estado e 
as projeções para os próximos anos indicam uma sitUaÇão fiscal frágiL 

Em razão das constataçõesacl.ma re-sumiâaÇaSTNconclul-que-··~.
situação fiscal do Estado está classificada na categoria "0", conforme 
estabelece o art. 3° da Portaria MF n° 89/97, e, em conseqüência, não 
apresenta capacidade de pagamento para honrar os compromissos 
decorrentes das operações pleiteadas". portanto não cumpre o art. 4, 
§ 3", alínea g, item -t, da Resolução 96/89. 

Resolução n° 69/95 e suas alterações_ 

- pedido de autorização do Chefe do Poder Executivo, autorização 
leg;slativa, certidões negativas dedébitg_juntoao fl_IS/PA~EP,aoiNSS e 
ao FGTS (art. 13, incisos I a III): exigências- atendidas; 

- adimplência junto às instituições do sistema financeiro nacional 
(art. I 3, II!): e~igên::i~ atendida; 

- análise financeira da operação, com cronograma. dos dispêndios 
com as dívidas interna e ext~ma (art. 13, IV): ~xigêncià atend1dâ;- . 
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.· -comprovação, mediante certidão do Tribunal de Contas do -Estado 
de cumprimento do disposto no art. 27, § 2°, art. 32, § 3° e art. 212, todos 
da Constituição Federal: comprovação oferecida em certidão do 
Tribunal de Contas do Estado de 04 de novembrQ_de 199(;, referente 
ao exerc1ciO de 1995. Por indisponibilidade de informações 
posteriores, esta infon~ação não é atualizada. 

- comprovação, mediante certidão do Tribunal de Contas do Estado 
de cumprimento do disposto na Resolução n° 117/97, que acrescentou 
exigência dê comprovação de aplicação de um mínimo de 50% das 
receitas provenientes de privatizações para abatimento de dívidas e quadro 
demonstrativos de usos e fontes (art. 13, X): exigência não atendida; 

- comprovação do cmnprimento na Lei Complementar n° 82/85 
combinado com o art. 38 do ADCT e seu parágrafo único, que estabelece 
percentual máximo de 60% das receitas correntes com pagamento de 
pessoal. A União, estados, Distrito Federal e municípios se ainda não 
enquadrados no limite têm prazo até o final de 1998, devendo reduzir 
gradativamente os gastos até atingir o percentual acima (art. 13, VII}: de 
acordo com o parecer do Banco Central e o parecer da STN a 
exigência não foi atendida. As despesas com pessoal de 1995 até 1997 
seguem curva ascendente, portanto, em direção' oposta ao estabelecido na 
Constituição. Além disso,' o Paraná não cumpriu a exrgência de apresentar 
qualquer plano de redução nos gastos com pessoal, como determina a 
citada Lei. Nesse sentido, o parecer do Banco Central, emitido em 26 de 
novembro de 1996. é enfático ao afirmar o descumprimento da exigência; 

- parecer conclusivo do Banco Central quanto ao enquadramento do 
Estado nos limites de endividamento( art. 13, VIII): a operação enquadra
se nos limites de endividamento, considerando o_ dispêndio com a 
operação no exercício em curso. Segundo depoimento do representante do 
Banco Central presente à Sessão de Instmção realizada em 02 de 
dezembro de I 997 e já referida anteriormente, ~- ... se: tivermos que fazer 
uma nova 1·enficação de enquadramento .. . não :\·eria a posição h(?fe 
externadc1. 1sso porque a cerridão apresentada pelo Tribunal de Contas 
do Estado. re/auva ao exercício de 1996. demonstra que houve uma 
elevação do comprometimenTo da receita líqwda real do Estado. o que só 
contrarw ou refórçw·ia a posu;ão de.~favoráve! do Banco Cenrral." 
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II. VOTO 

A análise realizada acima quanto à operação de crédito objeto do 
Oficio '·S" nc 63/96 deixa claro dois pontos principais: 

I 0 ) O Governo do Estado do Paraná foi o único responsável pela 
demora no exame do pleito. Designado que fui para relatar projetas que 
beneficiam a população paranaense, sempre agi com absoluta seriedade, 
sem jamais. considerar eventuais diferenÇa5o~polítícas.-Assiffi, relatei em 
regime de urgência o Paraná Urbano e o Programa de Modernização dos 
Transportes de Curitiba. No presente caso, solicitei todas as informações 
necessárias -à fundatnentação<:lo parecer e- a própria· CAE decidiu, por 
unanimidade, aprovar o n~queriinento - -de- CliligênCiá, -solicitando
esclarecimentos ao Estado sobre aspectos obscuros que interfeririam na 
capacidade de endividamento do Paraná. O governo, no entanto, confonne 
ficou d~monstrado, ib'llorou durante longos meses não apenas os meus 
apelos mas, igualmente, as decisões do plenário da Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado. 

A exigência de dar conhecimento à Comissão do inteiro teor do 
protocolo assinado com as empresas estraligeíra_s R.~l1al!]t~~Clrrysler, pelo_ 
Governador do Paraná, atende a direito-Ie~timo, uma ve~ que no Diário 
Oficial do Estado, do dia 9 de abril, o balanço da Renault, registrava 
empréstimo do Estado sem juros e sem correção monetária, para 
começar a ser pago somente em junho de 2006. E seria importante que 
os membros da CAE tivessem conhecimento dos termos destes protocolos 
de acordo, pois o Governo do Paraná, já iniciou a liberação de recursos em 
cumprimento aos cronogramas estabelecidos nos mesmos. 

Se os Yalores dos compromissos com a Rena~It p~dem chegar a U$ 
êQO.OOO.OOO,OO_, cóm a·:crnysler~use~rlindorartamente divulgado pela 
imprensa nacionaL poderão chegar a U$ 600.000.000,00 nas mesmas 
condiÇões fornecidas à Renault. Ninguém pode ignorar: ou desprezar, o 
impacto que estes negócios sigilosos terão no comprometimento das 
receitas nrtrrtas doEstado, já insuficientes para cumprir os-cmripromissos 
do Governo Estadual. Tanto é, que o Governo do Par~á já pagou, até 
junho de 1997. R$ 2.727.773,00JA\!iS_QD0~893/lY1F-AnexO.-~_detaxa_<ie __ . " . -- ----- ------------- --- ------------------

perinanência por não cumprir o cronograma de <!.plicação dós empréstimos 
já contr?tados. por falta de contrapartida. 
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·Cabia·;pôrtanto;'aó .Gó\terno ·dei .P":ãrána, ·s-e nada ha\riá a esconder-, 
comprovar o tratamento que oferecia ao dinheiro público e reconhecer o 
direito desta Casa de fazer as diligências. Ignorando uma decisão unânime 
desta Comissão, o Governo do Paraná zombou--da--competência 
constitucional privativa do Senado Federal. As informações que lhe cabia 
fornecer nunca foram atendidas da forma e no prazo que seriam 
compatíveis com um real interesse de desenvolver ações que beneficiem a 
população mais necessitada do Estado. 

2°) Ao longo dos últimos anos a situação financeira do Estado 
do Paraná vem se deteriorando. Não é por outra razão que a STN e o 
Banco Central modificaram os seus pareceres emitidos no primeiro 
semestre rre 1996 e,. boje, afirmam que o Estado não -possui 
capacidade de pagamento para assumir os encargos decorrentes das 
operações de crédito que pleiteia contratar. O problema é ·que as 
receitas do Estado estão quase que totalmente comprometidas· com o 
pagamento da folha de pessoal. 

Recentemente, o Governo do Estado do Paraná finnou Protocolo de 
Acordo com a União, no âmbito do Programa de Apoio ;3. Reestruturação e 
ao Ajuste Fiscal dos Estados, para tentar por ordem nas suas combalidas 
finanças. Tal programa, naturalmente, vai exigir um esforço para 
pagamento das dívidas pendentes, incompatível com a assunção de 
encargos no nível do que pretende o Governo com a presente operação de 
crédito. É exatamente por dominarem nas projeções que esse cenário de 
endividamento pennite antever que os órgãos oficiais negam,. seu 
assentimento às operações de crédito. 

O Senado Federal e esta Comissão de Assuntos Econômicos, em 
particular, estão empenhados em apoiar; no âmbito de suas decisões o 
ajuste fiscal dos estados e municípios, certos de sua importância para a 
manutenção do desenvolvimento nacional.. É preciso, pon;~to, manter-se 
coerente com tais objetivos e não transigir na defesa dos interesses mais 
elevados e pennanentes do País. 

Por todas essas considerações e analises, entendo que não deva ser 
concedida autorização para que o Governo do Paraná contrate a presente 
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operaÇão de crédito. Minha decisão, ao contrário do que podem pensar os 
menos infonnados ou os que estão contaminados com as sistemáticas 
acusações de cunho eleitoreiro do Governo do Paraná a mim dirigidas, não 
são fi.mdamentadas em motivos pessoais e partidários. Autorizar o Estado 

a assumir compromissos incompatíveis com sua condição financeira é 
conspirar contra o fi.tturo do Paraná e de seu povo. É irresponsabilidade. É 
enganar o povo do Paraná com a perspectiva de realiz:ªç~(J d~_ações _que 
ao invés de beneficiá-lo vâo, isto Sim-;-inV!aoilizaf;jaeiii-futuro proximo: a
manutenção dos serviços básicos e essenciais que por -dever cabe ao 
Governo do Estado garantir à população. 

Se o Senado vier a aprovar estes enipréstimos:va.i abrifprecedente 
perigoso e de conseqüências desastrosas - fartamente conhecidas por 
todos - com gravíssimos impactos no quadro, já preocupante, do déficit 
público no Brasil. Caso isto venha a acontecer, todos os estados e 
municípios brasileiros poderão, de hoje em diante, contrair empréstimos 
externos sen"' a mínima capacidade de pagamento e à União irá arcar com 
todo o prejuízo. 

Entendo, por fim, que o parecer contrário ao pleito que ora se 
examina está fi.mdamentado na seriedade com que esta Comissão de 
Assuntos Econômicos deve conduzir-se em face da prerrogativa 
constitucional que detém o Senado. O povo outorgou-nos o mandato para 
que o representemos na defesa intransigente dos direitos assegurados :1a 
Carta Magna, cuja expressão mais prática está expressa nas Resoluções do 
Senado, aprovadas pela Casa para serem cumpridas e respeitádas. 
Acredito ser esse o espírito e o objetivo dos membros desta Comissão. E 
é exatamente por pensar assim, por acreditar na firmeza de seus propósitos 
e na seriedade de suas consciências, que, tenho certeza, acolherão meu 
parecer CONTRÁRIO ao pleito objeto do Oficio "S" no 63/96 

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA 

·ux NQ 9.496, DE ll DE SETEMBRO. DE 199? 
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O P·RESI.D-E'N:t"E .. D'A REP.Ú'BL!CA 
Lei; Faç<> .~ que o ·Coagr= .NacioaaJ 'óc:a<ne eu smciooo a segui"lle 

. . . Art. J2 F><a a UniAo. oo imbito do Progrmna de Apoio t ~e oo ~ 
Fucal dos Estados ~até 31 de Ul1iiÇO de 1998 a: 

·1 ~ assumir a divida páb1ica mobiliiri.a dos~ e do DisaitD Federal; bem como. 
~-exclusivo c:rittrio do Poder Exeeuri"IO Fcclc:al. oa<ras obrip;6c:s do:ouentci de cperaçi5eS de· 
~ interoo e=· ou de I>II:Wn:Z>. ~ relmivas a despesas de inwsri_.,. llquidas 
e eertas, exigi..,;. até 31 de dez>embro de 1994; · 

n .:ltl:sumh- ·m empréstimos tcmodos ~estados e pelo Disttilo Feckral juatD i. 
Caixa &:onómiClll'edc:n( com"""'""' m. Rcooluçio rl-70; deSde dc:zemtl<o de 1995, do Sccldo' 
Fodenú; 

murmaos<XJm~=;.:~~.':.~.:!~; -4:r=-.:·=.-
1midades da Fedono;:io. c;oatta a Uniio; · -

rv. ~os ~tos ~ da .ssuDÇio a que se n:fcre o ~ I. 
jUDWt1C<tte com cróditos titulados pela União """"" as unidades da F~ CSICS a cxdustW 
eritbio do Ministério da Fo=>d.L 

§ 1• As dividas de que ,_ o iDciso I sio aquel.ts ccnstitu!das llé 31 de maxço de 
1996 e as que. eomtilllldas após essa dou.. eoosubStanc:Wn simples robgcm de c!mdas .maioocs. 

§ 2" Nio selo &bnl:lgidss pela~ a que se n:fe<an os iDcisos 1 e U. P<ID pelo 
refinanciar:ocmo a que X rcl"ctto inci.so IV: 

a} as obrigações <>riginórias de COI1tta<OS de aamn:za ~ O"''"'"Mas a 
<:omp<e<:!>djdas nas disposiçi5es do iDciso 1: 

b) as obrigaç«s deeoneatcs ·de op:rliÇÕC$ com orgmiismos fitrmceâos 
~ exccaw'U as compreendidas nas disposições do iDciso I! 

c) as obrigoções já 'refjn....;adas pela Uni!o, excen,.das as ~ -
disposiçi5es do inciso L 

, § 3< As op:raçõcs autorizadas oeste artigo depc:ndaio do cstBb L i meato, pelas 
uoidsdes da F«leraçio. de Programa de Rc::esaunDaçio e Je Aji!Sie Fuca!. acordado com o 
Go=Fed<=L 

§ ~O p<a20 p<"YÍSSI ao capta poóert ser prorrogodo por até """"""' dias. por 
decisão fimdamenta<U do Ministro de Est>do da Fa=lda. desde que: 

a) tenha sido firmido pro<oeolo entt<: os Governos Fedenl e Esadual. ao imbito do 
Pro="" de Apoio i R.eestruturaçlo e ao Ajuste F LSCa! dos Estados: 

b) o estado t.:nba obtido as~ legisWivas n=<Sárias pata oel<lnçio dos 
~~no pro<oeo!o a que se ..:fere aalineo.oaterior. 

Art. 2" O Programa de ~ e de Ajuso; FISCOl. além dos ~ 
eopcdfioos pan a& unidade da Federaçlo. <XXtlaá. obcigalorimncuu metas ou ~ 
qwmtoa; 

I - divida fimncein em rdaçio i z=ita liquida =I - RLR; 

n - =ultaao primBrio. entendido como a diferença = as l'OCCitas e ÓC:spesas Glo 

m- despesas eom fuDcionalismo público: 

IV -~ de !:<>:citas próprias: 

V - prMti:laçio. pamissio oa ooncessão de serviços públicos. rcfotma 
odminis:rariva e pattimoaial: 

VI - dc:spes:as de: investimento em n:1ação i RI..R.. 

Par.lgrzfo único. Entende-se como !:<>:cita líquida =1. panr. os efeitos desta Lei. a 
reo:ita rc::.úi::tda oos doze mc:scs atiu:riores ao mé:s imcdi•"mcntC antcrioc ;.q~ an que se estnu. 
apur=. excluídas as tt:eeit:JS provcruen<es de opa..,.X. de crédiia. de".tli<iloçlo de bens. àe 
tn=fcinci>S wlunWüts ou de doações recebidas <:om o fia; esped1ieo de ou:uder. despesas de 
... :spital e. oo caso dos estados. as uansferências aos municípios poc parti<:ipaçôes ~e. 
l<:gais. 

Art. 3• Os COOlrlltoS de rdinanci""'ÇD!D de que tn~a es1a Lei sedo pagos cm ali 360 
(tre:z:eatos e sessenta) pn:stações mensais e sucos:siva. cat...,{.du «m bae aa 'Tabela Pricc. 
~a primeira trinta c!ios após a datada ....m-m do c:.oatrom e as _..me.:. aa igual clia 
cios meses subseq!leafes. obs<:rwdas as scguiot.:s coodiç>lles: 

I -juros: aJeulados e 'debillldos mcnsa1mentc. il tu:a miniml. de seis pa< cearo 110 · 
ano. sobre o saldo devedor pn:vian::aente aoralizado· 
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II . atuali.z.aç.ão monct.iria: c:a.lculada c dcbi.u<ia mcnsa!mcnrc com base na variação 
do Índice Gc["Z..] de Proyos - Disponibilidade lntc.-na (lGP-Dl). calculado pela Fundiç.ão GctUlío 
Vacgas., ou outro indicc que vier a substiru..i-la. · 

§ 12 Para .apmação do valoc a ser te.fin:anciado relativo ;i dívida mobiliári.a.. as 
condições fi=ociras básicas csubekcidas no caput podo:do r=gir o<é 31 de m.arço de 1996. 

§ 22 Par:a. z. apuração do valor Zl. ser refinancüdo tdativo is donais obrigz..çõc::s.. .as 
condições finano:ins básicas estabelecidas no caput podo:do ~Olé 120 (ceato e vinte) dias 
amc:riorc:s à ~ do coo.tmto de re~. obsc:::rvBda.. como limite. a <iam da 
aprovação do pro~ocolo pelo Senado Federal. · 

§ 32 A-parcela .a ser .amortizada na formã do .art. -r- poderi ser arualiza.da de acordo 
eom o disposto no § 1·. 

§~Nos hip6<= <1es par!grzfos anteriores. 01b=\ i unao-= com: os~ 
custos <1eeo=t<:s 'de sua aplicaçio. 

§ S' EDquoai.o a ilfvida finaDceira da uoidade da Fcdenoçilo foc supc:rioc i. sua RLR 
anual. o oootnto de~ deYeá.IX""""que• uaidade da Fc:denlçio: · 

a) n1o poderi. emitir DOVOS âlulos públicos uo mercado imemo. cxo:<o """ casos 
previstos DO art. 33 do .1\J<J das ~ÇÕCS Consátucioaois Transi1órias; 

b) somàue poderi. c:on=ir """"' dividas. inclusive empcéstiioos c:xtemos juato a 
organismos fin.a.no:iros i.rit..:macioo!ÜS. se cumprir .as metas tcl:a.ávas ã dívida fin.aDoeir.a m. tt'Bjetóri.a 
estabclccidzr. DO- . . 

!');,.., poderi. mibuir.a suas instituições fin.m<:<:ias a ~ de tfudos 
esbdwüs e municipais junto a c:enmüs de c:ost6dia de títulos e ..alo= moóiliátios. 

§ 6" A .alo obsc:rvbcà das metas e compromissos d"bcleádos DO Progt:lma 
-implicati. ducmte o pa!odo em que durar o~ sem pcqui2Xl das demais ..,...;aaç>"es
pec"'wl" DOS COD!I:tOS de tinaDcimnc:ato. & oubsâtuiçla dos c:tlOII!'gCS financeiros !!1CT!C'ÜvtadO< 
Dde artigo pelo c:nsto médio de c:op!liiÇ!o da dfvida, mobi~ fedcnl -=sddo de um por =to 
... --e""~ em quattO pontos per=tuiis do =~to estabclccido OOÇ1 bose no 
art.~ . 

· M 42 Os <:O<lU3toS de~ de\'eclocoruaroom adequadas gm-amias que 
iocluiWl. ~a viDculaçllo de reccitzs pn\prias e dos =de que ti3tam os arts. 
155, 157 e 159, incisos 1. ~.~.e II. daCoostituiçlla. 

• Art.6" Pma fins de aplicaçlo do 1imiie estabelecido oo art. S', P.àderlo ser 
doc!•rridos do limite apumdo as despesa efcti""""""' ..:a!iz:adas no més aatcrioc pelo ri'fimmciw'n, 
c:or=poadeutcs aos serviços das ~clxigoçlle<: · 

I- dividas tefinancj~dos com base IUI Lei ri' 7.976. de 20 de d=bro de 1989, 

II - di'-ida = ooctmada Olé 30 de setembro de 1991; 

m- dividas ~ com base no ort. 58 da Lci .; 8.212. de 24 de julho de 
'1991. e na Lei ri' 8.620. de 5 de janeiro de 1993; · 

IV- dividas p;m:dadas junto oo Fundo de Garnnria do Tempo de Serviço·.- FGTS, 
cujo.f~t=haooorridoaté3! denusrçode 1996: . 

V -comissio.do agente. incidente sobre o pagamento da pteStação deoomeate da Lei 
.1-8.727,&:5 de oovembrode 1993; 

. VI- divida rcllttiva ao aédlto imobiliário refinaociado ao amparo da Lei ri' 8.727. 
de 1993. e efaivamente zssumido pelo est>do. doc!uzidas as reccitzs auferidas com essas~ 

§ 12 Poderão. ilioda. ser deduzidas as despesas ref== a principal. juros e demais 
eacorgos das Op<:n!ÇÕCS decon:entes da Lei ri' 8.727. de 1993. realí=las no mês. c::xoe<uoda 
comissio do agente:. 

. § 2• Os valores que ui~ o limite terlo .seu pagamento poste<gado. sobre 
eles incidindo os encargos fuwt<:eiros dos oontr2%0S de refinanciamento. para o momento em que 
çs serviços das mesmas dividas comprometa ..a!oe inferior~ limite. 

§ 3• o limite de """"""mc:timento estabelecido 111 forma deste artígo:m m&r~tido 
até que os Ya!ores postergados na fonna do ~o anterior estejam totalmente liquidados e & 

divida. fllWlOCÍ!a iotal da unidade da Fedem;lo seja iguol ou inferiOt" a sua RLR anual 
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. §. 4~ EstabeleCido-rt6S· contratos de refin.ancialoeo1:o o limite de cOi:D:prom~to-. · 
este ·não podeci ser reduzido nem ~ .aplicado a outras dividas que nãO estejam re!acioaad.u nq 
caput deste artigo. · 

§ 5' Eventual saldo devedor =ultante da apücação do dispo= oc:s<e !litigo poded 
=«:negociado nas mesmas condições p!eVistas oestll Lei. em até 120 (ccuto e vinte) m=, a 
parãr do Yencimemo da úlrúna ~do_,_, de refinancizmcmo. 

§ (/-No caso do par.ígnúo l!n!aior. os~ não podetão ser inferiores ao ~or 
da última po:staç!o dO tdinanci:unento. 

Art. 1' Fica a Uoiio ~a""""""' das Unidades daF~ bens. <lireitos e 
oç!S<:s. I=' flllS de amortizaçlo extizotdioária dos <x>ntr.llos de ~ o::!elndos m 
forma desta Lei. 

Art. ~Para efeito da amortiz:açi<'l exu-aordinâria dos conti:rtOS de n:fimmciamc:nto 
cclebtados na fonna destt Lei, poderio ser utilizados pelos cswlos os cn:ditos .nl!o rcp=dos. pela 
União. tclativos à atwúizzçio rnoneúria do IPI~-

Par>gnofo único. A ~ da prarogmva de que aau. o C<1pUJ fica condicioaada 
à adoçio. pelos estodos. das seguinteS providêDcias: 

a) ob<<nçio &compe<ente aurociz:açia legislativa; 

b)repassc.. aos rospecüvos municipios.. da ittlponinci4 c:o~ oos 25% 
(vinte e cinco poc cento) do 'Wioc do crédiw atilizodo, coafotme estabekcido no § 3"-do .n.. IS9 & 
Coasútuiçio Federal. . 

Art. 9' A . Unilo j,Oderi. coatmar cem inslituiçlo fiuoDocita pública fed<:aú os 
"""'- de .geme tinmeciro pua c:d<:boçlo. '<O"' I I • mto e coaaole dos - de 
rrliritnci•mmto de que tnm çsta Lei. Qlja """""""' "sai. DOS .......,. dos <XIa!mOS de 
~CUS!eOda~unidodc:sda~ . 

Art. tO. O Minism> de E...oo da F.,..,. __.inbm is <ftniuões de Flll&QÇOS & 
C!awz dos D<putados e do Secado Fedcnl cópias dos c:oaaatos de l'"finorrioma!lo di3ciplmadoS 
oesto.Lei. 

Art. 13. O § 4"- do mt. 4' da Lei~ S.6SS. de 20 do "lJÜÜ de 1971."""' a redaçAo 
da& pela Lei~ 8.631, de 4 de""""' de 1993. possu vigorar com~ squiDI.e «:dllç&l: 

"Art.~~---------------------------------------

Art. 14. FICim C.,avaJidados os atas pmicados com base .,. Medida Provisória ~ 
1.56Q-S. de 12 do agosU> do 1997. 

Art. !5. Esta Lei eaaa em vigocuadata de sua pub~. 

Brastlia. U de setembro de 1997: !76'dalnd~::pcn<lêncio.e 109"&R.::pública. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
PedroMaúm 
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LEI COMPLEMENTAR N. 82- DE 27 DE .1\'!ARÇO DE.l99_5 

Disciplina os limites das despesas com o funcionalismo 
público, na forma do artigo 169 da Constituição Federal 

O Presidente da República. 

F~çd saber que o Cong~~sso Nacional decreta-e eu sanciono a seguinte Lei: 

.Art. 1~ As .despesas totai.s com pessoal ativo e in.ativo da Administração di-
reta e indireta, inclusive fundações, empres~ públicas e sociedades de economia mis
ta, pagas com receitas correntes da União," dos Estados,.do Distrito Federal e dos 
Municípios .. não poderão, em cada exercício financeiro exceder: 

I - no caso da União, a sessenta por cento da respectiva ·receita corrente líqui
da, entendida esta como sendo o total da receita corrente, dedUZidos os valores cor
respondentes às transferências por participações constitucionais e legais, dos Es
tados, Distritó Federal e Municípios na arrecadação de tributos de competência da 
União, bem como as receitas de que trata o artigo 239 da Constituição Federal, e, 
ainda, os valores correspondentes às despesas com o pagamento de beneficies no âm
bito do Regime Geral da Previdência Social; 

II- no caso dos Estados, a sessenta por cento das respectivas receitas corren
tes líquidas, entendidas como sendo os totais das respectivas reÇElitas. correntes, de
duzidos os- valores das transferências porp~rtidpações; oonstitucionais e legais, dos 
Municípios na arrecadação de tributos de competência dos Estados; 

III- no caso do Distrito Federal e dos Municípios, a sessenta por cento das 
respectivas receitas correntes. 

§ 1! Se as despesas de que trata este artigo excederem, no exercício da publi
cação desta Lei Complementar, aos limites nele fixados, deverão retornar àqueles li
mites no prazo máximo de três exercícios financeiros, a contar daquele em que esta 
Lei Complementar entrar em vigor, à razão de um terço do excedente por exercício. 

§ 2~ A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios publicarão, até 
trinta dias após o encerramento de cada mês, demonstrativo da execução orçamen
tária, do mês e até o mês, explicitando, de forma individualizada, os valores de ca
da item considerado para efeito do cálculo das receitas correntes líquidas, das des
pesas totais de pessoal e, conseqüentemente, da referida participação. 

§ 3~ Sempre que o demonstrativo de que· trata o pifflfgrifo anterior;-~no que 
tange à despesa acumulada até o mês, ·indicar-a·descumptinrento dos limites fixa
dos nesta Lei Complementar, ficarão vedadas, até que a situação se regularize, quais
quer revisões, reajustes ou adequações de remuneração que impliquem aumento de 
despesas. 

Art. 2~ Esta Lei Complementar entra em vigor no primeiro exercício finan-
ceiro subseqüente ao da data de sua publicação. 

Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrát·io. 

Fernando Henrique Cardoso - Presidente da República. 
Luiz Carlos Bresser Pereira. 



DEZEMBRO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Repúblfc:a Federativa. dó Brasil 

Constituição 
----- --·--- ---------- --·-- __ 13)~_8 __ ---------- ------ -------

Art. 27. O número de Deputados à A~sembléia Legislativa corresponderá ao 
triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o nú
mero de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados 
Federais acima de doze. 

§ 12 Será de quatro anos o n:andato dos ~eputado~ Estad?ai~, apl_i~n
do-se-lhes as regras desta ConstitUição sobre s1ste:na ele1~oral, I~vlolabrh~a
de, imunidades, remuneração, perda de mandato, llcença, 1mpedrmentos e In

corporação às Forças Armadas. 
§ 22 A remuneração dos Deputados Estaduais será fixada em cada le

gislatura, para a subseqüente, pela Assembléia Legislativa, observado. o_ que 
dispõem os arts. !50, II, 153, III, e 153, § z•, I, na razão de, no maxuno, 
setenta e ci11co por cento daquela estabelecida, em espécie, para os Deputados 
Federais. 

§ 3" Compete às Assembléias Legislativas dispor sobre seu regimento 
interno, polícia e serviços administrativos de sua secretaria, e prover os res-

pectivos cargos. 

§ 4ç A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo 
estadual. 

Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, reger-se-á por 

lei orgânica, votada em dois turnos com interstício mliúmo ãê dei dias e 
aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos 
os princípios estabelecidos nesta Constituição. 

·······································-·······················-························ .. ··•················· 
§ 3° Aos Deputados Distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o disposto 

00~27. . 

................................................................................•.............................. 
Art. 21Z. A União aplicará, anualmente, nunca menos de de:.wito, e os Estados, 
o Distrito Federal e os Municipios vinte c cinco por cento, no mínimo, da 
receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transfercncias, 
na manutenção e desem·olvimento do ensino. 

§ 12 A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos 
Municípios, não é considerada, para efeito do cálculo pfevisto neste artigo, 
receita do governo que a transferir. . 

§ 22 Para efeíici do cumprimento dó.êiispostO'no~ ca;ufdeste.ànlgô," 
scriio considerados os sistemas de ensino federal, estadual c municipal c os 
recursos aplicados na forma do an. 213. 

§ J" A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao aten
dimento das necessidades do ensino obrigatório, nos termos do plano nacional 
de educação. -
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§ -l 2 Os programas suplementares de alimcntaç<io c assiStênCI:\ <i saúde 
previstos no art. 208, VII, serão financiados com recursos provenieiÍtes de 
coiHribuições sociais c outros recursos-orçamentários. ·· 

§ so·o ensino funda!nemal público terá como fonte adicional de finan
ci:uncnto a contribuição social do salário-educação. recolhida. na forma da lei. 
pcbs empresas. que dela poder;io deduzir a aplicação r.::ali~.:ada no ensino fun
damciHal de seus empregados e dependentes. 

.. - ... - ... ----------- .. -

DEZEMBRO DE 1997 

Documentos anexados nos têrmos do art. 250, paiàgrafo único, 
do Regimento Interno. 

Aviso n2 
1176 197- MF 

Brasília, 09 de dezanbro de 1997. 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para informar que 
considerei elegível para a concessão de garantia da República Federativa do Brasil as 
seguintes operações de interesse do Estado do Paraná: 

a) operação de crédito externo no valor equivalente a cerca de cento e 
oitenta e um milhões de dólares, junto ao "The Overseas Economic Cooperation Found -
OECF", destinada ao financiamento parcial do Projeto de Saneamento Ambiental do 
Estado do Paraná; 

b) operação de crédito externo no valor equivalente a até cem milhões de 
dólares norte-americanos, de principal, junto ao Banco lnteramericano de 
Desenvolvimento - BID, destinados ao financiamento parcial do Programa Expansão, 
Melhoria e Inovação no Ensino Médio do Paraná; 

c) operação de crédito externo no valor equivalente a cento e setenta e 
cinco milhões de dólares dos Estados Unidos da América, junto ao Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento-BIRD, cujos recursos serão destinados ao 
Programa de Alívio à Pobreza Rural e Gerenciamento de Recursos Naturais- Paraná 12 
meses. 



DEZEMBRO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 241 

2. Tal decisão encontra amparo rio-arte JC.da Portaria n° 89, de 25· de abril de 
1997, com a redaçãcrdada pefà Portaria n° :m{ de 23 de outubro de 1997, ambos deste 
Ministério, tendo em vista que as mencion_adas operações: __v{ . 
a) contam com liquidez e lastro suficiente para cobrir eventuais despesas que o Tesouro 
Nacional venha a faz~r se chamado a honrar a garantia, sendo de se ressaltar o saldo 
das transferências federais; 

b) destinam-se à concretização de projetas considerados relevantes para o Governo 
Federal, nas áreas de meio ambiente, educação, saneamento e combate à pobreza; 

c) contam com recursos suficientes para o atendimento das contrapartidas a cargo do 
Estado do Paraná, conforme consta do orçamento estadual. 

3. Vale acrescentar que os projetas acima referidos foram indentificados como 
passíveis de obtenção de financiamento externo pela Comissão -de Financiamento 
Externo - COFIEX, tendo o seu financiamento sido negociado e aprovado no âmbito das 
instituições financiadoras. 

4. Cabe acrescentar que por solicitação da Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado Federa!, a STN elaborou análise da capacidade de pagamento 
do Estado do Paraná, contido na Nota Técnica STN/CEFEM/DIVEM no 2.128, de 5 de 
dezembro de 1997, tendo por base os parâmetros estabelecidos pela Portaria MF 89, de 
25 de abril de 1997. Ao contrário do divulgado pela imprensa, a Nota do Tesouro não 
afirma, em nenhum momento, que o Estado está insolvente, mas que, pelos parâmetros 
da Portaria MF 89/97, o Estado não teria capacidade de pagamento para fazer face aos 
compromissos decorrentes da operação pleiteada. A capacidade de pagamento deve ser 
entendida em seu sentido estrito: o Estado apresentará capacidade se o Resultado 
Primário for suficientepara pagaroserncargo-s-anuais do total da dívida do Estado. 

Atenciosamente, 

)7-~~ 

PEDRO SAMPAIO MALAN 
Ministro do Estado da Fazenda 
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PARECER No 847, DE 1997 
Da COMfiSSÃO DE ASSUNTOS 
ECONÔMICOS, sobre o Oficio "S" no !09. de 
1997, do Presidente do Banco Central, que 
encaminha ao Senado Federal, solicitação do 
Município do Rio de Janeiro, para que possa 
emitir Letras Financeiras do··· Tesouro do 
Munícípio do Rio de Janeiro - LFTM-RIO, cujos 
recursos serão destinados ao giro da divida 
mobiliaria vencível no r semestre de 1998. 

RELATOR: Senador NEY SUASSUNA 

I- RELATÓRIO 

O Senhor Presidente do Banco Central do Brasil dirigiu a esta 

Casa o Oficio "S" n° 109, de 1997, encaminhando solicitaçãoda Prefeitura da 
Cidade do Rio de Jill}eiro, para que o Senado Federal autorize a emissão de 

Letras Financeiras dQ 1'esouro dQMunic;ipio do Rio de Janeiro - LFTM-RJO, 
cujos recursos serão destinados ao giro da dívida mobiliária do município 

vencível no 1 o semestre de 1998. 

A operação em tela apresenta as seguintes características: 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a 
serem substituídos, mediante aplicação da Emerida Constitucional 
n° 03, deduzida a parcela a ser definida pelo Senado Federal; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro -

LFT, criadas pelo Decreto-Lei no 2.376, de 25.1 1.87; 

d) prazo: até 5 (cinco) anos; 

e) valor nominal: R$ 1,00 (SELIC); 
R$ 1.000,00 (CETIP) 
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f) característic-as dos títulos a serem-substituídos. 

SE LIC 
TÍTULO 
681447 
681447 
681447 

CE TlP 
TÍTULO 
N 
N 
N 
N 
N 

VENCIMENTO 
01.03.1998 
01.04.1998 
01.06.1998 

VENCIMENTO 
01.02.1998 
01.03.1998 
01.04.1998 
01.05.1998 
01.06.1998 

QUANTIDADE 
8.116. 720.476 

I 2.122.264.167 
29.873.013.647 

QUANTIDADE 
9.896 

10.217 
10.652 
11.106 
11.578 

g) Previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem 
emitidos: 

COLOC..\.Çr\.0 
02.03.1998 
01.04.1998 
01.06.1998 

CE TlP 
COLOCAÇÃO 

02.02.1998 
02.03.1998 
01.04.1998 
04.05.1998 
01.06.1998 

VENCIMEl\TO 
01.03.2003 
01.04.2003 
01.05.2002 

VENCE\ lENTO 
01.11.2001 
01.03.2002 
01.06.2002 
01.06.2002 
01.08.2002 

TÍTCLO .. DATA-IJASE 
681825 02.03.1998 
681826 01.04.1998 
681430 01.06.1998 

TÍTULO DATA-BASE 
:"-: 02.02.1998 
N 02.03.1998 
N 01.04.1998 
N 04.05.1998 
N 01.06.1998 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da 
Resolução no 565, de 20.09.79, do Banco Central; 
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i) autorização legislativa: Lei no 1.373, de 26.01.?9 e Decreto no 
8.355, de 26.01.89. 

Cumpre ressaltar que, conforme informações do Banco Central do 
Brasil, a rolagem pretendida pelo município não inclui títulos emitidos para 
pagamentos de precatórios judiciais. 

O pleito encontra-se instruído nos termos dos arts. 13 e 16 da 

Resolução TI0 69, de 1995, do Senado_federal, que dispõe sobre limites globais 
e condições para as operações de crédito interno e externo dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios e sU:a.S a.utafqula.s~-nosqua.is ·se inclui o 
lançamento de títulos de dívida mobiliária. 

O Parecer do Banco Central do Brasil DEDIP/DIARE-97/0940 
faz as seguintes observações ao pleito sob exame: 

a) o exame da situação de endividamento do município à luz dos 
parâmetros estabelecidos pela Resolução n° 69/95, já referida, demonstra que a 
operação pleiteada não se enquadra no limit~ estabelecido_nD_ art. 4°, inciso I, 

daquela norma. 

b) o Município do Rio de Janeiro encontra-se adimplente junto às 
instituições intesrrantes do Sistema Financeiro Nacional, confQrme informações 
do Cadastro da Dívida Pública- CADIE; 

c) de acordo com a certidão do Tribunal de Contas do Município, 
a Cidade do Rio de Janeiro, po exercíciode 19_96,cur:r1priu o estabelecido nos 
arts. 29 e 212 da Constituição Federal, assimcomo S!;x~çe!Lplenal11ehte a sua 
competência tributária . Relativamente às despesas correntes com pessoal, 
ativo e inativo, no mesmo exercício, certifica esse tribunal ó cuinpnmento do 
limite máximo estabelecido pela Lei Complementar no 82, de 1995; 

d) o Banco Cemral do Brasil solicitou que a Prefeitura remetesse 
diretamente ao Senado Federalos documentos exigidos pela Resolução n° 117, 
de I 997. Atendendo a essa solicitação, e em conformidade ao que determina 
esta resolução, a Secretaria Municipal de Fazenda do Município, por 
intermédio do Oficio SMF no 609, de 03 de dezembro de 1997, enviou-me 
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Certidão do Tribunal":le-<Contas :do-Manic'!Pio do_Rjo de Janeiro, autenticada, 
atestando a não existência de receitas decorrentes de privatizações. É, assim, 
certificado que no município referido não há processos referentes à 
privatizações, e, em conseqüência, não há receitas daí decorrentes. 

e) com base no critério estabelecido no art. 27 de Resolução no 
69/95 a Cidade do Rio de Janeiro possui margem de resgate (9,74%), sendo. 
sugeri,do o percentual de 90,26% para rolagem de sua dívida mobiliária 

vencível nn I" ;ome,ce de 1998. . : lt 
É o relatório. · \.....___. 

li-VOTO 

Conforme se depreende das informações constantes no relatório, a 
operação de crédito pleiteado pela Cidade do Rio de Janeiro implicará 
descumprimento do limite de endividamento previsto no inciso I do art. 4° da 
Resolução n° 69/95, do Senado Federal. Ou seja, o montante das operações de 
crédito contratadas e a contratar, no presente exercício, ultrapassam o valor de 
27% da Receita Líquida Real do Município. 

É de se ressaltar, entretanto, que essa situação de desequilíbrio 
independe da operação de crédito pleiteada; o município do Rio de Janeiro já 
se encontrava com aquele limite. extrapolado, independentemente dessa 
operação de rolagem. Com efeito, o montante do refinanciamento pretendido 
não implicará a elevação da sua dívida fundada, uma vezque seu valor já vinha 
sendo computado para efeito dos seus limites de endividamento. Assim, com 
essa rolagem de &vida mobiliária, não haverá elevação·· no endividamento 
global do Município. 

Note-se, ainda, que á operação de crédito solicitada destina-se a 
rolagem de divida que vence no primeiro semestre do ano de 1998; enquanto 
tal, deverá a colocação e a emissão dos novo~ títulos serem realizadas nesse 
ano, onde, certamente, haverá margem disponível para esse endividamento. 
Embora embasado nos procedimentos operacionais definidos pela Resolução n° 
69/95 para apuração dos limites de endividamento, a oneração desses limites 
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no ano corrente, portanto em exercício distinto do referente -a- efetíva realização 
da operação de crédito, não constitui mecanismo adequado de avaliação da 
capacidade de endividamento do município. 

Por seu turno, a Emenda Constitucional n° 3, de 1993, em seu 
artigo so, assegura a emissão -de títJllQs públicos pdos .Esiadose Municípios, 
quando destinada ao refinanciamento de seu principal devidamente atualizado, 
o que corresponde ao pretendido pelo Município do Rio de Janeiro. 

A regulamentação do conceito de "principal atualizado" é feita 
pela Resolução no 69/95 em seu artigo 16, parâgrafoosdl.lno c C]tie aefine, 
ademais_ que compete ao Senado Federal estipular o percentual de 
refinanciamento adequado às condições próprias de cada solicitante. Assim 
sendo, no sentido de manter os princípios que vem norteando as decisões desta 
Comissão de Assuntos Econômicos, em relação a matérias similares, e com 
base na avaliação da situação conjuntural que ora se apresenta, considero 
adequada a rolagem de parcela equivalente a 98 % da dívida mobiliâria 
vencível no 1° semestre de 1998. 

Igualmente, com vistas ao perfeito conhecimento desta Casa sobre 
as condições de negociação dos títulos a serem emitidos, e a exemplo do que 
foi determinado para outras autorizações da espécie, considero adequado 
incluir os §§ 1 o e 2° do art. 2° e o art. 3°, no Projeto de Resolução ora 
submetido à apreciação dos ilustres pareç 

Concluindo, sou de parecer favorâvel ao atendimento do pleito do 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 179, DE 1997 

Autoriza o Município do Rio de Janeiro a em1tir, 
através de ofertas públicas, Letras Financeiras 
do Tesouro do Município do Rio de Janeiro -
LFTM-RIO, destinando-se os recursos ao gtro de 
sua dívida mobiliária vencíve(íw 1° semestre de 
1998. 
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OSENADOFEDERAL resolve: 

Ar.t. 1° É o Município do Rio de Janeiro autorizado, nos termos 
da Resolução !l0 69, de 1995, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do 
Município do Rio de Janeiro - LFTM-Rlü, cujos recursos serão destinados ao 
briTo de sua dívida mobiliária vencível no 1 o semestre de I 998. 

Art. ZO A emissão deverá ser realizada nas seguigtes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a 

serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucional 
n° 03, deduzida parcela de dois por cento; 

b) modalidade: nominativa-transferivel; 

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro -
LFT, criadas pelo Decreto-Lei na 2.376, de 25.11.87; 

d) prazo: 5 (cinco) anos; 

e) valor nominal: R$ 1,00 (SELIC); 
R$ 1.000,00 (CETIP) 

f) características dos títulos a serem substituídos: 

SE LIC 
TÍTULO VENCIMENTO QUANTIDADE 
681447 01.03.1998 8.116.720.476 
681447 01.04.1998 12.122.264.167 
681447" 01.06.1998 29.873.013.64T 
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CE TlP 
TÍTULO 
N 
N 
N 
N 
N 

VENCIMENTO 
01.02.1998 
01.03.1998 
01.04.1998 
01.05~1998 

01.06.1998 

QUANTIDADE 
9.896 

I0.21T 
10.652 
11.106 
11.578 

g) Previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem 
emitidos: 

SE LIC 
COLOCAÇÃO ___ VENCIMENTO 

02.03.1998 01.03.2003 
01.04.1998 01.04.2003 
01.06.1998 01.05.2002 

CE TlP 
COLOCAÇÃO -- VENCIMENTO 

02.02.1998 01.11.2001 
02.03.1998 01.03.2002 
01.04.1998 01.06.2002 
04.05;1998 01.06.2002 
01.06.1998 01.08;2002 

TÍTULO 
681825 
681826 
681430 

TÍIULO 
.N 
N 
N 
N 
N 

DATA..:BASE 
02.03.1998 
(fi. 04.1998 
01.06.1998 

DATA-BASE 
J)2.ot.i998 
-02.03.1998 
01.04.1998 
04.05.1998 
01.06.1998 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da 
Resolução no 565, de 20.09.79, do Banco Central; 

i) autorização legislativa: Lei n° 1.373, de 26 de janeiro de I 989, 
e Decreto n° 8.355, de 26 de janeiro de 1989. 
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§ 1° A publica:çãb do anúncio ao· leilão para oferta dos· títulos 
referidos neste artigo será feita com antecedência mínima de três dias de sua 

realização. 

§ ZO A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro encaminhará ao 
Senado Federal, para exame na Comissão de Assuntos Econômicos, toda a 
documentação referente à oferta dos títulos emitidos ao amparo desta 
Resolução, bem como a cadeia de emissões desde a origem da dívida. 

Art. 3°0 Banco Central encaminhará ao Senado Federal, até o 
décimo dia de cada mês, para exame da Comissão de Assuntos· Econômicos, 
todos os registr:os de compra e venda, em todas modalidades, dos títulos 
emitidos com base nesta Resolução, efetuados no mês anterior, até a efetivação 
da venda definitiva. 

Art. 4° O prazo máximo para o exercício da presente autorização 
é de duzentos e setenta dias contados a partir da suª publicação. 

Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

SaladasComissões,em /1 OI !J[([~ii]!';C f}( /39} 

01- JOSÉ:SERRÁ: Presidente 
02- NEY SUASSUNA: Relator 

03- ELCIO ALVARES 
04 - CARLOS BEZERRA 
05 ·- FREITAS NETO 
06 - BENI VERAS 
07 - ESPERIDIÃO AMIN 
08 - JEFFERSON PERES 
09 - PEDRO SIMON 
1 O - JOSÉ EDUARDO OUTRA 
11 - VILSON KLEINÜBING 
12.- GILBERTO MIRANDA 
13- GERSON CAMATA 
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14- JOSÉ ROBERTO ARRUDA 
15- REGINAASSUMPÇÃO 
16 - JOSÉ FOGAÇA 
1T- BELLO PARGA 
18- WALDECKORNELAS 

PARECER No 848, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Econômicos 
sobre o Projeto de Lei da Câmara no 72, de 
1997- Complementar (n° 14195, na Casa de 
origem), que dispõe sobre a fixação dos 
coeficientes do Fundo de Participação dos 
Municípios. 

RELATOR: Senador WALDE_CK ORNELAS 

I - RELATÓRIO 

Vem a esta Comissão de Assuntos Econômicos o Projeto de Lei 
da Câmara no 72, de 1997- Complementar que dispõe sobre a fixação dos 
coeficientes do Fundo de Participação dos Municípios. 

A proposição que ora se examina procede da Câmara dos 
Deputados e resulta do esforço de compatibilaç_ão_e apm'Leitamento de vários 
projetas em tramitação que tratavam de matéria semelhante. A proposta 
resultante do exame realizado naquela Casa apresenta os seguintes pontos 

. . . 
pnnc1pa1s: 

1 . Os m1igos primeiro e segundo, apesar de dispor sobre a 
regra pemanente para o rateio do FPM, baseado no critério populacional, 
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regularizam as .. distorçõ~s .provocadas. pelo :Hirfumemo; nos ú~timos ªJ;Ios·, de 
centenas de novos municípios. 

2. Assim é que os coeficientes passarão a ser calculados e 
reajustados anualmente pelos dados oficiais de recenseamento fornecidos 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -IBGE. Sendo regra de 
aplicação dinâmica, evita-se que se reproduzam as distorções, mesmo 
quando, no futuro, venham a ser criados novos municípios. · 

3. Os municípios que. no momento de vigência da nova lei, 
estejam enquadrados em coeficiente superior ao que seria detenninado pela 
sua população efetiva, não sofrerão tmpacto imediato: o artigo segundo 
estabelece transição até o ano de 2.00:2, reduzindo-se o excesso em vinte por 
cento a cada.exercício. 

4. Passam a ser beneííciários da Reserva instituída pelo 
Decreto-Lei 11° 1.881, de 1.7 de agosto de 1981, os mumcíptos que se 
enquadrem no coeficiente de 3,8 (três inteiros e oito décimos) o que abrange 
aqueles com população acima de 142.000 habitantes. 

5. Aos mwlicipios das capitais. mantêm-se a participação 
conjunta de l 0%, distribuída de acordo com o critério esrabeiecido no § la 
do art. 91 do Código Tributári_o_Nacional (Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 
1966 ). É mantido, para eles_ o coeficiente arribuíào em 1997, mesmo que 
tenham perdido população. 

6. Ao IBGE é atribuída a função de calcular a renda per capila, 
para os efeitos de aplicação da Lei Complementar. 

7. Ao projeto não foram apresentadas emendas. 

II - VOTO DO RELATOR 

Direito Financeiro é matéria compreendida na competência 
legislativa da União, de acordo com o disposto no art. 23, inciso I, da 
Constituição. Ao Congresso Nacional cabe dispor sobre o mesmo assunto, 
nos termos do art. 48, inciso I, do Diploma Supremo, e a iniciativa de leis 
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complementares está a cargo de qualquer membro ou Comissão da Cãmara 
dos Deputados ou do Senado Federal, consoante disoõe o seu art 61. caout 

A par da le~:-r:~timidadc da miciativa. a proposição P.ào contraria 
qualquer dispositivo constitucional ou princípio do direito. 

A esta Comissão compete. nos termos do art. 99. incisos J e IV, 
do Regimento Interno do Senado FederaL examinar a matéria sob os seus 
aspectos econômico e financeiro e sobre ela emitir parecer. 

Acreditamos que a oportum~da-de da inicíatí\·ae o ponTo central 
da discussão que se pode em tomo dela realizar, haja vista que trata de um 
tema da maior urgenc1a em face do seu impacto nas finanças públicas 
mumc1pars. 

Por todos os seus aspectoStneTÍtórios e atendendo à aspiração da 
maioria dos municípios brasileiros, somos pela aprovação da proposição em 
exame. 

Sala das Comissões, em 11 de dezembro de 1997 

01- JOSÉ SERRÁ: Presidente 
02- WALDECK ORNELAS: Relator 

03 - ESPERIDIÃO AMIM 
04 - FREITAS NETO 
05 -JOSÉ· FOGAÇA 
06 - BENI VERAS 
07- ALBINO BOAVENTURA 
08 - BELLO PARGA 
09 - GILBERTO- MIRANDA 

10- JOSÉ-EDUARDO OUTRA 
11 - JOEL DE:HOLLANDA-
12.- GERSON CAMA TA 
13 - ONOFRE QUINAN 
14- VILSON KLEINÜBING 
15- LEVY DIAS .L 
16- ELCJO ALVARES 
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LEG!SLAÇÃO-GfTADA, ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 23. É competência comum· da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios: 

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições 
democráticas e conservar o património público; 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Art. -iS. Cabe ao Congresso Nacion<J L com a sanção do Presidente da República. 
n:'io exigida esta para o especificado nos arts. 4<J. 5 I c 52. dispor sobre todas as 
matérias de competência da Uni<io. especialmente sobre: 

I - sistcm<t tributário. arrccadaç;io c distribuiç;io de rendas: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------~----

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 
membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, 
aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, 
na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 

§ 12 São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 

I -fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; 

II - disponham sobre: 

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração 
direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; 

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e 
orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos 
Território5; 

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, 
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma 
e transferência de militares para a inatividade; 

d) organização do Ministério Público e da Defenso_riaPública da União, 
bem como nonnas gerais para a organização do Ministério Público 
e da Defensaria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios; 

e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da 
administração pública. 

§ 22 A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara 
dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do 
eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos 
de trés décimos por cento dos eleitores de cada um deles. 

-R-----~-·-------------------------------------------------------------------------------------------
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. O SR •. PBESIDENTE2, (Antonio Carlos Magalhães) 
-O expediente lido vai à publicaçãõ. - -

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O Projeto de Lei da Câmara n2 72, de 1997 - Com
plementar, cujo parecer foi lido anteriormente, ficará 
perante a Mesa durante cinco dias úteis, a fim -de re
ceber emendas, nos termos do art. 235, 11, d, do Re
gimento Interno, combinado com o art. 42 da Resolu-
ção nº 37, de 1995, do Senado Federal. · · 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-A Presidência recebeu a Mensagem no 221, de 1997 
(n2 1.511/97, na origem), de 10 do corrente, pela qual o 
Presidente da República, nos termos do art. 52, inciso V, 
da Constituição Federal, solicita seja autorizada a con
tratação de operação de crécfrto externo, no vabr equiva
lente a até U$155,000,000.00 (cento e cinqüenta e cinco 
milhões de dólares norte-americG,os), de principal, entre 
a República Federativa do Brasil e o Banco Internacional 
para Reconstrução e DesenvoMmento - BIRD, destina
da ao financiamento parcial do Projeto de Suporte à Re
forma do Setor Ciência e Tecnologia- PADCT/111. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos (\Aa.galhães) 

- Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de 
emendas ao Projeto de Lei da Câmara no 92, de 1992 
(n2 1.308/88) que dispõe sobre a remuneração dos 
profissionais diplomados pelas escolas técnicas e indus
triais de nível médio, e determina outras providências. 

Não tendo recebido emendas, a matéria será 
incluída oportunamente em Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Esgotou-se ontem O prazo previsto no art. 91 .--§ -32, 

do Regimento Interno, sem que tenha sido .interposto 
recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, do 
Projeto de Lei do Senado n2 259, de 1996, de autoria 
do Senador Hugo Napoleão, que acrescenta parágra
fo ao art. 18 da Lei n2 8.036, de 11 de maio de 1990, 
que dispõe sobre a sistemática de saque do FGTS. 

A matéria foi aprovada em apreciação conclusi
va pela Comissão de Assuntos Sociais. 

O projeto vai à Câmara dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-A Presidência, nos termos do art. 158, § 42 , do Regi
mento Interno, comunica ao Plenário que, em virtude da 
não realização da sessão delibercifiva ordinária de hoje, 
ficaram automaticamente transferidas para a sessão de
liberativa ordinária de amanhã as inscrições dos orado
res da Hora do Expediente daquela sessão, decftcada a 
comemorar o centenário da cidade de Belo Ho1izonte. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, propostas de emendas à Constitui
ção que serão lidas pelo sr. 12 Secretário em exercí
cio, Senador Cartas Patrocínio. 

São lidas as seguintes: 

PROPOSTA DE EM~~DA À CONSTITUIÇÃO 
N° 42, DE 1997 

AHera dispositivos dos artigos 165, 
166 e 167 da Constituição Federal 

As Mesas da Câ.rnara dos Deputados e do Sendo 
Federal, nos termos do § 3º do art 60 da Constituk,:ão 
Federa!, promulgam a seguinte Emenda ao texto consti
tuciôiial: · · · · · - · --

Art 1° Os§§ 62 e 7º dO art 165, o iriso U do§ 32 do 
art 166 e o iriso I do art 1õl passam a vigxar com a se
Ql.iíe re:l<:ção: 

• Art. 165 ·~~·· ........................................ .. 

§ 6º O projeto de lei orçamentária será 
acompanhado de: 

I - demonstrativo regionalizado do efeito, 
sobre as receitas e despesas, decorrente de isen
ções, anistias, remissões, subsídbs e benefícios 
de natureza econôrnK:a, tJiJutária e creditícia; 

11 - demonstrativo circunstanciado das 
obras públicas ·inconclusas, com indicação 

~ das raZões dessâ condição; " 
§ 72 Os orçamentos previstos no § SO, I e 11, 

deste artigo, COf1l)aliJiliza com o plano pluria
nual, temo entre suas furções a de reduzir desi
gualdades inter-~, segundo crilérios popula
cional, e a de garantir a condusão de obras púbfl
cas inOadas em eXercídios finan::eiros anteriores. 

"Art 166 ............................................... . 

§ 3º ...................................................... . 

11 - indiquem os recursos necessários, 
admitidos apenas os provenientes de anulação 
de despesa, excluídas as que incidam sobre: 

a) dotação para pessoale seus encargos; 
b) serviço da dívida; 
c) transferências tributárias constitucionais 

para Estados, Municípios e o Distrito Federal; 
d) dotações para prosseguimento de 

execução ou conclusão de obras púbficas ini
-- ciadas em exercícios financeiros anteriores; ou 

• Art.167 ..... :: ........... : ............................. . 
I - o início de programas ou projetes 

não incluídos na lei orçamentária anual ou a 
não-alocação de recursos aos que nela 
constaram, antes de sua conclusão. 

Art. 22 Esta Emenda Constitucional entra em vi
gor na data de sua publicação 
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Justificaçã? 

A pnncipal característica da Constituição Orça
mentária de 1988 (parte da Constituição positiva que 
dispõe sobre os orçamentos) é o seu cortado nitida
mente parlamentarista, o que se justffica pela sua 
fonte de inspiráção, a Constituição da Alemanha.· 

A conseqüência desse sistema híbrido tem sido 
alvo de críticas veementes. Um modek;> parlamentaris
ta de elaboração orçamentária inserido em um sistema 
presidencialista de governo necessita, para a garantia 
de sua funcionalkla.de, de ajuste fino quanto ao sistema 
de oon!ecção da peça normativa orçamentária e da sua 
execução, o que não ocorre com o texto vigente. 

Uma das mais graves distorções que se pode ve
rificar é uma espécie de irresponsabilidade orçamen
tária. Para além da estrita limitação do art. 166, e da 
aplicação de alguns princípios orçamentários bási
cos, nada mais é tomado em conta quando da ela
boração dessas leis, principalmente a orçamentária 
anual. A proposta do Executivo e o processo legisla
tivo parecem ser realizados a partir da percepção iso
lada da peça orçamentária, de cada exercício finan
ceiro e da realidade da administração pública nacio
nal. A sensação é de que cada orçamento anual rege 
uma realidade individualizada, sem qualquer laço com 
as leis orçamentárias passadas e futuras. 

São frutos diretos dessa distorção as obras pú
blicas inacabadas. O orçamento federal de determi
nado exercício aloca um expressivo montante de re
cursos para determinada obra pública, por isso tido 
como necessária: esses recursos são empregados 
nessa obra; constata-se a insuficiência da dotação; e 
a obra publica é abandonada, inconclusa! 

É fá::i ver que o ~ eçp e a gestão de recursos pú
bicos nessas obras somente é razoável e justificável, se, de
les, sobrevier um benefício oora o oontri:Juinte, uma utilidade 
a sustentar o dispêndio, uma razão pública bastante para 
sustentar o deserrtxJiso de recursos financeiros que não 
são propriedade da pessoa do governante ou da formação 
momentânea do Parlamento, mas, antes e pnncipainente, 
são púbiK:os. de ongem na Nação brasileira, perscnalizada 
pelo oontri:Juinle, e mesmo destiro. Uma obra incordusa 
gera múltiplos efeitos em sentido diametralmente oposto: 
não é utilizáyel, por não reunir condições de entrega ao ÜsO 
púbico ou de utilidade pública; deteriora-se pela rrordJ.. 
são e aba oo 10, sepulla."do a obra em ~ua parte exea..'llrll 
e os recursos fnarceiros até entá:l açkados; onem prdm
dai 1 ente o c:onll'iJut-ne, o Eslaoo e o j)!Óp!iO Parlamenio, eSte 
porq.e se vercí en\ldvi::D runa talat'.a para alocar recursos 
a i1Yesli 1 e to já ri::iado em exen:ído anteriores -onde 1am
bém foi rduido após duras g~- a pocierá ser al!q.lela
do por outras prioridades. ditms pe:1 casuísmo. peio rre
ciatismo ou pelo clienteisrro. 

A responsabilidade na gestüo :inanceira federal 
deve, necessariamente, passar pela obrigação, erigi
da contra os participes ativos da elaboração da lei 

255 

orçam_entária anual, o Executivo e. o Congresso Na
cional, de somente retirarem ·uma obra pública dos su

. cessivos exercícios financeiros após a sua conclusão. 
É buscando es.se eteito que apresentamos a 

presente proposta de emenda à Constituição. 
A primeira obfigação que impomos leva à neces

sidade de o projeto da lei orçamentária anual ser 
acompanhado de um demonstrativo circunstanciado das 
obras públicas inconclusas, com a indicação clara e téc
nica das razões da inc::oncjusão, para que o Parlamento 
conheça, mensure e avafe a situação de pet dêt ria. 

Também insenmos, como principio constitucio
nal, ao lado da eliminação das desigualdades regionais, 
a indisponibilidade das obras públicas, obrigando a sua 
_co.ri:!u5ao.~ piliiipi0da.!Eiji5laç86 6rÇameiitária. · - u 

A terceira alteração do texto constitucional, que 
impomos ao art. 166, § 3º, 11, e que repUtamos de es
pecial importância para a consecução dos objetivos a 
q1.1e .nos propomos, incide sobre o trabalho parlamen
tar em relação à lei orçamentária anual, para proibir a 
aprovação de emendas que atinjam dotações aloca-

. âas -para o -prosseguimento de exeCução ou conclu
são de obra pública pendente. Em tradução: uma vez 
iniciada a obra pública, ela constará em todos os or
çamentos anuais até que seja concluída. 

A última das alterações que impomos insere, 
dentre as vedaçõe.s. constitucionais, o abandono de 
obra pública já iniciada. 

O conjunto das providências que a presente 
· proposta de emenda à Constituição estabelece vai 
levar à superação de um problema gravíssimo na 
gerência de recurs-os públicos, conferindo-lhe ra
zoabilidade, moralidade administrativa e responsa
bilidade institucional. 

É pertinente recordar, da lição de Fritz Neumari<, 
que o orçamento tem quatro funções fundamentais: a 
político-financeira (que impõe a racionalidade na ges
tão orçamentária), política (equilíbrio entre grupos polí
ticos), de controle financeiro (do Executivo) e econó
mica (racionalidade da politica económica) (Theorie 
und Praxis der Budgetgestaltung, citado por Ricardo 
Lobo Torres, in ·o Orçamento na Constituição", Re
novar, Rio de Janeiro, 1995, p. 41). 

A emenda que pretendemos realiza, simulta
néameli1te,·a-fu-rição- políiico-fírliinceira e a econô-=
mica, e permite a superação de uma das mais se
veras arestas erigidas pelo sistema híbrido parla
mentar-presidencialista da Constituição Orçamentá-

. ria brasileira:-quá:Isêja-o·arvórclo-ablssar entre a con~. 
cepção, a formulação e a execução orçamentária. 

Para que <lesapareçam definitivamente do cenário 
brasileiro 6s esqueletos inacabados de obras públicas, e 
para pôr fim ao desperdício biriOilário de recursos do 
.contribuinte brasileiro, encaminhamos a presente propo
sição à deliberação do Parlamento brasileiro. 
·· · · · Sala das seissoes. 11 ae ileierribro de 1997. -
Senador Pedro Simon. 
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para proibir a. aprovação de emendas que atinjam 
dotações alocadas para o prosseguimento de exe
cução ou conclusão de obra pública pendente. Em 
tradução: uma vez iniciada a obra pública, ela cons
tará em todos os orçamentos anuais até que seja con
cluída. 

A última das alterações que impomos insere, 
dentre as vedações constitucionais, o abandono de 
obra pública já iniciada. 

O conjunto das providências que a presente 
proposta de emenda à Constituição estabelece vai 
levar à superação de um problema gravíssimo na 
gerência de recursos públicos, conferindo-lhe ra
zoabilidade, moralidade administrativa e responsa
bilidade institucional. 

É pertinente recordar, da lição de Fritz Neu
mark, que o orçamento tem quatro funções funda
mentais: a político-financeira (qu.J impõe a racionali
dade na gestão orçamentária), política (equihbrio en
tre grupos políticos), de controle financeiro (do 
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Executivo) e econõmica {racionalidade da política 
econômica) (Theorie und Praxis der Budgetgestaf
tung, citado por Ricardo Lobo Torres, in 'O Orça
mento na ConstituiÇão'; Renovar, Aio de .Janeiro, 
1995, p. 41). 

Aemenda que pretenclemos re~liza, simulta
neamente; a função politico-financeira e a econô
mica, e permite a s-uperação de u-ma das mais se~ 
veras arestas erigidas pelo sistema híbrido parla
mentar-presidencialista da Constituição Orçamentá
ria brasileira, qual seja o divórcio abissal entre a con
cepção, a formulação e ~execução orçamentária. 

Para que desapareçam definitivamente do ce
nário brasileiro os esqueletos inacabados de obras 
públicas, e para pôr fim ao desperdício bilionário de 
recursos do contribuinte brasileiro, encaminhamos a 
presente proposição à deliberação do Parlamento 
brasileiro. 

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1997. -
Senador Pedro Simon. 

31 Nome: ________ -';' 

32Nome: As~m~nrr~•~----~=== 
33 Nome: ASs~I)~tur;;;,~c......~=====~ 
34 Nome: Ass.m•!)ll;•·-------~ 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

Constituição Federal dé .1988 

• ... CAPITULO 11 
Das Finanças Públicas 

SEÇÃO I 
Normas Gerais ... 

... SEÇÃO 11 
Dos Orçamentos ... 

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo 
estabelecerão: 

I - o plano plurianual; 
11 - as diretrizes orçamentárias; 
III - os orçamentos anuais. 
§ 12 A lei que instituir o plano plurianual estabe

lecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objeti
vos e metas da administração pública federal para 
as despesas de capital e outras delas decorrentes e 
para as relativas aos programas de duração conti
nuada. 

§ 2° A Lei de Diretrizes Orçamentárias com
preenderá as metas e prioridades da administração 
ptíblica federal, incluindo as despesas de capital 
para o exercício financeiro subseqüente, orientará a 
elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá so
bre as alterações na legislação tributária e estabele
cerá e. política de aplicação das agências financeiras 
oficiais de fomento. 

§ 3º O Poder Executivo publicará, até trinta 
dias após o encerramento de cada t;>imestre, relató
rio resumido da execução orçamentária. 

§ 42 Os planos e programas nacionais, regio
nais e setoriais previstos nesta Constituição serão 
elaborados em consonância com o plano plurianual 
e apreciados pelo Congresso Nacional. 

§ 52 A Lei Orçamentária Anual compreenderá: 
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da 

União, seus fundos, órgãos e entidades da adminis
tração direta e indireta, inclusive fundações instituí
das e mantidas pelo Poder Público; 

11 - o orçamento de investimento das empresas 
em que a União, direta ou indiretamente, detenha a 
maioria do capital social com direito a voto; 

III - o orçamento da seguridade social, abran
gendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, 
da administração direta ou indireta, bem como os 
fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Po
der Público. 

§ 62 O projeto de lei orçamentária será acom
panhado de demonstrativo regionalizado do efeito, 
sobre as receitas e despesas, decorrente de isençõ-

es, anistia~. remissões, subsíçlios e .benefícios de 
natu.re;re financeira, tri!Ju\&ja e-.creditícia. 

§ 7'2 Os orçamentos previstos no § 52, 1 e 11, 
deste artigo, compatibilizados com o plano pluria
nual, terão entre suas funções a de reduzir desigual
dades inter regionais, segundo critério populacional. 

§ 82 A Lei Orçamentária Anual não conterá dis
positivo estranho à previsão da receita e à fixação 
da despesa, não se incluindo na proibição a autori
zação para abertura de créditos suplementares e 
contratação de operações de crédito, ainda que l)()r 
antecipação de receita, nos termos da lei. 

§ 9" Cabe à fei complementar: 
I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigên

cia, os prazos, a elaboração e a organização do pla
no plurianua~ da lei de diretrizes orçamentárias e da 
lei orçamentária anual. 

11 - estabelecer normas de gestão financeira e 
patrimonial da administração direta e indireta, bem 
como condições para a instituição e financiamento 
de fundos. 

Art. · 166 ós · projetes· dEf léi ·relativos ao· plano 
plurianual às diretrizes orçamentárias, ao orçamento 
anual e aos créditos adicionais serão apreciados pe
las duas Casas do Congresso Nacional, na forma do 
regimento comum. 

§ 12 Caberá a uma comissão mista permanente 
de Senadores e Deputados. 

I - examinar e emitir parecer sobre os projetes 
referidos neste artigo e sobre as contas apresenta
das anualmente pelo Presidente da República. 

11 - examinar e emitir parecer sobre os planos 
e programas nacionais, regionais e setoriais previs
tos nesta Constituição e exercer o acompanhamento 
e a fiscalização oçamentária, sem prejuízo da atua
ção das demais comissões do Congresso Nacional e 
de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58. 

§ 22 As emendas serão apresentadas na co
missão mista, que sobre elas emitirá parecer, e 
apreciadas na forrna regimental pelo plenário das 
duas Casas do Congresso Nacional. 

§ 32 As emendas ao projeto de lei do orçamen
to anual ou aos projetes que o modifiquem somente 
podem ser aprovadas caso: 

I - sejam compatíveis com o plano plurianual e 
com a lei de diretrizes orçamentárias; 

11 - indiquem os recursos necessários, admiti
dos apenas os provenientes de anulação de despe
sa, excluídas as que incidem sobre: 

a) dotações para pessoal e seus encargos; 
b) serviço da dívida; 
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c) transferências tributárias constitucionais 
para Estados, Municípios e o Distrito Federal, ou 

III- sejam relacionadas: 
a) com a correção de erros ou omissões, ou 
b) com os dispositivos do texto do projeto de lei 
§ 42 As emendas ao projeto de lei de diretrizes 

orçamentárias não poderão ser aprovadas quando 
incompatíveis com o plano plurianual. 

§ 52 O Presidente da República poderá enviar 
mensagem ao Congresso Nacional para propor mo
dificação nos projetes a que se refere este artigo en
quanto não iniciada a votação, na comissão mista, 
da parte cuja alteração é proposta. 

§ 6" Os projetes de lei do plano plurianual, das 
diretrizes orçamentária e do orçamento anual serão 
enviados pelo Presidente da República ao Congres
so Nacional, nos termos da lei complementar a que 
se refere o art. 165, § 92 • 

§ 7" Aplicam-se aos projetes mencionados nes
te artigo, no que não contrariar o disposto nesta Se
ção, as demais normas relativas ao processo legisla
tivo. 

§ 8º Os recursos que em decorrência de veto, 
emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária 
anual, ficarem sem despesas correspondentes pode
rão ser utilizados, conforme, o caso, mediante, crédi
tos especiais ou suplementares, com prévia e espe
cífica autorização legislativa. 

Art. 167(*) São vedados 
I -o início de programas ou projetes não incluí

dos na lei orçamentária anual 
11 - a realização de despesa ou a assunção de 

obrigações diretas que excedam os créditos orça
mentários ou adicionais. 

III - a realização de operações de créditos que 
excedam o montante das despesas de capital, res
salvadas as autorizadas mediante créditos suple
mentares ou especiais com finalidade precisa, apro
vados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta; 

IV - a vinculação de receita de impostos a ór
gão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do 
produto da arrecadação dos impostos a que se refe
rem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos 
para manutenção e desenvolvimento do ensino, 
como determinado ~lo art. 212, e a preStação de 
garantias às operações de crédito por antecipação 
de receita, previstas no art. 165, § 8º. 

V - a abertura de crédito suplementar ou espe
cial sem prévia autorização legislativa e sem indica
ção dos recursos corresponâentes; 

VI - a transposição, o remanejamento ou a 
transferência de recursos de uma categorik de pro-

gramação para outra ou de um órgão para .outro, 
sem prévia autorização legislativa; 

- Vil - a concessão ou utilização de créditos ili
mitados; 

VIII - a utilização, sem autorização legislativa 
específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da 
seguridade social para suprir necessidade ou cobrir 
déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive 
dos mencionados no art. 165, § 52; 

IX- a instituição de fundos de qualquer nature
za, sem prévia autorização legislativa. 

§ 12 Nenhum investimento cuja execução ultra
passe um exercício financeiro poderá ser iniciado 
sem prévia inclusão no plano piurianual, ou sem lei 
que autorize a inclusão, sob pena de crime de res
ponsabilidade. 

§ 2º Os créditos especiais e extraordinários te
rão vigência no exercício financeiro em que forem 
autorizados, salvo se o ato de autorização for pro
mulgado nos últimos quatro meses daquele exerci
cio, caso em que, reabertos nos limites de seus sal
dos, serão incorporados_ ao orçamento do exercício 
financeiro subsequente. 

§ 3º A abertura de crédito extraordinário so
mente será admitida para atender a despesas impre
visíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, 
comoção interna ou calamidade pública, observado 
o diSposto no art. 62 ... " 

(*) Emenda Constitucional n° 3, de 1993 

*Ar!. 167 ............................................................................... . 
IV- a vinculação de recetta de impos1os a órgão, fundo ou 

despesa, ressalvadas a repailição do prodtrto da arrecadação 
dos i~~ª 'llle ~-"ªf~rl!m o.lLarJJ;~l~ll e_159, ª Q.e~naçijo 
de recursos para mantrtençao e desenvolvimento do ensino, 
como determinado pelo ar't. 212, e a pres1ação de garantias às 
operações de crédtto por antecipação de receita, previstas no art. 
165, § 8°, bem assim o disposto no§ 4° deste artigo; 

§ 4° É penni1ida a vinculação de recettas próprias geradas 
pelos impos1os a que se referem os arts. 155 e 156, e dos recur
sos de que tratam os arts. 151, 158 e 159, I a e b, 11, para a pres
tação de garantia ou oontragarantia à União e 10ara pagamento de 
débitos para com esta. • 

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N2 43,.DE 1 !197 

Dispõe sobre a extinção dos tribu
nais ejuízos-especializados em matéria 
trabalhista e dá outras providências. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos- termos · do § · 32 do· art. 60 da 
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nstituiçã.o, promulgam a seguinte Emenda ao tex-
;onstitucional: . · 

Art. 12 Os arts. 105, 1 08, 1 09 e 233 da Constitui-
) passam a vigorar com as seguintes.aite@ções: 

"Art. 105. ·······································-··-· 
I - ..................... : ............... ·---·····~~~---
a) nos crimes comuns, os Governado

res dos Estados e do Distrito federal, e nes
tes e nos de responsabilidade, os desem
bargadores dos Tribunais de Justiça dos Es
tados e do Distrito Federal, os membros dos 
Tribunais de Contas dos Estac;:ios e do Distri
to Federal, os dos Tribunais Regionais Fe
derais e dos Tribunais Regionais Eleitorais, 
os membros dos Conselhos ou tribunais de 
Contas dos Municípios e os do Ministério Pú
blico da União que oficiem perante tribunais; 

h) o mandado de injunção, quando a 
elaboração da norma regulamentadora fo~ 
atribuição de órgão, entidade ou autoridade 
federal, da administração direta ou itldireta:, 
excetuados os casos de competência do Su
premo Tribunal Federal e dos órgãos da 
Justiça Militar, da justiça Eleitoral e da Justi
ça Federal;" 

"Art.1 08. ····························--··-··-··-··-
1 - ············································-···--·-·· 
a) os juízes federais da área de sua ju-

risdição, incluídos os da Justiça Militar, nos 
crimes comuns e de responsabilidade, e os 
membros do Ministério Público da União, res
salvada a competência da Justiça Eleitoral. 

"Art.1 09. . ............................................ ~. 

I - as causas em que a União, entida
de autárquica ou empresa pública federal fo
rem interessadas na condição de autoras, 
rés, assistentes ou oponentes, exceto as de 
falência, as de acidentes de trabalho e as 
sujeitas à Justiça Eleitoral; 

"Art. 233. Para efeito do art. 72, XXIV, o 
empregador rural comprovará, de cinco em 
cinco anos, perante a Justiça Estadual, o 
cumprimento das suas obrigações trabalhis
tas para com o empregado rural, na presen
ça deste e de seu representante sindical. 

§ 12 Uma vez comprovado o cumpri
mento das obrigações mencionadas neste 

artigo, fica o empregador isento de qualquer 
ônus decorrente dague'ªs ob_ri~~Q!;!S no pe
ríoâo- respectivo. Caso o empregado e seu 
representante não concordem com a com
provação do empregador, caberá à Justiça 
Estàdual a solução da c611trovércia". 

Art. 22 A lei disporá sobre a conciliação e julga
mento dos dissídios individuais e coletivos entre tra
balhadores e empregapores, abrangidos os entes de 
direito público externo e da administração pública di
reta e indireta dos Municípios, do Distrito Federal, 
dos Estados e outras controvérsias decorrentes da 
relação de trabalho. 

Art. 32 Lei de iniciativa do Poder Executivo dis
porá sobre o processo de extinção dos órgãos da 
Justiça do Trabalho e do Ministério Público do Tra
balho. 

§ 12 Os juízes togados e vitalícios e os servido
res efetivos lotados JJOs .óroi:ic>s extintos serão apro
veitados na Justiça Federal. 

§ 22 Ficam extintos os cargos de juízes classis
tas temporários. 

Art. 42 São mantidas a jurisdição e a competên
cia da Justiça do Trabalho na forma prevista na 
Constituição.Federãl e ·ná legislação vigente, até que 
seja promulgada a lei prevista no artigo 22 desta 
emenda à Constituição. 

Art. 52 Ficam revogados o inciso IV do art. 92, 
os arts. 111 a 117 e_a alínea b do inciso I do art. 128 
da Constituição FederaL 

Art. 6" Esta emenda entra em vigor na data de 
publicação. 

Justificação 

Com o advento da Revolução Industrial do Sécu
lo XVIII, o suroimento do proletariado, o poder absoluto 
do empregador sobre o empregado e o total descaso 
do estado diante da questão social, o direito do traba
lho originou-se como natural reação contra o poder 
econômico que não âava qualquer chance ao trabalha
dor de se defender. Essa realidade reclamava de ime
diato alterações tanto na ordem econômica, quanto na 
social, por intermédio de instrumentos que permitissem 
um certo equilíbrio entre as forças, a fim de livrar a ab
sorção do homem pelo processo econômico. 

Fazia-se mister a intervenção jurídica do esta
do que, de mero espectador nos moldes liberais 
clássicos, passava a interferir em favor do mais fra
co, o proletariado, por meio de leis que limitassem o 
poder do empregador e assegurassem os direitos 
básicos para o trabalhador, tais como o direito ao 
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descanso, à limitação da jornada diária de trabalho, 
ao. repouso seman~l, às feria~ anuais, o' direitp ao 
justo salário, à-proteção ·dà vida, .da- saúde ê"segu
rança física, à proibição de discriminações 'da mulher 
e dos menores e outros valores._ 

Mais tarde, com o intuito de resolver os confli
tos entre trabalhadores e empregadores, o estado 
institui o poder judiciário especializado. ' 

Não há dúvida que a proteção do trabalhador 
continua sendo necessária, uma vez que é ele o 
economicamente frágil, o hipossuficiente e, como tal, 
deve ser preservado através da tutela do estado que 
cuida de expedir leis com esse objetivo. 

Atualmente, porém, questiona-se muito sobre a 
necessidade ou não de _uma _justiça especializada 
em questões trabalhistas. Isso porque caminhamos 
cada vez mais para uma sociedade essencialmente 
organizada em grupos que se situam como interme
diários entre o indivíduo e o estado. Os grupos cata
lisam os interesses individuais, em cujo nome agem 
como síntese, afastando assim os males do estatis
mo e do individualismo. 

Com a liberdade sindical outorgada pela Cons
tituição de 1988, os sindicatos se fortaleceram e hoje 
possuem grande poder de pressão e avançam com 
desenvottura para a maturidade. 

Essa evolução está fazendo nascer a vontade 
de se buscar instrumentos alternativos para a solu
ção dos conflitos desses_grupos, sem ter que re
correr a mecanismos emperrados, ineficientes e 
caros. 

Nos países desenvolvidos, as soluções arbi
trais, quer por árbitros individuais ou coletivos (con
selhos, comissões de fábrica, comissões de concilia
ção ... ) já são bastante frequentes. 

Não se sustenta mais a tese de que o estado 
deve ser o único detentor do monopólio da justiça 
privada para evitar a lei do mais forte. O estado con
temporâneo deve reconhecer a livre atuação dos . _ 
grupos organizados que comporão seus interesses 
dentro dos limites estabelecidos pela lei. Assim, a li
vre negociação, mediante a qual os sindicatos fir
mam com o empregador as regras que devem go
vernar suas relações, constituem uma conquista in
separável do atual modelo de estado. 

Não mais nos encontramos na época-em que o-- -
Estado dE -·e assumir a tutela do mais fraco do modo 
como era praticado a partir do advento da Revolução 
Industrial, no século XVIII. 

Estamos convencidos de que o caminho a se
guir reside no pluralismo dos grupos sociais de que 
resulta a pluralidade das fontes do direito do traba
lho, de modo a harmonizá-lo com o interesse estatal, 
o que deve ser cada vez mais voltado para fins não 
mais tutelares, servindo, a partir de agora, de respal-

do à autotulela dos trabalhadores na organização 
das relações coletivas de trabalho. 

Nesse contexto, insere-se nossa proposta de 
extinção da justiÇa do Trabaiflo, uni. resqulcio do Es

Jado___N_o_yo e da ingeÍência gpvemame_ntal nos __ sindi
catos, que ainda perdura na nossa leglsfaÇão traba
lhista a qual reflete os--diversos efeitos do vetusto 
corporativismo -- símbolo das preocupações de Ge
túlio Vargas com os movimentos dos trabalhadores. 

Ademais, a Justiça do Trabalho, organiza,:_ 
com o instuito de atender aos interesses das corpon~ 
ções, acolheu a figura do juiz classista, estabelecere: : 
urna paridade artificial que, na prática, tem se revela<;,·. 
inútil, pois o voto do- classista dos trabalhadores ;: :: 
presta para defender os interesses do trabaihador e, '

classista dos empregadores se inclina em favor dos i::· 
teresses do empregador, restando ao Juiz Preside;.,~· 
da Junta de Conciliação e Julgamento a decisão final 

Por ser urna Justiça Federal, há toda uma sé:·:.-_., 
de custos que a tomam extremamente onerosa p<cé; 
a nação sem que traga benefícios sociais campa''· 
veis com o seu custo. 

Por outro lado, a demora na solução das cam:.:.:• 
trabalhistas tem trazido prejuízos sérios para os c:;
rnandantes. Recursos jualclais siJcessivos podem , .. ' 
interpostos levando questões, muitas vezes, de insig. · · 
ficante vaiar econõmico até o Supremo Tribunal Fec;,•
ral. Lides que poderiam ser resolvidos com certa tac:i'
_Qa.de por juízes comuns, tendo em vista o caráter p 
dominantemente conciliatório dos procedimentos t 
balhistas, acabam se transformando em insolúveis, t: ·.·. 
tos são os artifícios processuais e instâncias disponívc~--

Ressalte-se, ainda, que, enunciados, com CC.· 

teúdo de leis, do Tribunal Superior do Trabalho, vh:~ 
extrapolando os limites de sua competência juris': 
cional. Tais decisões dificultam a solução rápida c:.-é-

- litígios, criando difeentes interpretações e conftit:..>.·· 
entre a lei e as orientações do TST. 

Infelizmente, a Justiça do Trabalho vem ser.:·:: 
chamado de justiça do desempregado, pois só aco 
de o trabalhador depois que o desemprego já se 
abateu sobre ele. E se socorre mal, sabemos que os 

_ resyft-ªd.Qs podem ser trágicos. Mais lamentável, ain-
da, é o fato de que os trabalhadores sejam pratica
mente obrigados a aceitar acordos perante as Jun
tas de Conciliação e Julgamento, uma vez que não 
dispõem de condições econômicas, nem estão dis
postos e esperar indefinidadmente pela solução. 

Acreditamos que os motivos que elencamos jus
tificam plenamente nossa iniciativa de apresentar esta 
proposta de emenda à Constituição, para cuja aprova
ção contamos com o apoio dos nossos ilustres Pares. 

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1997. 
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ou pelos tribunais dos EStados, do Distrito Federal e 
Territórios, quando denegatóiia a d~isão; 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

c) as causas em que forem partes Estado es
trangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, 

······························-····-······-·-·······-···-··,···············____cio_outro, Município _ou pessoa residente ou domici-
Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Jus- liada no País; 

tiça: 
I-processar e julgar, originariamente: 
a) nos crimes comuns, os Governadores dos 

Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de 
responsabilidade, os desembargadores dos Tribu
nais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os 
membros dos Tribunais de Contas dos Est;idos e do 
Distrito Federal, os dos Tribunais Regionp.is Fede
rais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Traba
lho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de 
Contas dos Municípios e os do Ministério Público da 
União que oficiem perante tribunais; 

b) os mandados de segurança e os habeas 
data contra ato de Ministro de .Estado ou do próprio 
Tribunal; 

c) os habeas corpus, quando o coator ou o 
paciente for quaisquer das pessoas mencionadas na 
alínea a, ou quando o coator for Ministro de Estado, 
ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; 

d) os conflitos de competência entre quaisquer 
tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, o, bem 
como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e 
entre juízes vinculados a tribunais diversos; 

e) as revisões criminais e as ações rescisóriàs 
de seus julgados; 

f) a reclamação para a preservação de sua com
petência e garantia da autoridade de suas decisões; 

g) os conflitos de atribuições entre autoridades 
administrativas e judiciárias da União, ou entre auto
ridades judiciárias de um Estado e administrativas 
de outro ou do Distrito Federal, ou entre as deste e 
da União; 

h) o mandado de injunção, quando a elabora
ção da norma regulamentadora for atribuição, de ór
gão, entidade ou autoridade federal, da administra
ção direta ou indireta, excetuados os casos de com
petênc :;t do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos 
da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do 
Trabalho e da Justiça Federal; 

11 -julgar, em recurso ordinário: 
a) os habeas corpus decididos em umca ou 

última instância pelos Tribunais Regionais Federais 
ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e 
Territórios, quando a decisão for denegatória; 

b) os mandados de segurança decididos em 
única instância pelos Tribunais Regionais Federais 

__ III -julgar, em l"eQI.H$0 especial, as causas de
cididas, em única ou última instância, pelos Tribu
nais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Esta
dos, do Distrito Federal e Territórios, quando a deci
são recorrida: 

a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar· 
lhes vigência; 

b) julgar válida lei ou ato de governo local con
testado em face de lei federal; 

c) der a lei federal interpretação divergente da 
que lhe haja atribuído outro tribunal. 

Parágrafo único. Funcionará junto ao Superior 
Tribunal de Justiça o Conselho da Justiça Federal, 
cabendo-lhe, na forma da lei, exercer a supervisão 
administrativa e orçamentária da Justiça Federal de 
primeiro e segundo graus. 

Art. 112. Haverá pelo menos um Tribunal Re
gional do Trabalho em cada Estado e no Distrito Fe
deral, e a lei instituirá as Juntas de Conciliação e Jul
gamento, podendo, nas comarcas onde não forem ins
tituídas, atnbuir sua jurisdição aos juízes de direito. 

Art. 113. A lei disporá sobre a constituição, in· 
vestidura, jurisâiÇão; competência,- garantias e condi
ções de exercício dos órgãos da Justiça do Traba
lho, assegurada a paridade de representação de tra
balhadores e empregadores. 

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho conci
liar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre 
trabalhadores e empregadores, abrangidos os entes 
de direito público externo e da administração pública 
direfa-eTnâirefá dos Municípios, do Distrito Federal, 
dos Estados e da União, e, na forma da lei, outras 
controvérsias decorrentes da relação de trabalho, 
bem como os litígios que tenham origem no cumpri
mento de suas próprias sentenças, inclusive coletivas. 

§ 1° Frustrada a negociação coletiva, as partes 
poderão eleger árbitros. 

§ 2º Recusando-se qualquer das partes à ne
gociação ou à arbitragem, é facultado aos respecti
vos sindicatos ajuizar dissídio coletivo, podendo a 
Justiça do Trabalho estabelecer normas e condiçõ
es, respeitadas as disposições convencionais e le
gais mínimas de proteção ao trabalho. 

Art. 115. Os Tnbunais Regionais do Trabalho 
serão compostos de juízes nomeados pelo P;-esidcn· 
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te da República, sendo dois terços de juízes togados 
vitalícios e um terço de juízes classistas temporários, 
observada;- entre os juízes· togados, a'proporci()flali~ 
dade estabelecida no art. 111, § 1 º, L 

Parágrafo único. Os magistrados dosTnbunais 
Regionais do Trabalho serão: 

I - juízes do trabalho, escolhidos por promoção, 
alternadamente, por antigüidade e merecimento; 

11 - advogados e membros do Ministério Públi
co do Trabalho, obedecido o disposto no art. 94; 

III - classistas indicados em listas tríplices pe
las diretorias das federações e dos .sindicatos com 
base territorial na região. 

Art. 116. A Junta de Conciliação e Julgamento 
será composta de um juiz do trabalho, que a presidi
rá, e dois juízes classistas temporários, reprec 
sentantes dos empregados e dos empregadores. 

Parágrafo único. Os juízes classistas das Jun
tas de Conciliação e Julgamento serão nomeados 
pelo Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, 
na forma da lei, permitida uma recondução. 

Art. 117. O mandato dos representantes clas
sistas, em todas as instâncias, é de três anos. 

Parágrafo único. Os representantes classistas 
terão suplentes. 

Art. 233. Para efeito do art. 7º, XXIX, o empre
gador rural comprovará, de cinco em cinco anos, pe
rante a Justiça do Trabalho, o cumprimento das suas 
obrigações trabalhistas para com o empregado rural, 
na presença deste e de seu representante sindical. 

§ 1º Uma vez comprovado o cumprimento das 
obrigações mencionadas neste artigo, fica o empre
gador isento de qualquer õnus decorrente daquelas 
obrigações no período respectivo. Caso o emprega
do e seu representante não concordem com a com
provação do empregador, caberá a Justiça do Tra
balho a solução da controvérsia. 

§ 2° FICa ressalvado ao empregado, em qual
quer hipótese, o direito de postular, judicialmente, os 
.;réditos que entender existir, relativamente aos últi
mos cinco anos. 

§ 3º A comprovação mencionada neste artigo 
poderá ser feita em prazo inferior a cinco anos, a cri
tério do empregador. 

Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Fe
derais: 

I -processar e julgar, originariamente: 
a) os juízes federais da área de sua jurisdição, 

incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Traba
lho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os 

membros do Ministério Público da União, ressalvada 
a competência da Justiça Eleitoral; 

.I:J) as Fevis.ões crimjnais.e ~ açôes rescisórias 
de julgados seus ou dos juízes tedérais da régião; 

ç) QS ~Ocl~~S g!J~seguraflça. e Htlbeas data 
contra ato elo pf6pfiõ Trib-unal ou de juiz federal; 

d) os habeas corpus, quando a autoridade 
coa tora for juiz federal; 

e) os conflitos de competência entre juízes fe
derais vinculados ao Tribunal; 

11 -julgar, em grau e recurso, as causas decidi
das pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no 
exercício da competência federal da área de sua ju
risdição. 

Art. 109. Aos juízes federais compete proces
sar e julgar. 

I - as causas em que a União, entidade autár
q;.~ica ou empresa pública federal forem interessadas 
na condição de autoras, rés, assistentes ou oponen
tes, exceto as de falência, as de acidentes de traba
lho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do 
Trabalho; 

11 - as causas entre Estado estrangeiro ou or
ganismo internacional e Município ou pessoa domici
liada ou residente no Pais; 

III - as causas fundadas em tratado ou contra
to da União com Estado estrangeiro ou organismo 
internacional; 

IV - os crimes políticos e as infrações penais 
praticadas em detrimento de bens, serviços ou inte
resse da União ou de suas entidades autárquicas ou 
empresas públicas, excluídas as contravenções e 
ressalvaclél a_ C<)_mpetência da Justiça Militar e da 
Justiça Eleitoral; 

V - os crimes previstos em tratado ou conven
ção internacional, quando, iniciada a execução no 
País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no 
estrangeiro, ou reciprocamente; 

VI - os crimes contra a organização do traba
lho e, nos casos determinados por lei, contra o siste
ma financeiro e a ordem econômico-financeira; 

VIl - os habeas corpus, em matéria criminal 
de sua competência ou quando o constrangimento 
provier de autoridade cujos atos não estejam direta
mente sujeitas a outra jurisdição; 

VIII -os mandados de segurança e os habeas 
data contra ato de autoridade federal, excetuados os 
casos de competência dos tribunais federais; 

IX - os crimes cometidos a bordo de navios ou 
aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Mi
litar; 
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X -os crimes de ingresso ou permanência: irre
gular de estrangeiro; a execu-ç:ãu-de carta::rogatória, 
após o exequatur, e de sentença estrangeira, após 
a homologação, as causas referentes à nacionalida
de, inclusive e respectiva opção-;-e à naturalização; 

XI- a disputa sobre direitos indígenas. 
§ 12 As causas em que a União for autora se

rão aforadas na seção judiciária onde tiver domicílio 
a outra parte. 

§ .22 As causas intentadas contra a União po
derão ser aforadas na seção judiciária em que for 
domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o 
ato ou fato que deu origem à demanda ou onde es
teja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal. 

§ 32 Serão processadas e julgadas na Justiça 
estadual, no foro do domicílio dos segurados ou be
neficiários, as causas em que forem parte fnsfiti.JiÇão 
de previdência social e segurado, sempre que a co
marca não seja sede de vara do juizo federal, e se 
verificada essa condição, a lei poderá permitir que 
outras causas sejam também processadas e julga
das pela Justiça estadual. 

§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, o recur
so cabível será sempre para o Tribunal Regional Fe
deral na área de jurisdição do juiz de primeiro grau. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA 
SECRETARIA GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Art 7"- São direitos dos trabalhadores urbanos 
e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social: 

XXIV - aposentadoria; 

Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário: 

I~ -os Tribunais e Juízes do Trabalho; 

Art. 128. O Ministério Públicu abrange: 
I - o Ministério Público da União, que com-

preende:· 
a) o Ministério Rúblico Federal; 
b) o Ministério Público do Trabalho; 
c) o Ministério Público Militar; 
d) o Ministério Público do Distrito Federal e 

Territórios; 

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- As propostas de emendas à Constituição que ãca
bam de ser lidas estão sujeitas a disposições espe
cíficas, constantes dos arts. -354 e seguintes do Re= 
gimento Interno. 

As matérias serão publicadas e despachadas à 
Comissão de Constrtuição, Justiça e Cidadania. 

Sobre a mesa, projetes que serão lidos pelo Sr. 
12 secretário em exerefc1o, Senador Carlos Patrocínio. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N1! 290, DE 1997 

Cria a Escola Agrotécnica Federal 
de Gurupi, no Estado do Tocantins_ 

-------o Congn:s-so Nacional decreta: 
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a 

criar a Escola Agrotécnica Federal de Gunupi, no Es
tado do Tocantins. 

Art. 22 A Escola Agrotécnica Federal de Gunupi 
manterá cursos de nível médio e profissionalizante, 
a serem definidos pelo Ministério da Educação e do 
Desporto. 

Art. 3º A instalação do estabelecimento de en
sino de que trata esta lei subordina-se à prévia con
signação, no Orçamento da União, das dotações ne
cessárias, assim como à criação dos cargos, funções 
e empregos indispensáveis ao seu funcionamento, 
por iniciativa exclusiva do Presidente da República. 

Art. 4º O Poder Executivo, ouvidos o Ministério 
da Educa~ o ~elo_ Qespprto_ ~- as_ §_ep_r§ari_as d~_ 
Educação Estadual e Municipal, regulamentará esta 
lei no prazo de noventa dias, contados a partir de 
sua vigência. __ 

Art. 5º Esta lei entra em vjgQ[_na clªti!_d-ª__§_ua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

-Justificação 
O Município de Gunupi está localizado na re

gião ocidental do Estado do Tocantins, sendo acida
de pol() d~ 1 O" ~egiãQ ~dministrativa _do §;~<i_o, _l~o 
seu. redor, diversos municíJJios utilizam-se de sua es
trutura, notadamente nas âreas de educação e saú
de. Sua economia, como vocação natural do próprio 
Estado do Tocantins, concentra-se essencialmente 
na agropecuária, onde destaca-se a produção de ar
roz, milho e soja, bem como a bovinocultura e suíno
cultura. A carência_d_e_técnicos com formação acadê
mica tem inviabilizado diversos projetes agropecuá
rios da região, razão ·pela qual apresentamos o pre
sente projeto de lei, que se coadu:;,~ ao espírito do 
atual governo de incrementar o ensino técnico-pro·· 
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iissionalizante junto ao superado modelo de ensino 
superior. 

Espero, pois, a." aprovação dos nobres pares à 
proposta. 

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1997. -
Senador Leomar Quintanilha. 

(À Comissão de Educação - decisão 
terminatwa~) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N2 291, DE 1997 

Cria o Adicional de Melhoria Am
biental - AMA, incidente sobre os preços 
de venda dos combustíveis fósseis e o 
Fundo de Apoio à Melhoria Ambiental -
FAMA e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 2 É criado o Adicional de Melhoria Am

biental - AMA, incidente sobre os preços de venda 
de gasolinas automotivas, de óleo diesel, de óleos 
combustíves derivados de petróleo e de carvão mi
neral, com a finalidade de prover recursos para esti
mular a pesquisa e o uso de alternativas energéticas 
provenientes de fontes renováveis e para promover 
ações de conservação da_energia. 

Parágrafo único. O Adicional de Melhoria Am
biental - AMA aplica-se aos preços de venda das 
companhias distribuidoras de produtos do petróleo e 
das empresas produtoras de carvão mineral aos 
seus revendedores ou consumidores, e será cobra
do à alíquota de oito por cento. 

Art. 22 As empresas distribuidoras de produtos 
do petróleo e as produtoras de carvão mineral depo
sitarão mensalmente, até o décimo dia útil do mês 
seguinte ao da arrecadação, em agência do Banco 
do Brasil S/A, os valores cobrados como Adicional 
de Melhoria Ambiental, na conta corrente do Banco 
Nacional de Desenvolvimento económico e Social -
BNDES, específica para o AMA. 

Art. 32 O produto da arrecadação do AMA, 
mais c:; "alores obtidos como resultados das aplica
ções a que se referem os parágrafos 12 e 22 do art. 
52, constituirão o Fundo de Apoio à Melhoria Am
biental- FAMA. 

Art. 42 A gestão da aplicação dos recursos do 
Fama, em conformidade com as diretrizes estabele
cidas nesta lei, será feita pelo Conselho Diretor, 
composto por sete representantes do Poder Executi
vo e seis indi('.ados por entidades representativas de 
segmento~ a:: r:·."-';;edade civil, assim distribuídos: 

a) do P0der Executivo: 

I - Um. representante do Ministério de Minas e 
l=nergiá; -

11 - um representante do Ministério da Agricul
tura e do Abastecimento; 

III- um representante do Ministério do Meio Am
biente, dos Recur:sOs Hídricos e da Amaiónia Legal; 

IV - um representante do Ministério da Ciência 
_ e Tecnologia; 

V - um representante do Ministério dos Trans
portes; 

VI - um representante do Ministério da Indús
tria, do Comércio e do Turismo; e 

VIl - um representante da Secretaria de As
suntos Estratégicos. 

b) da Sociedade Civil: 
I - Um representante das organizações de pro

teção ambiental; 
11 - um representante das entidades promoto-

ras do desiúivo!Vimento cientifico e tecnológico; - -
III - um representante dos produtores de álcool; 
IV- um representante dos industriais; -
V - um representante das empresas- de trans-

portes, locadoras e taxistas; e 
VI- um representante dos produtores de energia 
Parágrafo único. O Presidente da República 

escolherá dentrE! os membros do Conselho Diretor 
do Fama o seu Presidente. 

Art. 52 A destinação dos recursos do Fama 
obedecerá à-seguinte distribuição: 

I - 20% (vinte por cento) para programas de 
pesquisa, desenvolvimento e demonstração do uso 
de combustíveis derivados da biomassa; 

11- 10% (dez por cento) para projetes de con
servação de energia nas áreas industrial e de trans
portes; 

III - 30% (trinta por cento) para programas de 
estado, pesquisas e implantação de sistemas de 

_transporte urbano de massas que preservem a quali
- dade ambiental urbana; e 

IV - 40% (quarenta por cento) para programas 
que objetivem o ·a:umemto dé compétitividade dos 
custos de combustíveis derivados da biomassa já 
em uso e de outros que venham à se tomar econo
micamente viáveis como combustíveis alternativos. 

§ 12 As aplicações enquadradas no inciso I 
deste artigo serão classificadas como opemções de 
empréstimo reembolsável a juros reduzidos e prazos 
longos, compatíveis com a carência adequada ou 
em face de sua excepcional relevância, apesar de 
não oferecer condições de retomo imediato, a crité
rio do Conselho Diretor, como desembolso do Fun7 
do, segundo dispuser o Regulamento. 
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§ 22 As aplicações enquadradas nos incisos 11 
e III serão real~dàs na modarldaçl~ ~ §!mpréstimo 
reembolsável a juros reduzidos e· prazos longos, 
compatíveis com a carência adequada. 

§ ~ A parcela constante do inciso IV destina
se a transferir recursos para os produtores de com
bustíveis derivados da biomassa, considerados tec
nicamente viáveis, proporcionalmente às quantida
des comercializadas mensalmente, conforme regula
mento próprio, que considerará possíveis aumentos de 
produtividade para efeitos de premiaçã.o apropriada 

§ 42 O Conselho Diretor divulgará, semestral
mente, de forma clara, ampla e completa, relatório 
dos resultados e de suas decisões. 

Art. 6'1 A regulamentação do disposto nesta lei, 
que incluirá a duração do mandato e as atribuições 
dos membros do Conselho Diretor do Fama, será 
feita pelo Poder Executivo, no prazo de trinta dias, a 
partir de sua publicação. ' 

Art. 7> Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 8" Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, realizada em junho de 
1992, no Rio de Janeiro- o Earth Summit- propi
ciou uma tomada de consciência a respeito do peri
go para a humanidade representado pelo processo 
destrutivo da atmosfera, que se verifica em todos os 
quadrantes da Terra Entretanto, poucos resultados 
concretos foram obtidos. Um dos raros frutos colhi
dos foi uma convenção na qual os países signatários 
comprometeram-se a estabilizar, até o ano 2000, as 
emissões de gás carbónico (CC:!) nos níveis de 
1990. 

Decorridos cinco anos, realizou-se neste mês 
de dezembro de 1997, em Kioto, no Japão, nova 
Conferência sobre Meio Ambiente e Mudanças Cli
máticas. Alguns governos de países escandinavos já 
haviam definido claramente, por meio de legislação, 
medidas tendentes a desestimular o uso de combus
tíveis fósseis. A Comunidade Econõmica Européia, 
os Estados Unidos e Países do Oriente também já 
eS\dvam discutindo internamente de forma séria, a im
plantação de um imposto sobre a emissão de CC:!. 

Agora nessa Conferência de Kioto, todos con
cordam que a queima de petróleo, carvão, gás e ou
tros poluentes, e, ainda a destruição de florestas 
contribuem para um rápido aquecimento do planeta, 
provocando o que se convencionou chamar de efeito 
estufa. 

Depois de Kioto, os Estados Unidos estão 
anunciando que irão adicionar um maior percentual 
de· álcool aos combustíveis automotivos para dimi
nuir a emissão de gases tóxicos na atmosfera. 

Aqui no Brasil, o Departamento Nacional de 
Combustíveis - DNC, vem adotando providências 
para a diminuição dos índices de emissão de po
luentes do óleo diesel. São entretanto, medidas ain
da muito tímidas em face da gravidade do problema. 
Tanto é assim que o Estado de São Paulo está se 
propondo a cobrar umá taxa dos proprietários de 
veículos movidos a gasolina e a diesel para tentar di
minuir a poluição atmosférica. 

Embora a maioria dos juristas considere in
constitucional tal cobrança na órbita estadual, é legí
tima a preocupação paulista. O problema existe e é 
de caráter nacional. Assim, a sua solução é apro
priada e constitucionalmente, de competência da 
União. 

Em 1991, apresentamos nesta Casa projeto de 
lei, objetivando o estabelecimento de normas para a 
elaboração da matriz energética nacional. Após seis 
anos, verificamos que continuam atuais os critérios 
por nós propostos, a saber: 

"I - otimização de investimentos; 
11 - menores custos e maior eficiência dé pro

dução, transformação, transporte e utilização; 
III - enfÕque da conservação de energia como 

mais uma alternativa de suprimento; 
IV -valorização das fontes nacionais e regionais; 
V - desenvolvimento tecnológico, com ênfase 

para as fontes renováveis; 
VI - minimização do impacto ambiL 11; 
VIl- redução dos desequilíbrios re~ nais; 
VIII - condições de acesso ás form~.; adequa

das de energia das populações de menor renda; 
IX - observações de normas e padrões de qua

lidade no fornecimento de produtos e serviços; 
X - estruturas tributárias e tarifárias compatí

veis com o preconizado nesta lei. • 
Efetivamente, o cenário alterou-se em função 

do início de adoção de um novo modelo para o setor 
energético, com maior participação de capitais priva
dos. O Estado continua, como detentor do poder 
normativo e controlador, com a obrigação de regula
merttaÚlS ativldades e de sinalizar, -por meiO dos es
tímulos apropriados, as modificações que se fazem 
necessárias na matriz energética, visando ao melhor 
desempentlo global, sob os aspectos econõmico, es
tratégico e ambiental. 

Dentro deste contélêto, foi elaborado o presente 
projeto de lei. Seu objetivo é o de preparar o País 
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para enfrentar o desafio de assegurar o fornecimen
to da energia imprescindível ao nosso desenvolvi
mento em condições seguras, garantindo t;iriibém a 
não destruição da atmosfera no séqulo XXI. 

A importância estratégica da substituição pau
latina dos combustíveis fóseis por alternativas ·reno
váveis é ressa~ada pela inexorabilidade do esgota
mento futuro das reservas mundiais de petróleo e 
carvão mineral. Por outro lado, não podemos jogar 
fora a experiência acumulada em duas décadas de 
existência do Proálcool, com seus erros , __ inclusive. 
Apesar dos eventuais desacertos, qs méritos_do pro
grama, que mostrou ao mundo a capacitação tecno
lógica brasileira, não podem ser desprezados. Nesta 
fase de transição, em que o Governo e a sociedade 
buscam alterar o perfil injusto da distribuição de ren
da no Brasil, sobre o alicerce sólido de uma econo-_ 
mia estável, a geração de empregos assume impr
tãncia prioritária. 

Estamos vivendo um momento em que toda a 
Nação procura dirigir seus maiores esforços para as 
ações voltadas para a criação de novos postos de 
trabalho. Políticas públicas são reavaliadas em todos 
os setores com esse objetivo. Representantes de 
patrões e empregados há descutem redução_ de car
ga horária para gerar mais emprego na indústria. 
Presente neste caso o grave rece.io de um desem
prego estrutural e não apenas conjuntural. Todas 
essas providências, fruto de fundadas preocupações, 
vem reforçar a convicção de que cada vez mais 
sobressaem-se os acertos da produção do álcool 
combustível no País, especialmente por seu ex
traordinário poter-.cial de propiciar trabalho digno 
aos mais carentes, e sua real capacidade de con
tribuir para a diminuição dos desníveis sociais e re
gionais. 

Destina-se, também, esta proposição a propiciar 
recursos para a área de ciência e tecnologia, possibili
tando o financiamento cle programas de pesquisa, 
desenvolvimento e demonstração de combustíveis 
derivados da biomassa, como os óleos vegetais, 
que poderão assumir pa.pel de relêvo em algumas 
regiões. 

Não foi olvidada e importância do incentivo à 
cc. servação de energie sob o enfoque de maís uma 

· . .-:-,?.tiva dP. suprim~~tc-. ::apaz de economizar sig
. : ··ativus ;ecursos. 

A .-,otór;as distorçces existentes na maioria das 
·]ade": brc.:>1:eiras. em seus caóticos transportes, 
,derãc ser corríg:das com a implantação de siste

;as n.õ.o polue!'1tes de transporte urbano de massas, 
]ra\:<.:~ aos recursos proporcionados pela lei. 

Afixação cjq valor da alíguota do adicional foi 
feita cot:Jl o devido cuidado para ser.sufi'Cieiiteménte' 
a_f!a_para ?tin_gfoo_bj~tivo de desestimular o uso dos 
combustíveiii fÓsseis- é~'simuttã~neamente", bastante 
baixa para não causar qualquer impacto inflacionário 
que pusesse em risco o sucesso da política econõ
mica, baseada no Plano Real. Outrossim, as transfe
rências de recursos serão feitas dentro do mesmo 
segmento ecónõmico, estímulando-se ·a produtivida
de e a diminuição de custos dos combustíveis alter
nativos, bem como a redução de desperdícios, pelo 
aumento da conservação energética. 

Os benefícios a serem auferidos, em termos de 
racionalização energética, ambiental, estratégica e 
económica, traz~m-nos a certeza de que este pro
jeto de lei merecerá a aprov?-ção do Congresso 
Nae_iQnal. 

Sala das Sessões, 11 de Dezembro de 1997. 
Senador Teotonio Vilela Filho. 

__ (Às Comissões de Assuntos Sociais, e 
de Assuntos Económicos, cabendo a esta 
ultima decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N2 292, DE 1997 

Altera dispositivos da Lei n2 9.533 
_que autoriza o Poder Executivo a conce
der apoio financeiro aos Municípios que 
instituírem programas de garantia de ren
da mínima associados a ações socioedu
cativas. 

O congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Os §§ 2", 3º da Lei nº 9.533 passam a 

ter a seguinte redação: 
"Art. 1º ................................................. . 
§ 1º ...................................................... . 
§ 2" Sem prejuízo da diversidade dos 

progamas passíveis de serem implementa
dos pelos Municípios, o apoio financeiro da 
União terá por referência o benefício por fa
mília dado pela seguinte equação: Valor do 
Benefício por Fam~ia = 0,4 (60 reais xnúmero 
de pessoas da !iun~ia::. renda. Cià tamlia)_--

§ 32 Em função da disponibilidade de 
recursos; a União poderá alterar a alíquota 
de 0,4 da fórmula constante do § 2" deste 
artigo.· 

Art. 2" Suprima-se o§ 42 do art. 12 da Lei nsz 9.533. 
Art. 31' Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 
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Justificação 

Em audiência com o Presidente da República, 
em 9 de outubro, procurei mostrar a imPortância de 
que fosse aprovado um projeto que tivesSe urn for
mato correto. Ou seja, que pudesse preservar o estí
mulo para as pessoas trabalharem, assegurando, 
porém, o cumprimento dos seguintes fundamentos: 
toda pessoa tem o direito de partilhar da riqueza da 
nação; todos devem ter o mínimo para garantir a so
brevivência e toda família carente deve ter garantido 
um complemento de renda para que suas crianças 
possam estudar. 

Demonstrei a S. Exl' que o Projeto de Lei da 
Câmara n• 89/96, relatado pelo Senador Lúcio Al
cântara, além de não atingir cerca de 40% dos muni
cípios brasileiros, continha um grave erro na equa
ção matemática que fixava ó oenefíc1o a que-as pes'-
soas teriam direito. Na oportunidade, o Presidente 
concordou com minhas ponderações. 

Infelizmente, à época, o relator só aceitou alte
rar o que dizia respeito à abrangência do benefício, 
aprovando a emenda que estendia, a partir do 5° 
ano, o programa a todos os municípios e ao Distrito 
Federal, mantendo, porém, a fórmula de cálculo 
equivocada. Segundo ela o benefício máximo a que 
cada família terá direito, caso a sua renda familiar 
per capita não atinja R$60,00 mensais, é dado pela 
seguinte equação: 

B = R$15,00 x número de dependentes entre 
zero e catorze anos- (0,5 x renda familiar per capita). 

Mesmo considerando a possibilidade de o go
verno elevar o valor de R$15,00, ela proporciona di
ferentes graus de benefícios per capita a famílias 
com igual nível de pobreza definido na lei. Portanto, 

Dessa maneira,. a fórmula ficaria consistente com 
qualquer restrição orçamentál'ia, 

· O Quadro I abaixo· mostra quê a equação pro
posta possui um efeito distributivo màior que a equa
ção constante da Lei n• 9.533. Sendo a melhoria da 
distribuição de renda um dos objetivos do programa, 
acredito ser a fórmula 0,4 (60 x n• de membros -
renda familiar) mais eficiente. 

Equação proposta pela lei n• 9.533: B = 
R$15,00 x n• de filhos - (0,5 x renda per capita) 

Equação proposta por esse projeto: B = 0,4 
(R$ 60,00 x n• pessoas - renda total) 

QUADRO I 

Pa~mãe Pai, mãe Pai, mãe 
e 2 filhos e 2 filhos e 2 filhos 

Renda total 40.00 100.00 200,00 

renda 10.00 25.00 50.00 

- n2 total 4 4 4 

n•filhos 2 2 2 

Fórmula lei sancionada 25,00 17,50 5,00 

15.00· 

-Fõlmula Próieto 80.00 56.00 16.00 

renda per capita total = 16.25 29,38 51 ,25 •• 

renda + benefício lei san- 53,75-
cionada/n~ de membros 

renda per capita tOtal = 30,00 39,00 54,00 
renda + benefício proje-
toln• de membros 

a equação faz com que famílias igualmente pobres • No caso em que o valor do benefício por lamllía. resultante da 
sejam tratadas de forma diferente. fórmula, for negativQ ou menor: que 15 reais. o governo corrigirá 

O Senador Lúcio Alcântara reconheceu que em esse valor para 15 reais. 

diversas situações, por exemplo, no caso. ae-famíliã--~Renda per capita total antes da cerração do benefício. 

com 2 pessoas, mãe e criança, e renda per capita ·-Renda per capita total, já contemplada a correção do benefício 

abaixo de R$60,00 mensais, o benefício definido para 15 reais. 

pela equação seria negativo. Todavia, ao· invés de 
modificar a fórmula, introduziu um artigo estabele
cendo que o auxílio mínimo seria de R$15,00, o que 
não corrige a falta de lógica da equação. · 

A fórmula para cálculo do benefício, B = 0,40 x 
(R$60,00 x número de pessoas na família - renda 
familiar), repara tal falha, além de possuir as qualida
des abaixo relatadas. 

A proporção de 0,40 poderia ser alterada, para 
mais ou para menos, conforme a disponibilidade de 
recursos da União e a experiência do programa. 

Para famílias de mesma composição, mas ren
das per capita diferentes, a fórmula proposta pelo 
projeto demonstra ter maior. capacidade distributiva. 
Sem o benefício, uma família tem renda per capita 5 
vezes maior que a de mimor renda. Com o benefício 
proposto pela Lei n2 9.533, a diferença cai para 3,15 
vezes. Mas com o benefício proposto por esse proje
to, a diferença cai para apenas 1,8 iiezes. 

o Quadro 11, demonstra que o benefício perca
pita re-sultante da fórml.llá proposta nesse Projeto de 
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Lei, seria adequadamente equalizado. Assim, no 
caso de uma família ·de .6 pessoasJ, pai, JlXie e 4 
crianças, co~ renda de R$-180,00 'men5ais, ~ ben!'!ff~· 
cio seria de 40% de (R$360,00:... R$180,00) portanto 
R$72,00 mensais. Se a família de 4 pessoa com ren
da mensal de R$120,00, o benefício seria de 40% de 
(R$240,00 - R$120,00), portanto R$48,00. Logo, 
para ambas as famílias de igual renda per capita 
(R$30,00) a fómula proporciona igual benefício per 
capita (24 reais). 

QUADRO 11 

Mão e Pai, mãe Pai, mãe 
filho e2 filhos e4 filhos . 

. 

Renda total 100,00 200,00 300,00 

renda per capita 50,00 50.00 50,00 

N• total 2 4 
... 

N°filhos 1 2 

. . 
Fórmula lei sancionada ·10,00 5,00 35,00 

15 oo· 15,00" 
---- -- --· 

Fórmula projeto 8,00 16,00 24,00 

... 

renda per capita total = 5o,oo·· 51,25- 55,80 
renda + benefício lei san- 57,5o··· 53,75··· 
cionadafn9 membros 

renda per capita total = 54,00 
renda + benefício proje-

54,00 54,00 

toln• membros . ... . -

• No caso em que o valor do beneficio por família, resuitante da 
fórmula, for negativo ou menor que 15 reais, o governo corrigirá 
esse valor para 15 reais. 

•• Renda per capita total antes da correção do benefício. 

•• Renda per capita total já contemplada a cerração do beneficio 
para 15 reais. 

A decisão sobre o desenho dp programa de 
renda mínima deve levar em conta seus efeitos 
sobre o nível de emprego. Proporcionar meios 
para que as crianças possam frequentar a esco
la ao invés de trabalhar, gera maiores oportuni
dades para os adultos. Além disso, as crianças 
poderão se preparar para quando atingirem a 
idade de entrar no mercao de trabalho. A equa
ção no formato de um imposto de renda negativo 
tende a criar maior possibilidade de trabalhado
res de menor grau de qualificação conseguirem 
empregos ganhando maior renda. 

$ala das Se~sões, 1_1 de dezembro de 1997. -
Sena<;im E(fuardo Suplicy. 

··LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA 
SECRETARIA GERAL DA MESA 

LEI N° 9.533, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997 

AutorLza_-º Poder- Executivo a con
ceder apoio financeiro aos Municípios 
que instituírem programas de garantia de 
renda mínima associados a ações socioe

.clucativas. 

"O Presfclente Clã: República 

FaÇo sat>er q1:.re-o congresso-Nacional decreta 
··e-eu sanciono a seguinte lei: 

~~~Art.-1°- Fica autorizado o Poder Executivo a 
c.eonceder apoio financeiro a programas de ga:antia 
.!:l~_r13nda mínima instituídÇ>!;_PQ!' Munic;ípLos que não 
"dfsponham de recursos finãnceirõSsufiêlentes para 
nnaiiêíarrnteQrãlinerrte a -süa im-pTeíiien'ThÇão . 

~---· __ ..§_1 2 O ~i9.-ª que se refere este artigo será 
restriito aos Municípios com rece~a tributária por ha
b1fante,"ii1Cluídas as -transterênciãs cónstituciónaís· 
correntes, inferior à respectiva média estadual e com 
renda familiar por hab~ante inferior à renda média 
familiar por habitante do Estado. 

§ 2º Sem prejuízo da diversidade dos progra
mas passíveis de serem implementados pelos Muni
"Clplos, o-apo1o linanc"éíro fla União terá por referên
cia o limite máximo de benefício por família dado 
pela seguinte equação: Valor do Benefício por Famí
lia = R$15,00 (quinze reais) x número de depend
entes entre zero e catorze anos - [0,5 (cinco déci-

-- mos) x valor da renda familiar per capita]. 

§ 32 O Presidente da República' poderá corrigir 
o valor de R$15,00 (quinze reais), quando este se 
mostrar inadequado para atingir os objetivos do 
apoio financeiro da União. 

§ 42 O benefício estabelecido no § 22 deste 
artigo será, no mínimo, equivalente a R$15,00 
(quinze reais), observado o disposto no art. 52 des
ta lei. 

(À COmissão de Assuntos Econômicos 
-decisão terminativa.) 



:270 .tU'< AIS DO SENADO FEDERAL DEZEMBRO DE 1997 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães) 
- Os projetes serão publicados e iémeticfos às Co
missões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio. 

É lido o seguinte: 
REQUERIMENTO N21.113, DE 1997 

Senhor Presidente, 

Requeiro, nos termos do Art. 50,§ 2", da Cons
tituição Federal, combinado com o Art. 16, do Regi
mento Interno do Senado Federal, sejam solicitadas 
ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, atra
vés da Secretaria Nacional de Assistência à Saúde, 
as seguintes informações, baseadas na auditoria 
realizada em outubro último, por aquela Pasta, com 
o objetivo de avaliar a gestão dos serviços de assis
tência da rede pública hospitalar e ambulatorial, 
prestados pelas Secretarias de Saúde dos Estados 
e do Distrito Federal: 

a) remessa do processo integral da avaliação 
das Secretarias de Saúde dos Estados, acompa
nhado dos respectivos comentários técnicos, se 
houver; 

b) posição final de Roraima em relação aos ou
tros Estado; e 

c) providências que foram solicitadas pelo Mi
nistério da Saúde ao Governo de Roraima. 

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1997. -
Senador Romero Jucá 

(À Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
- O requerimento lido será despachado à Mesa para 
decisão, nos termos do Regimento Interno~ 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Carlos 
Patrocínio. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N21.114, DE 1997 

Senhor Presidente, 

Requeremos, nos termos do art. 336, b, 
do Regimento Interno, urgência para o Projeto 
de Lei da Câmara n2 72, de 1997-Complemen
tar (n2 14/95-Complementar, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a fixação dos coefi
cientes do Fundo de Participação dos Municí
pios. 

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1997. -
José Eduardo Outra - Regina Assumpção -= Ja
crer~Baffiãltio~.::~ CHiigo- ~Naj)oleão--.:.. ·-esperidião · 
Amin- Sérgio Machado. 

REQUERIMENTO N21.115, DE 1997 

--senhor Presidente, 
Nos termos do art. 336, b, do Regimento Inter

no do Senado Federal, requeremos urgência para a 
Mensagem nº 81, de 1997, solicitando autorização 
do Senado Federal para contratar operação de cré
dito externo, no valor total equivalente a 
Y23.686.000,00 (vinte e três bilhões, seiscentos e oi
tenta e seis milhões de ienes japoneses), entre o go
verno do Estado do Paraná e o The Overseas Eco
nomic Cóoperatioii Ftind - OECF-;-Fundo de Projeto 
de Saneamento Ambiental do Estado do Paraná, a 
ser executado pela Companhia de Saneamento do 
Paraná- SANEPAR. (Projeto de Resolução n2 177, 
de 1997) 

-- · -~Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1997. -
Edison Lobão - Epitacio Cafeteira - Otoniel Ma
chado - Odacir Soares - Ney Suassuna - Renal
do Cunha Lima - Sérgio Machado - Gilvam Bor
ges - Nabor Júnior- Marluce Pinto. 

REQUERIMENTO N2 1.116, DE 1997 

·Senhor Presidente, 

Nos termos do art. 336, b, do Regimento ln
terno do Senado Federal, requeremos urgência 
para a Mensagem 257 de 1996; solicitando auto
rização do Senado Federal para contratar opera
ção de credito externo, com garantia da Repúbli
ca Federativa do Brasil, no valor equivalente a 
até US$100,000,000.00 (cem milhões de dóla
res) de principal, entre o Estado do Paraná e o 
Banco lnteramericano de Desenvolvimento -
BID, destinada ao financiamento, parcial, do Pro
grama Expansão, Melhoria e Inovação no Ensino 
Médio do Paraná. (Projeto de Resolução nº 176, 
deH!97). 

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1997. -
Edison Lobão - Epitácio Cafeteira - Odacir Soa
res - Otoniel Machado - Ney Suassuna - Gilvan 
Borges - Ronaldo Cunha Lima - Sérgio Machado 
- Nabor Júnior- Marluce Pinto. 

REQUERIMENTO Nº1.117, DE 1997 

Nos termos do art. 336, b, do Regimento ln
temo do Senado Federal, requeremos urgência 
para o OF/S/63, de 1996, solicitando autorização 

__ do Senado Federal para que o Estado do Paraná 
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possa contratar operação de crédito externo junto ao 
Banco lntemaciona~ para.ReGOnstrução e'Deserivôl
vimento - BIRD, no valor de US$175,000,000.00 
(cento e setenta e cinco milhões de dólares), equiva
lente a R$174.265.000,00 (cento e setenta e quatro 
milhões e duzentos e sessenta e cinco mil reais), co
tados em 25 de maio de 1996; cujos recursos serão 
destinados ao programa de alívio à Pobreza rural e 
gerenciamento de recursos naturais - Paraná 12 
(doze) meses. '(Projeto de Resolução n• 178, de 
1997). 

. . ze membros que praticavam a extorsão ·junto a co

. · ineréiantes: obrigando-os, para que continuassem o 
seu ·comércio, a sua indústria, a pagar US$50 mil e 
ameaçando de morte cada um desses cidadãos chi
neses. As denúncias vieram dos Consulados ameri
cano e chinês e de outros setores. 

Essas investigações, Sr. Presidente, levaram, 
após a identificação dos responsáveis, ao apoiador 
dessa rnáfia, que manipulava o contrabando. Pas

--me_m, S"ª- SenªdoresLPor intel"r!lédio cia_iove~iga
ção e localização desse apoiador, a polícia encon-

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1997.- Irou 41 contêineres de contrabando das mais varia-
Edson Lobão - Otoniel Machado - Epitácio Cafe- das mercadorias. Isso nos traz com clareza que se o 
teira - Odacir Soares - Ney Suassuna - Gilvan Governei procurasse de uma fonna eficiente - sei 
Borges - Sérgio Machado - Nabor Júnior - Mar- que a Receita Federal tem procurado fazê-lo - coibir 
luce Pinto. o contrabando, o superfaturamento, talvez minimi-

0 SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) zasse um pouquinho essas dificuldades de ordem 
- Os requerimentos lidos serão votados apôs a or:c ---- econômica e osjuros cairiam: 
dem do Dia, na forma do Regimento Interno. Isso me traz a esta tribuna na ansiedade de 

· vermos aprovado o projeto sobre a lavagem de di-
O SR. ROMEU TUMA (PFL - SP) - Sr. Presi- nheiro, porque não tenho dúvidas de que esse di-

dente, peço a palavra para uma comunicação. nheiro ajuda a macular o sistema económico, levan-
0 SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) do a essas crises que poderão ocorrer não-somente 

- Com a palavra, por cinco minutos, para uma comu- agora, mas em um futuro muito próximo. 
nicação, o Senador Romeu Tu ma. Acredito que estamos em uma encruzilhada. 

O SR. ROMEU TUMA (PFL- SP. Para uma Ou a ação do Estado vai contra a marginalidade, o 
comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- comércio ilegal, as importações ilegais, subfatura-
dente, Sr"s e Srs. Senadores, eu estava preparado mente e contrabando ou, a cada dia, a produção na-
para fazer um pronunciamento sobre o momento cional, sem dúvida nenhuma, cairá porque não have-
econômico que o Brasil atravessa, analisando desde rá clientes pelo custo entre o produto contrabandea-
a recente visita do Presidente norte-americano, Bill do e o produzido no nosso País onde há urna distân-
Ciinton, passando pelas respostas qUe os Ministros cia muito grande. 
Pedro Malan e Antonio Kandir deram neste plenário Teremos que investir na fiscalização para que 
em razão das medidas provisórias, e outros fatos as portas sejam fechadas para 0 crime organizado. 
que agravaram a situação econômica do mundo, 
não só do Brasil. - - --- O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco!PT- SP) -

Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunica
ção inadiável. Eu queria dar um destaque aos crimes finan

ceiros, que acabam intercedendo no processo eco
nómico dos países. 

Chamou-me a atenção a falência da corretora 
Yamaichi, que acumula uma dívida superior a 
US$27 bilhões. Seus diretores foram processados 
por terem envolvimento com a máfia japonesa, de
nominada Yakuza, cujo dinheiro eles aplicavam. 
Essa lavagem de dinheiro faz com que aqueles que 
o aplicam possam manipulá-lo na medida em que 
houver necessidade. 

Em São Paulo, recentemente, a· divisão de es
trangeiros, investigando a máfia chinesa, por inter
médio do Dr. Marco Antonio Veronezi, prendeu quin-

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães) 
- Com a palavra, para uma comunicação, o nobre 
Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco!PT- SP. 
Para uma comunicação. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, SrAs e Srs. Senadores, às 18 horas 
de hoje, dei entrada, junto à Secretaria da Mesa, no 
projeto de lei que altera dispositivos da Lei n• 9.533, 
que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio fi
nanceiro aos municípios que instituírem programas 
de garantia de rendá-mínima a5sociados a ações só
cioeducativas. Trata-se de projeto em que altero a 
equação que define o tJenefício relativo à renda mí-
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nim~, projeto que foi sancionado ontem pelo Presi
dente Femando·tienrique Càrdoso ~,publicado·tioje 
no Diário Oficial. 

Nesta tarde, encaminhei ao Presidente Fernan
do Henrique Cardoso o seguinte ofício: 

"Senhor Presidente, 
A Lei n° 9.533, que autoriza o Poder 

Executivo a -conceder apoio financeiro aos 
municípios que instituírem programas de ga
rantia de renda mínima associados a ações 
sócioeducativas, sancionada ontem, dia 1 O 
de dezembro; define o benefício concedido 
a cada família carente de forma insensata. 
Considerando que a fórmula para cálculo do 
valor do benefício constante da lei estabele
ce benefícios per capita desiguais para famí
lias igualmente pobres, encaminho a Vossa 
Excelência cópia do projeto de lei que estou 
dando entrada hoje no Senado Federal, vi
sando à correção de tal inconsistência. 

Durante a tramitação do projeto no 
Congresso Nacional, alertei Vossa Excelên
cia com respeito a essa falha, mas recebi a 
resposta de que a área económica não dis
pôs de tempo suficiente para examinar o 
mérito da questão. 

Espero que a análise da fórmula cons
tante da Lei n° 9.533 seja feita o quanto an
tes, para que o programa de renda mínima 
comece de forma correta, cumprindo, de 
fato, o seu objetivo de reduzir ·a pobreza e 
manter crianças na escola". 

Sr. Presidente, eu gostaria de fazer um alerta 
aos meios de comunicação. Assistindo, ontem, ao 
Telejornal Brasil, no SBT, ao Jornal da Globo e ou
tros jornais, pude observar que praticamente todas 
as emissoras estavam informando, erradamente, 
que o Projeto de Renda Mínima, sancionado ontem 
pelo Governo Fernando Henrique, provê um auxílio 
no valor de R$15,00 a cada criança de família caren
te que esteja freqüentando escola. 

Essa informação é incorreta, já que a equa
ção define o benefício-a. caaa·ta:mília como 
R$15,00 vezes o número de crianças até 14 
anos menos metade da renda familiar per capl
ta, o que resulta em um benefício diferente, em 
termos per capita, para famílias de igual renda, 
de igual grau de pobreza, mas com tamanhos di
ferentes. Por essa razão é que insisto em modifi
car a equação que define o benefício para outra 
que ficaria assim definida: o benefício por família 

será uma proporção da diferença entre R$60,00 ve
zes o número de pessoas na família. E a renda da 
família vai constitui rum formato que propiciará sem
pre, a cada família, umestímulopara que esteja pro
gredindo, para que ás pessoas estejam trabalhando 
e não permaneçam- ria ociosidade. E garantirá, de 
fato, um mínimo de renda de uma forma que guarda 
racionalidade. 

Assim, Sr. Presidente, aqui está o projeto 
com a sua justificativa e a demonstração, que es
pero que a equipe económica do Governo possa, 
agora, examiná-la, inclusive, para evitar que esse 
projeto se inicie com um passo torto. Quero assi
nalar, Sr. Presidente, que esse projeto, se instituí
do de forma ampla, para todo o Brasil, poderá ter 
um efeito notável, inclusive, com respeito a seus 
efeitos sobre a questão do desemprego. Por que 
razão? Porque o fato de haver quase três milhões 
de crianças trabalhando, quando deveriam estar 
indo à escola, significa que, se estiverem indo à 
escola, em primeiro lugar, estarão se preparando 
para quando se tomarem adultas e aumentarão as 
oportunidades de emprego para a população adul
ta e, dessa maneira, com um efeito positivo para 
os trabalhadores no mercado de trabalho, ainda 
mais neste momento em que a economia brasileira 
alcança taxas de desemprego recordes em rela
ção ao ocorrido nos últimos cinco anos. 

Obrigado. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ) 
- Sr. Presidente, peço a palavra para uma comuni
cação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Para uma comunicação, concedo a palavra à Se
nadora Benedita da Silva. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT
RJ. Para uma comunicação. Sem revisão da ora
dora.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, eu 
iria fazer um pronunciamento, mas não tenho o de
vido_tempo. 

Quero, nesta oportuniâaae;-tazer aqUI aols
registros. O primeiro é o seguinte: hoje é o aniver
sário do Fundo das Nações Unidas para a lnfãn
cia, a UNICEF. São Sfànos de dedicação a esse 
trabalho. Foi criada em 11 de dezembro de 1946, 
para desenvolver políti~s em favor da criança na 
Europa e da China após a Segunda Guerra Mun
dial. -É uma data altamente sígnTfícativa, e eu-não 
poderia deixar de registrá-la. -
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O segundo é-a respeito do manifesto da 11 Con
ferência Nacional de Assistência S<><;!al, cujos parti
cipantes estão pre<J9upados com as aluais medidas 
provisórias e pedem uma· atenção muito. especial no 
que diz respeito aos direitos que a Assistência Social 
tem e ao espírito da Lei n° 8.742. 

Sr. Presidente, dou como lido, na íntegra, meu 
pronunciamento. 

Muito obrigada. 

SEGUE NA ÍNTEGRA O DISCURSO 
DA SENADORA BENEDITA DA SILVA: 

Nesta oportunidade, gostaria de fazer doi:; re
gistres: 

1. Aniversário do Fundo das Nações Unidas 
pela Infância (Unicef) 

O bem-estar da criança tem sido a motivação 
e o objetivo fundamental do Unicef durante mais 
de 50 anos. Foi criado em 11 de dezembro de 
1946 para desenvolver políticas em favor de crian
ças da Europa e da China, após a Segunda Guerra 
Mundial, quando precisavam de atendimento de 
emergência milhões de crianças - ontem, como ain
da hoje, vergonhosamente, são elas as maiores viti
mas dos conflitos armados e das crises sociais e 
económicas. 

Esse cenário trágico foi o que motivou a sua 
criação, decidida por unanimidade durante a pri
meira sessão da Assembléia Geral das Nações 
Unidas. Ressalte-se que, ao atender crianças tan
to dos países vitoriosos quanto dos derrotados, 
desde o seu início o Unicef assumiu o compromis
so de neutralidade e justiça, que se orgulha de vir 
mantendo. 

Em 1950, inclui crianças que vivem em situação 
de pobreza nos países em desenvolvimento. Isto le
vou à inclusão definitiva do Unicef como membro per
manente da ONU. Nesse novo contexto, lançaram-se 
campanhas de massa para combater inúmeras doen
ças infeccionas, como tuberculose, lepra e malária. 

Já nas décadas de 60 e 70, aerradicação da 
pobreza foi priorizada mediante o desenvolvimento 
de iniciativas flexíveis com a participação das comu
nidades beneficiadas. Como resposta à crise econô
mica dos anos 80, liderou o Unicef "uma revolução 
pela sobrevivência e pelo desenvolvimento da crian
ça", que se valendo de métodos simples e efiCazes, 
salvou a vida de mais de 12 milhões de crianças até 
o final daquele decênio. 

Nos anos 90, abre-se uma nova era, marcada 
pelo esforcô múndiál pelo cumprimento 'das metas 
básicas para o ano 2000, estabelecidas no Encontro 
Mundial de Cúpula pela Criança e pela campanha 
pela ratificação da Convenção sobre os Direitos da 
Criança, hoje com a adesão de 177 países. 

Além do atendimento a crianças e adolesce
nes, o Unicef garante ajuda para vítimas de en
chentes, de fome e de conflitos políticos. Seus 
projetes são financiados por contribuições voluntá
rias de governos, organismos intergovernamentais 
e doações particulares. 

Hoje, o Unicef está instalado em mais de 
150 países, com escritórios ou comitês para ar
recadaç-ão de recu-rsos: Sua equipe cOnstitui um 
contingente multicultural comprometido com a 
luta para tornar a criança, efetivamente, uma 
prioridade constante nas políticas públicas em 
todo o mundo. 

O direito de ter direitos. Estas palavras re
sumem a atuação do Unicef e resume a estraté
gia adotada no Brasil. Para desempenhar sua 
missão, estabelece acordos de cooperação téc
nica e financeira-com diversos organismos go
vernamentais e não-governamentais que conba-

__ tem as formas_de_Yiolência - fome, doença, mor
~1Eq:J6rcãUáas evlfav-eTS;-"trã15alhó premafuro;abu
sos físicos e a falta de acesso à educação de 
qualidade e a uma vida digna que atingem a 
criança, o adolescente e a mulher, especialmen
te quem vive em situação de pobreza. O Unicef 
entende que sobrevivência, proteção e desenvol
vimento das crianças são fatores indispensáveis 
ao progresso humano. Para assegurá-los, assi
nou um Programa de Cooperação com o Gover-

- no Brasileiro, seguindo os princípios da Conven
ção sobre os Direitos da Criança, aprovada em 
1989, da Constituição Brasileira de 1988 e do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, promulga
do em 1990. A estratégia desse programa é sus
tentada por três eixos fundamentais: 

* A elaboração cfe -análises de situação para 
coletar, processar e divulgar informações sobre as 
necessidades das crianças, dos adolescentes e das 
mães brasileiras; 

* a mobilização de vontade política e de re
cursos materiais para apoiar políticas e programas 
efetivos e viáveis, para o atendimento dessas necessi
dades; 
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• O apoio à mobilização de todos os segmen
tos da sociedade à construção de alianças, para tor
nar a criança uma prioridade absoluta no País e forta
lecer a demanda pelo atendimento de seus direitos. 

E mais: a promoção da participação cómllffitã~ 
ria, da articulação das instituições que_atuam_na_ co
munidade e do envolvimento do setor privado nas 
questões sociais. Neste semtido, o Unicef apóia o in
tercãmbio de experiências bem-sucedidas, a capaci
tação de integrantes de Organizações Não-Governa
mentais, líderes comunitários e agentes de saúde, 
criação e funcionamento dos Conselhos de Defesa 
dos Direitos da Criança e do Adolescente e de ou
tros mecanismos de participação popular na formula
ção de políticas sociais e na execução e acompa
nhamento de programas em benefício das crianças 
e adolescentes. 

O Unicef no Brasil bu<:ca melhorar a situação 
das crianças e adolescentes brasileiros através de 
seis programas interrelacionados, que se apóiam 
mutuamente: Comunicação e Mobilização Social; Di
reitos da Criança e do Adolescente; Educação; Meió 
Ambiente; Políticas Sociais e Saúde. 

Por !Lido isso, na data de hoje, quero cumpri
mentar o Unicef pelo 51 9 (qüinquagésimo primeiro) 
aniversário e agradecer, em nome das crianças bra
sileiras, toda a dedicação, atenção e carinho devota
dos à infância e adolescência no mundo. 

2. Outro assunto: O Manifesto da li Conferência 
Nacional da Assistência Social aos Congressistas: 

As delegações dos Estados, presentes à 11 
Conferência Nacional de Assistência So<;ial,. reunj
das por delegação especial dos conferencistas, vêm 
manifestar ao Congresso Nacional sua preocupação 
diante do elenco de medidas que contrariam os direi
tos constitucionais fundamentais no que tange aos 
direitos sociais dos cidadãos e, espeCialmente, 
aqueles contemplados pelas políticas de Assistência 
Social e o espírito da Lei n2 8.742- Lei Orgânica da 
Assistência Social. 

Conseqüentemente, manifestam suà posição 
com relação aos temas adiante relacionados: 

a) Medidas Provisórias: 

Manifestar a contrariedade a qualquer tipo de 
medida provisória, especialmente aquelas referentes 
e contrárias aos direitos fundamentais do cidadão e 
especificamente as que se referem às questões rela
tivas à assistência social, a exemplo da Medida Pro
visória n2 1.599/97 e as recentemente encaminha
das, relativas a restrição de direitos das políticas pú
blicas sociais básicas; 

:O:EZE:\1BRUflFT997 

. b) _Regulamentaçã-O. da L:ei Orgânica da Assis-· 
tência Social: 

Esperam e reivindicam a pronta e completa re
gulamentação da Le_i 9.r9ânica de Assistência So
cial, como medida preventiva e decisiva, contra as 
constantes e indevidas alterações e/ou emendas 
que possam contrariar a sua essência; 

c) Orçamento: Percentual para a Assistência 
Social: 

Destinação de forma permanente no Orçamen
to geral da União de percentual na ordem de 5% 
(dric6 ix>r-cerito)para apliciú;ão esp€Cífica e obriga
tória na área da assistência social, conforme projete 
já em tffimitll.ção no Congresso NaCional, preservan
do o critério de transferência ao Fundo Nacional de 
Assistência Social. -

~Aplicação do critério acima exposto, desde 
logo, com relação aos percentuais já pré-fixados 
para o exercício de 1998, vinculando-os ao Fundo 
f\lacioriãrae AssistêriCiaSoclãl,-evítamlo evemuaTs -
desvios de finalidade e aplicação; 

d) Projetas de lei que regulamentam a transfe
rência de recursos do Fundo Nacional de Assistên
cia Social: 

A 11 Conferência Nacional de Assistência Social 
-- -

reputa como positiva a iniciativa de lei em andamen
to no Senado Federal, manifestando sua discordân
Cia; pareialrnEinfe~Ciuanto- à- lrlriculação Cla Tiberaçao 
dos referidos recursos ãJ5révfa compatibilização dos 
planos municipais em relação aos planos estaduais 
por ofender disposição legal e o princípio da autono-

··-- mia.munic;ipai,J>em co111o. os_çrit~ri.<>sj<i_~s!~leci-_ 
dos naLei OrgânicadaP,ssistf!Dcia SociaL _ 

Por tudo Isso, as Clelegações presentes à 11 Con
ferência Nacional dê Assistência Social manifestam 
suªçonfiª-DÇ<tflO_CongressQf\la.ciQn_al_? no comprome
timento com os fundamentos de defesa constitucional 
inseridos na Carta Magna em vigor, em conformidade 
com os relevantes interesses da Nação brasileira. 

. O SR PRESioEtrre. (Antonio Carlos Magalhães) 
-Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à: 
ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em fumo único, do Projeto 
_ de Deçreto L~islativo_n2 90, .cJe 1997 {n2 

439/97, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto_ do Acordo Constitutivo do 
Fundo para o Desenvolvimento dos Povos 
Indígenas da América Latina e do Canbe, 
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assinado pelo Governo brasileiro em Madrid. 
em 24 de jLtlho .de. 1992, tendç:> 

Parecer favorável, sob n9 811, de 
1997, da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, Relator. Senador Abdias 
Nascimento. 

Em discussão o projeto em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Hem2: 
Discussão, em turno único, do Projeto 

de Decreto Legislativo n9 91, de 1997 (n" 
444/97, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o te:cto do Acordo para o Estabeleci
mento do Centro Regional de Educação em 
Ciência e Tecnologia Espaciais para a Amé
rica Latina e o Caribe, entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
dos Estados Unidos Mexicanos, concluído 
em Brasília, em 11 de março de 1997, tendo 

Parecer favorável, sob n" 812, de 1997, 
da Comissão- de Relações Exteriores e Defe
sa Nacional, Relator: Senador Carias Wilson. 

Em discussão o projeto em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n2 92, de 1997 (n2 

476/97, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo para Cooperação 
Cientifica e Tecnológica, celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República da Polõnia, em Var
sóvia, em 5 de setembro de 1996, tendo 

Parecer favorável, sob n2 813, de 
1997, da Comissão de RelaÇões Exteriores 

e Defesa_Nacional, Relator. Senador Lúdio 
Coefho. 

Em discussão o projeto em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
-Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
·Aprova:ao. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carias Magalhães) 
-Item 4: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decréto-Legislativo riº fot. ·ae-19frr{nº 
522/97, ria Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo para Cooperação 
Científica e_ Tecnológica, celebrado entre o 
Governo da Repúbliea Federativa do Brasil e 
o Governo da República Italiana, em Roma, 
em 12 de fevereiro de 1997. tendo 

- - - -- -

Parecer favorável, sob n" 814, de 1997, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe
sa Nacional, Relator. Senador Pedro Simon. 

Em discussão o projeto em turno único. {Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

- -ção final. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães) 
-Item 5: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de-Deci'efõLegislafivo nº-103, de 1997 (nº 
477/97, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo Básico de Coope
ração Técnica, celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Go
verno da .República Federal da Alemanha, 
em Brasília, em 17 de setembro de 1996, 
tendo 

Parecer favorável, sob n2 815, de 
1997, da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, Relator:. Senador Pedro 
Simon. 

-Etnâiscüssao o projeto em---rumo único. (Pausa) 
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Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam- queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães) 
- Esgotada à matéria constante da Ordem do Dia. 
{Pausa.) 

Sobre a mesa, redação final de proposição, 
aprovada na Ordem do Dia da presente sessão, 
que, nos termos do parágrafo único do art. 320 do 
Reg_imento Interno, se não houver objeção do Plená
rio, será lida pelo Sr. 1 º Secretário em exercício, Se
nador Cartas Patrocínio. 

É lida a seguinte: 
PARECER Nº 849, DE 1997 

(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 90, de 1997 (nº' 439, de 
1997, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 90, de_ 1997 (nº 
439 de 1997, na Câmara dos Deputados), que apro
va o texto do Acordo Constitutivo do Fundo para o 
Desenvolvimento dos Povos Indígenas da América 
Latina e do Caribe, assinado pelo Governo brasileiro 
em Madri, em 24 de julho de 1992. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 11 de de
zembro de 1997. - Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente - Carlos Patrocínio, Relator - Geraldo 
Melo - Lucídio Portella. 

ANEXO AO PARECER Nº 849, DE 1997 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, , Pre§idente dQ Senado 
Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimen
to Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 DE 1997 

Aprova o texto do Acordo Constitu
tivo do Fundo para o Desenvolvimento 
dos Povos Indígenas da América Latina e 
do Caribe, assinado pelo Governo brasi
leiro em Madri, em 24 de julho de 1992. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 º É aprovado o texto do Acordo Constituti

vo do Fundo para o Desenvolvimento dos Povos ln-

dígenas da América Latina e do Caribe, as·sinado 
~pelo Governo brasiteiro em Madri, em 24 de julho de 
::-1_9_9_2~ 

o Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resui

Jar em revisão do referido Acordo, bem como quais
quer ajustes comprementares que, rl<ls termos do aft. 
49_,_l,_Qa._CónstitUição FederaL acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimõnio nacionaL 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data ae sua publicaçâó. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
- O parecer lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, reC]ue_rimento que será lido 
pelo Sr. 19 Secretário em exercício, Senado Carlos 
F'atrocínio: 

É_ lido e .af:lrovado o seguinte: 
---·REQUERIMENTO Nº 1.118, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação do Parecer, para 
imediata discussão e votação da redação final do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 90, de 1997 {nº 
439/97, na Câmara dosDeputados), que aprova o 
texto do Acordo Constitutivo_ do Fundo para o De
senvolvimento dos Povos Indígenas da América Lati
na e do Caribe,_a~sinado_pelo_Govem_o _brasileiro em 
Madri, em 24 de julho de 1992. 

Sala das Sessões, 11 dedezembro de 1997. -
Carlos Patrocínio. 

O SR. PRESIDENTE (Aritonio Caries Magalhães) 
- Aprovado o requerimento, passa-se à imediata 
apreciação da redação final. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Qs_Srs._Senadores _ _que_a_aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, redação final de proposição, apro
vada na Ordem do Dia da presente sessão, que, nos 
termos do parágrafo único do art. 320 do Regimento 
Interno, se não houver objeção do Plenário, será lida 
pelo Sr. 1 º Secretário em exercício, Senador Carlos 
Patrocínio. (Pausa.) 

É lida a _se_guln.te: 
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PAijECER N2 &;0," OE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n2 91, de 1997 (n2 444, de 
1997, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo rF' 91, de 1997 (nº 444, 
de 1997, na Câmara dos Deputados) que aprova o 
texto do Acordo para o Estabelecimento do Centro 
Regional de Educação em Ciência e TecnoiQgia Es
paciais para a América Latina e o Cafibe, entre o 
Governo da República Federativa do Brasil, e o Go
verno dos Estados Unidos Mexicanos, concluído em_ 
Brasília, em 11 de março de 1997. 

Sala de Reuniões da Comissão, 11 de dezem
bro de 1997.- Antonio Carlos Magalhães, Presi
dente - Carlos Patrocínio, Relator- Geraldo Melo _ 
- Lucídio Portella. 

ANEXO AO PARECER Nº 850, DE 1997 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 1997 
Aprova o texto do Acordo para o Esta

belecimento do Centro Regional de Educa
ção em Ciência e Tecnologia Espaciais para 
a América Latina e o Caribe, entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Govef'
no dos Estado Unidos Mexicanos, concluído 
em Brasilia, em 11 de março de 1997. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É aprovado o texto do Acordo para o 

Estabelecimento do Centro Regional de Educação em 
Ciência e Tecnologia Espaciais para· a América Latina 
e o Caribe, entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo dos Estados Unidos Mexicanos, 
concluído em Brasília, em 11 de março de 1997. 

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que posam resul
tar em revisão do referido Acordo, bem como quais
quer ajustes complementares que, nos termos do art. 
49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao património nacional. 

Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. ' 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães) 
-o parecer rido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N21.119, OE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação do Parecer, para 
imediata discussão e votação da redação final do 
Projeto de Decreto Legislativo rF' 91, de 1997 (n" 444197, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
Acordo para o Estabelecimento do Centro Regional 

__ de Educação_ em _Cjência _ e_T ecnologia Espaciais 
para a América Latina e o Caribe, entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo dos 

___ Estados _Unidos __ Mexicanos, concluído em Brasília, 
em 11 de março de 199'7. 

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1997.
Carlos Patrocínio. 

-- O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apre-
ciação da redação final. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Ser1ãâores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães) -

Sobre a mesa, redação final de proposição, aprovada na 
Ordem do Dia da presente sessão, que, nos termos do 
parágrafo único do art 320 do Regimento Interno, se 
não houver objeção do Plenário, será lida pelo Sr. 12 Se
cret;irio em exercícioL $enador Çarlos Patrocínio. 

É lida a seguinte: 
PARECER N° 851, DE 1997 

(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n!! 92, de 1997 (n2 476, de 
1997, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apreseuta a_recl_ação fin_al _ 
do Projeto de Deereto Legislativo n2 92, de 1997 (n• 
476, de 1997, na Câmara dos Deputados), que apro
va o texto do Acordo para Cooperação Científica e 
Tecnológica, celebrado entre o Governo da Repúbli
ca Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Polónia, em Varsóvia, em 5 de setembro de 1996. 

Sala de Reuniões da Comissão, 11 de dezem
bro de 1997. - AntonioCarlos Magalhães, Presi
dente - Carlos-PatroCínio, Relator - Geraldo Melo 
- Lucídio Portela. 
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ANEXO AO PARECER Nº 851, DE 1997 

Faço saber que õ Congress"" Nacional apro
vou, e eu, , Presidente do Se
nado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Re
gimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISlATIVO Nº , DE 1997 
Aprova o texto do Acordo para Coope

ração Científica e Tecnológica, celebrado 
entre o Governo da Repúbf~ea Fedei ativa do 
Brasil e o Governo da República da Polônia, 
em Varsóvia, em 5 ele setembro ele 1996. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É aprovado o texto do Acordo para Coope

ração Cientffk:a e Tecnológica, entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da República 
da Polônia, em Varsóvia, em 5 de setembro de 1996. 

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atas que possam resul
tar em revisão do referido Acordo, bem cómo quais~ · 
quer ajustes complementares que, nos termos do art. 
49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao património nacional. 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O parecer lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido peio Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Gar1os Patrocínio. 

É lido e aprovado o seguinte: 
REQUERIMENTO Nº 1.120, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação do Parecer, para -
imediata discussão e votação da redação final do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 92, de 1997 (nº 
476/97, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Acordo para Cooperação Científica e T ec
nológica, celebrado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Polónia, em Varsóvia, em 5 de setembro de 1996. 

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1997. -
Carlos Patrocínio. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães) 
- Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apre
ciação da redação final. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 

Os Srs. Senadorés que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

.. O SR.PRESID!g~ (AgtoniQÇélr1Qê_Magalhães) 
- Sobre a mesa, redação final de proposição, aprovada 
na Ordem do Dia da presente sessão, que, nos termos 
do parágrafo único do art. 320 do Regimento Interno, se 
não houver objeção do Plenário, será lida pelo Sr. 1º 
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio. 

É lida a seguinte: 
PARECER N" 852, DE 1997 

(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto ele Decreto 
Legislativo n2 101, de 1997 (n2 522, de 
1997, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do P.r()iPto_ d~ De<;r(;l!Q 1..~9isléltivon9J 01, dE!_1!}97 (n~ 
522, de 1997, na Câmara dos Deputados), que apro
va otexto do Acordo_de _C.ooperaçãoGien_tífica e 
Tecnológica, celebrado entre o Governo da Repúbli~ 
caFe<ierativá. do Brasil e o-Governo da .Repúbliea 
Italiana, em Roma, em 12 de fevereiro de 1997. 
·- ~,~Sala de Reuniões da Comissão, 11 da dezem
bro de 1997. - Antonio Carlos Magalhães, Presi
dente - Carlos Patrocínio, Relator - Geraldo Melo 
- Lucídio Portella 

ANEXO AO PARECER Nº 852, DE 1997 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, , Presiden
te do Senado Federal,_nos termos do art. 48, item 
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

--DECRETO LEGISlATIVO Nº , DE 1997 

Aprova o texto do Acordo ele Coope
ração Científica e Tecnológica celebrado 
entre o Governo dá República Federativa 
do Brasil e o Governo da República Italia
na, em Roma, em 12 de favereiro de 1997. 

--0 Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 É aprovado o texto do Acordo de Coo

peração Científica e Tecnológica, celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República Italiana, em Roma, em 12 de fe
vereiro de 1997. 

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacionalquaisquer-ates que possam re
sultar em revisão do referido Acordo, bem como 

:=-quaisquer ajustes. corriplemeritares que, nos termos 
ao art. 49-;-r;-ruiConstituição-Federal, acarretem en~ 
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cargos ou compromissos gravosos ao.patrimõnio n~-. 
cional. 

Art. 2" Este Decreto Législativo ·entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- o parecer roo vai à pubrK:aÇão. 

Sobre"a mesa, ·requerimento que Será lido pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocinio. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO Nº1.121, DE 1997 
Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação do Paracer, para 
imediata discussão e votação da redação final do 
Projeto de Decreto Legislativo n° 101, de 1997 (n2 

522197, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Acordo para Cooperação Científica e T ec
nológica, celebrado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Italia
na, em Roma, em 12 de fevereiro de 1997. 

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1997.
Carlos Patrocínio. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apre
ciação da redação final. 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Sobre a mesa, redação final de proposição, aprovada 
na Ordem do Dia da presente sessão, que, nos termos 
do parágrafo único do art. 320 do Regimento Interno, 
se não houver objeção do Plenário, será lida pelo Sr. 
1 º Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio. 

É lida a seguinte: 

PARECER N2 853, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 103, de 1997 (n2 477, de 
1997, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação do 
Projeto de Decreto Legislativo n2 103, de 1997 (n° 
477, de 1997, na Câmara dos Deputados), que apro
va o texto do Acordo Básico de Col?peração Técni-

ca,. r::_~l_ebrado entre o Governo da República Federa
tiva do.Brásil e o "Governo da Ffepublica F=edercli da 
Aleinanha;~m Brasília, em 17 de-setembro de 1996. 

Sala de Reuniões da Comissão, 11 de dezem
bro de 1997. -Antonio Carlos Magalhães, Presi
dente - Carlos Patrocínio, Relator - Geraldo Melo 
- Lucídio Portella. 

ANEXO AO PARECER N2 853, DE 1997 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO Nº, DE 1997 

Aprova o 1exto do Acordo Básico de 
Cooperação TécniCa, celebrado entre o Go
verno da RepúbfiCa Fedelativa do Brasil e o 
Governo da RepúbfiCa Federal da Alemal h"la, 
em Brasllia, em 17 de seCembro de 1996. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° É aprovado o texto do Acordo Básico de 

Cooperação Técnica celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública Federal da Alemanha, em Brasília, em 17 de 
setembro de 1996. 

- Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul
tar em revisão do referido Acordo, bem corno quais
quer ajuste!n:dm!:)lementares que, nos termos elo art. 
49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrirnônio nacional. 

Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data <te sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O parecer lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N21.122, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação do Parecer, para 
imediata discussão e votação da redação final do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 103, de 1997 (n2 

477/97, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica, ce
lebrado entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo-da República Federal da Alema
nha, em Brasília, em 17 de setembro de 1996. 
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Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1997. -
Canos Patrocínio. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apre
ciação da redação final. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento de n° 
1.114, de 1997, lido no Expediente, de urgência para o 
Projeto de Lei da Câmara n" 72. de 1997-Complemen
tar, que dispõe sobre a fixação do coeficiente do Fundo 
de Participação dos Municípios. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia da sessão do segundo dia útil subseqüente, nos 
termos do art 345, inciso 11, do Regimento Interno, 
combinado com o art 4° da Resolução n2 37, de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento de n• 
1.115, de 1997, de urgência, lido no Expediente, para o 
Projeto de Resolução n2 177, de 1997, que autoriza o 
Estado do Paraná a contratar, com o aval da União, 
operação equivalente a vinte e três bilhões, seiscen
tos e oitenta e seis milhões de ienes japoneses, en
tre o Governo do Estado do Paraná e o Fundo de 
Cooperação Económica de Ultramar. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia da sessão-do segundo dia útil subseqüente, nos 
termos do art 345, inciso 11, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 42 da Resolução n° 37, de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento de 
n• 1.116, de 1997, lido no Expediente, de urgência 
para o Projeto de Resolução n2 17~ de 1997. 

Em votação o requerimento. 
O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR) - Qual é 

esse requerimento, Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-~o Requerimento n• 176, de 1997, que autoriza o Es
tado do Paraná a contratár e prestar contragarantia 
à operação de crédito externo junto ao Banco lntera
mericano, no valor de US$1 00 milhões. 

. O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR) - Sr. Presi
dente, peço verificação de quorum, com o apoiamento 

__ dos .Senadores Roberto ~uião e Eduardo Suplicy. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Srs. Senadores, queiram ocupar os seus lugares 
para a verificação de quorum solicitada pelo nobre Se
nadorOsmar Dias e outros Srs. Senadores. (Pausa.) 

Vou liberar o computador para a votação. 
Peço aos Srs. Senadores que se encontram 

em seus gabinetes que venham ao plenário. 
O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA) - Sr. Pre

sidente, considerando que foi encerrada há pouco 
uma sessão do Congresso Nacional, peço a V. Ex" 
uma tolerância de dez minutos para que os Srs. Se
nadores possam aqui comparecer. 

- O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB- DF) 
- Sr. Presidente, enquanto os Senadores vêm a ple-
nário, perguntaria a V. Ex" se é possível, regimental
mente, que eu faça, neste momento, um registro. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Já estamos no processo de votação. Se for sobre a 
votação ... Não sendo; acredito que, embora tenha
mos que esperar número, não seja possível. Diria a 
V. Ex" que haverá oportunidade para o registro. 

Os Srs. Senadores já podem votar. 
O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA) - Sr. Presi

dente, a Uderança do PFL recomenda o voto "sim". 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-O PFL vota "sim". 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BiocoiPT- SE) 

- Sr. Presidente, a Bancada do Bloco está liberada. 
Eu voto "não". 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Senador José Eduardo Outra vota "não" e o Bloco 
está liberado para vota.r como achar conveniente. 

O SR. EDISON LO~ÃO {PFL- MA) - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem ... 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-V. Ex" tem a palavra. 

- ··O SR. EDISON [OBÃO (PFL- MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pergunto se 
a presença de V. Exª não terá de ser computada. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Há quorum. Estou apenas aguardando alguns Srs. 
Senadores que informaram que estão a caminho. Os 
gabinetes são distantes: 

(Procede-se à votação) 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Votaram SIM 34 Srs. Senadores e Não 7_ 

Houve 2 abstenções. 

Total: 43 votos. 

Aprovado o requerimento. 

A matéria a que se refere figurará na Or
dem do Dia da sessão do segundo dia útil subse
qüente, nos termos do art. 345, inciso 11, do Re
gimento Interno, combinado com o art. :4"' da Re
solução n2 37, de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
- Passa-se, agora, à apreciação do Requeri
mento de n2 1.117, de 1997, de urgência, lido 
no 'Expediente, para o Projeto de Resolução 
n2 178, de 1997, relativo ao Estado do Paraná, 
para empréstimo externo, com aval da União, 
junto ao BIRD, no valor de US$175 milhões. 

Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

Srs. Senadores, este projeto normalmen
te seria votado na segunda-feira; entretanto, 
há precedentes no Senado de votação até no 
próprio dia, como no caso de Minas' Gerais. 
Sugiro, todavia, que se vote este projeto na 
sessão de amanhã, para que não haja neces
sidade de se convocar sessão deliberativa 
para a próxima segunda-feira. Se o Plenário 
aceitar, faremos a votação amanhã. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB- PR) -Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
-Concedo apalavra a V. E~. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, até poderia dizer que não concordo, 
porque o Regimento está sendo contrariado; 
no entanto, vou dizer que concordo porque a 
aprovação desses três projetas na Comissão 
de Assuntos Económicos foi irregulare deso-

bedeceu a todas as Resoluções do Senado, como 
asdenº69e96. 

~Estou providenciando, e apresentarei 
oportunamente, uma emenda ao Projeto de 
Resolução do Senador Vilson Kleinübing para 
que se dispense-m os -pareceres do Tesouro 
Nacional e do Banco Central do Brasil, além 
das Resoluções do Senado, e que se peça 
sempre uma carta do Ministro da Fazenda afir
mando se se concederá ou não aval ao pleito, 
o que me parece sufiCiente. 

Concordo, portanto, com V. E~, uma vez que 
até agora estes foram os procedimentos para es
ses três projetas: a desobediência ao Regimento 
Interno e às Resoluções do Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
- Sendo assim, comunico ao Plenário que vota
remos na Ordem do Dia de amanhã esses pro
jetas de resolução. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) -
Sr.Presidente, peçoª palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Tem V. Ex! a palavra. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB -
PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, quero registrar o meu acolhi-

- mente, mas antes fui consultar o Senador 
Roberto Requião, integrante da minha Ban
cada. Se S. Ex• discordasse, a Liderança do 
PMDB não concordaria; mas como S. ExB 
considera que transferir esse assunto para 
segunda-feira é apenas criar uma inconve
niência, a Liderança acolhe esse entendi
mento. 

Quero, todavia, registrar que se S. Ex• dis
cordasse a posição da Liderança também seria 
de discordância. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Consequentemlmte, temos de louvar o espírito
público dos Senadores do Paraná e faremos a 
votação dessa matéria em plenário, conforme 
deliberaram os Srs. Senadores. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 
- A S~ Senadora Regina Assumpção e os Srs. Se
nadores Edison Lobão, Otonief _Machacjo e Albil)o 
Boaventura enviéH'àm l:llst:u-rsos à .Mesa para se
rem publicados na forma do disposto no art. 203 
do Regimento Interno. 

S. Ex"s serão atendidos. 

A SRA. REGINA ASSUMPÇÃO (PTB -
MG) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, 
comemoramos neste 12 de dezembro o cente
nário de Belo Horizonte como capital de Minas 
Gerais. A dinâmica capital mineira, irradiadora 
de progresso, vem cumprindo plenamente os 
ideais e as aspirações dos que a conceberem, 
planejaram e construíram: polarizar a modern
ização de Minas Gerais, dar exemplo, a Minas e 
ao Brasil, de aperfeiçoamento social, económico 
e cultural. 

Está de parabéns Belo Horizonte. Está de 
parabéns seu Prefeito Célia de Castro. Está de 
parabéns o povo de Belo Horizonte, com seu 
elevado sentimento de cidadania e de amor à 
sua cidade. Efetivamente, pesquisas de opinião 
revelam que os belo-horizontinos, em altíssima 
proporção, têm carinho por sua Cidade. Cada ha
bitante de Belo Horizonte tem a consciência de 
que a cidade é a extensão de cada um, seu local 
de moradia, de trabalho e de lazer, palco de 
suas alegrias e tristezas. E não lhes faltam razõ
es para tanto, uma vez que pesquisas outras 
apontam a cidade como uma das que oferece os 
melhores índices de qualidade de vida, seja no 
Brasil como internacionalmente. 

O que não nos permite esquecer seus pro
blemas, as dificuldades de boa parte de sua po
pulação. Que cidade não tem os seus proble
mas? Mas em dia de aniversário e festa, intem
pestivo levantá-los, Senhor Presidente. Melhor é 
lembrarmos da Belo Horizonte como quase uma 
pequena cidade grande, graças à cordialidade 
de seu povo; à alegria com que as torcidas do 
Cruzeiro, do Atlético e do América animam suas 
ruas em dia de hoje no Mineirão; o velei e o bas
quete no Mineirinho. 

Agradável é citar o movimento jovem na 
bela Savassi, que já foi abrigo dos maiores no
mes de nosso pensamento, local de cultivo de 
nossas letras, poemas e canções; refúgio de 
poetas, escritores e pensadores de todos os 

pontos do Brasil que para lá convergiam em encon
tros com a inteligência mineira; cenário de concertos 
J)9Ij.ti_<:o~rn_a[Çªf1tes paraJ:Jj':~t_a.doe_pªraoPaís._ 

Gostoso é passear pelas ruas e praças ar
Jorizadas de Belo Horizonte, bonita de se ver a 
partir do alto das Mangabeiras ou da Praça do 
Papa, tanto quanto é bonito ver o que lhe restou 
do horizonte, mesmo carcomido pela mineração 
intensiva. 

Era algo assim, positivo, esperançoso, 
que queriam os que lideraram, na última déca
da do século passado, o movimento em prol 
do estabelecimento de uma nova capital para 
Minas e que finalmente conseguiram inaugurar, 
em 12 de dezembro de 1887. 

A capital, até então, era a minha Ouro Pre
to natal. A Ouro Preto libertária que, três quartos 
de século antes, assistira a Independência do 
Brasil, gestada em suas ruelas íngremes. A Vila 
Rica que também abrigou muitos sonhos republi
canos que, havia pouco menos de dez anos, 
também se concretizaram na Proclamação da 
República. A velha senhora, mãe da brasifidade 
e berço da mineiridade, merecia descansar, reti
rar-se para cuidar de seus casarões, de suas 
igrejas, de suas serestas. Cuidar e acarinhar a 
história de Minas e do Brasil. 

A bela Ouro Preto não tinha saudades dos 
tempos da exploração do Brasil colónia, não ti
nha saudades do Império. A velha senhora pre
feria conviver com as reminiscências de suas lu
tas, cultivar a glória de seus heróis e a canção 
de seus poetas. Com nostalgia dos tempos de 
luta, viu o centro do poder de Minas partir para 
Belo Horizonte. "Todas as coisas têm seu tem
po, e todas elas passam debaixo do céu, segun
do o termo que a cada uma foi prescrito• - Ecle
siastes 3:1 

Primeira cidade brasileira planejada para 
ser capital, Belo Horizonte testemunha, de então 
até hoje, nosso compromisso com o futuro. Mo
derna, positivista, nascia a nova capital física 
dos mineiros, deixando para trás a capital dos 
sonhos e da história, levando consigo os ideais 
permanentes de Minas e muitos de seus melho
res valores humanos. Transferência que, sem 
dúvida, balizou outra transferência, realizada 
mais de 70 anos depois, a mudança da capital 
federal do Rio de Janeiro para Brasília, mais 
uma obra de mineiros. 
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' A esperança e o otimismo presidiam os 
ats>s dos que conduziram os .estudos para a nova 
ca'pital do Esrndo, há cem an·os.:.De~s de muita 
polêmica, escolheu-se o local da nova cidade: o 
modesto arraial de Belo Horizonte, antigamente 
chamado de Curral dei Rei. O Congresso Consti
tuinte mineiro, em 17 de dezembro de 1893, pro
mulgou a mudança da capital para o novo local, 
logo ao norte da Serra do CurraL A Comissão 
Construtora era chefiada pelo engenheiro Aarão 
Reis e entregou a cidade, construída em seu es
sencial, no prazo de quatro anos que havia sido 
fixado em lei. A cidade deveria abrigar 30 mil 
pessoas, com exp'ansão possível para 200 miL 
Essa população 'máxima' foi atingida em 1940. 
Hoje, Belo Horizonte tem 2 milhões e 500 mil 
habitantes e a região metropolitana mais de 
3,5 milhões. 

Desde cedo mostrando sua índole de in
dependência, sem o que não representaria os 
mineiros, a nova capital recusou o nome que 
lhe fora oficialmente dado - Cidade de Minas 
-, para ficar com Belo Horizonte mesmo. Em 
1901, finalmente, o mundo oficial rendeu-se à 
rebeldia popular e o nome da capital foi oficia-
lizado como Belo Horizonte. · 

É interessante observar que o crescimento da 
capital se deu, numa primeira fase, de forma hesi
tante. De início, a cidade era apenas uma sede ad
ministrativa. Em 1908, viu circular o primeiro auto
móvel; era de um visitante do Rio de Janeiro. Na 
década de vinte, o bom clima da capital, tenden
te a seco e de temperaturas moderadas, foi um 
atrativo para os que procuravam cura' para os 
seus males. Os serviços de saúde cresceram, 
atraindo mais gente. O mesmo ia acontecendo 
com a área de Educação. Em 1929, foi fundada 
a Universidade. A administração de Kubitschek, 
de 1940 a 1945, dinamizou, urbanizou, deu novo 
impulso à cidade. Foi construído o conjunto ar
quitetônico e o aeroporto da Pampulha. A capital 
estava marchando firmemente na direção do pro
gresso. Com a industrialização acelerada, inicia
da nos anos cinqüenta, esse processo foi toman
do força, cada vez mais acentuada. O resto é 
história sabida e vivida. 

Senhor Presidente, este é um momento de 
alegria para esta Casa, podermos estar aqui ho
menageando Belo Horizonte, no centenário da ca
pital. Estendamos nosso sorriso e nosso abraço ao 
nobre povo belo-horizontino. Felicitemos o seu 

Prefeito Célia de Castro. Parabéns a essa grande ci
dade pelas suas conquistas passadas e pelas mui
tas conquistas que ainda virão, no seu segundo sé
culo que se inicia. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Código 
Nacional do Trânsito, aprovado pelo Congresso 
Nacional e que retornou ao Legislativo para a 
apreciação dos vetos apostos pelo Senhor Presi
dente da República, é realmente uma obra de 
grande substância e profundidade. Tem sido natu
ralmente divulgado pela imprensa, mas, segundo 
penso, não com a insistência e os destaques que 
merece. 

Por se tratar de obra volumosa, fica real
mente--difícil transmiti-la ao público, que, afi
nal, é o principal interessado num assunto 
com o qual terá de lidar diariamente, a partir 
ao próximo ano. 

Daí a importância do trabalho do ilustre 
Senador Levy Dias, que acaba de ser publica
do, o qual, num-a brilhante--síntese para o 
pronto entendimento popular, conseguiu ex
por didaticamente, em poucas páginas, à es
sência do novo Código Nacional do Trânsito. 

Trata-se de uma publicação de inegável 
importância, que ajudará sobre-modo o enten
dimento do que foT ap·roirado pelo Poder Le
gislativo. 

Como disse o Senador Levy Dias na apre
sentação do seu trabalho: 

·o conhecimento dos nossos direi
tos e deveres ajudará o Brasil a melho
nu o triste-quàdro·q-ue-tioje enfrenta.
Conhecer e obedecer as regras do 
novo Código, além de amenizar a vio
lência do trânsito, é exercício da nossa 
cidadania.' 

Peço, Sr. Presidente, considerar como parte 
integrante do meu discurso, dada como lido, a pu
blicação que anexo. 

Obrigado. 

OQCt!MENI.Q A QJJE. $E._ RE:FJEfJE. O 
SR. ED/SON LOBÃO EM SEU PRONUN
CIAMENTO: 
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IMPORTANTE 
~c.,.~&-1-iÍ• ~'~ "'"'f. rc p.élt.P<-) 
~ !2,. cr>fS..,; t.~~ e;'\ J"-' 

~lt(...l~ •• 

PICAS DO NOVO 
CODIGO rltACIONAL 

DE TRANSITO -INFRAÇOES 
: As. infrações serão divididas·~m quatro grupos, conforme 

a nalu'reza da sua gravidade. A cada uma delas é atribuído determinado 
·número de pontos. Toda vez que o infrator atingir o limite de 20 pontos · 

no prazo de 12 meses; terá a sua licença para dirigir suspénsa e receberá .. 
· · uma multa.equivalente ao valor de 1000 UFIR. · 

Veja o quadro das multas quanto a sua natureza e valores: 

Natureza Valor em UFIR Valor em R$ Pontos acumulados 

Obs.: no valor em RS. foi considerada a UFlR de outubro/97: 0,9108. 

Multas de natureza gravíssima 

Avanço de semáforo (art. 208) - A multa para quem atraves~ar o sinal 
vermelho ficará bem mai~ cara para o infrator no novo Código. O mesmo valor 
para quem transpuser. sem autorização, barreira policial. 
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Condução de motos (arts. 55 e 244)- O capacete. cujo uso jü é obri-gatório. terá 
que ter viseira OU ÓCUlOS de prOt!ôÇâJJ._fazer_rnal<:!bartS!IiQ~~quilibrar-se em um<.~ 
roda e transportar criança menor de sete anos também é proibido. Além da 
penalidade. ocorrerá a suspensão_dQ direito de.dirigiL 

71::-
00 

Criança no banco da frente dos automóveis (arts. 64 e 168) - Mesmo que 
estejam com cinto de segurança. é terminantemente proibido levar crianças 
menores de I O anos no banco da frente do veículo, seja no colo ou no assento. 

Dirigir sem habilitação (art. 162)- Conduzir o veículo sem C<.~rteim N<.~cion<.~l 
de Habilitação ou Permissão para Dirigir é infração que sofrerá multiplicador de 
três vezes o valor estipulado para multa de natureza gravíssima. Se a carteira 
estiver cassada ou suspensa o fator multiplicador será de cinco vezes. Nos dois 
casos haverá apreensão do veículo. se_ndn também _criminal._ 
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Embriilgu.ez. (a_rts. 165 e 277.),.,.. D)~igi,r.:b~<HlD pas!j.a a ;;er cri;n~ .. tal ~orno
roubar ou matar. O motorista que se recusar a fazer o teste do bafômctro. que 
passará a ser obrigatório. será encaminhado ao Instituto Médico Legal para 
exames clínicos e de teor alcoólico. A multa será de cinco vezes o valor da 
infração de natureza gravíssima. o· motorista poderá ser condenado a detenção 
de seis meses a três anos, além de suspensão da Carteira de Habilitação. 

Estacionar em local proibido (art. 181) - O artigo prevê vanos tipos de 
infrações relacionadas a estacionamento. Elas vão desde a de natureza leve, 
como estacionar afastado da guia de calçada (meio-fio) a partir de SOem, até a 
natureza gravíssima, como por exemplo estacionar na pista de rolamento das 
estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das vias dotadas de 
acostamento. Nos casos de natureza gravíssima ocorrerá a ·remoção do veículo. 

Excesso de velocidade (art. 218)- O valor da multa irá variar de acordo com a ·• 
velocidade do veículo. Nas pistas urbanas, exceder em até 50% o limite da via; 
e nas rodovias, circular com velocidade superior até 20% da máxima permitida, 
implicará multa de natureza grave. Acima desse percentual, a pena será de 3 
vezes a multa de natyreza gravíssima e o condutor terá a sua Carteira de 
Habilitação suspensa. 

~~~ '4$ tii(;v 
~--;----------

·-······---
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Não dar preferência ao pedestre na faixa (árf. 214)- C6püi:aô-ao-cód(go a-tuar: 
esse é um dos deveres ctos motoristas qu_e nunca_(oi cumprido. !':o novo Código. o 
motorista terá de pagar uma multa bastante sa.lgada pelo não-cumprimento da 
norma. Provocar acidente na faixa agrava o crime ou a infração. 

li~t7w'.-. 
b:·:-' 

.:. 

''Pegas" ou manobras perigosas (arts. 173 a 175)- Mesmo que não provoque 
acidentes, os adeptos dos "rachas" poderão ser obrigados a pagar aos cofres 
públicos três vezes o valor da multa de natureza gravíssima. pelo risco que 
oferecem a terceiros. O carro será recolhido e a carteira, suspensa. A quem 
promover-."pegas", a lei reserva uma punição de até cinco vezes o valor da multa 

· de natur~:ta gravíssima. Arrancadas bruscas e manobras perigosas resultarão em 
multa, além da apreensão do veículo e suspensãó do direito de diri.g{r. 

Retorno proibido (art. 206) - Cortar o caminho pela calçada, passeio, jardins 
ou canteiros, faixas de pedestres ou onde a sinalização proíbe é um 
comportamento passível de multa, cujo valor é bem superior ao atualmente 
praticado. Além de prejudicar a circulação, fazer retomo em local proibido é 
uma ameaça à segurança no'trânsito. 
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1hmsftar sobre- calçaaas e canteiros (art. 193) - É tnna das multas mais altas 
do novo Código. O valor. da penalidade para quem trafegar em calçadas, 
passeios, passarelas. ciclovias. ciclofaixas. canteiros centrais, acostamentos, 
gramados e jardins públicos sofrerá penalidade de três vezes o valor atribuído a 
multa de natureza gravíssima. Em jogo, a vida do pedestre. 

Transporte de passageiro em veículo de carga (art. 230)- A multa será bem 
superior à prevista pelo código atual. Quem circular com pessoas na caçamba de 
qualquer tipo de camioneta será penalizado. É considerada infração gravíssima e 
o veículo será apreendido. 

Multas de natureza grave 

Defeito em equipamento obrigatório (art. 230) - Grande parte da frota 
nacional é composta por veículos com bastante tempo de uso, que circulam em 
péssimas condições de segurança. Andar com lanterna, luz de freio ou farol 
queimado é infração. O proprietário será obrigado a ficar atento à manutenção do 
seu veículo. 
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Distância lateral de -bicicletas (art. 201) ~ Colocar em risco a segurança do 
ciclista torna-se infração. O novo Código prevê que o motorisUI é obrigado a 
guardar a distância lateral de um metro e _CiiJqüenta centímetros dQ (,:jçJisw. __ 

Estacionar sobre a calçada (art. 181) 
estacionar o carro sobre passeio. faixa de 
gramado ou jardim. 

- Será· multa de natureza grave 
pedestre. ciclovia. canteiro centraL 

Não dar seta (art. 196) - Dirigir é como entrar em campo. O motorista nunca 
está sozinho. Razão pela qu<JI. quando ele não der s_eta. indicando qual ,er<i a sua 
pró.xima jogada. poderá fazer gol contra. 
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Não manter a distância mínima de segurança lateral. e frontal (ar;t.l92) :-O 
no,.;_, Código pr01be. mas não define a .distância mínima de segurança. A 
60km/h. e em condições climáticas favoráveis. os especialistas em trânsito 
aconselham manter uma distância acima dos 22 metros. 

, Omitir socorro (art. 177)- O condutor que se envolver em acidente e deixar 
'de prestar socorro à vítima ou ai.I).da atrapalhar ou impedir o socorro estará 
i cometendo infração e receberá niultà, além da'suspensão do direito de dirigir. 

[~ .. ____... . ~ 
~>·-A~ (!Jj} , ... -. o,;.--. -
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Ultrapassagem pelo acostamento (art. 202)- Essa infração será punida-com o 
dobro do rigor atual. A falsa esperteza de alguns· motoristas causa. anualmente. 
inúmeros acidentes com esse tipo de manobra . 

. ~-· :·- •. 

r 

Uso do cinto de segurança (art. 167) -O uso passará a ser obrigatório em todo 
o País. O não cumprimento da norma, além de multa. implicará a retenção do 
veículo até a colocação do cinto pelo infrator. 

Multas de natureza média 
Atirar objetos pelo veículo (art. 172) - O Código proíbe arremessar ou jogar 
água ou detritos nas ruas, como cigarro, saco plástico e latas de refrigerante etc. 
Também é punida a "brincadeira" de jogar espuma de extintor em pedestre. 
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Ti~iistas · (ar'ts: 5~-e255J'- O ciêlista· terá >gue:''tràfegar 'no mesrrio _$entido ·fios 
c::rr,· e fica sujeito à multa se conduzir a bicicleta em passeios onde não seja 
[KrmHida a circulação desta. O ciclista agressivo ou que circule em locais de 
grande mo,·imento de pedestres também será penalizado. E mais: a bicicleta será 
recolhida até o pagamento da multa. ·- · · - -- · - - · 

·...:: .. 

Falta de combustível (art. 180)- O condutor desatento será penalizado se, pela 
falta de combustível, o veículo sofrer pane na via pública. Além da multa, 
ocorrerá a remoção do veículo. 

Uso do celular e fones de ouvido (art. 252) - É proibido ao motorista dirigir 
com apenas uma das mãos ao volante, motivo pelo qual não se permite falar ao 
celular. Também fica vetado o uso_l:teJone~cl~ Quvido,_b penalidade vale ainda 
para quem dirigir com o braço do lado de fora do veículo ou transportar pessoas, 
animais ou volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas. 
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Multas de natureza leve_ 

Atravessar fora da faixa (art. 254) -_O pedestre que estiver a menos de 50 
metros (aproximadamente a distância entre dois postes) de uma faixa específica 
será obrigado a atravessar nela. A desobediência será penalizada a quem for 
pego em flagrante (50% do valor da multa de natureza leve). Ele também será 
multado se atravessar em viadutos, pontes ou túneis ou andar na pista, exceto 
para cruzá-las. ~ . 

. ··'•, 

"') 

.. , ... 8 
.' -· . 

Pedestre (art. 254) -: O pedestre não poderá utilizar-se da via em agrupamentos 
capazes de perturbar o trânsito. ou para.a prática de qualquer atividade (esportes, 
desfiles e similares), salvo em casos especiais e com a devida licença da 
autoridade competente. 
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OUTRAS DICAS 
Cidadão {arts. 72 e 73) - Todo cidadão poderá pedir, por escrito, mais 
sinalizaçt:o otl fiscalização e sugerir alterações nas normas de trânsito. Os 
órgãos competentes terão o dever de responder o pedido . 

. Fabricantes e empresas (art. 105)- Torna-se obrigatório o encosto de cabeça, 
tacógrafo em carros com mais de dez lugares e cinto de segurança em todos os 
veículos, inclusive escolares e ônibus interestaduais (exceto urbanos). 
Bicicletas terão de ter campainha, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral 
e nos pedais e retrovisor do lado direito: Fica-proibido construir shoppings, 
ginásios ou qualquer outra edificação que atraia público sem local de 
estacionamento adequado. O catalisador foi derrubado. · 

Governo - A autoridade de trânsito (art. 95) terá que avisar com 48h de 
antecedência a interdição de pistas, através dos meios de comunicação. O auto 
de infração será arquivado se não for enviado para o infrator num prazo de 60 
dias. 
O Ministério da Saúde (art.77) fará campanhas sobre primeiros socorros. 
Municípios (art. 24) vão punir as infrações do perímetro urbapo. Estados 
cuidarão do licenciamento de veículos (art. 130) e habilitação de ·motoristas 
(art. 140). 

·Motoristas - Ficará mais difícil tirar carteira de mot01 ista. O novato terá uma 
licença de um ano para dirigir (art. 148). Se cometer infração, fará novos 
exames. O condutor terá que ter aulas de direção defensiva e primeiros 
socorros. 

Velocidade (art. 61) - A velocidade máxima permitida para a via será indicada 
através de sinalização. Onde não houver o sinal regulamentar, será obedecido·o 
seguinte: 

I - nas vias urbanas 

80kmlh, nas vias de trânsito rápido; 
60kmlh, nas vias arteriais; 
40kmlh, nas vias coletoras; 
30kmlh, nas vias locais. 

II - nas vias rurais 

a) nas rodovias: 

l!Okmlh. para automóveis e camionetas; 
90kmlh. para ônibus e microônibus; 
80kmlh, para os demais veículos. 

b) nas estradas: 60km/h 
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O SR. OTONIEL MACHADO (PMDB - GO) -
sr:· Presidente,-sr-'s' e Srs . .:Senador§S;:.QÇupo.nova
mente esta tribuna para fazer um alerta às autorida
des brasileiras ligadas à Agricultura e à ecOnomia. O 
assunto é da mais afta relevância, porquanto envol
ve duas importantes áreas governamentais, com 
profundos reflexos na saúde pública. 

Gostaria, sinceramente, que minhas pala
vras não tivessem o sentido de denúncia, mas 
de um alerta que, desde já, está exigindo medi
das urgentes, a fim de conter o previsto agrava
mento de uma situiição que, sob todos os aspec
tos, é absolutamente crítica. 

Apenas no último mês de outubro, em pleno 
período de safra, o Brasil importou 14 mil tonela
das de leite em pó. O produto, que anteriormen
te era importado para suprir as necessidades de 
nosso consumo, passou a ser internado sem 
qualquer critério, unicamente para atender os in
teresses mercantilistas daquilo que o produtor 
de leite brasileiro passou a chamar de "indús
trias sem fábrica. • · 

O que são essas indústrias sem fábrica? São 
importadores que simplesmente recebem o leite 
em pó europeu e neozelandês empacotado, fracio
nando e reembalando-o, colocando no mercado in
terno um produto de qualidade duvidosa. Isto por
que o prazo de validade passa a ser contado a 
partir de sua reembalagem e não de sua efetiva 
produção. 

Estas razões são suficientes para mostrar o 
risco que corre a população brasileira, ao 'consumir 
um leite sem teor nutritivo e, mais ainda, sem a de
vida garantia quanto à sua qualidade para o consu
mo humano. 

Registre-se aqui o fato de que 1 O por 
cento do consumo brasileiro de leite se dá por 
meio dos programas sociais. Isto é: uma par
cela significativa é consumida por crianças 
em idade escolar. Sem qualidade e sem teor 
nutritivo, esse leite poderia não estar aten
dendo às finalidades dos programas governa
mentais. 

Porém, o assunto é mais extenso. Grar.de par
te desse leite importado chega ao Brasil via Argenti
na, num esquema de triangulação em que apenas o 
importador é beneficiado irregularmente, aproveitan
do-se dos acordos entre aquele pais e o Brasil, atra
vés do Mercosul. 

Caracteriza-se assim o caráter especulativo 
de uma importação que tem no leite seu principal 
agenhi. úma.·fmportaÇão que se-justlfiéariapara 
o.abastecim;;!nto nac.lonaL.em época de nossa 
entressafra, mas que não tem qualquer sentido 
nos meses de produção normal. Aliás, o único 
sentido que existe é o do cumprimento dos con
tratos de importação das indústrias de fachada, 
que sacrificam o. produtor de leite brasileiro, en
quanto o produtor estrangeiro está sendo subsi
diado. 

Na Europa, por exemplo, há o incentivo 
ao produtor, que recebe por cada litro o equi
valente a 36 centavos de Real. Porém, indus
trializado e novamente incentivado para a ex
portação, esse mesmo litro de leite chega no 
Brasil a 12 centavos de Real. Isso destrói toda 
a estrutura da produção leiteira nacional cons
truída ao longo de décadas e lança incertezas 
ao nosso produtor. 

Apenas para melhor ilustrar o drama de
corrente dessa importação sob o prisma do 
produtor nacional: o Brasilproduz anualmente 
2 f tilfhões de litros econsoriuil 22 tiifllões. so
mos praticamente auto-suficientes, portanto. 
Atingiríamos e ultrapassaríamos essa marca 
se, em vez de transferirmos recursos que aca
bam pesando negativamente em nossa balan
ça comercial, estivéssemos estimulando a me
lhoria de nosso rebanho leiteiro e ampliando o 
nosso parque proclutor. 

Apenas uma dessas indústrias sem fábri
ca - aquelas que desempacotam o leite em pó 
importado, transferem-no para embalagens 
menores e assim o cofocam no mercado - pro
cesJ>ª o eql.livg.IEWt;;! ª 5QO _rniL!i!1'9s diários. É 
a segunda maior importadora de leite do País 
e está localizada em Goiás. Sua atividade de 
meramente reembaladora deixa de gerar 23 
mil emJl.regg~ _cii.r~t9~- ~ .. indiretos. AmPliando 
esse horizonte para todo o Pais, são mais de 
200 mil emprego.s_g!J~deixararn de. existir, se
gundo dados da Federação da Agricultura do 
Estado de Goiás. 

Quero ressaltar. aqui que o governador 
Maguito Vilela, de Goiás, segundo maior Esta
do produtor nacional de leite, já determinou 
aos seus auxiliares que analisassem detalha
damente o assunfo, a -fim de Tmpealr a propa
gação de uma atividade inconveniente aos in-

... teresses_goianos_ Por outro lado, definiu o go-
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vernador Maguito Vilela pela não concessão de in
centivos a esse tipo de indústria sem fábrica, man
dando reveroscasoscuja atividáde apre-sêõtê ·se
melhanças com os fato~' que aqui exponho. 

Confio sinceramente nos propósitos do Senhor 
Ministro Arlindo Porto, da Agricultura, que, certamen
te, encontrará os caminhos corretos para defen
der os interesses legítimos do produtor brasilei
ro. Mais do que isto, confio em su'as gestões no 
sentido de garantir ao nosso consumidor produ
tos de qualidade. Como também confio -na-pre
servação dos propósitos dos programas sociais 
governamentais que têm no leite o seu principal 
produto. 

Era o que eu tinha a dizer. 

Muito obrigado. 

O SR. ALBINO BOAVENTURA (PMDB -
GO) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, nes
te ano de 1997, transcorreu o centenário da inven
ção da fabulosa estória do vampiro Conde Drácu
la, celebrizado pelo criativo escritor irlandês Bram 
Stoker. 

Instituições e associações internacionais, des
de março último, têm promovido eventos comemo
rativos dflssa data, compreendendo conferências, 
exposições, projeções de filmes e outras atividades, 
nas cidades de Bucareste, Los Angeles, Bóston, 
Nova York, Filadélfia, Londres, Dublin e Bruxelas, 
entre outras. 

É interessante a lembrança da criação do 
mito Drácula. O imaginário humano deixa-se po
voar e excita-se com lendas de vampiros e bruxas, 
de gênios do bem ou do mal, de prestigitadores e 
mágicos. É talvez uma necessidade, seja para o 
entretenimento, seja, quem sabe, para tentar com
preender a totalidade da extraordinária complexi
dade do ser humano. 

Nos mitos, escondem-se verdades. Ora verda
des que comovem, ora que entusiasmam, ora que 
explicam mesmo mediante parábolas, ora que apa
voram. Os mitos foram cultivados na antigüidade sob 
as mais diversas representações e o são na moder
nidade também sob as mais variegadas figurações 
ou projeções. 

No caso de Drácula, no entanto, o mito relegou 
ao esquecimento o verdadeiro Drácu.la, um Drácula 
nada aterradc~. !"ada fantástico, o histórico Príncipe 
da Valáquia, na linguagem local, o Voivoda da Valá-

.quia. Guerr!!iro valoroso, herói nacionalista que vi
veu no século XV_emàrcou sigoifica~ivarnente a his
tória do· seu 'pais. Trata-se de Vlaé! Te·pes Drácula 
que governou a Valáquia, _ atual Roménia, em três 
períodos diferentes, em 1448, de 1456 a 1462 e de 
1476 a 1477. 

A comemoração do centenário da criação 
de Bram Stoker tem representado uma oportu
nidade historica--de resgate Cla figura real· do 
P_r_í_ncipE)_Qr-ªc:_u~g_<>Vern~~tE) de_ p_rofiJn_do e 
consistente significado para a Roménia. Aqui 
me!smo no--Brásir;-com a colabo-ração do-Consu
lado da Romêni)l. no Rio de Janeiro, chefiado 
pelo Cônsul - Geral Dr. Stefan Costin, foi reali
zada a Exposição Vlad Tepes Drácula - 100 
Anos, com a finalidade de recuperar a história 
do verdadeiro e benemérito Drácula. O evento 
serviu também para chamar a atenção para a 
Roménia, país do leste europeu com grande 
potencial turístico e importantes afinidades 
com o Brasil, mas praticamente desconheci
do à grande maioria dos brasileiros. · · 

Tenho a certeza de que, nesta virada de mi
lénio, novos horizontes se abrirão para o conhe
cimento da história e da riqueza turística da Ro
ménia pelos brasileiros e pelos povos america
nos de modo geral. Os valores dessa história, 
encarnados na vida de personagens ilustres 
como Vlad Tepes Drácula, serão resgatados e 
serão profundamente benéficos para as relações 

, pacíficas e _para o intercâmbio cultural entre os 
povos. 

Como Presidente do Grupo Parlamentar Brasil 
- Romeno, era o que desejava registrar· nesta Casa 
e comunicar a todo o povo brasileiro. · 

sr·. Presidente, um outro assunto dese
jo ·abordar: a produção de leite e derivados 
no Brasil vem aumentando em ritmo acele
rado. Na década de 90, o crescimento da 
produção de leite foi de 41%. Na Região 
Centro-Oeste, esse índice· chegou a 70%, 
refletindo tanto o aumento dos rebanhos 
quanto a melhoria das técnicas· d:e produ
ção. O custo de produção do leit.e_ em nos
.J>.O-~ais, em decorrência dos esforÇos e in
vestimentos dos produtores, está entre Ós 
mais baixos do mundo. Não obstante, a ini~ 
portação de leite e laticíniós vem lançando 
toda a cadeia produtiva do leite no Brasil erP 
sérias dificuldades. 
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Não somos contrários à abertura dos mer
cados, que deve dinamizar a economia nacio
nal e aumentar a competitividade de nossas 
empresas. O que não podemos aceitar é uma 
globalização que expresse tão somente o inte
resse dos países mais ricos, alargando o fosso 
que os separa dos países menos desenvolvidos. 
No mercado internacional, os preços de laticí
nios encontram-se em níveis artificialmente bai
xos, devido principalmente aos subsídios pratica
dos pela União Européia e pelos Estados Uni
dos. Segundo dados publicados na Revista Glo
bo, a União Européia, que responde por 48,5% 
das exportações mundiais de leite e produtos 
lácteos, concedeu, em 1997, elevados mon
tantes de subsídios nas vendas para o mer
cado externo, atingindo a média de US$ 1.235 
por tonelada para queijos e US$2.375 por tonela
da para manteiga, entre outros produtos lácteos 
subsidiados. 

O Brasil deve fechar o presente ano 
tendo importado de 2 bilhões e 500 milhões 
a 3 bilhões de litros de leite, dois terços de
les provenientes de países europeus. Além 
dos preços reduzidos pelos subsídios, con
tam os importadores com dilatados prazos de 
pagamento, que podem chegar até SOO dias, 
prática que vem sendo qualificada de 'dum
ping financeiro'. O importador pode, assim, 
revender o produto e aplicar o dinheiro ao lon
go de todo esse tempo. 

É, portanto, por fatores totalmente inde
pendentes da produtividade que o leite e os la
ticínios brasileiros vêm sendo prejudicados 
pela concorrência com os produtos importa
dos. O fato é que a importação foi praticada 
em níveis muito superiores às necessidades 
do País e o volume importado juntamente com 
o aumento da produção nacional deprimiram 
os preços a um ponto tal que já não cobrem os 
custos de produção. O preço pago por litro de 
l~ite ao produtor tem caído até mesmo abaixo 
aus 20 centavos de real, enquanto o custo de 
produção situa-se em tomo dos vinte e cinco 
centavos por litro. 

É razoável supor que tais margens negati
vas venham a afastar muitos dos produtores do 
setor lácteo, como já começa a ocorrer. Com a 
produção nacional desorganizada, os consumi
dores ficarão à mercê das oscilações e das es
tratégias comerciais do mercado internacionaL 
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E o Brasil irá, com certeza, aumentar ainda mais o 
selilabiilo-só déficifâa oara.nça corriSJrcial, cjue jáse 
encontraemníveisextremamentepreocupantes.A 
importaçãodeleiteeproautoslácteos,hoje em dia, 
já é responsável por -1 O% do déficit nas tran
sações comerciais com outros países. 

Os produtores de Goiás, um dos Estados 
que mais tem investido no setor lácteo, vêm 
mostrando sua preocupação com as perspecti
vas desestimulantes para o desenvolvimento 
das suas atividades. Não bastassem os subsí
dios e os prazos a perder de vista, estão de
nunciando a ocorrência de inúmeras irregulari
dades nas importações de leite, incluindo a 
aquisição de produtos com prazo de validade 
vencido, o subfaturamento e a triangulação com 
países do Mercosul com o fim de fraudar a ori
gem do produto. 

Trazendo as reivindicações de toda a ca
deia produtiva do leite, o Presidente da Comis
são de Pecuária de Leite da Federação da 
Agricultura do Estado de Goiás - FAEG, Leo
nardo Vilela, propõe a adoção de medidas que 
viabilizariam o setor, tais como elevação da 
Tarifa Externa Comum do Mercosul para 24%, 
redução do prazo de financiamento das impor
tações para 30 dias, rigor máximo na fiscaliza
ção pelo Ministério da Agricultura, investiga
ção de dumping e de subvaloração aduaneira. 
Reivindicam ainda a utilização exclusiva de lei
te e lácteos nacionais em programas sociais e 
na merenda escolar. 

Cobramos, assim, especialmem lo Gover
no Federal, medidas que venham a : zer alter
nativas ao sério impasse do setor prvdutivo de 
leite e derivados. Se não há uma firme e consis
tente priorização da produção nacional, a globa
lização pode tornar-se apenas um eficaz instru
mento para ... que aumente . nossa dependência 
económica dos -pafs-esmais ricõs:-Esperamos: 
entretanto, que tal não seja a vontade dos diri-
gentes de nosso País. · · · · 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Nada mais havendo a tratar, a Presidência 
vai encerrar os trabalhos. 

Lembrando as Sras.-Seriadoras e aos Srs. Se
nadores que constará da sessão deliberativa ordiná
ria ae-arrianfta a seguinte: 
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O SR. PRESIDENTE (•\ntonio Carlos Magalhães) 
~ Está encerrada a sessã: 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

(Levanta-se a sessão às 19h25min.) 

11~12-97 

Quinta-feira 

10:00- Sessão Conjunta do Congresso Nacional 

18:30 :.:.sessãciDelióerativa EXtraordinária do Sena 
do Federal 
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Rural e Gerencíamen!o âe Recursos Naturais - _ea~ 

ranà 12 meses. 
Art. 22 Ê a União autorizada, nos termos da 

Resolução n2 96, de 1989, do Senado Federal, a 
prestar garantia na operação de crédito externo de 
que trata o artigo anterior. 

Art. 3" A operação de crédito externo de que 
trata o art. 1" tem as seguintes características: 

a) valor pretendido: US$175,000,000.00 (cento 
e setenta e cinco milhões de dólares norte-americ?
nos); 

b) juros: 0,5 a.a. (cinco décimos por cento ao 
ano) acima da taxa equivalente ao custo dos Quali
fied Borrowings, cotados no semestre préCédente ao 
período de juros a iniciar; 

c) comissão de crédito: 0,75 a.a:: (setenta e cin
co centésimo por cento ao ano) sobre o montante 
não desembolsado, contada a partir de sessenta 
dias após a data da assinatura do contrato; 

d) garantidor: República Federativa do Bra-
sil; 

e) contragarantias: o Estado do Paraná vin
culará as cotas óe repartição constitucional das re
ceitas tributárias estabelecidas nos arts. 157 e 
159, comptementadas pelas receltasprõpnas, nos 
termos do art. 167, inciso IV, da Constituição Fe
deral; 

_f) destinação dos recursos: Programa de Alívio 
:;à: E'.obreza Rural e Gerenciamento de Recursos Na
turais - Paraná 12 Meses; 

g) condições de pagamento: 
- do principal: em vinte prestações semestrais, 

iguais e consecutivas, no valor de US$8,750,000.00 
(oito milhões, setecentos e cinqüenta mil dólares 
norte-americanos) cada uma, vencendo-se a primei
ra em 15 de outubro de 2001 e a última em 15 de 
abril de 2011; 
--~--dos juros: semestralmente vencidos, em 15 

de abril e 15 de outubro de cada ano; 
- da comissão de crédito: semestralmente ven

cida;-em 15. de abril e 15 de outubro de cada ano. 
·Parágrafo único. As datas estipuladas para re

pagamérito poderão ser prorrogadas para -manter 
correlação com a efetiva data de assinatura do con
trato. 

Art. 42 A contratação da operação de crédito 
externo de que trata o art. 1", assim como a presta
ção da garantia da União, serão efetivadas no prazo 
máximo de quinhentos e quarenta dias, contado da 
data da publicação desta Resolução. 

Art. 52 Esta Resolução entra em vigor na data 
ae sua puolicaçao. . 

Senado Federal, 12 de dezembro de 1997. -
Senador Antonio Carlos Magalhães - Presidente 
do Senado Federal. 
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Ata da 190ª Sessão Deliberativa Ordinária 
em 12 de dezembro de 1997 

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo, 

Ronaldo Cunha Lima e Nabor Júnior 

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Abdias Nascimento- Ademir Andrade- Albino 
Boaventura- Antonio Carlos Magal~es- Artur da Tá
vela - Bello Parga, Benedita da Silva - Beni V eras -
Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Edison Lobão -
Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Esperidião Amin -
Flaviano Melo - Francelina Pereira - Freitas Neto -
Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilvam Borges -
Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão -Jefferson Pe
res - João França - João Rocha - Joel de Hollanda -
Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Alves -
José Eduardo - José Eduardo Outra - José Fogaça -
José Roberto Arruda - José Serra - Júlio Campos -
Júnia Marise - Lauro Campos - Leomar Ouintanilha -
Leonel Paiva - Levy Dias - Lucídio Portella - Nabor 
Júnior - Onofre Ouinan - Osmar Dias - Otoniel Ma
chado - Pedro Simon - Ramez Tebet - Regina As
sumpção - Roberto Freire - Romeu Tuma - Ronaldo 
Cunha Uma - Sebastião Rocha - Sérgio Machado -
Teotonio V~ela Rlho- Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -A lista de pre
serça acusa o COfllJai'9Cimento de 5P Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, dedaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, ni::iarros nossos traballos. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -A Presi

dência, nos termos do art. 158, § 42 , do Regimento 
Interno, comunica ao Plenário que, em virtude da 
não-realização da sessão de ontem, ficaram auto
maticamente transferidas para hoje as inscrições 
dos oradores da Hora do Expediente daquela ses
são, dedicada a comemorar o centenário da cidade 
de Belo Horizonte, nos termos dos Requerimentos 
n2s 332 e 352, de 1997, do Senador Francelina Pe
reira e outros Srs. Senadores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Franceli
na Pereira. 

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL - MG. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srl!s e Srs. Senadores, hoje, 
dia 12 de dezembro de 1997, Belo Horizonte com
pleta 100 anos. Aqui está, na imprensa de Minas e 
do Brasil, o registro desse acontecimento singular. "Belo 

Horizonte, a Capital do Século". Aqui está: "Belo Ho
rizonte - Vesperais de 100 anos". Aqui está: "Belo 
Horizonte - 100 anos de cultura". 

Sr. Presidente, disse o Padre Vieira: "Somos o 
que fazemos, o que não se faz não existe." 

Belo Horizonte, a Capital de Minas, está hoje 
completando cem ancs. Cem anos separam o arraial 
ao pé da serra da metrópole de hoje. Este é um mo
mento de festa para todos os mineiros, mas é tam
bém um mc>mE!nto 9e reflexão para as lideranças e 
para a população da Capital. 'Comemorar é conhe
cer." A melhor maneira de comemorar é conhecer. O 
conhecimento nasce da reflexão pública. 

Ao completar um século de existência, Belo 
Horizonte faz um balanço sóbrio e consistente das 
conquistas e das perdas provocadas pelo acelerado 
processo de crescimento no qual se envolveu. 

E descobre que o saldo dessa rápida e monu
mental transformação ainda é bastante positivo. A ci
dade perdeu boa parte do seu encanto provinciano, da 
tranqüilidade das suas ruas e avenidas, da beleza neo
clássica de suas construções originais. Mas ganhou 
em troca uma vasta e diversificada oferta de serviços, 
uma arquitetura criativa e surpreendente e uma vida 
cultural e artística que vem gerando admiração e reco
nhecimento em todo o Brasil e no exterior. 

Agora, quando completa o seu primeiro século 
de existência, Belo Horizonte se vê obrigada a dar 
um passo adiante. 

Já não é suficiente avaliar perdas e conquistas 
passadas. Já não há mais lugar para lamentar os 
costumes, os espaços que se foram, nem há mais 
tempo para louvar ou comemorar as novas configu
rações urbanas, econômicas e sociais da cidade. 
Belo Hqri:zPflte tem él.gora o desafio de olhar para a 
frente e a missão de planejar os próximos cem anos. 

Neste primeiro século de existência, a cidade 
mais sofreu do que projetou as mudanças que ocor
reram, e talvez isso fosse inevitável. 

Em meados do século, era quase impossível vis
lumbrar a velocidade e a extensão que seriam as mar
cas do processo de crescimento populacional e geográ
fico da Capital. Mas agora, realizado o balanço deste pri-
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rneiro século de existência, Belo Horizonte tem pos
sibilidade e condições de planejar o seu Muro. Aliás, 
mais do que a possibilidade, a capital de Minas tem 
agora a obrigação de traçar as linhas mestras desse 
Muro. 

E se existe em Belo Horizonte um espaço ur
bano capaz de simbolizar a transformação da cidade 
e a sua projeção rumo ao futuro, esse espaço é a 
Praça da Liberdade. 

Aqui proponho sua revitalização cuHural e urba
nística. Quero que esta referência urbarm seja o sím
bolo da permanência e do avanço de Belo Horizonte. 

Srl!s e Srs. Senadores, a minha primeira e mais 
duradoura visão de Minas foi a Praça da Liberdade. 
Menino ainda, estudante de colégio público em Tere
sina, recebi um livro de Geografia que trazia na capa 
aquela imagem fascinante: a alameda central, ladea
da pelas imponentes palmeiras imperiais, tendo ao 
fundo o palácio de linhas sinuosas, com sua beleza 
e leveza quase feminina. 

Aquela era a imagem de Minas, o retrato de um 
Estado cujas tradições fascinavam o Brasil in\eiro. 

Anos depois, lá estava eu, já um rapaz em bus
ca do seu futuro, andando pela alameda central, à 
sombra das palmeiras da Praça da Liberdade. Minas 
tornou-se minha vida e meu destino. Minas tornou
se uma imagem da Praça da Liberdade que assaltou 
o coração do menino e nunca deixou de emocionar o 
homem no qual me tomei. 

Nos meus anos de atuação como Vereador de Belo 
Horizonte e Deputado Federal, líder universitário, o sím
bolo que balizava meus atos era a Praça da Liberdade. 

Quando assumi o Governo, o que via da janela do 
Palácio era a Praça da Liberdade. E quando me elegi 
Senador da República, foi com a imagem da Praça da Li
berdade gravada na mente que deserrbarquei em Brasua 

Construída para ser o centro e o símbolo do poder 
de Minas, a Praça da Liberdade foi o pólo em tomo do 
qual orbitavam o Palácio do Governo e as principais se
cretarias de Estado. Ali, no passado, as tammas tinham 
seu espaço de lazer, à sombra das palmeiras imperiais 
e dos prédios públicos que circundam a Praça. 

Com a inevitável modernização e ampliação da 
máquina pública estadual, as secretarias de Estado 
passaram a exigir um espaço mais adequado às 
suas necessidades. 

As construções oox!ássK:as, retalhadas internarrente 
para abrigar um número cada vez maior de funcionários, 
começaram a ser descar<derizada de forma perigosa 

Enquanto isso ocorria por-detrás das grossas 
paredes das secretarias, a Praça também enfrenta-

va uma forma de ocupação desordenada e predató
ria. As feiras de a-rtesanato: de-ífciies, de antiguidade 
e de alimentação, que se realizavam nos caminhos 
traÇados entre os Jardins,- atraíam mülHclões- e nao 
ofereciam as mínimas condições de infra-estrutura 

·--pa-rá receber esse público. O resultado podia ser vis
to nos canteiros destruídos e na sujeira que compro
metia a beleza de lagos e fontes. 

Hoje, quando Be.lo_ Horizonte completa 100 
anos, a praça se mostra livre de boa parte dessas 
ameaças. As flores foram transferidas para outros lo
cais. Jardins, coreto, fonte e demais equipamentos 
foram restaurados, e até o traçado original de suas 
ruas e alamedas foi recuperado. Mas o conjunto ar
quitetônico, que, durante tantos anos, representou o 
poder de Minas e. a confiança dos belo-horizontinos 
num futuro de liberdade, ordem e prosperidade, não 
conseguiu encontra( outras funções e outros signífí
c-ctdos. A praça e os prédios que compõem o seu 
conjunto arquitetônico estão prontos para assumir 
novo papel e nova simbologia neste novo século de 
história que Belo Horizonte começa a trilhar. 

Depois de urna expenência centenáiia, não é maiS 
possível deixar ao acaso a tarefa de desenhar o futuro 
da Gapital e deste inestimável patrimônio de Minas. Este 
é o alcance e o sentido da proposta que apresentamos: 
transformar o conjunto arquitetônico da praça no Centro 
Cultural da Liberdade, na Praça da Liberdade. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ao longo 
de minha vida pública, tive oportunidade de sentir-me 
gratificado com o desenvolvimento de projetos e a rea
lização de obras importantes. Projetos e obras que 
mudaram a vida de milhares de pessoas e que leva
ram enormes benefícios para vastas regiões de Minas. 

Mas poucas realizações tocaram tão fundo o 
meu coração quanto a implantação do Centro Cultu
ral do Banco do Brasil no Rio de Janeiro. Como 
Vice-Presidente do Banco, na vitoriosa gestão de 
Camilo Calazans e Mário Berard, tive a oportunidade 
de assumir o projeto de criação e implantação de um 
centro cultural, num prédio cuja pedra fundamental 
foi lançada pelo Imperador Dom Pedro 11, em 1880. 

Localizada no centrQ his,!órico de Rio de Janei
ro, a COflStrução original._ encontrava-se COJT1pleta
mente degradada, devido a sucessivas adaptações 
e reformas que não leva@lll em consideração o valor 
hisfónco,--ãrtlstico -e arqUitetõnK:xidõ prooiõ~ MãS res
taurar o imóvel era apenas uma das dificuldades que 
tínhamos pela frente. -Era preciso envolver a opinião 
pública do Rio de Janeiro e do Brasil com o projeto. 

Era preciso mobilizar os artistas, os Intelec
tuais, os administradores públicos e a mídia para o 
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desafio de implantar um projeto de grande alcance 
numa região da cidade que parecia destinada ape
nas ao movimento diurno dos escritórios. 

Foram inúmeros encontros, debates e reuniões 
com o meio artístico e intelectual cprioca. Foram me
ses de trabalho intenso nas obras. de restauração e 
adaptação do prédio. Foram intermináveis reuniões 
de trabalho com as equipes técnicas encarregadas 
de definir a destinação de cada espaço-do Centro, 
as bases conceituais da futura programação, as es
tratégias para implantação de cada atividade e as 
formas ideais de operação do conjunto. 

Inaugurado em 1989, o Centro Cultural do Ban
co do Brasil é hoje uma realidade luminosa, um pólo 
de desenvolvimento artístico e cultural que se tomo~,; 
referência obrigatória para todo o País. 

O Sr- Bernardo Cabral (PFL - AM) - V. E>(! 

me permite um aparte? 

O SR- FRANCELINO PEREIRA (PFL - MG) -
Com prazer, ouço V. Ex', Senador Bernardo Cabral. 

O Sr. Bernardo Cabral (PFL- AM) -Senador 
Francelino Pereira, interrompo o seu discurso - e lhe 
peço desculpas por essa circunstância -, mas quero 
trazer-lhe não só a minha solidariedade e meus 
cumprimentos, mas o meu depoimento pessoal da 
amizade que V. Ex' dedica a Minas e, em, particular, 
a Belo Horizonte, sem dúvida a capital do século. 
Acompanho V. Exª desde os primeiros passos na 
política; tive a honra de ser seu colega na Câmara 
dos Deputados. Mais tarde, nos encontramos como 
Governador do Estado, e todas as conversas sem
pre giram em tomo do seu amor, do seu carinho pelo 
Estado de Minas e, em particular, como V. Ex• acen
tua agora, por Belo Horizonte. O que V. Exª está re
gistrando, e por isso interrompi agora na parte do 
Centro Cultural, é um dado a mais de quem, não 
exercendo um cargo político-partidário na militância 
legislativa, na luta executiva levou para Minas um 
marco que, sem dúvida nenhuma, é uma caracteris
tica ligada à pessoa de V. E>(! Por isso, Senador 
Francelina Pereira, ex-Governador Francelina Perei
ra, ex-Deputado Franceiino Pereira, ex-Vereador 
Francelina Pereira, mas sempre o meu amigo Fran
celina Pereira, desejo registrar em seu discurso 
meus cumprimentos pelo seu amor a Minas Gerais. 

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL - MG) -
Agradeço a V. E>(!, Senador Bernardo Cabral, o seu 
testemunho. Sou muito agradecido pela generosida
de do seu gesto_ É verdade, V. E>(! acompanhou a 
nossa vida pública, está sempre presente em todos 
os atos da nossa vida política. 

Hoje, estamos comemorando 100 anos de Belo 
Horizonte, a cidade está recebendo o Presidente 
Fernando HenriQue Can:ioso, realizando manifesta
ções de grande significação em todos os 857 Muni
cípios mineiros. Hoje é umdiaimportante, significati-
vo para a capjt~do rnE)U ~lado. -

Eu falava do Centro Cultural do Banco do Brasil, 
Sr. Presidente, pois é essa referência, Sr!s e Srs. Se
nadores, que pretendemos estender a Minas Gerais. A 
experiência e a tecnologia conquistadas pelo Centro 
Cultural do Banco do Brasil formam uma base segura 
para o desenvolvimento do projeto e para uma futura 
operação do Centro Cultural da Liberdade. 

Ontem, pela manhã, tive o prazer e a honra de 
entregar ao ilustre Governador de Minas, Dr. Eduardo 
Azeredo e ao F'refeito de Belo Horizonte, Dr. Célio de 
Castro, as primeiras cópias do projeto que davam nova 
destinação aos prédios públicos que compõem o con
junto arquitetônico da Praça da Liberdade. 

Trata-se de uma contribuição cidadã à constru
ção do futuro que desejamos para a Capital do Esta
do e para o seu maior símbolo. Juntamente com o 
projeto, oferecemos ao Governador de Minas a nos
sa disposição de trabalhar pela viabilização do proje
to, junto à sociedade mineira, ao empresariado bra
sileiro e ao Poder Público Federal. 

Sabemos que um projeto como este precisará 
do apoio de toda a população, dos intelectuais e dos 
partidos, dos produtores culturais e dos jornalistas, 
dos empresários e dos líderes políticos. 

E hoje, como no passado, estamos dispostos a 
enfremtar este desa.fio que sabemos possível, e cu
jos resultados podem ser tão gratificantes. 

A criação do Centro Cultural da Liberdade signifi
ca muito mais que a implantação de um novo espaço 
público em Belo Horizonte. SignifiCa o resgate histórico 
da liberdade: símbolo e vocação de Minas, objetivo e 
razão das lutas empreendidas pelo povo mineiro. 

A alma, o coração e a consciência de Minas 
vão se encontrar na Liberdade. E ali, nos belos pré
dios que circundam a Praça, farão a sua morada 
pelo próximo século. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, propor 
aos mineiros uni projeto como este, no ano em que 
Belo Horizonte comemora o seu centénário, tem ain
da o significado de um resgate. Como já disse, a im
plantação do Centro Cultural do Banco do Brasil foi 
uma das mais gratificantes realizações da minha 
vida pública. Mas, ainda assim, deixou em mim uma 
ponta de tristeza, por não ter conseguido realizar 
algo semelhante em Minas Gerais. 
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Ao apresentar o projeto de criação do Centro Cul
tural da Liberdade, busco resgatar essa minha dívida de 
coração. Afinal, aquela imagem que vi pela primeira vez 
na capa de um livro de geografia, numa escola pública 
de T eresina, foi o sinal do meu destino. Hoje, quando 
caminho pela alameda central, ladeada pelas palmeiras 
imperiais que testemunharam a transformação de Belo 
Horizonte, sinto que devo à Liberdade o meu caminho, 
assim como devo a Minas a minha vida. 

Oferecer o melhor da minha experiência e da mi
nha capacidade para tomar realidade o Centro Cultural 
da Liberdade é a maneira que encontro para saldar essa 
dívida. Afinal, todos sabemos que cidade alguma serve 
para ser visitada se não é boa para seus habitantes. 

I 
A excelência de Belo Horizonte será certame r,· 

te ampliada, multiplicada, pela criação do Centro 
Cultural da Liberdade. No coração histórico da nossa 
capital serão abertos ao espírito humano novos hori
zontes de expressão cultural, artística e documental. 

E aí o momento do primeiro centenário será 
plataforma de avanço urbanístico, fermento de iden
tidade cultural e expressão de melhoria da qualida
de de vida. 

Sr. Presidente, o projeto que estou apresentan
do no Senado da República e que foi entregue on
tem, em sua primeira-versão, ao-Governador do meu 
Estado e ao Prefeito da minha capital, Belo Horizon
te, foi elaborado por uma equipe técnica de grande 
significação na vida universitária de Belo Horizonte .. 
Em verdade, queni · efabofóu esse -projeto Toi uma 
equipe técnica da Escola de Arquitetura da Universi
dade de Belo Horizonte, que me permitiu que ele 
fosse apresentado com essas características. 

o projeto examina largamente toda a trajetória 
da vida de Belo Horizonte, a evolução da capital e, par
ticularmente, a evolução da Praça da Uber&1de. Esse 
projeto transforma o conjunto arquitetônico, da Praça 
da Liberdade - excluída a evidência do Palácio da Li
berdade, que tem uma visão mítica da vida política e 
da liberdade de Minas Gerais -, para nele, nesse con
junto arquitetônico, ser instalado o novo centro cultural, 
chamado Centro Cultural da Liberdade. 

Sr. Presidente, essa é a minha contribuição, no 
momento em que Belo Horizonte é saudada como a 
Capital do Século. 

O Sr. Romeu Tuma (PFL - SP) - Permite-me 
V. Exª um aparte? 

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL - MG) -
Ouço, com muito prazer, o aparte de V. Exª 

O Sr. Romeu Tuma (PFL - SP) - Senador 
Francelina Pereira, sou um discípulo de v:ExeCom 

emoção, estoü- atentoaõpronunciam€mto de V. EXª, 
um ex-Governador do Estado de Minas Gerais, que, 

-neste pfenário~-apresenta seu-indlscutívef amor por 
sua cidade. Gostaria de manifestar - acho que terei 
toooo apoioaesta-Casa =-minha solidariedade com 
relação a esse Projeto. Apenas o estou aparteando 
porque o tenho como padrinho político, que guia mi
nhas decisões extraplenário do Senado. Vejo que o 
amor à terra em que nascemos é uma virtude per
mailellte~A idade não se mede pelo tempo: mede-se 
pelo que se sente na alma. v_ Exª dessa tribuna é 
urlla criança que evocáa~uaciáade;-a sua Terra na
tal como a Capital do S~ulo. Queremos declarar de 
público o nosso apoio ao Projeto de V. Exª e tam
bém, permeio de V._Exª,os ngssos <;umprimentos a 
todos os cidadãos belo-horizontinos. Muito obrigado. 

- --o-sR: FRANCELINO PEREIRA (PFL - MG) -
Agradeço a V. Exª, Senador Romeu Tuma, pelas pa
lavras de reconhecimento à importância histórica e à 

· significação cultural da minha Capital. 

Em verdade, quando cheguei a Belo Horizonte, a 
Capíful era representada apenas por cerca de 3Õ6 mil 

o habitantes; hoje são mais de dois -milhões de habitantes. 

Belo Horizonte cornp~ta_boj'ª 1QQ_ªnos_d~JP<ic:le~ 
Minha vida em Minas Gerais, pouco mais de 51 

anos, é toda identificada pelo sentimento à cultura, 
ao respeito e à honradez do povo mineiro. Sou a 
imagem de Minas, sou um tributo permanente, o re-

_conhecimento que todos têm pela minha vida públi
ca, que é considerada lisa e limpa diante do idealis
mo, da história e da cultura do meu Estado. 

Quanto a Belo Horizonte, onde comecei a estu
dar eiTl f943; ainaa-no-segund6. grau, tomou-se a. 
minha cidade, o meu chão, o meu destino, a minha 
vida. A minha impressão, meu caro Senador Romeu 
Tuma, é que Belo Horizonte me pertence, pertence a 
mim, porque pertence ao povo mineiro e ao povo 
brasileiro. Muito obrigado pelo aparte de V. Exª 

Muito obrigado a todos por esse testemunho 
sobre o centenário da Capital do meu Estado. 

Quero apenas, Sr. Presidente, que autorize a 
trahscnção; rios-Anais-do Seriado~ao-projelóâe cons
trução do Centro Cultural, na Praça da Uberdade, em 
BeiOHofizonte: É um tribútóaos autores desse projeto, 
exatamente os professores e alunos da Escola de Ar
quitetura da Universidade de Belo Horizonte. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. FRANCELINO PEREIRA EM SEU DIS
CURSO: 
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PROJETO 

O projeto de criação do Centro Cultural da Liberdade, na Praça 
da Liberdade, em Belo Horizonte, é inspirado nas idéias e na experi
ência que tive na idealização, construção e implantação do Centro 
Cultural do Banco do Brasil, no Rio, inclusive com estudos realizados 
no CCBB com a Coordenadora da equipe do Programa Especial de 
Treinamento (PET/CAPES), da Escola de Arquitetura da Universida
de Federal de Minas Gerais. 

11 de dezembo de 1997 

Senador FRANCELINO PEREIRA 

CENTRO CULTURAL 
DA LIBERDADE 

Praça da Liberdade 
Belo Horizonte 
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APRESENTAÇÃO 

" Minas. oi Minas, 

Tua estranha sina 

delineada 

ao bailar dos sinos 

ao balir dos hinos 

de festins políticos, 

Minas mineral 

Minas pastoreia 

Minas Tiradentes 

Minas liberal 

Minas tal e qual 

a pedra enigma 

no labirinto da mina. 

(Andrade, C. D. "Canto Mineral") O) 

Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, completa no dia 12 
de dezembro de 1997 cem anos da sua fundação. Planejada pelo 
engenheiro Aarão Reis e construída em poucos anos, a capital mi
neira tem inúmeras razões para comemorar tão importante data. Tendo 

sido concebida para abrigar, inicialmente, duzentos mil habitantes, 
atinge hoje a soma de dois milhões. Entre os vários dilemas enfren
tados pela Capital incluem-se as dificuldades intrínsecas ao fenô
meno urbano. Sempre procurando equacionar os problemas, em busca 
de soluções concretas, tanto o poder público, quanto a população 
belo-horizontina merecem cumprimentos. Mesmo considerando as 
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dificuldades sócio-económicas e urbanísticas, a Capital possui um 
alto índice de qualidade de vida, grande variedade de centros de ser
viços e diferenciadas formas de ocupação do espaço. 

Com base neste quadro, o ano do centenário representa para os 
habitantes o momento ideal para se avaliar o dinamismo das práticas 
urbanas e das ações administrativas. Assim, é relevantegestacar que 
mesmo em situações difíceis, como aquelas vividas depois da primei
ra e segunda guerras mundiais, em momentos de crise económica, ou 
em épocas de dificuldades políticas, a Capital conseguiu reerguer-se e 
assegurar o seu destino. 

Este estudo tem como objetivo principal presentear Belo Hori
zonte no seu aniversário de cem anos. No sentido de melhor favorecer 
a população e valorizar a sua tradição modema, a Praça da Liberdade 
e- seus palacetes foram escolhidos como alvo de intervenção.:e::omo 
lugar privilegiado do poder e da socialidade, a Praça tomou- se, ao 
longo destes cem anos, sofisticada protagonista do poder e da cultura 
urbana mineira. Neste sentido considera-se que, tanto na sociedade 
local quanto para além das montanhas, a Praça apresenta-se como 
emblemática da condição do progresso, ícone da chegada da moderni
zação mineira . Portanto, quando se fala de Belo Horizonte, pensa-se 
no mineiro e vislumbra-se a Praça. 

Recuperada no início desta década a Praça oferece-se como lu
gar do encontro e do lazer, sendo utilizada por grupos sociais proveni
entes de várias regiões. No entanto, cumpre notar que, em determina
dos espaços-tempo, ela toma-se pouco versátil para responder às de
mandas da sociedade. 

Num tempo de intercâmbios culturais e globalização, a aliança 
entre a comunicação e 

A tecnologia encontra-se sob a égide do mercado expansivo (ZJ. 

Tendo o intercâmbio como a relação sócio-política e cultural funda
mental para a cidade do fim do milênio, transformações urbanas fa
zem-se necessárias. Assim, este é o momento preciso para se plane
jar os usos, funções e apresentações da Praça. Adaptar os palacetes, 
hoje sub-tilizados, da Liberdade, significa ratificar o intercâmbio da 
sociedade belo-horizontina, baseado na comunicação e na troca. Este 
tempo anuncia-se como a era na qual a linguagem; uma vez posta em 
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movimento, não mais pertence ao produtor, ao falante (3). Reapropriar
se da fala. para redefinir as identidades sociais e os atares políticos, 
reapropriar-se dos espaços-palácios, possibilitando o prolongamento 
da socialidade da Praça para os prédios. Eis o desafio! 

Este estudo inicia-se por uma abordagem histórica da ocupação 
da Praça, enaltecendo o seu caráter simbólico. Em um segundo mo
mento serão analisados o significado da Praça no contexto urbano 
delineando-se, neste passo, as diretrizes da sua requalificação. 

Fonte: :-.!useu Histórico Abilio Barreto 

-· " 
Aarão Reis e a Comt<;são c,.·,,t ~utora da Capital- 1897 
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Fonte: BH. de Curral Dei Rei à Pampulha 

I -A PRAÇA E A BUSCA 
DO PASSADO 

"Articular historicamente o passado( ... ) 

significa apoderar-se de uma lembrança 

tal como lampeja no momento de um perigo. 

Tratar - se de flagrar uma imagem do passado 

tal como se apresenta ao sujeito histórico 

no momento de perigo, de modo imprevisível". <4 l. 

(Benjamim, W. "Sobre o conceito da historia") 

DEZEMBRO-DE 1997 
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· 'A idéia do projeto de Belo Horizonte, definida pela Constituin
te Mineira de 1894, representa um marco referencial que sintetiza a 
vontade de mudança que tomou conta do Brasil no final do século. 
Atendendo a um anseio das elites políticas e econômicas de Minas 
Gerais, a criação da Nova Capital buscava unificar o estado garantin
do seu desenvolvimento e prosperidade. <SJ 

O engenheiro Aarão Reis foi escolhido pelo presidente do esta
do de Minas Gerais, Affonso Pena, como chefe da Comissão Constru
tora da Nova Capital, e nomeado em fevereiro de 1894. Aarão Reis 
recebeu como missão concluir a construção de Belo Horizonte em 
quatro anos. A pedido, foi exonerado no governo de Crispim Jaques 
Bias Fortes e substituído pelo engenheiro Francisco Bicalho. Este 
dirigiu os trabalhos até a dissolução da comissão em 1898, após a 
inauguração da cidade. O projeto elaborado por Aarão Reis respon
deu, de forma efetiva, às intenções dos dirigentes políticos de Minas 

Gerais. Através de uma integração da malha octogonal, definida pelas 
ruas, e da malha diagonal, definida pelas avenidas, o autor reiterou o 
urbanismo moderno neoclássico. A criação de eixos monumentais, 
hierarquizados topograficamente e em tennos de usos, remete o traça
do da Nova Capital tanto ao plano urbanístico de Washington, de 
1791, quanto à remodelação de Paris, de 1853 a 1859.<6l 

Assim, a perfeita eficácia do projeto baseou-se em um estudo deta
lhado da topografia local, sendo que a Comissão Construtora previu tam
bém a organização funcional a ser distribuída estrategicamente no espaço. 
Acompanhando a ordem e o racionalismo da concepção espacial, Aarão 
Reis, como interventor do espaço, atuou como um verdadeiro "higienista 
social." Via o meio ambiente como responsável pela saúde do corpo soci
al e de cada indivíduo - idéias que aplicou nos projetas de saneamento, 
iluminação, sistemas viário e de transporte, objetivando boas condições 
de vida, conforto e beleza da cidade. O zoneamento mais detalhado ficou 
restrito à malha urbana principal. 

Dentro desse contexto, Belo Horizonte foi inaugurada em 1897, 
com a missão de simbolizar um "belo e próspero futuro" para o Esta
do. Na sua malha urbana principal conformava-se um repertório de 
símbolos monumentais evidenciando uma imagem do ecletismo vi
gente na sua arquitetura. Dentro desse conjunto referencial, destaca-
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va-se como marco principal a Praça da Liberdade e o seu entorno 
imediato. 

Buscando exercer a condição de centro integradoçio Estado, a 
Praça da Liberdade fora concebida para '"abrigar" a seâeâainstância 
maior do poder. "Os esforços voltam-se então para a construção do 
Palácio Presidencial e das Secretarias de Finanças, do Interior e da 
Agricultura. Estas edificações foram localizadas na cota-mais alta do 
perímetro urbano ( ... )"(71• Ao fundo da esplanada localiza-se o Palácio 
Presidencial, o qual expande-se com a implantação das Secretarias. A 
designação "liberdade" vincula-se ~oiiil_aginárig mi_n~iro, tendo início 
com a restauração do cult.o à inc--mfidên :a, os seus heróis e aos seus 
valores. À ordem e ao progr ,, comu. _ _, a todos os estados, a repú
blica em Minas Gerais sor . idéia de liberdade"Yí Neste contexto, 
a designação liberdadf' ..l~ a Praça e ao Palácio traduz-se na conjun-

ção de valores republicanos epcfsitivistas, ratificados pelos valores 
inseridos na idéia de mineiridade. De acordo com Henriqueta Lisboa, 

"Firma-se em cada construção o alicerce da liberdade 

Fica na colina do centro 

palácio da Liberdade 

Abrem-se para os quatro ventos 

as janelas da Liberdade 
I 

Todos os caminhos. circulam 

em demanda da Liberdade 

Trémulos arbustos se enclinam 

diante da flor da Liberdade 

Espáduas humanas. sustentam 

os mármores da Liberdade 

Auréolas pairam sobre a cruz 

na escalada da Liberdade" {9J 

Como Centro Cívico, a praça localiza-se na região designada 
inicialmente Bairro dos Funcionários. Na época da inauguração, o 
bairro apresentava um conjunto expressivo de construções ecléticas. 
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Eram basicamente residências designadas como "casa-tipo" e desti
nadas a abrigar os funcionários provenientes da antiga capital. As ca
sas mais sofisticadas foram implantadas próximo ao Palácio e à Praça, 
dotando a região de um valor simbólico excepcional. A avenida João 
Pinheiro, antes avenida da Liberdade, juntamente com a rua da Bahia 
foram estabelecidas como as principais ligações entre o Centro Co
mercial e o Centro Cívico. Os palacetes destinados aos secretários e 
aos desembargadores distribuíam-se nestas vias, bem como nas suas 
áreas contíguas. 

A inauguração da Capital representa o primeiro marco de ocu
pação da Praça, uma vez que as comemorações ocorreram neste local. 
Tendo sido designada, inicialmente, Cidade de Minas, os festejos de 

tão importante data também inauguram a ampla função do conjunto -
Praça do Poder, Ponto de Encontro, Lugar de Festa. 

Até a inauguração, a Praça permaneceu como um descampa
do, apenas recortado pelos trilhos da Mariquinha que ligava a Esta
ção Central ao bairro Funcionários. A Mariquinha transportava pas
sageiros e materiais de construção, assegurando a_ cons!n!ç~o doJl _ 
primeiros prédios e a circulação de funcionários. Em 1900 a Praça 
tinha trezentos metros de comprimento e cento e cinqüenta metros 
de largura. O seu projeto paisagístico, datado de 1902 e de suposta 
autoria de Paul Villon, de acordo com o relatório do então prefeito 
Bernardo Pinto Monteiro, previa um jardim com quatro fontes artifi
ciais, gramados, duas alamedas em cruz arborizadas, com gradil sub
dividindo a área em quatro partes. Circundado por passeios, os 
jardins só foram implantados na administração de Francisco Bressane, 
pelo paisagista Antônio Nunes de Almeida. A deliberação no senti
do de se implementar um projeto monumental deveu-se, principal
mente, às criticas emitidas pelos jornais da época. Mesmo não aten
dendo à exigência da monumentalidade, o projeto paisagístico re
modelou a paisagem da Praça , transformando-a numa ambiência 
pitoresca. 

O projeto baseou-se numa composição inglesa que incluía o 
coreto, os lagos, as pontes rústicas e alamedas com bancos. "É desta 
época o duplo renque de palmeiras que acompanha a sua rua central e 
que até hoje compõe a imagem do caminho do Palácio"OO). Em meio a 
um dos lagos foi construído um monumento pitoresco, idealizado pelo 
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então Presidente do Estado, Francisco Salles. Era uma miniatura do 
Pico do Itacolorni, situado nas imediaÇões da antiga capital. A inten
ção do Presidente era criar um espaço de consolação para os ouro
pretanos saudosos, tendo. alcançado ê"it.9 cQr:n tªo pitor~sca id#a. 

"A praça dos namorados 

É a praça do poder 

saudades de Ouro Preto lacrimejam 

Entre penhascos de cimento". (11 l 

Aquilo que se fazia notório no início era o fato óeque a cidade 
vivia de um passado (Ouro Preto) e de um futuro indicado no seu 
espaço. As marcas, referências, intercâmbios e apropriações, que po
deriam dar sentido ao presente só viriam com o tempo.0 2l Com a im
plantação do projeto, a Praça tornou-se um espaço indutor da sociabi
lidade, envolvendo tanto as atividades públicas e políticas, como as 
de lazer. 

O projeto também possibilitou a implantação de paralelepípe
dos na rua principal, a colocação de lâmpadas elétricas, bem como o 
revestimento de grés cerâmicos nas vias secundárias. Tomou-se am
plamente arborizada, valendo ainda o destaque para a fonte luminosa 
e o coreto, definido na época como o salão de Música. Estes últimos, 
projetados respectivamente por Antônio Rocha, Francisco Lima e 
Edgard Nascentes Coelho. Foi planejado, mas sem êxito, a implanta
ção de um Pavilhão para restaurante, buscando atender os funcionári
os públicos provenientes do interior. 

A partir desta época, a Praça passou a caracterizar-se pelo vai
vém dos funcionários, coronéis do interior, pela retreta e pelo footing 
ritmado dos jovens, consolidando-se também como cartão postal e 
cenário privilegiado da Capital. "A convivência contraditória da Pra
ça dos N amarados com a Praça d()_Po_d«;:_r~s;: faz_m«diª-Dt~--ªalt:f±Ilâ!lcia_ 
do foco da percepção do espaço. Quando Praça dos Namorados, no 
final da tarde, nas nOites de fins de semana, o importante são os jar
dins, o coreto, as alamedas. O Palácio e as Sec.ret<!rias (oJ;I!la.mo Çf!ná
rio vigilantt: dos passeios e dos-encontros. Quando Praça do Poder, o 
que conta é o que acontece no interior das edificações, nos corredores 
e salas do Palácio e das Secretarias". (l 3 l 
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O inicio da década de 20 anuncia um tempo novo para a Praça 
d" Liberdade. Na medida em que a Capital concretizava imagens da 
modernidade. próprias de uma metrópole. o design pitoresco da praça 
não coadunava com o espírito do art-noveau que pairava pelas vias do 
Centro Comercial. A consolidação do bonde como meio de transporte 
urbano. a chegada do automóvel e a renovação do cenário arquitetônico 
indicavam a necessidade de se remodelar a Praça. 

De acordo com as intenções do poder público, a Capital neces
sitava de jardins sofisticados, que pudessem conotar a idéia de metró
pole - ''Durante muitos anos, Belo Horizonte foi uma capital sem jar
dins. pois o da Praça da Liberdade não poderia receber esta designa
ção, bosque imenso que era, de árvores enormes, com um coreto não 
estético no centro, algumas fontes com pretensão ao rústico e, em frente 
à Secretaria de Agricultura, um bloco de cimento enorme, que se dizia 
cópia do Itacolomi. 04!". Este paisagismo, mesmo vinculado ao mode
lo neoclássico, não ratificava os princípios concebidos pelos france
ses no século dezessete. Era necessário "deixar" as concepções ingle
sas em nome de traços, linhas, lagos e paisagismo, definidos a partir 
de um processo de racionalização. 

O poder público, ao incorporar as críticas, e ao mesmo tempo 
impulsionado pela necessidade de renovação, considerou ideal a cria
ção de um novo projeto para a Praça. Ademais, tal ação foi incorpora
da aos preparativos da visita dos reis da Bélgica, no início dos anos 
vinte.O projeto foi idealizado e construído pela empresa Reynaldo 
Dierberguer. o qual acreditava que a Praça oferecia possibilidades de 
ajardinamento mais moderno, tipo francês, "digno das grandes cida
des''. Seguindo tal princípio, a concepção baseou_- se em um 
racionalismo geométrico, havendo preponderância da ortogonalidade. 
Tal princípio coadunou com a via central, que liga a avenida João 
Pinheiro ao Palácio da Liberdade, valorizada pelos renques de pal
meira imperial. Para valorizar o traçado, buscando a idéia de vastidão, 
foi criado um lago em forma de cruz, intercalado com galerias de flo
res miúdas. No centro do jardim próximo ao Palácio foi implantada a 
insígnia "Libertas quae sera tamen". Se por um lado o traçado, inspi
rado no concebido por André Lê Notre para Versalilles, evidenciava a 
busca pelo infinito apontando para a Serra do Curral, por outro lado 
enaltecia definitivamente o espaço do poder. 
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Fonte: Seàução do Horizonte 

~ "'~~: .. l~..{;··~ .... .,.i> 
A implantação do primeiro projeto na Praça - 1897 

Fome: BH. àe Curral Dei Rei à Pampúlha 

. r. 

. -. 
Praça da Liberdade -O primeiro projeto 
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Fonte: BH, de Curral De! Rei à Pampulha 

' ' .-:=::..._.,! 
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I 

Vista Parcial da Praça da Liberdade - 1917 

. ' 
' 
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Fonte: BH. de Curral Dei Rei à Parnpulha 

--

Vista Parcial da Praça da Liberdade 
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Fonte: BH. de Curral De! Rei à Pampulha 

Decoração da Praça para a visita do Rei da Bélgica - 1920 
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Vista Parcial da Praça da Liberdade 

"Tambores (já co;1ei). 

Evém o Rei, na arwadura de herói de Flandres. 
Carece recebê-lo em francês, com todas as honras, 
amenizando a praça do poder. 
Para longe os penhascos de mentira, 

os itacolomis nostálgicos, 
O timbre ouro-pretano amortecido. 

A divina simetria explode em rosas, 
repuxos a Lê Nôtre sem Lê Nôtre <15l 

Concluída~ as obras, o novo projeto foi bem recebido pela opi
nião pública e pela imprensa que, comparando-a com o "bosque ante
rior"', consideravam-na superior em todos os aspectos. Suas amplas 
perspectivas viabilizam maior luminosidade, favorecendo a valoriza
ção da arquitetura que circunda o espaço e, ao mesmo tempo, ratifi
cando o traçado rre-CJclássico de Aarão Reis. 

321 
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As inovações e a visita dos reis belgas reforçaram a função da 
Praça como lugar de encontro e de lazer. Durante a semana, passavam 
pelo espaço os interioranos interessados em alguma audiência no Pa
lácio, além dos funcionários mais graduados. 

"No cerne do palácio, o homem invisível 
espalha coletores 

juízes 
delegados militares 
sobre as serranias mais enevoadas. 
Chegam, chapéu preto - terno preto, os coronéis 
para suplica e a ronha de pigarro. 
Não olham o verde, vão direto. 
O lago não reflete 
senão a renda do silêncio 

que paira sobre a hora embalsamada. 

Entram. Sussurram. 

Ungidos saem para os Municípios. " 0 6l 

Com a chegada do final de semana, desaparecem da Praça os 
vultos dos temos pretos, sendo a paisagem adornada pelo 

"footing ritmado dos vestidos. 

Vitrina moveste, vai e volta 

de sapatos brancos, branquejando 

na aléa retilínea 

sob as vistas de irmãos abengalados." ( ... ) <17l _ 

Muitas vezes ofooting era conduzido pela retreta, pela música 
no coreto, havendo uma efetiva divisão social no espaço. "No jar
dim da Praça da Liberdade ( ... )havia retreta aos domingos, invaria
velmente aberta com a Protofonia "O_Guarani". E melhor que a 
retreta, ofooting: na alameda de quem ia rumo ao Palácio, caminha
vam rapazes e moças de farnüia; na esquerda, que passava ao pé do 
coreto, criadas e soldados de polícia. Uma rua central, em meio a 
renques de palmeiras imperiais, separava sociedade e plebe; demo-



DEZEMBRO DE 1997 A."'AIS DO SE:\ ADO FEDERAL 

crátícas, as roseiras floriam indiscriminadamente do lado preto e do 
lado branco. E como! Uma delas, a mil maravilhas, fronteira ao Pa
lácio. produzira, na primavera daquele ano, 1007 (mil e sete) rosas, 
contadas a dedo" 0 81 

O deslumbramento que a Praça suscitou a confirma como refe
rência simbólica definitiva na Belo Horizonte. Acompanhando as re
novações paisagísticos o cenário arquitetônico local passa por impor
tantes renovações. Tanto a Secretaria da Agricultura, quanto a Secre
taria das Finanças, são acrescidas de um pavimento. Além da constru
ção de vários palacetes nas imediações, como o Dantas e o Karbona, 
a Secretaria de Segurança Pública teve suas obras iniciadas em 1930. 
Já em meados de 1935 fora construído o Palácio Episcopal, sede da 
Diocese mineira. Esse prédio marca a chegada da experiência estética 
do art decó, a qual chegou a Belo Horizonte através dos arquitetos 
italianos. 

A Praça continua a receber melhoramentos nesta época como a 
construção de fontes trabalhadas em mármore e em novo projeto de 
iluminação. Ao longo da década de vinte foram também inauguradas 
as Hermas de Bernardo Guimarães, do Marquês de Paranaguá, de 
Azevedo Júnior e de Dom Pedro II, já em 1927. Depois dos anos 
trinta, a Praça permaneceu sem alterações, ao passo que Belo Hori
zonte começa a mudar sua estatura e largura09l. Os sobrados e bangalôs 
vão dar espaço aos prédios, como o Pare Royal na rua da Bahia e o 
Edifício Ibaté na rua São Paulo. 

No início dos anos 40, Belo Horizonte contava com 211.377 
habitantes. À medida em que o seu cinqüentenário se aproximava, a 
cidade abandonava as paisagens empoeiradas, transformando-se numa 
metrópole vergel. Ao lado disso, tomam-se evidentes a busca cotidia
na do progresso, da modernização e do desenvolvimento 

Esse fato se manifesta, inicialmente, na grande expansão dos 
serviços urbanos na área central, havendo um predomínio das ativida
des comerciais e fmanceiras. A criação da Cidade Industrial e a eclosão 
da Segunda Guerra Mundial vão acelerar o processo de industrializa
ção local e estadual C20l. 

Enquanto na área central da Capital as tendências de renovação 
se multiplicavam, o prefeito Juscelino Kubitschek optava por um novo 



sentido da modernização urbana. Em detrimento da solução de vários 
problemas urbanos. a construção da barragem da Pampulha e seu com
plexo arquitetônico modernista tornou-se um marco expressivo na 
cultura mineira e nacional. Apontando para uma consolidação urba
no-industrial, a Belo Horizonte da década de 40 e das décadas subse
qüentes apresentava um quadro de transformação rumo ao fenômeno 
da metropolização. 

Com a implantação da Pampulha e chegada da arquitetura mo
dernista em Minas, pelas mãos do ainda jovem arquiteto Oscar 
Niemeyer, esta passou a interferir no estilo e modus vivendi belo
horizon-.ino. Os encontros, as festas e os bailes obrigatoriamente pas
savam pelo Iate Clube, pelo Cassino e pela Casa do Baile. Porém, os 
valores culturais modernistas não forarrLincürporados pela população 

imediatamente, o que levou o poder público a patrocinar eventos e 
encontros no novo local de lazer. Ao lado disso, o estilo cultural da 
época, fortemente marcado por elementos da tradição, foi devidamen
te rearticulado no interior da sociedade. 

A Praça, mais uma vez, tornou-se emblemática deste cruza
mento entre o passado, a tradição e CJpresí':n1e: O footing, um estatuto 
social belo-horizontino, permaneceu na praça e, ao mesmo tempo, 
proliferou-se para a região da praça Raul Soares e da aveiiida Afonso 
Pena. Estes "acompanhavam" a:imi:>lementaçao âas salasCleCinemae 
os cafés e lanchonetes da moda. Na Liberdade, o footing tornou-se 
mais seletivo, tendo sido voltado para os jovens moradores dos bair
ros Funcionários e de Lourdes, este criado nos anos 40. O novo bair
ro, e a criação da· Cidade Jardim, passam a representar os setores 
habitacionais mais nobres da Capital. Por outro lado, cumpre lembrar 
que o Funcionários continuou, ao longo dos ario.S SOe oO~coino a área 
sofisticada mais tradicional, visto que atuou comotestemuriha-âa cóiis
trução e fundação de Belo Horizoi:lfe: Uma vez que a Fraça'Situava~se 
contígüa aos bairros de Lourdes, dos Funcionários, à t)'nivc;:rsidade 
Católica· e, ao mais importante clube da época, esta retinha o privilé
gio de acrescentar valor simbólico ao já instituído anteriQrmente. 

"O lugar que representava até o iníCio do-s-a.rios 50aperma.rien
cia e a tradição tomou-se palco de novas transformaÇões"C2l). EmT954, 
tiveram início as obras da Biblioteca Pública e do Edifício Niemeyer, 
ambas projetadas pelo mesmo arquiteto da Pampulha, Oscar Niemeyer 
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- era necessário incorporar o modernismo à Praça. Ao lado dessas 
inovações, atividades de lazer anunciam a modernização, trazida pela 
instalação de um rinque de patinação na esquina com a avenida João 
Pinheiro, pelas noites de festa e de matinê dançante do Minas Tênis 
Clube e pela construção do Cine Pathé, na avenida Cristóvão Colombo. 

O uso residencial verticalizado teve início, com a implantação 
do Edifício Niemeyer. Gradativamente, alguns palacetes, ainda exis
tentes nas proximidades, foram sendo demolidos para a construção de 
prédios voltados para a função institucional. Esta nova vocação avan
çou para os anos 60 e 70, indicando não só o crescimento dos serviços 

urbanos, mas principalmente a inflexibilidade dos espaços dos paláci
os para "abrigar" a ampliação do organograma administrativo. Assim, 
houve uma seqüência de construções- em 1961 as obras da sede do 
IPSEMG, um projeto do arquiteto Rafael Hardy Filho, foram inicia
das juntamente com o Edifício Mape (Xodó), projetado pelo arquiteto 
Sylvio de Vasconcellos. Em 1962, foi construído o anexo da Secreta
ria da Educação; em 1965, foi construído o Edifício Campos Elíseos; 
em 1972, implantou-se o anexo da Secretaria da Fazenda e, em 1975, 
surge o Palácio dos Despachos. 

A construção e ampliação dos edifícios administrativos indicam 
que a Praça, a partir dos anos 50, perdera a sua centralidade de poder. 
Tais edifícios enunciam as modificações do caráter deste poder, que 
traduzia-se especialmente como centro cívico e administrativo. "En
quanto os comícios das campanhas, era nela que se realizavam as fes
tas da vitória, quando o povo e o poder se encontravam e as portas 
eram abertas para recebê-los"C22l. Ao mesmo tempo, a Praça tomou- se 
palco das manifestações políticas, se constituindo como locus da luta 
e da reivindicação de eventuais movimentos grevistas. 

Com o fechamento político de 1964, "o poder não mais se utili
za, com tanta clareza do espaço para se afmnar" c23l. A partir desta 
época, o Estado, ao adotar a racionalidade técnico-burocrática em nome 
de uma efetiva modernização do sistema administrativo, começa a 
questionar o uso e a funcionalidade dos palácios. "Surge a necessida
de de expansão de novos órgãos públicos que não mais se localizavam 
na Praça, à exceção do Palácio dos Despachos( ... ) Assim, o local vai 
deixando de ser o Centro Administrativo, permanecendo como centro 
cívico. " (24) 
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o quadro acima foi ratificado quando da medida acionada pelo 
Estado. em 1963. reduzindo drasticamente o perimetro da Praca. Em 
função do alargamento das vias circundantes, o espaço perdera ,quatro 
metros de cada lado. Ao mesmo tempo, os jardins do Palácio, que até 
então faziam parte do ·canteiro central, foram cercados por grades. 
Nesse processo de retaliação em nome do sistema viário, a avenida 
João Pinheiro perde sua arborização original. Completando o proces-

so de dessemantização , o governador Israel Pinheiro, em 1969, "en
trega" a Praça para sediar a Feira Semanal de Artes e Artesanato. 

A idéia de feira, embora tendo partido de um grupo de artistas 
plásticos e criticas de arte, foi incorporada pelo poder público munici
pal, que tinha interesse na divulgação da arte e da cultura mineiras. 
Após quatro anos de funcionamento, a feira_ i.nstitudonill.iz...ou-se, cri-__ _ 
ando oportunidade para artistas e artesãos explorarem e 
comercializarem suas produções . Dado à alta demanda, por parte dos 
aspirantes a expositores, criou-se uma feira extraordinária, que pas
sou a funcionar às quintas- feiras no periodo noturno. 

Ao longo do tempo, as feiras sofreram modificações substanti
vas. O &.-tesanato, que a princípio permaneceu na Praça como um atra
tivo complementar e acessível, passa a predominar sobre as artes 
plásticas. Ao mesmo tempo que se toma mais diversificado, convivi
am lado a lado, trabalhos de níveis diferenciados e de qualidade duvi
dosa. Assim, as feiras tomaram-se objeto de diversos interesses, e com 
isso a Praça "explodiu". O poder público, tentando atender as deman
das, planejou a proliferação de feiras pela cidade. Já em maio de 1981, 
criou mais uma iniciativa para a Praça da Liberdade- A Feira de Flo
res e Plantas, nas noites de sexta-feira. Diferentemente das demais, 
fundiram-se nesta feira dois campos, duas formas de lazer. A forma 
tradicional, função primeira de uma praça e elemento fundador do seu 
cotidiano, caracterizado pela fruição do espaço, pelo contato com a 
natureza. A outra é o lazer enquanto consumo, típica criação da cultu
ra capitalista. 

Quando na perspectiva do poder municipal a finalidade cultural, 
que se pretendia na Feira de Artes e Artesanato, se tomou fluida, criou
se uma feira aos sábados. A Feira de Antigüidades e Comidas Típicas 
destinava-se a receber os grupos sociais mais sofisticados, voltando a 
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valorizar a arte e o artesanato de qualidade. Porém, as barracas de 
antigüidades e as exposições ao ar livre de artes permaneceram como 
ponto dereferência. mas não como foco principal de atracão. A "Festa" 
passou a constituir o referencial maior, atraindo assim um grande núme
ro de consumidores, provenientes de todas regiões de Belo Horizonte. 

Na medida em que todas as feiras consolidaram-se, a Praça per
deu as características que a mantiveram como referência -simbólica. 
Ao mesmo tempo, passou a e\"idenciar um processo de degradação, 
decorrente de um relaxamento da administração municipal quanto ao 
número de expositores e à forma de ocupação dos seus espaços e jar
dins. As feiras atraíram vários vendedores ambulantes, que ocuparam 
também as vias m~iis próximas. O impacto ambiêntal "registrou" a 
depredação dos jardins, das árvores, do mobillái-iciür5aúo: dos "lagos, 
etc. Triste Praça! · ·~ 

Duas medidas foram acionadas por parte dos poderes públicos 
estadual e municipal. Em 1977, o Instituto Estadual do Patrimôrno 
Histórico e Artístico de Minas Gerais tombou o conjunto arquitetônico 
e paisagístico da Praça da Liberdade, incluindo s~usjardins, lagos, 
alamedas, fontes, monumentos e os Palácios Públicos. O tombamen
to, porém, não incorporou a área do entorno, be111 como o Palácio 
Episcopal, a Biblioteca Pública e o Edifício Niemeyer , dificultando 
assim a preservação do conjunto. Já no ano de 1984, a Prefeitura 
Municipal implementou uma reforma paisagística na praça, amplian
do o processo de descaracterização locaL Esta traduziu-se na criação 
de uma infra-estrutura inadequada e insuficiente, visando apenas aten
der aos freqüentadores. Em síntese, determinou a irnpfantaçã~de ban
cos de pedra, a delimitação de canteiros, a adoção_de paralelepípedos 
e, finalmente, a mudança efetiva do paisagismo dos jardins. 

Ao lado de todas as questões apresentadas, a Lei de Uso e Ocu
pação do Solo, sancionada em 1975 e revisada em 1986, criou um 
zonearnento para a área extremamente permissivo. Era permitido na 
região modelos de excessivas volumetria e verticalidade, tendo gera
do impactos negativos na paisagem históricadârégiãó: ·· · 

Cone! uindo, a vida cotidiana_da __ Praça e_ de ..Seu _cQnjunto 
arquitetônico alcança os anos 90 "carregando" um~conjúnto expressi
vo de problemas e indefinições. Buscando restituir para o lugar a 
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ambiência sonhada no início do século, o conjunto arquitetô-ri.ico e 
paisa!lf~tico tomou-se parte de um zoneamento de preservação. Este, 
mesmo tendo sido criado um pouco ta:rde, no sentido de se evitar a 

demolição, vem alcanÇando êxito ultimamente. A? 1áâ6â.esta medii:ia, 
as feiras foram erradicados do espaço da Praça e, neste processo, 
"nasceu" um projeto de recuperação da me-sma. O prOjeto teve comO 
orientação a planta de 1920, de Dierbexger, onde há o predomínio do 
neoclassicismo francês~ o plano de restauração roi coordemldo pela 
argui teta Jô Vasconcellos, tendo sido implementado sob orientação do 
IEPHA. As o oras, concluídas em dezembro de_ 1992, possibilitaram 
para o local a recuperação das alamedas laterais, do mosaico portugu
ês e do paralelepípedo da via central. Foram ainda recuperados os 
lagos, as esculturas e o coreto, além de!~~cei:>er' tuna nO\'llp!ap.ificação 
paisagística e um novo projeto de iluminação. A fonte luminosa e a 
iluminação foram vinculadas a uma operação computadorizada e o 
sistema de irrigação foi atualizado tecnicamente. A r-.ecó1pposição da 
vegetação de 1920 trouxe de vol~aos_:Mrânios,~s !t!_~zarida~,_ ~~r()
seiras, as cana-da-índia. e o lirismo que estas áreas verdes já suscita
ram no passado. 

Hoje a Praça da Liberdade encorltra~seintegraeiaao_cotidiano 
belo-horizontino, como lugar de descanso e la.Zer. Nopetíódo diurno, 
o local é utilizado para a agradável caminhada. No período notumo, 
os bancos são disputados pelos namorados e amigos. Apesar deste 
bucolismo fundamental; os prédios tombaôõs como beris_cu_Tturais têm 
seus acessos limitados às funções próprias do serviço público. Nota
se claramente que encontram-se na condição de sub-ütilização. As
sim. o final de século aponta para a necessidade de elaborar estudos 
que propiciem a adaptação dos mesmos a funções de cultura e lazer. 
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Fonte: BH. de Curral De! Rei à Pampulha 

Avenida Liberdade - 1907 
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Fonte: Sociedade ;>.!ineira de Engenheiros 
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"Bello Horizonte- Avenida Affonso Penna" 
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Fonte: Seàução ào Horizonte 

Vista Parcial do Bairro Funcionários - 1930 
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Fonte: Museu Histórico Abilio Barreto 

Cassino da Pampulha - 1936 
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Fonte: Sociedade Mineira de Engenheiros ________ _ 

Vista Aérea do Bairro Funcionários- 1946 
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Fonte: Museu Histórico Abilio Barreto 

'''"' 1 ..... -..oll ·-·~."'1~---, 

Vista Aérea da Capital - 1956 
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Fonte: Sociedade Mineira de Engenheiros 

"Bello Horizonte - Edifício do Pare Royal" 
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Fonte: Sedução do Horizonte 
. " ....... " ~ ' . 

. ---, ~ 
:"'"'~- ......... 

Castelinho da Praça - 1920 
(onde hoje está o edifício Niemeyer) 

Fonte: BH. de Curral Dei Rei à Pampulha 

Palacete Dantas - 1920 
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ll - O CONJUNTO ARQUITETÔNICO E 
PAISAGÍSTICO LIBERDADE - O LAZER E A 

CULTURA NA CAPITAL. 

"Que luta pavorosa entre floresta e casas 

Todas as idades humanas 

Macaqueadas por arquiteturas históricas 

Torres torreões torrinhas e tolices 

Brigam em nome da ? 

Os mineiros secundam em coro: 

Minas progride ... 

Também quer ter também capital 

rnoderrússima também( ... ) 

(Andrade, M. "Notumo de Belo Horizonte) <25l 

Tendo sido o seu crescimentodinarnizado nos anos 70 e 80, a 
Belo Horizonte contemporânea busca a sua consolidação corno pólo 
estadual e nacional. O fenômeno da sua rnetropolização traduz-se em 
modificações significativas no· seu espaço.-se; porum-lado, tem-se 
um processo de verticalização de suas áreas mais tradicionais, por 
outro, apresenta urna expansão urbana desorganizada e heterogênea<26

). 

Dos impactos da cidade criada e construída para assegurar a 

prosperidade mineira, ela mostra hoje sua face em tempos pós-mo
demos. No seu espaço prQto-rnodemo e racional, pode-se rastrear as 
marcas e lugares. Belo Horizonte hoje são muitas e nos seus fragmen
tos estão a expressão da sua vida cultural e da sua memória. 

O crescimento urbano também resultou na proliferação de cen
tros articulados no contexto do continuum urbano. Este fato se mate
rializa numa ampla oferta de serviços, nas diversas formas de consu
mo e numa variedade de bens simbólicos. Os centros estão polariza
dos pela área central tradicional, conformando um centro de negócios 
que condiciona grande parte-dos deslocamentos. À medida que o lu-
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gar passou a apresentar um quadro de saturamento, perderam seus 
espaços de sociabilidade, consolidando-se como lugar de ponto pas
sagem e de consumo heterogêneos. Nesse contexto, as formas de lazer 
e expressão cultural vão acompanhar a descentralização dos serviços, 
adequando-se a eles ou transformando-os em espaços de permanência 
e sociabilidade . c27l 

Nota-se claramente que houve um declínio da oferta de espaços 
públicos destinados ao lazer e à cultura, à medida em que a cidade se 
metropolizou. Ao mesmo tempo, proliferou pelo centro urbano uma 
variedade de lugares privados, destinados ao mesmo fim. Ainda que 
havendo uma redução qualitativa , proporcionalmente em relação às 
primeiras décadas da Capital, eles se tornaram referência na vida co
tidiana atualc28l. 

De todas as características analizadas acima, pode-se afir
mar que grande parte dos espaços de sociabilidade são inicialmen
te espaços de consumo. Portanto, a perspectiva de acesso aos bens 
culturais e ao lazer está condicionada pelo capital cultural e eco
nômico da população. Essa condição fragmenta as manifestações 
sócio-culturais, criando ressonâncias nos espaços. Na medida em 
que o poder público secundariza as ações que podem reequacionar 
a destinação simbólica urbana, as iniciativas do setor privado são 
voltadas para um menor número de consumidores. Ao mesmo tem
po, há evidências de iniciativas destinadas à um maior número da 
população, porém estas conotam uma perda semântica da prática 

cultural, sendo transmudada em prática funcional de lazer. É neste 
contexto que proliferam na metrópole os shoppings, os parques 
temáticos, os bares, as casas de danças e os clubes, em detrimento 
de ações sofisticadas, voltadas para as experiências de lazer edu
cacional e cultural. 

Considerando-se a região onde está inserido o Conjunto 
Arquitetônico e Paisagístico da Praça da Liberdade, pode-se indicar, a 
princípio, que houve uma transformação expressiva na espacialidade 
local, o qual subdivide-se em três áreas principais. A primeira é a 
região da Savassi, anteriormente parte do bairro Funcionários, que 
consolidou-se como Centro Alternativo de Consumo nos anos 80. Em 
um segundo ponto, a Praça polariza o bairro de Lourdes, que mesmo 
tendo sido erigido em meados dos anos 40 encontra-se totalmente 
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verticalizado. Ao contrário do anterior, a vocação deste é a habitação 
verticalizada de luxo. Suas vias estão saturadas e os seus moradores 
elegeram a praça como centro de lazer e descanso. A terceira região 
localiza-se nas imediações da avenida João Pinheiro e da rua da Bahia. 
Nesta área predominam os serviços institucionais~ educacionais, 
habitacionais e, em menor escala, os serviços culturais vinculados ao 
setor privado. 

De acordo com o quadro acima, pode-se indicar que a Praça da 
Liberdade não só centraliza as atividades de lazer e descanso, como 
em determinadas horas e dias apresenta um certo congestionamento, 
sendo que seus espaços não são suficientes para absorver tamanha e 
diversificada demanda. Durante as manhãs e tardes da semana, a área 
recebe freqüentadores provenientes dos bairros mais próximos, como 
o Funcionários, Lourdes, São Pedro, Centro e Santo Antônio. Porém, 
no período da noite e nos finais de semana, o espaço é ocupado por 
farru1ias, adolescentes, crianças e jovens-, todos eri:tbuscaâo lazer a 
baixo custo, do status e do valor simbólico do local. 

Partindo desta análise e considerando a sub-utilização das Se
cretarias de Estacio, este estudo procura indicar uma nova ocupação 
para tais palácios. Considerando que a Secretaria da Educação já foi 
transformada em Centro de Informação do Professor, tem-se o indício 

de que as tradicionais funções exercidas hoje pelo setor administrati
vo do Estado não são passíveis de serem fruídas objetivamente em tais 
edifícios. Com base nestes pontos, pretende-se adaptar os espaços 
para que possam promover a cultura, a arte e educação_ e o lazer. da 
Belo Horizonte Centenária. Só assim será possível capacitar a Capital 
para uma efetiva preservação, produção e promoção dos bens cultu
rais e nacionais. Na medida em que os palácios "circundam" a Praça, 
agora será possível criar condições para que o encontro, o lazer e a 
cultura adentrem os espaços e façam deles um verdadeiro domínio 
público. 

Para que tal objetivo tenha uma base conceituai objetiva e coor
denada com a atual realidade econômica e política, propõe-se que o 
projeto tenha como referência o principal centro de cultura brasileira-
O Centro Cultural do Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. · 
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F::mte I..,uminosa da Praça da Liberdade- 1997 
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Coreto da Praça da Liberdade - 1997 
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Secretaria da Cultura e Palacete Dantas - 1997 
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Palacete Dantas - 1997 
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III- A PRAÇA-EABUSCA DA REFERÊNCIA 
A FORMAÇÃO DO CENTRO CULTURAL 

BANCO DO BRASIL 

A idéia da criação do CCBB nasceu na Diretoria central do 
Banco por volta de 1987, tendo sido coordenada pelo então vice-pre
sidente, Dr. Francelina Pereira. A primeira decisão da diretoria foi a 
criação de um Centro Cultural de Documentação Financeira do B.B., 
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' )'.er instalado no antigo prédio da Rua Primeiro de Março, na 66, no 
c<. i~- de Janeiro, a pedido do então presidente Dr. Camillo Calazans de 
:.iagá.i.hães. 

O prédio teve sua pedra fundamental lançada por D. Pedro II no 
ano de 1880, e fora construído pelo arquiteto da Casa Imperial Brasi
leira, Francisco Bethencourt da Silva. "Inaugurado em 1906, durante 
dezessete anos teve as mais diversas utilizações. Bolsa de Fundos Pú
blicos, escritórios aduaneiros, Associação Comercial, Consulado de 
Portugal e outras."(29 ). Em 1923, o prédio foi transferido para o Banco 
como forma de pagamento de dívidas da Associação Comercial. 

A reforma mais importante ocorrera em 1940, quando o prédio 
foi acrescido de quatro andares. Com a mudança da Capital Federal, 
nos anos 60, o prédio perdeu a função de sede do Banco, exercendo 
desde então o papel convencional de agência do banco. Neste contex
to, a presidência considerava, já em 1987, que era necessário recupe
rar o edifício. Porém, a primeira idéia permaneceu vinculada à memó
ria da moeda brasileira e à instalação de uma biblioteca. 

Tentando adaptar tão inovadora intenção no interior das mudan
ças é' posturas políticas da conjuntura da época, a presidência encon-

trou uma saída relevante. Através de Ney Curvo, assessor de comuni
cação social da presidência, ficou definida a instalação de uma "casa 
de cultura, com característica abrangente, poderia ser um excelente 
; .:-:culo de marketing institucional, o qual viria produzir efeitos positi
v.:: s para os negócios da Empresa( ... ) (30) 

Aproveitando o plano da Prefeitura Municipal do Rio de J anei
ro intitulado "Corredor Cultural", que estava sendo implantado na
quela época no Centro Antigo, a direção do Banco não só apoiou a 
medida, como considerou a iniciativa mais um "parceiro" na luta pela 
preservação. Assim que foi aprovada a criação do Centro Cultural e 
dc. Documentação Financeira do BB, foi designadà uma comissão des
tinada a gerenciar o projeto e a implantação do mesmo. Coube ao Dr. 
Francelina Pereira tão importante mi~são, cujo plano foi criar 

condições de reforma e adaptação do edifício para as funções 
culturais, salvaguardando as características arquitetônicas originais. 
Era sua tarefa também implementar atividades relacionadas ao saber e· 
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à preservação do acervo documental, numismático e bibliográfico do 
Banco. Este acervo estava distribuído pelo Arquivo Histórico, pelo 
Museu, pela Biblioteca e pelo Departamento de Seleção e Desenvol
vimento de PessoaL 

O projeto de adaptação do prédio ficou sob a responsabilidade 
de Marcelo Graça Couto Campello e a sua execução deveria ser acom
panhada por técnicos do Departamento de Patrimônio Imobiliário do 
Banco e pela Comissão de Projeto e Implantação do Centro Cultural. 
Aprovado o projeto de recuperação e adaptação arquitetônica, foram 
designados os membros da cqmissão,_ ~té enj._ã_o_ incR!IlJ2Letª~Rr. _ 
Francelina Pereira (presidente) e os funcionários do Banco, Reinaldo 
Benjamim Ferreira, Oduvaldo de Azevedo Braga, José de Anchieta 
Brandão, Ney da Fontoura, Adelson Santana e o arquiteto Marcelo 
Campello. 

Durante o processo de implantação do CCBB, coube à comis
são organizar, no âmbito do Banco, todos osproblemasd~ ordem téc
nica, política e cultural. Ao lado disso, era também responsabilidade 
da mesma comissão as negociações junto à presidência nacional do 

Banco. No entanto, o passo mais relevante e de grande responsabili
dade vinculou-se aos contatos com a sociedade cultural, artística e 
intelectual do Rio de Janeiro sem subestimar o papelâa mídia:Nesfas 
negociações, buscava-se a "construção" de um consenso social em 
nome da aceitação e ratificação da idéia do Centro Cultural. Além 
desse processo, cumpre lembrar que ao mesmo tempo era papel da 
mesma Comissão definir as primeiras medidas e projetes culturais. 
Assim, "o resultado foi fruto das múltiplas ações que levaram à orga
nização de interesses e idéias sempre compartilhadas pelas pessoas 
envolvidas e consolidadas como opções-gerais do-gnqro-:- O CCBB 
s1:rgiu mais pela persistênda e habilidade política dos seus ~dealizadores 
do que pelo fato de se tratar de um projeto adequado,-oportuno, ou 
mesmo imprescindível, naquela hora, para projetar a imagem do Ban
co "(31). 

Depois de um conjunto de ações e negociações, o CCBB foi 
inaugurado em outubro de 1989, tendo sido aberto ao público na se
mana seguinte à inaugur<'\ção. Desde esta época, o Centro marcou sua 
atuação pelas ações culturais e artísticas, como: Exposições coletivas 
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e individuais, apresentações teatrais, ciclo de palestras, além da insta
lação do Museu Numismático, da Biblioteca, da Sala de Cinema e 
Vídeo e de projetas educativos, como as rodas de leitura e cursos de 
curta duração. 

O projeto de adaptação procurou preservar o requinte dos pisos, 
escadarias e ornamentos, além da cúpula central. Como lugar de cul
tura, incorpora inúmeras atividades, apresentando-se "como um fórum 
de debates." É um museu vivo, que permite, ao mesmo tempo, rever e 
reciclar as manifestações artísticas, expor os produtos, integrar os even
tos e questionar a produção cultural. São muitos espaços num só espa
ço, com livre trânsito para a arte, que está permanentemente em cartaz 
.nos 17.000 m2 do CCBB." <32

'. 

Programa Artístico Funcional do CCBB: 

Auditórios e Teatros 

Teatro I - térreo, com 182 assentos 

Teatro II - 2° andar, com 143 assentos 

Auditório- 4° andái; com 70 poltronas. 

Filmes de Arte 

Sala de Cinema - térreo, com 99 assentos 

Sala de Vídeo I - térreo com 48 assentos 

Sala de Vídeo II - 4 cabines de três lugares. 

Exposição de Arte 

Sala C- 2° andar, com 111,22 m2 

Sala D - 2° andar, com 222,60 m2 

Sala E- 2° andar, com 71,22 m2 

Sala F- 2° andar, com 140,25 m2 
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Museu 

Museu do Arquivo Histórico- 1 o andar com 400m2 

Biblioteca e Acervos 

Biblioteca do CCBB- 5° andar com 100 mil livros 

Sala de Obras Raras - 39 volumes importados 

DEZE:>1BRO DE 1997 

Sala Mozart de Araújo - 12 mil documentos e partituras, 25.000 
livros, 1800 discos. · 

Sala José Guilherme Merquior- 9.000 títulos. 

Cafeterias 

Bomboniere e Café - Hall principal 

Salão de Chá - 2° andar 

Restaurante do Mezanino - Mezanino 

Outras Atividades 

Agência Bancária- térreo 

Terminais de Computador- Hall de entrada 

Livraria e Papelaria - Hall de entrada 

Infra-estrutura e Reserva Técnica - Todos os andares. 
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Centro Cultural Banco do Brasil- Rio de Janeiro 
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Detalhe da Cúpula do Centro Cultural Banco do Brasil - RJ 
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IV - A REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA 
PARA O TERCEIRO MILÊNIO - A CRIAÇÃO 
DO CENTRO CULTURAL DA LffiERDADE 

1 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

Antiga Secretaria do Interior. 

O projeto é de José de Magalhães, membro da Comissão Cons
trutora, e obedece ao ecletismo vigente na arquitetura da época da 
fundação da Capital. 

Boa parte dos materiais utilizados na construção do prédio, como 
a estrutura de ferro e-a cobertura metálica, foram irriportados da Bélgi
ca. A escadaria com estrutura e guarda-corpo metálico já incorpora-se 
à experiência artística do art-noveau, criando um certo contraste com 
o ecletismo. A estrutura é super dimensionada para a área e hall de 
acesso, dificultando a circulação das áreas laterais do térreo. 

O prédio possui três pavimentos - o terceiro é formado pela sala 
central de 6 x 10 metros, cujas portas dão acesso ao terraço frontal. Os 
tetas são pintados a óleo em quatro meios tons. As duas salas laterais 
medem 6 x 9 metros, ao passo que o corredor tem 3 x 10 metros. O 
segundo pavimento tem os tetas pintados e decorados com estuque
cartão, destacando-se a decoração do gabinete de despachos. O andar 
é formado por oito salas, sendo que o salão central é ligado à varanda 
por três portas decoradas em ferro. O térreo é composto pelo hall de 
acesso principal, que o liga à escada para os pisos superiores e dois 
amplos salõe.s dispostos simetricamente. 
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A fachada frontal mede 42 x 50 metros, ornada por colunas de 
mármore vermelho, arrematadas com capitel corintio. Sobre as colu
nas, conforma-se o terraço, que é coberto por abobadilha. Este é, por 
sua vez, encimado por uma cúpula de 14 de esfera, pintada de azul 
celeste, tendo no centro uma efígie da República. 

No ano de 1930, o prédio foi adaptado para abrigar a Secretaria 
de Educação e Saúde. Trinta anos depois, o arquiteto Galileu Reis 
planejou a construção do anexo, visando a ampliação, sem intervir no 
prédio original. 

Devido a problemas técnicos, como a incidência de trincas e 
rachaduras, no ano de 1982 iniciou-se um processo de restauração 
que só foi concluído seis anos depois. Além da recuperação do sub
solo, térreo e demais pavimentos, as esquadrias de ferro foram substi
tuídas por novas em madeira. Foram também instaladas uma nova rede 
hidráulico-sanitária, uma rede de telefonia e um novo sistema elétri
co. Além disso, o pátio recebeu cobertura acn1ica, criando uma 
ambiência fechada entre o prédio e o anexo. 

PROPOSTA DE USO CULTURAL E ARTÍSTICO: 
~ --

CENTRO DE JNFORMAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DE Ivll
NAS GERAIS. 

e Sala de Exposição 

• Auditório para 100 lugares 

e Arquivo reunindo informação sobre a formação do Estado, 
os seus dirigentes e os viajantes. 

• Museu iconográfico da vida pública mineira. 

NOTA: O Centro de Informação do Professor deverá funcionar 
no anexo. 
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2 SECRETARIA DA FAZENDA 

Antiga Secretaria das Finanças 

Localizado ao lado da Secretaria da Educação, o prédio foi pro
jetado por José de Magalhães e aprovado pela Comissão Construtora 
em 1895. Na época da inauguração da Capital ainda se encontrava em 
fase de acabamento. 

Na fachada frontal, destaca-se o centro ornamentado, onde "nas
ce" na cimalha do segundo pavimento o frontão quase todo em balan
ço, apoiado em consoles. No centro do frontão situa-se o escudo do 
Estado de Minas Gerais, valorizado pela inserção de ramagens dis
postas simetricamente. O segundo pavimento tem o seu centro demar
cado por oito pilastras adornadas de capitel coríntio, tt!ndo ÇOfllQdes
taque no interior o escudo da Secretaria ciasFinanças. Aparte inferior 
é ornamentada por elementos dóricos, estando dividida em dois pla-
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nos salientes e um plano central reentrante. O corpo central é formado 
por três andares, demarcados por três portas no andar térreo e cinco 
janelas em cada andar superior. 

As fachadas laterais acompanham o ecletismo ao distribuir duas 
janelas por andar. As janelas do primeiro pavimento são coroadas por 
tímpanos triangulares. Os três pavimentos são conectados por escada 
com estrutura em ferro, tipo Joly. A cobertura dos pavilhões laterais 
posteriores é de quatro águas, com telha em losango de zinco liso. 

Internamente, as decorações de tetas e paredes foram realizadas 
por Frederico Antônio Steckel. Ao longo da história, o prédio sofreu 
várias ampliações. Em 1971, o espaço interno foi recuperado e, dois 
anos depois, construíram um anexo que procurou acompanhar os prin
cípios estéticos do ecletismo. Em 1984, o espaço interno foi nova
mente recuperado, tendo como objetivo principal a restauração dos 
elementos artísticos existentes. 

Atualmente, encontra-se sub-utilizado, uma vez que as funções 
administrativas básicas já foram transferidas para outro espaço. 

PROPOSTA DE USO CULTURAL E ARTÍSTICO: 

MUSEU DA IMAGEM E DO. SOM. 

e Sala de Cinema para 150 assentos 

e Auditório para 100 assentos 

e Estúdio de reprodução e edição de filmes 

e Museu iconográfico e cinematográfico. 
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SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 

Antiga Secretaria da Agricultura 

O projeto do edifício é de José de Magalhães, tendo sido apro
vado pela Comissão Construtora em 1895. Foi concebido com três 
pavimentos e acrescido de mais um andar depois de 1920. 

A fachada frontal é a menos monumental entre as secretarias, 
sendo que os ornamentos mais sofisticados foram retirados com o acrés
cimo do andar. A ornamentação interna ficou a cargo de Frederico 
Antônio Steckel, merecendo destaque o vitral com alegorias colori
das. 

No ano de 1930, o prédio recebeu um acréscimo em seu segun
do pavimento, obstruindo parte dos vitrais que iluminam a escada 
monumental. Esta, por sinal, foi preparada no próprio canteiro de obras, 
apresentando, portanto, melhor proporção em relação à área e ao pé
direito disponível. 

Atualmente, o prédio encontra-se semi-utilizado, sendo que o 
último andar está sendo preparado para receber o IEPHA. 

PROPOSTA DE USO CULTURAL E ARTISTICO: 

MUSEU DA ARQUITETURA E DA ARTE DE :MINAS GE
RAIS 

• Instalação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
de MG- IEPHA- 4° Pavimento. 

e Criação da Biblioteca- Acervo sobre a história econômica, 
social, urbanística e arquitetônica de M.G. 

e Auditórios para palestras - 100 lugares cada. 

e Salas de Exposições - 200 m2 c;ada. 
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Secretaria de Viação e Obras Públicas - 1997 

4 SECRETARIA DE SEGURANÇA PúllL!CÀ. 

A secretaria teve suas obras iniciadas em 1929 e foi projetada 
pelo italiano Luiz Signorelli, complementando assim o conjunto dos 
palacetes administrativos do Governo do Estado. Anteriormente, as 
funções das secretarias eram de menor vulto, o que possibilitou que 
funcionasse em um sobrado localizado na via lateral direita do Palácio 
da Liberdade. 
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Vmculado a um ecletismo revivalista, o edifício é caracterizado 
por um academismo monumental, baseado na incidência de volumes 
sóbrios. Valorizando a simetria, a fachada frontal encontra-se 
demarcada por dois conjuntos de colunatas de capitel jônico. As jane
las principais são de arco pleno e estão articuladas com outras de me
nor área e que exercem um papel apenas funcional. 

O interior do edifício evidencia um detalhamento art-noveau, 
valendo destaque para o corrimão da escada, o vitral colorido e apre
sença de uma clarabóia simplificada no seu interior. A área do prédio 
é bem mais ampla do que as demais secretarias. Mesmo assim, foi 
acrescida de um pavimento posteriormente. 

O prédio encontra-se hoje em pleno funcionamento, mas evi
dencia um total descompromisso, que traduz uma imagem de espaço 
abandonado. Outro problema é proveniente das reformas pequenas 
pelas quais passou de forma aleatória. 

PROPOSTA DE USO CULTURAL E ARTÍSTICO: 

CENTRO CULTURAL BELO HORIZONTE 

e Biblioteca com acervo de obras nacionais e internacionais 

• 2 salas para teatro - 150 lugares cada. 

• 2 auditórios- 100 lugares cada 

• 4 salas para exposições 

• Centro de informação político-administrativo 

• Museu de arte colonial mineira 

• Museu informatizado da história mineira. 
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Secretaria de Segumça - 1997 

-V- CONCLUSAO 

Tendo em vista as transformações pelas quais a Capital, a Praça 
e seus Palacetes passaram, este é o momento de renovação da Praça 
do Poder. Diante da escassez de espaços culturais voltados para mai
or número de freqüentadores, a criação do Centro Cultural da Liber
dade vem ao encontro de um novo tempo para a Praça - o tempo em 
estado puro - a "construção" do lugar simbólico da história, do modus 
vivendi e da competência criativa do povo mineiro. 
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· Durante o discurso do Sr. Francelina 
Pereira, o Sr. Nabor Júnior deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ge
raldo Melo, 1" Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} - Em 
obediência ao Regimento, V. Exª será atendido. 

Concedo a palavra à nobre Senadora Júnia Marise. 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT ·- MG. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora
dora.) - Sr. Presidente, Sr"-s e Srs. Senadores, se 
observarmos a história das cidades, veremos que, 
desde o primeiro instante, cada uma traz suas pró
prias marcas e sinais característicos daquele que 
será o seu destino. 

Há aquelas que nascem como simples referên
cia geográfica ou local de pouso entre_ dois pontos 
de uma longa viagem. Incapazes de despertar afetos 
duradouros, podem sobreviver por séculos, mas não 
se firmam no coração dos seres humanos._ 

Outras, antes mesmo que superem o estatuto 
de aldeia ou vila, já se revelam o berço de uma nova 
civilização, laboratório onde irão se fo~ar culturas e 
saberes. Atraem o que existe de melhor no seu tem
po, ganham identidade inimitável e, despertando si
multaneamente amor e civismo, penetram na alma 
de todos os que tiveram o privilégio de conhecê-las. 

Algumas rejuvenescem a cada geração, como 
se idéias, emoções e sentimentos brotassem de fon
te inesgotável e viessem semear nelas a inquietude 
criadora que faz surgir o novo. 

Há aquelas que só ganham importância no 
País e no mundo, porque ali se concentram o poder 
e as riquezas materiais. E outras que exe(cem sólida 
liderança intelectual, política e moral, unicamente 
pelas virtudes e méritos do seu povo. 

Há cidades solares, que se revelam e se entre
gam ao primeiro contato, ao primeiro abraço. Nelas, 
tudo é diurno, visível, sem mistérios. E existem as 
que se ocultam, lunares e notumas. Nestas, a super
fície permanece calma e imóvel, enquanto se·agitam 
nas profundezas novos sons, imagens, palavras e 
idéias. 

A cidade de Minas, Belo Horizonte, que o en
genheiro Aarão Reis traçou na prancheta com a ra
cionalidade cartesiana própria do seu tempo, sur
preendeu seus próprios criadores. 

Pretendia-se que fosse cidade burocrática, ad
ministrativa, tão sensata e racional quanto os proje~ 
tos dos fundadores. Cresceria de forma controlada, 
até os limites de uma bem desenhada avenida do 
Conto mo. 

Símbolo da nascente republicana, teria forma 
democrática, mas tão previsível quanto a alternância 
no poder das tradicionais famílias políticas mineiras. 

Entretanto, as melhores criações nascidas do 
espírito humano são exatamente aquelas que mais 
causam surpresa e espanto. Aos que insistem em 
impor ritmos,- caminhos, limites- e receitas de vida 
aos seres hu-manos;elas dão-ITÇões- éfe numildade. 
E, violando todas as normas e regras, desabrocham 
de forma selvagem e incontrolável. 

Cedo, bem cedo, Sele) Horizonte foi assim. 
O contingente humano que ela atraiu iria des

prezar não só as réguas de cálculo do engenheiro, 
mas a própria concepção de uma República feita 
para pertencer apenas às classes dominantes. 

A cidade nasceu dividida por um marco geo
gráfico -a avenida do Contorno-, que constituía au
tê[1tica barrejra sociaL e polí!ica, i§_olando o poder da 
massa dos cidadãos. -- -

De um lado, a elite republicana, que reivindicava 
a exclusividade e o privilégio de conduzir - ao seu 
-modo-~-os·destinos d() Estado e do País. Do outro; a 
_grande massa anónima dos trabalhadores, remunera
dos para construir uma cidade que não seria deles. 

O poder, comprando a força de trabalho dos 
operários, imaginava estar adquirindo também cons
ciências e liberdade._F_oi_ ~u priiTleiro grand~ erro. 

-Antes mesmp · que· as elites el<l.borassem uma 
visão dCL futu_ro, osJraball:ladPres. nª constl'lJção já se 
mobilizavam para explorar o potencial de crescimen
to e liberdade que havia naquele vale. Além da Ave
nida do Contorno, nessa primeira periferia da cida
de, a alma de Belo Horizonte começava a nascer. 

Enquanto as poderos<l.s famílias de Ouro Preto 
recusavam"se-até mesmo a tomar posse de terrenos 
concedidos graciosamente pelo Estado, por não 
<l.credit<lrem no futuro da nova capital, os humildes 
trabalhadores na construção investiam nela toda a 
sua esperança e energia. 

Eram trab<llhado[es - operários, artesãos e ar
tistas - vindos de todas as partes do Brasil e do 

~~morrdo._Mu_itoâ.Jr_oça_r.am a vid.<l_ pacata de sua cidade 
natal no interior de Minas pelo formigueiro criativo da 
Serra do Curral. Outros deixaram a conturbada Eu-

----- - - - -

ropa, optando pelos riscos de abraçar uma pátria 
desconhecida. 

O Sr. Edison Lobão (PFL- MA)- Permite-me 
V. Exª um aparte? 

_ A SRA, ..I_ÚN~_MARJSE (E!IocojPDT- MG) -
Ouço V. Exª com ml.lito prazer, Senador Edison Lo
bão. 
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O Sr. Edison Lobão (PFL - MA) - Eminente 
Senadora Júnia Marise, V. Ex" canta' as excelências 
e as glórias de Belo Horizonte, capital do seu Esta
do, símbolo das liberdades. Belo Horizonte, realmen
te, participa da modernidade deste País. Uma cidade 
com 100 anos, um século apenas, já se projetou às 
dimensões a que ela chegou. Cumprimento Minas 
Gerais, cumprimento Belo Horizonte por intermédio 
de V: Ex", que, nesta manhã, nos encanta com o 
seu discurso sobre esta grande capital. 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT - MG) -
Agradeço o aparte de V. Ex" e incorporo-o ao meu 
pronunciamento. 

Trata-se do carinho e admiração do Senador 
do Maranhão, e certamente do seu povo, à capita' 
do meu Estado, que comemora hoje 1 00 anos de 
fundação. 

Por isso, em meu nome e em nome do povo de 
Belo Horizonte, agradeço a V. Exl, incorporando o 
seu aparte, com muita alegria, e que, certamente, 
fará parte da história de nossa cidade. 

A Sr' Benedita da Silva (Bioco/PT - RJ) - Se
nadora Júnia Marise, permite-me V. EJcl um aparte? 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT - MG) -
Concedo o aparte à nobre colega, Senadora Benedi
tadaSilva 

A Srt Benedita da Silva (Bioco/PT - RJ) - No
bre Senadora Júnia Marise, estou acompanhando a 
ilustração poética de V. Ex" Gostaria de parabenizá
la, porque sei dos seus sentimentos, que manifesta 
em seu pronunciamento, como mineira, como brejei
ra que é, e como uma mulher incansável em defesa 
de Minas Gerais. Tenho raízes nesse Estado e tam
bém na cidade centenária. Quero lhe dizer também 
que essa ilustração poética faz parte das mudanças 
que aconteceram em Belo Horizonte, no Estado de 
Minas Gerais e no Brasil. Mas Belô, para os íntimos 
- poderia assim dizer -, não perdeu a sua caracte
rística brejeira, o seu interior ficou preservado. Con
tudo, foram várias as lutas - e sabemos que mar
cantes - na vida de todo o povo mineiro. Belo Hori
zonte, como diz V. Ex" neste momento, palco de tra
dições e de políticas, que não só comoveram o Esta
do, mas também o País. E digo até, Senadora Júnia 
Marise, que, politicamente, essa cidade começou a 
sofrer uma mudança no momento em que recebe
ram V. Ex" como candidata para disputar as eleições, 
mudando um pouco sua característica machista, e 
sabemos que Belo Horizonte é uma cidade feminina. 
A cidade de Belõ é uma cidade de tradição. É uma 
cidade onde as mulheres têm se colocado; é o seu 
berço natural. Essa cidade merece, nesses 1 00 

anos, todo o nosso carinho e afeto. Faço-o por inter
médio de V. Ex", dizendo que é muito bom quando 
pciêlemos completar 1.00 anos de compromissos, 100 
anos de idade. BefoRorizonte começa a mudar, te
nho certeza; comeÇou a mudar com Patrus Ananias, 
está mudando também com Célia de Castro e, quem 
sabe, mudará muito mais quando V. EJcl for a gover
nadora do Estado de Minas Gerais ou, quem sabe, a 
prefeita da cidade de Belo Horizonte. 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT - MG) -
Agradeço o aparte generoso da Senadora Benedita 
da Silva, que, com a sua delicadeza e o seu senti
mento de cidadania, traçou aqui também a sua soli
dariedade à população da nossa querida Belo Hori
zonte, que hoje comemora os seus 100 anos de fun
dação. 

Belo Horizonte também tem por V. Ex" respei
to, admiração e carinho, acima de tudo, pelas suas 
posições sempre coerentes, firmes, defendidas aqui 
no Senado Federal. 

Incorporo, também, ao mesmo. tempo, o aparte 
de V. Ex" a este pronunciamento, que vamos deixar 
amanhã no baú que será aberto só daqui a 1 00 
anos, mas no qual se encontrarão todos os momen
tos decisivos deste instante em que Belo Horizonte 
comemora os seus cem anos de fundação. O aparte 
de V. Ex" estará incorporado para que a história, no 
futuro, possa reconhecer também todos aqueles 
que, neste momento, se solidalizaram com a nossa 
querida cidade. 

Muitos trocaram a vida pacata de sua cidade 
natal, no interior de Minas, pelo formigueiro criativo 
da Serra do Curral. Outros deixaram a conturbada 
Europa, optando pelos riscos de abraçar uma pátria 
desconhecida. Todos se misturaram e se fundiram, 
finalmente, ao pé da Serra do Curral, com a disposi
ção férrea dos pioneiros, que as velhas elites já não 
tinham. Tanto europeus quanto brasileiros vinham 
de terras onde o mando político sempre pertenceu 
aos grandes proprietários, aos eternos senhores da 
vida. E Belo Horizonte, que ainda construía seus 
próprios valores, representava uma oportunidade de 
se criar uma sociedade aberta, democrática e livre. 

O romancista e teatrólogo Avelino Fósculo 
acompanhou de perto e compreendeu com total niti
dez o sonho e a utopia desses primeiros moradores 
da capital, assim como registrou a formação das 
contradições sociais que iriam desaguar nos agudos 
confrontos do nosso tempo. 

Outros povos têm sabido narrar suas epopéias 
de conquista. Outras cidades, surgidas do nada, re
gistraram em dezenas de livros e filmes os momen-
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tos mais dramáticos da sua construção. Belo Hori
zonte, nascida ontem, ainda espera por aqueles que 
irão retratar, com engenho e arte, os seus momentos 
inaugurais. A obra monumental de Abílio Barreto, as 
pesquisas realizadas por outros historiadores e os 
flagrantes deixados por alguns poetas e escritores 
demarcam esse território no qual os artistas de ama
nhã poderão escavar as emoções de ontem e com 
elas restaurar toda a coragem e entusiasmo de um 
povo que assume tarefa de tamanha grandeza. 

Além disso, não há como diminuir a estatura e 
a determinação dos homens públicos, que ousaram 
empreender aquela obra gigantesca. Ainda que fos
se parte das antigas estruturas de poder em Minas, 
eles tiveram a ousadia de desafiar a feroz resistên
cia de uma classe que não podia compreender o fu
turo. Assim mesmo, os bacharéis, banqueiros, gran
des comerciantes, engenheiros, doutores e técnicos, 
acabaram se rendendo à realidade e transportaram 
para a nova capital os velhos hábitos, costumes e 
gostos artísticos. 

De certa forma, abandonaram Ouro Preto, mas 
não se desligavam do passado. Ainda se deliciavam 
com as poesias, as músicas e as danças do século 
XIX, enquanto nas pensões de estudantes formava
se a geração que iria redescobrir a América e desa
fiar as convenções cuHurais e políticas que haviam 
prevalecido. 

Nos anos 20 os jovens, os jovens Carlos Drum
mond de Andrade, Pedro Nava, MiHon Campos, Alp
honsus de Guimarães, Pedro Aleixo, Juscelino Ku
bistchek de Oliveira, José Maria de Alkmin e tantos 
outros formavam um heterogéneo bando de estu
dantes de Medicina, Direito, Farmácia e Engenharia. 
Alguns deles eram descendentes diretos dos primei
ros mineradores empobrecidos pela exaustão das 
minas. Outros, filhos e netos de imigrantes, busca
vam na nova capital o Eldorado que seus avós não 
haviam encontrado. No futuro, cada um tomaria o 
seu próprio caminho, escolheria seu próprio destino, 
iria se confrontar com os demais nas acirradas lutas 
políticas. Mas, naqueles anos iniciais, estavam jun
tos e amavam sua cidade, porque sentiam que ela 
seria aquilo que eles mesmos fossem e escolhes
sem ser. Uns abraçaram a poesia, e para sempre. 
Outros, também poetas e escritores, só encontraram 
bem mais tarde a sua forma privilegiada de expres
são. E a maioria, por vocação e imposição histórica, 
escolheu a política. 

A primeira geração de intelectuais formada na 
nova capital já seria marcada pelo inconfórmismo, 
seja diante dos limites da métrica e da rima, quanto 

do perfil conservador delineado através das ações 
governamentais. Essesjovens traduziam a mesma 
inquietação das classes trabalhadoras e dos bairros 
periféricos, embora não conhecessem a realidade e 
os dramas de uma população que crescia às mar
gens da capital em formação. 

Nos anos 30, quando a revolução liberal incen
diou o País, lá estavam alguns deles, prontos para 
assumir, em Minas e em Belo Horizonte, as idéias 
reformistas e modemizantes que encontraram sua 
melhor síntese na figura extraordinária de Juscelino 
Kubitschek de Oliveira. Como Prefeito de Belo Hori
zonte, JK antecipou o estilo político e administrativo 
que iria lapidar, de forma ainda mais perfeita, no Go
verno do Estado e, finalmente, na Presidência da 
República. 

O Sr. Sebastião Rocha (Bioco/PDT- AP)
V. Ex!' me permite um aparte? 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT - MG) -
Ouço com prazer o aparte do nobre Senador Sebas
tião Rocha. 

O Sr. Sebastião Rocha (Bioco!PDT- AP) -
Nobre Senadora Júnia Marise, o discurso de V. Ex" 
representa um cântico de louvor a Belo Horizonte. 
Quero, nesta oportunidade, congratular-me com V. 
Ex!', com o Senador Francelina Pereira e com a Se
nadora Regina Assumpção, que_ representam Minas 
Gerais no Senado da República. Conheço Belo Hori
zonte e a considero como uma das mais bonitas e 
agradáveis do nosso País. Acertou, certamente, 
quem decidiu transferir a capital de Minas Gerais 
para aquela belíssima região. Belo Horizonte simbo
liza, certamente, o espí'ito democrático, a vocação, 
a liberdade do povo mineiro. O seu discurso também 
traduz a devoção, a afeição, o carinho e o compro
misso de V. Ex" com seu Estado e com seu povo. 
Então, em meu nome e em nome do povo do Ama
pá, quero congratular-me com V. Ex!' e dizer que 
Belo Horizonte e Minas Gerais sempre irão significar 
para o Brasil o sentido mais amplo da liberdade, da 
luta pelos direitos humanos, pelos dire~os da Pátria, 
por um país cada vez mais soberano e, certamente 
também, por um caminho mais profícuo e mais pro
veitoso para todo o povo brasileiro. Parabéns a V. 
Ex!'! Parabéns a Belo Horizonte! Parabéns ao povo 
mineiro! Muito obrigado, Senadora. 

_ A S_RA. JÚNIA MABISE (Bioco!PDJ - MG) -
Agradeço esse comovido aparte do nobre Senador 
Sebastião Rocha, Líder da Bancada do Partido De
mocrático Trabalhista, PDT, nesta Casa. Certamente 
hoJe, -apopuiaÇão-de seio Horizonte, que está com 
os olhos postos na TV Senado, tendo em vista a ho-
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menagem que esta Casa presta à centenária Belo Senador Esperidião Amin, incorporo o aparte 
Horizonte, está também comovida com a solidarie- de V. Exª com muita alegria e agradeço em nome do 
dade e os cumprimentos extemados por V. Exª a povo de Belo Horizonte a V. Exª e ao seu partido a 
cada um dos 2,5 milhões moradores. da nossa cida- solidariedade, neste dia de grande alegria pelas co-
de. O aparte de V. Exª também se incorpora a este memorações do nosso centenário. 
pronunciamento; e o fazemos com especial alegria, Como Prefeito de Belo Horizonte, JK antecipou 
para que as gerações futuras possam, quem sabe o estilo político e administrativo que iria lapidar de 
daqui a cem anos, ao abrir o baú centenário de Belo forma ainda mais perfeita no Governo de Estado e, 
Horizonte, ver nele aqueles que, nesta Casa do Con- finalmente, na Presidência da República. 
gresso Nacional, tiveram o seu momento de civismo, Três aspectos principais caracterizavam o seu 
de solidariedade, de carinho e de apreço à nossa Ci- estilo. Por um lado, energia, firmeza e autoridade 
dade. --para modernizar a: burocracia, vencer as resistências 

Muito obrigada a V. Exª em nome de toda a po- e realizar o sonho de transformar a capital de Minas 
pulação de Belo Horizonte. em "Cidade Jardim". 

O Sr. Esperidião Amin (PPB - SC) -Permite- As cidades só se eternizam quando deixam de 
me V. Exª um aparte, nobre Senadora Júnia Marise? ser apenas pedra, aço e concreto para se tomarem 

A SRA. JÚNIA MARISE (BiocoiPDT - MG) - moradia e matéria-prima de uma arte original e 
Ouço V. Exª, com muito prazer, nobre Senador Es- transformadora. JK foi o responsável pela decisão 
peridião Amin. de atrair a Belo Horizonte artistas que criaram, numa 

O Sr. Esperidião Amin (PPB- SC) -Senado- cidade ainda considerada provincial, um dos pólos 
ra Júnia Marise, na ocasião de seu pronunciamento, culturais mais importantes do País. Consciente de 
desejo congratular-me com a Bancada de Minas Ge- que nenhuma arte retrataria com tanto vigor a evolu-
rais no Senado, bem como com a Bancada dos mi- ção de Belo Horizonte quanto a arqüitetura religiosa 
neiros, ou seja, dos outros nascidos em Minas Ge- e civil, incorporou o jovem Niemeyer ao seu staff de 
rais que fazem parte do quadro de Senadores, no inteligência e criatividade. 
momento do transcurso do Centenário de Belo Hori- Assim, a arquitetura - que fora nossa primeira 
zonte, que evoca especialmente os anseios de liber- afirmação concreta de um sentimento nacional, ain-
dade que têm animado a saga do povo mineiro e a da nos tempos da Colônia - iria erguer agora um 
história política de Minas Gerais. Desejo me associar monumento à modernidade. Belo Horizonte tornou-
ac. júbilo de todos os mineiros que V. Exª com elo- se, então, uma expressão do novo Brasil, com as 
qüência aqui externa e manifesta. Peço que registre obras de Niemeyer e as contribuições de Burle Marx 
este sentimento de congratulação e de partilha do e Ceschiatti. O mesmo JK trouxe Guignard, que, 
orgulho legítimo que V. Exª e seus pares sentem com sua visão inovadora da arte e seu trabalho de 
como brasileiros. Todos nós, brasileiros, nos orgu- mestre, passou a formar várias gerações de artistas 
lharnos pelo Centenário de Belo Horizonte e pelas li- plásticos. 
ções da história política de Minas Gerais. Peço que Enquanto isso, seduzidos pelo encanto de Jus-
V. Exª considere esta minha manifestação também celino, outros artistas desembarcavam na cidade, Ira-
como uma manifestação do Partido' que integro, o zendo novas concepções no campo da música e da 
Partido Progressista Brasileiro. dança Sii'Tlultanearnente, em cumplicidade CO!)'l outro 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT - MG) - grande realizador, Israel Pinheiro, Juscelino abria uma 
Agradeço a V. EJcl!, nobre Senador Esperidião Amin, larga avenida para implantação da primeira cidade in-
uma das lideranças expressivas nesta Casa, não só dustrial do Brasil. Nascia, nesses primeiros embates, a 
em seu Estado, Santa Catarina, mas em termos de parceria vitoriosa que tornaria realidade - décadas de-
Brasil, o registro que faz, em seu nome e em nome pois ~ esta utopia nacional chamada Brasília. 
do PPB, da manifestação de apreço, carinho e cum- Penso que foi também nessa época que a ver-
primentos à nossa centenária Belo Horizonte. As pa- dadeira Belo Horizonte definiu seu jeito de ser, como 
lavras de V. Exª certamente provocam emoção em se JK empurrasse a cidade rumo ao seu destino de 
todos nós belo-horizontinos, meus conterrâneos que metrópole, capaz de sintetizar e expressar o espírito 
hoje comemoram, entre alegrias e preocupações, de Minas. Mais uma vez, como no tempo da constru-
mas acima de tudo com o entusiasmo que sempre ção, mineiros e brasileiros de todas as regiões esco-
norteou o cenário, o perfil e o comportamento da lhiam Belo Horizonte e faziam dela sua-opção âe 
nossa população. vida pelo resto do _futuro. 
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A cidade crescia de forma acelerada, os bair- Se tivesse esse poder, devolveria a Belo Hori-
ros se muftiplicavam, os novos limites urbanos toma- zonte a paz perdida durante esse crescimento de-
vam rapidamente anacrónicos todos os cálculos, e, sordenado que a cidade passa a viver. 
assim, já se anunciava a dimensão metropolitana Seria essa a minha oferenda a Belo Horizonte 
que, em breve, ela iria assumir. e ao seu povo, como presente de centenário, se ti-

É preocupante observar hoje que o crescimen- vesse esse poder. 
to de nossa centenária cidade lhe trouxe os desafios Em nome aos traóalhadores, -das mulheres, 
de uma grande metrópole. Crianças sem lar e sem dos jovens, dos poetas, dos jornalistas, dos músicos, 
família se muftiplicam pela cidade, freqüentando em dos médi(;O!; ~_c!()~ urbru_:ú~talõ!_~_nfifl:!! ~etcxj_cJs que 
tempo integral a única escola que lhes abriu as por~ üiTícflaescolheram Belo Horizonte como sua Pátria, 
tas: a escola da criminalidade. como sua terra natal, oferecendo um pouco de sua 

A obra de Niemeyer, que virou cartão postal de alma à cidade, compartilhando da imensa alegria de 
Belo Horizonte e inspirou os mais renomados poetas viver, morar e trabalhar entre as montanhas que for-
mineiros, pede nesse instant~ solidariedade e apoio. mam o cenário da arquitetura do Criador, renova-
A Lagoa da Pampulha, com sua represa e áreas ver- mos, neste instante, o pacto de confiança no futuro, 
des, magnetizada pelo sol nascente, ergue-se como de solidariedade permanente e amor à nossa cida-
símbolo do triunfo e da capacidade da gente mineira. de. 

Nasci e cresci num desse bairros da periferia Nunca mais seremos Curral Dei Rey ou Cidade 
de Belo Horizonte. Rlha de educadores e marcada de Minas. 
pelas profundas transformações que já se desenha- Nunca mais seremos aquela pequena comuni-
vàm na vida económica, social, cultural e política. dade que, hoje, só existe na memória. 

Primeiro como jornalista e, mais tarde, como · Mas um dia, com a força de nossa cidadania, a 
militante da esquerda política, não poderia ser outro garra do nosso povo, poderemos vencer nossos de-
o meu caminho senão 0 de uma sólida aliança com safios, devolver a dignidade às populações carentes 
os excluídos, herdeiros daqueles que deram seu e reacender a esperança e o sorriso nos corações 
suor para erguer palácios e mansões. das nossas crianças abandonadas. 

Com sentimento de solidariedade e 0 senso de Por tudo isso, quero homenagear, desta tribu-
justíça que as classes trabalhadores costumavam na do Senado Federal, a capital dos mineiros, onde, 
cultivar, acima de tudo, movia-me desde esse tempo no limiar de minha carreira política, fui a Vereadora 

mais votada. 
a determinação de derrubar as barreiras sociais que Ao congratular-me com os meus conterrãneos, 
condenavam a maioria do povo a uma existência de com 0 Prefeito Célia de Castro, emociona-me sentir 
segunda classe. o primeiro mandato de vereadora, pela Oposi- que a nossa querida Belo Horizonte chega de ma-
ção, iria formalizar esse compromisso de juventude neira tão jovial, tão cheia de esperança e, a um só 
com a cidade e com 0 seu povo, compromisso ao tempo, tão pujante e pacífica, ao centenário de sua 
qual mantenho ainda hoje, neste Senado, a mais es- fundação. 
tríta fidelidade. Sr. Presidente, Sr41s e Srs. Senadores, desejo 

ainda registrar que hoje,- âaqüia j:jóuCó, estará em 
Sr. Presidente, Sr41s e Srs. Senadores, afinal, 

servir Belo Horizonte é servir Minas 9 os rnineiros, nossa cidade o Presidente Fernando Henrique Car
doso. Ontem, em telefonema que dirigi a Sua Exce-

que tanto se orgulham da sua capital. lência, transmiti-lhe os votos de boas-vindas à cante-
Hoje, reunidos para comemorar o primeiro cen- _____ oária Belo Horizonte. Disse da satisfação dos minei-

tenário de nossa capital, este rápido memorial histó- ros e dos belo-horizontinos em receber do Presiden-
rico da cidade nos leva a uma inevitável reflexão so- te da República 0 carinho que mostrou ao aceitar o 
bre o futuro. convite da nossa cidade para comparecer a um dos 

Se tivesse esse poder, faria desta data um mo- atos festivos. Tive oportunidade de manifestar tudo 
manto inesquecível, marcado para sempre na me- isto, ontem, no início da noite, ao Presidente da Re-
mória de Minas e do Brasil. pública. 

Se tivesse esse poder, retribuiria a Belo Hori- Sr. Presidente, desejo também registrar que 
zonte e ao seu povo, neste centenário, toda a felici- estarei levando uma manifestação do Presidente 
dade que sinto por ser filha de uma terra que me deu desta Casa, Senador Antonio Carlos Magalhães, 
tudo aquilo que tenho de melhor. que entregarei pessoalmente, ao Prefeito de Belo 
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Horizonte, Célia de Castro. O Senador Antonio Car
los Magalhães envia congratulações ao povo de 
Belo Horizonte, em nome do Senado Federal, mani
festação que é significativa e representa, acima de 
tudo, o sinal de apreço, de carinho, a emoção e os 
cumprimentos de todos os Senadores ao povo de 
Belo Horizonte. 

E é em nome dos 2 milhões e 500 mil habitan
tes da minha cidade, da terra que me viu nascer e 
que me fez vereadora mais votada, deputada esta
dual e deputada federal mais votada de Minas Ge
rais, a primeira mulher a ocupar as funções de vice
govemadora de Estado e também a primeira mulher 
Senadora da República, representando Minas Ge
rais, que agradeço essas manifestações. 

Com as emoções deste instante em que o Se
nado Federal dedica a Hora do Expediente desta 
sessão deliberativa a homenagear a nossa centená
ria Belo Horizonte,. quero dizer, Sr. Presidente, Sr" e 
Srs. Senadores, que não se completam cem anos 
todos os dias. E os nossos corações, os nossos 
olhos e as nossas atenções estão todas hoje volta
das para a capital dos mineiros, de que toda Minas 
Gerais se orgulha, por sua pujança, pelo trabalho e, 
acima de tudo, pelo permanente exercício da demo
cracia e da liberdade, que já se incorporaram no co
ração de todos os mineiros. 

Muito obrigada a V. Ex" , Sr. Presidente, Sena
dor Geraldo Melo. Obrigada também ao Presidente 
desta Casa, Senador Antonio Carlos Magalhães, e a 
cada um dos Senadores e Senadoras que, neste 
momento, se incorporam ao sentimento de todos os 
mineiros e, certamente, de todos os brasileiros. 

Que Belo Horizonte, neste seu centenário, rea
firme a sua posição e o seu pacto de liberdade, de 
democracia e de construção do futuro do nosso 
País. 

Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Antes 

de dar a palavra ao próximo orador, a Presidência 
solicita aos Srs. Senadores que se encontram nas 
dependências da Casa que compareçam ao plená
rio, para assinalar as suas presenças, pois dentro de 
pouco tempo iniciaremos a Ordem do Dia. 

Embora o painel não esteja exibindo a listagem 
dos Srs. Senadores, continua registrando a presen
ça de todos. 

Com a palavra o nobre Senador Leonel Paiva, 
úHimo orador inscrito para esta homenagem. 

O SR. LEONEL PAIVA (PFL- DF. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srls e Srs. 
Senadores, venho de Minas Gerais, venho de onde 

nasceu a liberdade. Sou do povo que construiu para 
si uma capital planejada, a primeira cidade brasileira 
a ser planejada, minha querida Belo Horizonte, mi
nha querida BH. 

Belo Horizonte teve a sua construção iniciada 
em 1893, pelo engenheiro Aarão Reis, e foi inaugu
rada em dezembro de 1897, recebendo o nome de 
Cidade de Minas, que perdurou até 1901, quando 
passou a se chamar Belo Horizonte. 

Localizada no Estado de Minas Gerais sobre 
um planalto a cerca de 850 m de altitude, com clima 
tropical, temperatura média anual de 20 graus tor
nam Belo Horizonte uma cidade agradável. 

Primeira cidade brasileira planejada, cercada e 
protegida por montanhas, apresenta um traçado ur
bano constituído por um sistema de ruas em xadrez, 
ao qual sobreposto um ao outro de avenidas que 
cruzam as ruas fazendo um ângulo de 45 graus. 
Com o cresCimento da cidade, novos bairros surgi
ram, transformando significativamente o plano urba
nístico inicial. 

Além de capital estadual, Belo Horizonte é uma 
metrópole regional do sudeste brasileiro. É um dos 
grandes centros industriais do País. Produz aço, va
gões ferroviários, cimento, materiais e equipamentos 
para indústria siderúrgica, tratares, tecidos, produtos 
alimentares em geral, e graças à atividade industrial 
e aos seus inúmeros estabelecimentos comerciais, 
Belo Horizonte é um importante centro de distribui
ção atacadista e varejista do País. 

Nos bares, restaurantes e danceterias da cida
de, a simpática e alegre gente de Belo Horizonte 
reúne-se e transforma suas noites em urna das mais 
movimentadas do País. 

No turismo, Belo Horizonte também brilha. 
Quem vem conhecer a capital mineira se encanta 
com a cidade pela suas riquezas e pontos turfsticos, 
além de suas avenidas largas, arborizadas e segu
ras. E ali ao lado, em Nova Lima, o visitante verá a 
mais profunda mina de ouro, a mina de Morro Velho, 
a modema igreja de São Francisco de Assis, famosa 
pelos magníficos painéis do pintor Cândido Portinari, 
o Pampulha late Clube, onde se admira a arte do 
grande arquiteto Oscar Niemeyer, para não me es
tender muito. 

Ao completar cem anos, Belo Horizonte apre
senta-se· com as naturais rugas dos anos vividos, 
mas sem perder a jovialidade do espírito que inspi
rou a sua criação, e onde foram depositadas as es
peranças de representai' no século XX uma Minas 
Gerais empreendedora, modema e arrojada. 
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Cidade grande, dois milhões e meio de habi
tantes, Belo Horizonte detém um dos menores índi
ces de violência do País e oferece a seus moradores 
trinta e dois metros quadrados de área verde por ha
bitante. Dados como esse fizeram com que, no ano 
passado, Belo Horizonte ficasse em segundo lugar 
entre as dez melhores cidades brasileiras para se vi
ver, segundo ranking preparado pela empresa de 
consultaria Trevisan, com base em vários indicado
res de qualidade de vida. 

A economia vai a passos largos, conduzindo 
Minas para um lugar de destaque no cenário nacio
nal. Entretanto, o lado social sofre com o seu gigan
tismo, mas o belo-horizontino reage com integral so
lidariedade, indo ao encontro de soluções que pos
sam minorar o sofrimento dos mais humildes, trans
formando-se em uma das comunidades mais solidá
rias do Brasil. 

Ao encerrar, rendo minhas homenagens ao 
eminente Senador Francelina Pereira, um dos me
lhores governadores que Minas Gerais já teve, e que 
sei fará mais feliz o povo mineiro se voltar a gover
ná-lo. 

Salve Belo Horizonte e seu povo! 
Salve mif)ha querida Minas Gerais! 
Era o que eu tinha a dizer. 
Muito Obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Leonel Pai
va, o Sr. Geraldo Melo, 112 Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa
da pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma, 
procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

RESTITUINDO AUTÓGRAFOS DE 
PROJETO DE LEI SANCIONADO: 

N2 222, de 1997 (n2 1.505197, na origem), de 
10 do corrente, referente ao Projeto de Lei de Con
versão n2 8, de 1997, que dispõe sobre exportação 
indireta e dá outras providências, sancionado e 
transformado na Lei n2 9.529, de 10 de dezembro de 
1997. 

Será feita a devida comunicação à Câ
mara dos Deputados. 

_OFÍCIO 
DO MINISTRO DE ESTADO EXTRAORDINÁRIO 

DE POLÍTICA FUNDIÁRIA 
N2 140/97, de 4 do corrente, encaminhando as 

informações referentes ao item 1 do Requerimento 
n2 773, de 1997, da Senadora Marina Silva, e escla
recendo que quanto ao quesito ne 2, a Superinten
dência Regional do Incra no Acre informou que os 
projetes de colonização, assentamento e os agroex
trativistas criados e implantados pelo Incra no Acre 
não passam pela Sudam. 

As informações foram remetidas, em 
cópia, à requerente. 

O requerimento vai ao Arquivo. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 

- O expediente lido vai à publicação. 
Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias 

para uma comunicação inadiável, por cinco minutos. 
O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR. Para comu

nicação inadiável. Sem revisão do orador) - Sr. Pre
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, vou tentar, em cinco 
minutos, ler o editorial publicado pelo jornal O Esta
do de S.Paulo, hoje, com o seguinte título: 

•o novo maior partido do Ocidente•. 
Diz o editorial: 

"Durante quase dois anos, dormiu na 
Comissão de Assuntos Económicos (CAE) 
do Senado, por motivos estritamente políti
cos, o pedido do governo do Paraná para 
contratar empréstimos externos no valor de 
US$456 milhões. Na segunda -feira, o Rela
tor do processo, Senador Osmar Dias 
(PSDB - PR) - adversário de Lemer, junta
mente com o Senador Roberto Requião -
encontrou apoio técnico para a não-aprova
ção do pedido em nota da Secretaria do Te
scuro Nacional (STN), desaconselhando o 
empréstimo. Quarta-feira, graças ao empe
nho do PFL, a Comissão aprovou, por 15 
votos contra 7, a contratação dos emprésti
mos. Derrotado, o Relator cedeu seu lugar 
ao Senador Francelina Pereira (PFL - MG) 
que havia redigido o voto vencedor. O moti
vo dessa reviravolta é simples: o Governa
dor Lemer, que era do PDT, havia condicio
nado sua filiação ao PFL à aprovação dos 
empréstimos. O Senador Antonio Carlos 
Magalhães (PFL :.:: E3A) foi explícito -ao cO: 
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mentar o resultado da votação: 'Não é por 
ser do PFL que ele (Lemer) está sendo 
atendido. Mas, se não fosse do partido, não 
estaria recebendo nossa ajuda. • 

O grave na votação da CAE não é o 
PFL ter 'atendido' um correligionário; é 
que o Ministro Pedro Malan saiu a campo 
para desautorizar, objetivamente, a Secre
taria do Tesouro Nacional e para defender 
o governo Lemer. A Secretaria do Tesouro 
Nacional, na comunicação enviada à CAE, 
havia deixado claro, mesmo sem mencio
nar a palavra fatídica - 'insolvente' -, que 
o Paraná não teria condições de honrar os 
compromissos que deseja assumir. O Mi
nistro Pedro Malan, na esteira dos desejos 
do PFL, dirigiu ofício à CAE, no qual escla
rece que as operações a serem feitas pelo 
Governo de Curitiba 'contam com liquidez 
e lastro suficientes para cobrir eventuais 
despesas que o Tesouro Nacional venha a 
fazer se chamado a honrar a garantia, sen
do de ressaltar as tranferências federais'. 
Em outras palavras, Malan afirmou que a 
'liquidez' e o 'lastro• são do Tesouro Na
cional, que pagará os empréstimos sem 
nenhum problema, pois poderá sustar a 
transferência do que cabe ao Paraná no 
Fundo de Participação. O ministro foi além, 
desmentindo seus subordinados: • Ao con
trário do que foi noticiado pela imprensa, a 
nota do Tesouro não afirma, em nenhum 
momento [N. da R. - e de fato não afirma 
explicitamente], que o Estado está insolven
te, mas que(-) não teria capacidade de pa
gamento para fazer face aos compromissos 
decorrentes da operação pleiteada. • Assim, 
para Malan, o Paraná é solvente, embora 
possa não ter, no presente, capacidade de 
pagamento; o importante é que ela exista 
no futuro 'se [observa-se o 'se'] o Resulta
do Primário [das receitas) for suficiente par 
pagar os encargos anuais do total da dívida 
do Estado.' 

O governo do Paraná protestou con
tra a nota da STN, como não poderia dei
xar de ser. Segundo a argumentação do 
Secretário do Planejamento paranaense, o 
culpado por tudo, pelos 74% de compro
metimento da receita líquida com o funcio
nalismo - o senador Osmar Dias fala em 
95% - é o senador Requião, que deu um 

aumento de 18% aos servidores no final de 
seu governo. Isso, contínua, sem falar na Lei 
Kandir, qu~ levou o Estado a perder 18% de 
sua receita do ICMS. Além do que, os técni
cos do Tesouro usaram parâmetros errados 
para chegar à sua conclusão. Ademais, diz 
o secretário, apenas com a venda de suas 
estatais, o governo paranaense poderá pa
gar os empréstimos com enorme folga. • 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quem 
fala que vai pagar o empréstimo com a venda das 
estatais, portanto, é o Secretário do Planejamento 
do Paraná. 

Continuo a leitura do editorial: 
• A defesa do governo paranaense é 

feita para satisfazer a opinião pública O que 
não impede que se diga que o Tesouro agiu 
corretamente: afinal, se o governo federal 
pretende por em ordem as finanças nacio
nais, há que começar por algum Estado. O 
primeiro foi o Paraná, mesmo que, ao con
trário do que diz o senador Osmar Dias, não 
caminhe para a falência ao contrair os em
préstimos. 

A decisão do PFL de aceitar as con
dições de Lemer e passar a apoiá-lo con
tra Requião e Dias, da mesma maneira 
que o protesto do governador do Paraná 
por ser o primeiro a ter sua ação inibida 
para que se ponham em ordem as finan
ças nacionais, fazem parte do jogo políti
co. O que não faz parte dele é o ministro 
da Fazenda, por evidentes motivos políti
co-partidários, desautorizar um órgão téc
nico do ministério e imaginar que quem lê 
o seu oficio à Comissão de Assuntos Eco
nómicos do Senado não freqüentou a es
cola primária. 

Cuide-se o ministro porque, a irem as 
coisas como vão, terá de fazer muitos ofí
cios como esse que enviou à CAE. Afinal, o 
PFL quer repetir a Arena - que, no dizer do 
senador Francelina Pereira, que foi seu pre
sidente nos velhos tempos, era o maior par
tido do Ocidente. Com resultado obtido por 
Lemer, o PFL não vai precisar fazer força 
para comprar passes de governadores e 
prefeitos.• 

Sr. Presidente, li o editorial do jornal O Es· 
tado de S.Paulo do dia 12 de dezembro, como 
demonstração de que a aprovação desses em
préstimos na Comissão de Assuntos Económicos 
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desobedeceu nota do Tesouro Nacional, desobede
ceu as Resoluções n2s 69 e 96 do Banco Central e, 
sobretudo, Sr. Presidente, desobedeceu o Regi
mento desta Casa. 

Como eu disse ontem, não tenho nada contra o 
ingresso dessa matéria na pauta de hoje, porque 
também já não agüento mais que esse a$sunto con
tinue sem ter uma decisão. No entanto,· a decisão 
deve ser baseada na legislação em vigor. O Minis
tro também não respeita suas portarias. Por isso -
vou repetir -, ingressarei com uma emenda ao 
projeto de resolução do Senador Vilson Kleinü
bing, propondo que, a partir de agora, a Comissão 
de Assuntos Económicos dispense os pareceres 
do Banco Central e do Tesouro Nacional, porque, 
para a Comissão de Assuntos Económicos, não 
são documentos que têm talor, e que, daqui para 
a frente, se utilize apenas o expediente de pergun
tar ao Ministro da Fazenda, por meio de uma carta 
da Comissão de Assuntos Económicos, se S. 
Ex~ assume a responsabilidade de dar o aval à 
operação. 

Sr. Presidente, encerro por aqui a minha comu
nicação, que era inadiável, porque se trata de maté
ria que está na pauta de hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Com a palavra, para uma comunicação inadiável, 
por cinco minutos, o Senador Ronaldo Cunha lima. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB -
PS. Para comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s Senadoras e Srs. 
Senadores, pedi a palavra regimentalmente, neste 
espaço, para um registro que julgo oportuno. 

Ontem, a Academia Brasileira de Letras elegeu 
a sua nova diretoria, escolhendo, consensualmente, 
para presidi-la, o acadêmico Arnaldo Niskier, homem 
e educador profundamente preocupado com o pro
blema da educação neste País. E tanto o é que 
anuncia, logo após a sua eleição, que uma das suas 
metas como Presidente da Academia Brasileira de 
Letras será cuidar do ensino da Língua P,ertuguesa 
nos drversos níveis, o que significa, pela sua impor
tância, uma posição a merecer destaque dos que se 
preocupam com a nossa Língua. 

O novo Presidente da Academia, a assumir no 
próximo dia 18, tem uma vasta obra, a sua bibli
ografia é imensa, notadamente com obras liga
das ao setor da educação. Destacaria dentre as 
suas obras, Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
"Problemática da Educação Brasileira", "Formas 
Dinâmicas da Universidade", "Por Uma Política 

de Ciência e Tecnologia", "Brasil Ano 2000", • Admi
nistração Escolar", "Ciência e Tecnologia para o 
Desenvolvimento", "Estudo de Problemas Brasilei-

- ros":---'"A~ Nova · Escóla", - ·A -Nova~ Matemática;,. 
"Aprenda Ciências", "Educação Comparada Mo
dema", "Nosso Brasil", "Estudo Moderno de Ciên
cias", ·o Uso de Tecnologias Educacionais na For
mação e Aperfeiçoamento do Magístério", "Mate
mática da Emília", "Educação, para quê", ·o Ho
mem é a Meta', "Vovó Viu a Uva", "Educação é a 
Solução", "Educação para o Trabalho", "Educação e 
Cultura na Imprensa", "Educação, Reflexão e Críti
ca", "A Nova Educação: entre o coração e a máqui
na•, "Admin1SfraÇão da ESCola"~ "ÃlloracJO Superdota
do- Uma Proposta do Conselho Federal de Educação". 

O Presidente (ja_Ac&demia, com essa sua 
bibliografia, se credencia não apenas pelo lato 
de presidir aquela casa de cultura e literatura, 
mas, também, para exercer este papei que anun
cia logo após a sua eleição. 

Por este motivo, ocupo esta tribuna neste es
paço, para registrar e çurnprimentar o novo Presi
dente da Academia Brasileira de Letras, desejando 
êxito na sua gestão e que possa, efetivamente, de
senvolver um trélbalho-jurito às escolas públicas 
particulares neste País em favor da Língua Portu
guesa. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Com a palavra o nobre Senador Romeu Tuma, 
para uma comunicação, por cinco minutos. 

O SR. ROMEU TUMA (PFL- SP. Para co
municação inadiável. Sem _revjsã.o do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, agradeço 
a oportunidade. 

Trvemos na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania a aprovação das penas alternativas, um 
projeto que vem sendo reclamado pela maioria dos 
penalistas, dos juristas, para facilitar a· vida dentro 
dos presídios. 

- Mas, Senador Je1ferson Péres, quarenta e três 
anos de polícia deveriam ter criado uma impermea
bilidade a fatos que causam indignação. Mas eu não 
poderia deixar de trazer a esta Casa, nesses cinco 
minutos, a revolta que vai na minha alma pelo noti
ciário desses últimos dias. 

Quero ler apenas o trecho da declaração de 
uma das vítimas desse grupo de maníacos que 
tem atacado e agredido as mulheres em assaltos, 
começando por uma trombada, partindo para o se-
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·-. )8stro, roubo e ainda lhes causando uma violên
ci.:J que as marca para o resto da Vida.· 

Gostaria de ler, Senador Josaphat Marinho, 
apenas o trecho do depoimento indignado da se
nhora identificada apenas como M., de 27 anos, 
agredida e atacada na marginal Pinheiros, por vol
ta das 22h30. Lerei apenas um trecho para vermos 
que a indignação tem razão de ser e que esta 
Casa deverá se sentir como eu me senti. A maté
ria diz: 

"Queria morrer. Foi uma barbárie.• De
pois de baterem no carro da publicitária M., 
27, dois assaltantes saíram de um Tipo 
(Rat) e entraram em seu carro importado na 
marginal Pinheiros, no úftimo dia 1º, rouban
do seus pertences e abusando sexualmente 
da vítima. 

M. voltava do trabalho às 22h30 quan
do os bandidos arranharam a lateral do seu 
carro. Ela tentou reagir, mas levou socos e 
pancadas. 

Segundo M., que estava sem a car
teira, os assaltantes rodaram com ela por 
duas horas, enquanto pegavam suas jóias 
e presentes de Natal que ela havia com
prado. 

"Comecei a ficar desesperada quando 
vi que eles já tinham roubado tudo e conti
nuavam comigo. Eles queriam cartão de 
banco para ir a um caixa eletrônico, mas eu 
não tinha", diz. 

Durante o percurso, bateram de tal ma
neira em M. que ela teve a cartilagem do na
riz quebrada, o maxilar rachado e os dentes 
amolecidos. "Só não houve penetração de 
pênis. O restante, eles praticaram tudo. Eu 
queria morrer. Foi uma barbárie. • A vítima 
foi deixada completamente nua na Avenida 
dos Bandeirantes. Seu carro, um pouco 
mais à frente. M. ficou internada em um hos
pital por quatro dias. "Estou muito abalada. 
Hoje (ontem) é o primeiro dia que venho tra
balhar. Mas minha mãe me trouxe e virá me 
buscar.• 

Quando falamos em pe(las alternativas para 
delitos de pequena monta, temos que falar em pe
nas de prisão perpétua para canalhas e bandidos 
como esses que acabo de relatar e que estão sendo 
perseguidos pela Polícia de São Paulo. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Edison Lobão. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, para nós parlamentares que, deste au
gusto Plenário, ternos cansativamente pleiteado a 
imediata atenção do Governo Federal para as rodo
vias da sua responsabilidade, é motivo de grande 
satisfação a formalização, a 1 O de dezembro, de en
tendimentos contratuais que asseguram emprésti
mos, junto ao BIRD e ao Banco lnteramericano de 
Desenvolvimento (BID), no valor total de 1 bilhão de 
dólares para as obras de recuperação de 14 mil Km 
de estradas federais, nos próximos quatro anos, sob 
o comando do Ministério dos Transportes. A contra
partida do Governo brasileiro será de 250 milhões de 
dólares. 

Em 1995, desta tribuna, procurei enfatizar a 
premência que se impunha na conservação das ro
dovias federais. Ao lado do enorme prejuízo à eco
nomia do País provocado por estradas esburacadas 
- seja pelo brutal encarecimento dos fretes, seja pe
los danos causados aos veículos dos que se ser-Vem 
dessas estradas -, ressaltei que a continuidade do 
seu abandono ampliava, dia-a-dia, os custos da con
servação. 

Agora, é o Ministro Eliseu Padilha, dos Trans
portes, quem diz que, não se executando a recupe
ração imediata, os custos se elevarão em curto pe
ríodo para US$3 bilhões. 

E é exatamente isso o que iria acontecer, 
não fossem as providências que se prometem as
sumir com brevidade. Aliás, já aconteceu no pas
sado: se ouvidos tivessem sido nossos apelos e 
nossos projetas, a recuperação rodoviária de on
tem teria sido consideravelmente mais barata que 
a de hoje. 

Observei no meu discurso de 1995, proferi
do logo em seguida à assunção do meu mandato 
de Senador, que o desenvolvimento brasileiro foi 
estruturado na opção pelas rodovias. Alguns la
mentam que nos tivéssemos distanciado das ferro
vias, arrancando trilhos ao invés de aprimorá-los, 
com bitolas mais adequadas, e estendê-los por 
todo o País. Contudo,' certa ou errada, a nossa op
ção foi a rodoviária, como o demonstram os 56% 
de toda a carga nacional e 96% de todos os pas
sageiros que trafegam pelos 51.612 quilôme
tros das rodovias federais pavimentadas, com
pondo um considerável patrimônio avaliado em 
R$150 bilhões! 

Portanto, toma-se clara a ilação: se não cum
primos ou levamos adiante a opção da escolha na-
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cional, estamos obviamente comprometendo o nos
so desenvolvimento. São os próprios dirigentes do 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, 
como ocorreu com Tarcísio Delgado, os que anun
ciaram a proximidade de um colapso total, no setor 
do transporte rodoviário, se providências urgentes 
não fossem acionadas para a recuperação das rodo
vias federais. 

A verdade, Sr. Presidente, é que as rodovias 
federais ainda continuam um descalabro. Embora se 
deva reconhecer e enaltecer o esforço que tem sido 
feito para a recuperação de alguns dos seus trechos 
principais, especialmente com o início da adoção da 
privatização, nossas estradas nao conservadas~têm 
atravancado o curso nonmal de uma economia em 
ascensão, além da tragédia que representam em ter
mos de vidas humanas ceifadas pela ausência da 
sua manutenção. 

Em 1996, apresentei à consideração do Sena
çlo Projeto de Emenda Constitucional n• 17/96, dis
pondo que a parcela da arrecadação do imposto, 
previsto no inciso VIII do art. 153 da Constituição, 
que couber à União, terá seu produto destinado à 
restauração, conservação, segurança e adequação 
de rodovias e hidrovias federais. 

Demonstrei nessa proposição que não se propu
nha a instituição de mais um imposto, mas, sim, a 
substituição de impostos existentes. E salientei que as 
pretendidas modifiCações na Constituição Federal 
abrem caminho para, por meio de lei ordinária, i!Tllle
mentar um modelo de financiamento que evite, de manei
ra segura e permanente, um colapso total do setor e, 
conseqüentemente, um dos grandes e quase intrans
poníveis obstáculos ao nosso desenvolvimento. 

Como já disse anteriormente, lá estão terras e 
condições de grande futuro para a economia brasi
leira, aguardando apenas a recuperação das estra
das federais de acesso para oferecerem substancial 
contribuição à riqueza do País. 

Creio, portanto, que o meu Estado devia estar 
nessa lista prioritária, pois, com rodovias em bom 
estado, rapidamente devolveria à União, em impos
tos, o que lá tenha •;ido investido. 

Era o que eu tinha dizer, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Ademir Andrade, 
para uma comunicação inadiável. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB- PA. 
Para comunicação inadiável. Sem revisão do ora-

dor.)- Sr. Presidente, Sr"s e-Srs. Senadores, quero 
apenas registrar que estou encaminhando à Mesa 
um requerimento de desapensamento de 38 pro
jetas de lei oriundos da Câmara dos Deputados, 
que tratam da questão da-Consolidação das Leis 
do Trabalho. 

Esse requerimento objetiva dar prosseguimen
to aos- trabalhos da Comissão de Assuntos Sociais, 
visto que, neste ano de 1997, a nossa Comissão 
praticamente limpou a pauta dos trabalhos, vo
tando todos os projet9s não-terminativos que lá 
se encontravam e também grande parte dos projetas 
terminativos. 

Durante o ano, realizamos 44 reuniões na Co
missão de Assuntos Sociais, das quais 12 foram au
diências públicas. Apreciamos 113 projetas, entre os 
quais 38 de caráter tenminativo. E, para poder dar 
prosseguimenlo -ao ttal>alho e limpar efetivamente a 
pauta da Comissão, estamos solicitando o desapen
samento de 38 projetas de lei, pois, da forma como 
se encontram, toma-se impossível a sua votação. E 
devemos dar prosseguimento, no ano que vem, a 
matérias de rela~va imr:><>rtãncia, que propõem modi
ficações na Consolidação das Leis do Trabalhos, 
projetas esses que já foram aprovados na Câmara 
e que, evidentemente, poderão ser aprovados no 
Senado. 

Era a comunicação que eu queria fazer, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Aviso aos Srs. Senadores que teremos votações 
nominais com efeito administrativo e, conseqüente
mente, a presença é indispensável. 

Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. iº 
Secretário, Senador Ronáldo Cunha Lima 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 293, DE 1997 

Trata da unificação das datas dos 
vestibulares nas Instituições Federais de 
Ensino Superior. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 12 Os exames vestibulares das Instituições 
Federais de Ensino Superior serão realizados simul
taneamente em todo o País: 

Arl 22 O Ministério da Educação e do Desporto 
deve recomendar que os exames vestibulares das 
demais instituições de ensino superior ocorram, tan
to quanto possível, simultaneamente. 



Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 42 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Esta proposição objetiva democratizar o aces
so a instituições de ensino superior, porquanto extin
guirá pratica comum entre candidatos de famílias 
abastadas: concorrer no mesmo semestre ·a vestibu
lares de diversas localidades. Evitando-se a ocorrên
cia de tal fato, beneficiar-se-à o candidato local, já 
que este não concorrerá com estudantes de outras 
localidades, e evitar-se-à o mercantilismo educacio
nal que envolve a atual realidade dos vestibulares, 
além de humanizar os exames, que, devido ao pro
cesso migratório que se pretende inibir, ocorrem 
com elevada desproporção entre candidatos e nú
mero de vagas. 

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1997.
Esperidião Amin, Senador. 

(À Comissão de Educação- Decisão 
Terminativa) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 
- O projeto será publicado e remetido à Comissão 
competente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N21.123, DE 1997 

Senhor Presidente, 

Requeiro, nos termos regimentais, que sejam 
prestadas pelo Ministro do Planejamento e Orça
:nento as seguintes informações: 

1.1 - Quais são os itens de remuneração pre
vistos nos contratos firmados pelo BNDES com as 
empresas responsáveis pela modelagem de venda 
das empresas- estatais, federais ou estaduais, em 
cada setor de atividade destas? 

1 2 - Quais contratos prevêem remuneração 
proporcional ao ágio obtido nos leilões de privatiza
ção? 

1.3 - Existindo essa forma de remuneração, 
ela não contraria o interesse público, uma \fez 
que induz as empresas que atuam na modela
gem dos processos de privatização a reduzirem 
o preço mínimo para elevarem sua remuneração 
final? 

2.1 - Com ~@ç:ã.o él.9~pn:x:esso de privatização 
da empresa de energia de Sergipe - ENERGIPE, 
houve licitação para a escolha da empresa encarre
gada de realizar a modelagem da venda? 

2.2 - Quais empresas apresentaram proposta 
nessa licitação e qual a remuneração pleiteada por 
cada empresa, especificando os valores por item de 
remuneração? 

2.3 - No contrato firmado pelo BNDES com a 
empresa escolhida para realizar a modelagem de 
venda da Energipe, existe qualquer parcela da remu
neração paga proporcionalmente ao. ágio obtido no 
leilão de privatização? 

3. - Solicito o encaminhamento de todos os 
editais de licitação realizados pelo BNDES para a 
escolha das empresas responsáveis pela modela
gem de venda das empresas estatais (federais e es
taduais) que aluam no setor elétrico, bem como os 
contratus . firmados com as empresas escolhidas 
para a mesma finalidade. 

Justificação 

Em entrevista ao jornal Cinform, de Aracaju, o 
Sr. António Previtali, assessor da Presidência da Ca
taguazes-Leopoldina para Assuntos Financeiros, 
afirmou que "tem notícias que as empresas que es
tão atuando na modelagem de venda das estatais 
que estão sendo privatizadas são remuneradas por 
este trabalho com um percentual sobre o ágio". 

A confirmação dessa informação é fundamen
tal para o entendimento das ações do BNDES e sua 
participação nos processos de privatização das em
presas estatais, estaduais e federais. O interesse 
público impõe que o BNDES busque, nos processos 
de privatização, o melhor preço possível e nunca in
ferior ao valor efetivo do património público que está 
sendo vendido, calculado de acordo com as melho
res técnicas disponíveis. 

A existência de remuneração, à empresa res
ponsável pela modelagem de venda, proporcional 
ao ágio obtido no leilão coloca em risco o interes
se público, tendo em vista que induz as empresas 
que atuam nâ m·ôaelagem dos processos de priva-

. tização, a reduzir o preço mínimo para elevar sua 
-remuneração final. Nesse sentido, é fundamental a 
completa resposta a este Requerimento de lnfor

·mações. 

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1997.
Senador José Eduardo ilutra. 
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Entrevista I 1-'.tL·, )nio Previtali 

oEnergipe tem compromisso social de 
prestar bom serviço a preços justos" 

Albano prometeu aos novos donos fazer a estrutura para o gás natural e isso estimulou a entrada da CMS no negócic 
·1 t ~ 

Jozall!o lima c. 

• r Na tarde desta quarta-feira a Energipe estatal da energia foi uma vitória, porque o Es-
,CINFORM· Co~o é que a Ca- muda de comando, exatamente oito dias ta do não teria condições de fazer lnvesttmen- ( 

taguazes-Leopoldmacaracterlza depois de ter sido arrematada em leilão tos nenhum nela. 
a aquislçfl~da Energipe? com 0 maior ágio das privatizações brasileiras O novo grupo chega exatamentc com o pla-

AntónioPrevitali-Agerl!econ (leia matéria nesta ediçiío). Os donos da bom- nejamento deste investimento já delineado 
siderouumnégódoexreleni<).Oen· panhla Força e Luz Cataguazes-Leopoldina, para 98 e 99. Serão RS 51,1 milhões. Só os seta-
Ire as en_l~resas que.l~nhamos.em uma espécie de sulglpe do Estado de Minas Ge- res de transmissão c distribuição devem abo-
locppar•crpardosler!óes depnv?· rals que tem n.anos, apartam por aqui e assu- canhar mais da metade disso: R$ 13,9 milhões 
lizaçâo, a que a gania leva mars mem os rumos da empresa. para transmissão e R$ 12,8 milhões para distri-
len)po de oslud" loi sem dú1ida a Váo mudar a atual estrutura de· comando, buição. ~Isso é uma maravilha. Num Estado pe-
En~rgipe. Foi a empre':" s?bre hoje escorada em cinco Dh·otorins. Com a Cn- queno como Sergipe, R$ 1 milhão de lnvestl-
quém a genle lechou pnmelfo a· taguazes, devemnascerasD!retotiasFlnancel· mento já tem força", festeja Newton Porto, o 
nossamooelagemfinanoolrae.po!- ra, Técnico-Operacional e Administrativa. Ela atual presidente, que diz estar disposto a pe-
tanl<l, era a que a~enle lrnl~amrus deve ser presidida porManoel Otonl Neiva, pre· gar o boné na quarta-feira e Ir embora. "Saio 
certeza •m relaçao aos numeros si dente Executivo do grupo que é controlado como Pelé, ganhando", diz ele, alegre com ore-. 
que eslava ptojelando. E•a a que por Ivan Muller Botelho. Os novos donos não sultado do,leiHío. 
nos deixava mais à vonlade.Ades· descartam a possibilidade de contar com a aju- Na sexta-feira da semana passada, .ainda sem 
peilo disso fizemos um lance da da de altos executivos que hoje dão sustenta- que a poeira do lelláo estivesse assentada, o 
Cemnr (a Companhia do Maran· çáo à Encrg!pc. CINFORl\1 entrcvlstO\l, no Rio de Janeiro, o as-
hão), não le•'"""' aiJmbám va· "A principio to<los os funcionários são con- sessor Antônio Previtall. Ele diz do scntlmen-
mos eslsr no Cosern (a do Alo templados", diz Antônio Previtall, assessor da to do g~·upo com a nova aquisição, promete que 
Grande do Norte). A Caiaguazes Presidência para ASsuntos Financeiros. O Go- não haverá demissões, abandono de árens po-
tinha que cresC\lr ·era uma cc~di· vemo .de .Sergipe .admlte.que. a .. venda .(la .sua-· bres e nem.tatifas Injustas. -
çliodnq~nlag,nlenáoi\llri~~ii~. ----~-···--- ."--o:-:"'"- .. ·- ... -·· ......... -----~ ~~~ · ~--.. 

chagar na empresa e iam ll'!la rec 
avaliação Ila ne<:ess!<!ada da Jl"S 
ooal. Qualquer outro Jl<lS~'onamcn 
lo anles disso á claro que vai se 

. precipilado. A genle lem d' 10.111 

conhecimenlo dop<Jrta a~a nrx.es 
sl~õde da em prosa em <l'la-;:ão a< 
númom de passoal e se for ocas~ 
lazer os aiustes necessários, p{ir•· 
cimt ou prua boaixo. Acho que acr 
ma de mais nada, a ernpreS-3 Iam 
l.lfT: oompromisso scdaJ: ela fem<vn 
pr<'llar um serviço do qualidade , 
a preços módicos. r.tas pra ela 
lum:ionar bem de•1e eslru com sua 
engrenagem bem azeilada e certa 
mMie a parte mols importanle des 
la engr~nagem para o grupo Cala· 
guaz<s-leopo!irna é a sua pMe d( 
func;~nárto. Historicnmsnl•) somo~ 
umn emp1t:sa enxuta, sem gordu 
ras, laivez p:H isso lenhamM SJ 
bte•,-lvido bem 92 anos num mo:-:.1 
do CVtdo o ser1íÇO era lod; &llalo 
zado, mas qualquer ajusle qet 
venJ-u a sor /eilll o €eró com bJSi' 
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'SUB•!JOQD(l~.S.' l.!)r,L'(ofi(.L;.-

Ç o r.; llr1XIún.3rnt-..ur~ .::as atPJJdJ
.~':S ua (iJiaguaz&s, JejY.)i) da ler 
hljo ela se dl\'ersilicâdo mui\o ao 
longo dus anos, clll píis'5{1u a im· 
plemenlar na prJIICa o negr:<.:iú·lun 
dela, que ó J J;Jncrglít Portan\o a 
aQ~islção d~ Energ1pa para a Cunl· 
pan~ia força o Luz Cataguazes· 

r.erC€pç[lo de quarn está '..'i1P:·:f·Jn· 
do, da quem C$1/l comprando e d;;: 
qu&m cslj obsen<arxlo de uma ma· 
ncira rrrais genã:ica. 

CINFORM • Ágio gordo não 
prcssupóe uma supervalorlza· 
ção? 

AP · Absolutarnénte. Vou lo dar 
Leopoliina loiacon:reüzaçáodes· -"====~.:c::=:::;:.:::;:.. 
lo sonho e OO.'Tl isso ela ma1s que 
dobrou, em tenuos de base da co11- -:,~tu~an-='d~o":n"=a'-:r::!no::J;el::::ag:::e::,m,:ç:a=-:v:::en:;;~ 
sumidor. Se você considerar a das 1JS!alais que estão sando pri· 
CENF (Companhia Energéllca de • vatizadas:;ão remuneradãsporêStê 
.ova Friburgo), adquirida pelaCa- · trabalho com um percentual sõbfê 

·Jguazesaqtlnaregiãoserrnnado .' o agro. Entao o qua a que acon· 
Rio da Janeim, R nossa área se ex· teca?: é iole1essanle jogar o preço 
pandi.r pro sud<:csle mineiro quo ó minlmo lá embaixo pm aumentar o 
a Zona dJI,Iala e para a região se<· ágio. O pro)<l mínimo nada mais e 
tanl do Rio, uma área pmtitaman· do gue uma sinafizaç~o. Cada em· 
I e contigua. pras a quando faz a sua anátisa não 

CINFORM ·O gruponão con· considera o~ minimo. Ela v e o 
sideraumpassomuilolargo,salr quanto acha que vale pagar Jl<ll 
de uma empresa para outra do aqueip empresa, Independente· 
mesmo tamanho ou talvez um monte ~o preço. É lógico que se o 
pouco maior? preço minimolormal01doquoo que 

AP ·Não acredito. A emp~esa ela aclm que da'e p3gar, não vai 
eslavapreparnda ·a minha p<ópria pagar, ela não vai lazer o lance. Há 
contratação polo grupo já visava outra coisa aserobser1ada que foz 
este crescimento, e eu cheguei O)rrt mui! a düercr>ça no caso especifico 
duas lorelas básicas; reatar relacio· da Energipe, que ioi a divergência 
namento do mercado, por conta da· entre os valores apresentados pela 
quetas di1e1sif~ações de ne!)'Jcios Cataguazes o pelo grup<l Coelba· 
que a Cataguazes achou por bem \falo. Te'e a informação que o ope· sallando que ninguém deve su· 
ler' no final dos anos 70 e na déca· rador de prejj!o quo estava ropre- bestlmar ninguém •. Vocês foram 
da de 80, a &studar as empresas eenlando o consórcio conrorrento subeslimados pelo consórcio 
('o!IAO:AnttU'\'ll<~'"'"'' ~"''' .., 1..,.,.,_,·, .. ~ .. -~- .. U .... \1 .. 1.-.1) 

·------....,...--•---~· • ·~··••4-no.,..,. .. ,. ... _. 

emproSE, voa} na1uralmanle está 
contand"' c<>mos 1ecwsos linaJtcel· 
ros e se determinado participante· 
,.(.,. ''"' ,....,....,,.c. .... : ..... ::; ... .. ,..,.. .. ., ..... ;., 

odia5dojnneireode 1998. 
CINFOHM- ficou assegura· 

do pelo governador Albano 
Franco que ele garantiria os 500 
mil metros cúbicos de gãs na· 
turai para elermelétrica? 

AP ·Ao que ma consta. hou·,e 
a promessa ve1bal, não sei exela· 
menle a quantidade de metros Cli· 
bicos da gás!dia, mas eu eel que é 
o suficiente para uma usina da t20 
megawalls pra rodar na base corno 
a gente chama • ou seja, para 
loodonar oo ~orário de plco. 

CINFORM - Ooal o pianeJa· 
manto que os senhores fazem 
para o gás aqui em Sergipe? 

AI' ·O gás foi ll11a questão cru· 
clal A CMS, que inclusive na vês· 
p9ra do Jeflão ünha acenado com a 
possil:iid!deda oiio lazer mais f~r· 
le do consórcio, porque estava 
achando que o p<eço a ser pago 
seria mu~o. quando na manhã se· 
guinle obteva a inlof!l1ação de que· 
o govell\!ldor Albano franco linha 
acanarJo oom o acesso ao gás, ela 
mudou irnedialamenie de postura o 
at houve a real possibilidade de 
participar do p<ojefo • e a Energfpa 
slgniliccl.l a çorta do entrada no era· 
sil para a CMS, uma empresa nor· 
te·amencana bastante grande que 
eslava bastante ansiosa para enlrar 
no mercado brasielro. Então o gás 
,,.., 1 .... ...~ ............. , ...... 

-venha J ser 1.:110 o sc1J. çoffi bas~• 
numa 1eal nef)!ssidade. 

CINFORI.l ·O Sinergia lernu 
que, privatizada, a empresa aban· 
dona os guetos de pobrezos ur
banas e os grotões rurais, quo 
não dão lucro. O que o senhor 
acha disso? 

AP -Jibsolutamente. Historté:J· 
mente a empr~sn tem um compro· 
misso social. Para você ler unru 
idóia, nós temos prof.etos teafmen· 
te grar.ries em área rural e eielrili· 
c.1ção rul81 o um wpo de a!M<Iado 
bastante dispendiosa e com re!Drr.o 
linanceoo castartte pequeno. Ma~ 
semdúvios vamos manter esla po· 
litka, por entendermos que esta (I 

uma das !unções d~ empresa quu 
presta serviço de en9f!)ia eietri<;a o 
até mesmo emaiunção do estado 
e do muni:lpio. ' 

CINFORM -As empresasquo 
estão assumindo estes serviço~ 
públicos admitem urna inlerven· 
çãodo Estado na fiscalização das 
ações delas? 

AP- Existe um conuato da con
cessão e que 11em com toda reglt· 
lamentaç9o que delinlito a ação do 
cor~ess'c.oário do senliço púb!<o. 
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Intervenção é uma palavra IDM. Eu 
1

, 

prefiro falar em negociação. Nós Iii 
nunca vamos deixar de lado bJI· , 
sões mM:>S /avNacidos. 
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· CINFORM ·Como serão dis· i· 
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qu'l se prepara•1am · · ·· · dou a lnslruçõo ·coolba·Valo? · · • .. :' ·· · • • · do teü c<insórdo não aéena mais.-: foi fundamental:·•· • · .. ,. . ·. . .. · .. · . -- tribufdososR$5(1 
paraapnvatizaç<io. "A Energipe pata entregar um . AP,Odesabalododoot~rfYSn oo~estesrecmsos,vocênãopoda Mas pelo que me "Temos proje- milhões nos 
da modo que am· . . . • envelopa da valor ve1o da postura que cleCOilSJdercu IMIS honrar oomaquelaplano qua oonsta,nàohotl\~ a tos ná área proxlmos dois 
ptiar já em pensa· SI gniíiCOU a mais bai:m, qua.~do pouco êr10a da alguns grupos, du· inidalmenta objeivou. Allera total· garantia esctlta. l'U ai d . t . anos. 
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n1enro !la empresa. porta de en tru · •,;uqueoúr:cocon· ranlea lormaçãodosconsó1clos,da mente a es~ulura. Não tenho c1êncla · _r . e 1 e 01 ~o AP. . Ptaneja-
. Err!áo-a Cafaqua- da 110 Brasil eo,rerofe era a Ca· daremumaposiçãolachadaains- CINFORM·Qualssãoospar· deste docurnal1(o: dttíCJI, mas nos mosodl51iibuimos ~ 
,., ;; vem.se pr~· , . • laguazcs, porque a Jantes de~is nãoho~ratmais esta celrosdevooêsnesta aquisição? Para Ofl!Óprio l1·an nunca VaiilOS os in~estimentos i:: 
parando para i&~o. pata a empt esa Excelsa estava p~s~ão. E claro quaele não quer AP ·O Fondelec, que está as- Botefl10, a garantia deixar de lado para dois ano>, su "' 
1-il-em s9 raestrulu· i no ~te· ame rica· tambJm pa1ticipan· dar oomes nesle episódio, mas ob· sociado à CMS COiporalion. Ele rem •:eriJa I do dootor A> b ol só es menos "99. Em transm 's· 8 
r3ndo neste ser.tido · na CMS" do. mas quanooele viamante não tem nada a ver cem apro:<Jmadamente 23% do capital bano franco vala favorecidos" são,fl$ll.2 rn'lhWs "' 
é aclio q~e é um ' i o operador da nossossóoios e nam com as pes· da Cataguazes. mais do que qual- em 96 e R$ 7.7 niil- 9! 
ê•~•lio bastanr~ oslmutante. Nós Coelba-Vale),iuq"enàohal'iamo- soasqueueri!Bmaprtvatização.Fúi CINFORiol ·E é nesla pro- querdocumentoescr~o. r,õos em 99. Distnbuiçilo, R$ 1>.:1 ;,. 
n·JS sonumbs ccmto~lcapaciação vimentação pJr paM do operndor uma coisa rolaoionada aos que la- porção que ele participa da CINFOAM ·Aco,mpanhlafor- milhões em93 e AS6,5mihões a1r 8 
para a~u~1ir. 11 da Execetsa para illzer o lance, e' riam parto do cofiSórcio. Ele litou companhia serglpana? ça e luz CataguaZ!l:s-teopotdtna 99. Gocprocessamento 0 automa- lfl 

C!NFOHM • Ou~ perspectiva achou que a Cataguaze&certnmen•! deC~Jpcionado, porque é uma pcs· AP ·Não. Hoje os grandes for· Iom 75B funcionários e atende a ç.lo,A$3,3 mihões em98 e R$3, 1 I:! 
de mercad. o há ~,;!Sergipe para lo seria uma p1esa mais.lácil, optmJ '. oa nue honra muU~ a palnvra. na is. aqui do Rio já estão com uni- 285 mil cons~midores, en!re MG m1!~es em .99. Modidores', A$ 7,3 ~ 
que o grupo Caraguazes !entra por uma ostmfégoa qua a.caboudan" CINFORM • Ale que ponto a cando um lato relevante, na vet· e RJ.AEnergrpetam tambom 750 mrlhoes em9B e RS f,Gmlthão em F 
praticado um ágio ião lorte? do errada. Comietação ao ágio, no,. relirada destes Investidores que dada um aviso aos ac/onlslarf, e atendea351 mil consumidores. 99. lnlorrnáiiC3, R$ 1,3 mlhão em 

AP • Muita gente fala de ágio, Rio Gmnde do Sul dou de 93%. De acenaram em faw parte pôs em para um aumento de capital no A comparação dostes números SSc R$ t,Onvlhão em fi!J. Veiculor. 
mas as pessoas se csqucC~Jm que modo que o nosso. toi o maior, mos risco a possibilidade de os sen· valor de R$ 240 milhões. o- pressupõe que não haverá de- e outms, R$ 4,3 mllhCI6s em 98 e 
o ágio na verdade ê um palamarco· lambam não foi multo maior. hores. comprarem a Energlpe7 aumento jáestá aberto e lodos os missões? A$ 2,1 mih&s em 99. Total de in· 
locado ncima de um valor, que <Í' o CIIJFORM • O Ivan Botelho,, AP • fotalnrenle. Quer dizer, acionlslas da empresa que quise· AP • Esta é uma questão um vestimenfosdo98, RS2B.7 milh",e"' 

'mínimo e que é totalmente subjeti· presidente do Qrupo, te2 um de·' quando vocã está trabalhando em rem fazer a subsc1lção da parta poU<X>mais delicada e acho que no e de 99, R$ 21,4 milhões. A soma 
vo, Esse valo~ n1ínimo depande da sahâJo logo depolo do l~ltão, res·; ci"]"deum v<\forparaa<juisiçãoda que lhe é devido, d&l'elazê·lo até /)IÍmeiro rnomenlo a genle lem da diaS~~ é de RS RS 50,1 milhões. 
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C~illim!M Araco)u, 8 a ~~ de dezembro de 1997. EO\ÇÃO 765 
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Energia privatizada 

Energipe rende R$ 577 milhões, oposição 
grita e Albano quer investir bem a grana 

Sergipe fez o negócio dos sonhos, governador garante que não é candidato à reeleição, mas não convencE 
O governador Albano 

Franco, PSDB, conseguiu, 
na qua1ta-felra da semana 
passada. realizar o ncg;óclo 
do século, contrariando 
bastante os seus aclver· 
sruios politicas. Vendeu em 
10 minutos, pela bagatela 
de lU 577,lmilhóes, a Encr· 
_gjp~.:~~l!!l!J'~~-a.E_n~!g_Gqc~ ... 

MOICOSl.v~ 

Lutlno-Amerlcnno de Ener· 
gla e Eletrtcldade), de capl· 
tal de us~ 140 mllhóes, 
comp•·aram. em outubro 
passado, Z3%do Grupo Ca· 
taguazes. Dessa fonna, a 
operadota americana CMS, 

· que já participa da FendE· 
lec, torna-se sócla da Enct·· 
gipe. 

Oposição diz que dinheiro 
será queimado na campanha 

Por mais que o govcr- . 
nadar Albano Franco 
afirme que o dinlwiro da 
venda da Energlpe será 

tem um governo trans
parente, sem nada puro 
mostrar". alfinetou. 

.. Nn me.smo. Unha de 
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"'-.:. '-'.:•~ii''' -- ,•n íja.Üp•J Ci· 
~c.s·LcopoldJn;;1. fio 

~c.c miw?iro dirigiclú 
.o emprc.s<irlú Ivan Mul

ler BQtclho. O ne~ócio ch;l
mou a at.euç:io de inve:;ti
<lor~s experientes pelo ág1o 
de 9~.06!ft. o mnior de todas 
3$ privutizaçõt.~s do seto1· 
<'ICLrico. O leilúo, na Bolsa 
de Valores do H lo de Jcmeiro 
(IJVRJl. foi realizado pelo 
!11-!'lt.,-t"ma dee-n-v.elopes--f-cchn
dos e disputado por a:penns 
mais um consOrcio, reunin
do n coellla (~lstribu(dora 
de energia dn BahiH1 ·ptiva.
tJzadn esse ano) c a. Com
panhia V~lc do Rio: Doeb 
(CVRD). A pr·opa~ha dos 
pen.lcd~n·es fdi· de ~tCil11;-; 
R$ :~jO :lllill1qc:S · o ~u.e. re.-

, I' ' I 

~wesenhl.YQ u~·:~gi:o:c c'21·~~-
: Ntt hora cril<tl)t!·.~ :mm; 

Lc·lo lolllaUC\o :!ln: EIIVRJ, .~ 
r.:c;vemddol' t-.l~an,o I~railqQ 
náo escondeu o al&grin. A~,l 
na! ele kontu~. :;;, we~o mlcl 
ui mo da'Encr!á~he :roi 1de I~$ 
291,3 :milhóesi•:Ele ~·equá 

', · ,, I I ,; 
r:sp•I]~Y:~ .\Iti],a ~n,t,,n·e~.a. 
fos'e vel1dida [JOr tluito dht•l 
heiro;~!,~i~se q~e Iks~ só l~f 
possível pon)lle o o~u 111' 
vento. t.em credjl>llold~dc n,d 
sul do pru:;. "E~J-amo~ ligq~ 
I'Osmn~nto em din cbm o.~ 

AIIJann tlissc que passou pur·nromcntos angustiantes 

du Nonl~sle", disse Albano. 
A Vl!nda da Energipe ao 

Grupo Catagunzcs-Leoi>ol
dina foi accrtnctn da seguin
te forma. O Banco Nacionnl 
<le o~~scnvolvimento SociuJ 
(BNDES). que {'Oordcna ns 
p1ivatizaçih'.!S, vai llnanciar 
meltu.le do preço ~ninimo, 

trará Ainda financiando 
umn operação de ctebénLu
res conversíveis em açóes 
no valor de R$ 173 milhões. 

Além do Catagunzes
Lcopoldlna, outros grupos 
cstrang·eiros tan1bém pnrti
cipurun1 do leilão. mns cte 
r ~1;n f~ ! ~:~ ~-~ !-~~~!~'-e_s~!d_ç~·~s 

dC:il.lll<. :lo para o sct.IJr 
Ol!'l'HOS ACERTO ti. sof'ial. os seus a<h·~r-

. ~ sâlios políticos não ~lcrc-
:lntr.s do I~Ilão, o gover· 1 ditam. um dos seus prin· 

na dor_ Albano Franco I cipals opOsitores. o pre-
rmun~u)U que o Estado. em sld t d P~tDD 
parceria com a Petrobrás, . en e 0 •· e can· 
gurantirú 0 suprimento de didaLo ao Governo do Es- 1 
GOO mil metros cúbicos de I tado, Juckson Barrtl.O, 
gt\snaturalpordla,paraque ! disse que /\!bano nua 
a Energipe construa uma t:onsegulrá mais ter l;re· 
termcléttica, num investi· , dlbilldade. ''Pois nunca a 
mentodeR$70nlilhóes.No 1 teve ·nes&es três·an:o~. 
mercado financeiro, o não é agbra que teria·•. 
comentário é de que esse De acordo com JH~:k-
tctia:<ldoocom!JUstfvelql\C 's.on Barreto, se Albnno 
fnRavll para trazer de vol~a 1 pensa em se reetegercbm 
a empresa amertcnoa CMS , 6 dinheiro da Energipc 
para o novo: consórcio co~~ ~stà muito cngnuatlo, Ele 
t.rolad~r da Energlpe. (Leia 

1 

pode até fazer uma oéric 
·~~~·~vista ~e_ Aul~nlo Pr~· de obras. já que seu pro-
yttah, na Pa:gu~a mtn, onde blema não é d.inheiro c 
ele diz !lUC o gas na tum! é u tentar iud.lbrla,,- 0 povo, 
trortadecnlradatlnCMSno d'fi i! . t · nrasil). · mas 1 c men e sera 

A CJ\fS clwgou a desisLh" uma figura srmpáUca c 
de pat11clpal·do icUdojunto com "credibilidade". ''O 
n Catagunzes-Leopoldlna, I povo Já esta c~nsado de 
mas depois ((Ue os núneirós Albano e náo acredlt~ 
arTemataram o negócio, os nele. Eu quero saber e 
americanos disseram que I quando o dinheiro :da 
qucrinmcntrarcomosócios. I F.ncrgipe acabar, o que 
11nsnáo foi só isso. O gover- ele fará. lião ten\ m~ls 
nadar lembra que passou , quatro empres,as dessa 
por momentos de angústia, ~~para vender, e ai? Ele n~o 
nntesdo leilão começar, por- fez nada até hoje, por Isso 

_!lY: ._S~_JlJ~..I~~~ ~~!_TI~~~~?.._. I .-·~ ... ~- • 

radocmto segue C.) depu
t-ado f'::itadhal Uosco 
J\:[endonçJ, PMDB. BJ,~ 
acredita piament-e que 11 

clinhciro .será tts.ado em 
campanha politic.u e que 
Allnmo será candidato n 
reelt!içáo. Ser fi o .. candi
dato movido a Enerci· 
pe", disse Basco .. flisan · 
do que ti-erá na eam
pmllr.rqae a cllentcll~mo 
do Governo tlcar{t mais 
latente. 

As•im como .Jackson 
ilarrcto, Bosco•)l1:endon
~a fJz uma erítl:cs. h'ilárin 
' I ,11 
ilo gov·crno Albano Fran· 
co: "{de uma':transpa
!'énciq. total, ~ue nln
~u.ém. :ve nadfl'i· l·cfcrin
tlo,se Iaos: tr~s1! a>JOs :il'e 
sua adntinistn:iÇiio, quie 
llilo d(11xa nctibJ~ma mar· 
cu sig~1ifu;a~lvu 1 !;'Ele quer 
o clicnlelisn1dl r-1ara se 
elegcr·iraoilm~d.te e tera 
o marl<clirig à ~eu favor 
Só que e&sa pqstura do 
povo está n)l,

1
,ctando e 

mio vml acredlthr, porque 
é tlm ~oVemq S~m credi
bilida:de", Ulsparou 
l3oSc.0 1'Menctdnba~ 
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('.t.Ji 
p:•rl., 

it$14f· .. ,,,..,.,_, ,, " 
·· hr.v:o das 
~n h;uito,nn· 

Aç~10 na Justiça vai c,_.lltinuar 
n adF·-:f~;,(~o Jo~w F.:-n

lc~ garantiu que ucào rn· 
pular contr~ ;1 -.·t•wfa i.l~l 

Energipe vai cont.hlUar. 
p8ra que a .JnsUçn apre· 
~~i e-o mérito. Seg,un-dú·f!le, 
o processo que tO i fel Lo de 
tiJrma irregul:u, pemume· 
ç1~. "O que o 0nvernn 
mandou foi a I el 3.1'52 e 

11 ufio cout.énl un~a lei e·s· 
p~cillca, confOl111\a p1~eco· 
nlw o urtidu ~5. inciso 14, 
ctu Constllulçào úo Jlstn· 
<lo de Sergipe, que pl'C~Iê 
ttuc, para 'cxttn:ção de 
uma sociedade de ecotlo
mia mista, precis.a de 

li mna lei que falede priva
tização". explicou João 
Fontes ~ue, inêlusl~e. já 
foi presidente da Energl
pe. 

,Jn;\n fontes explica, 
a:mb, que a Cnnstituição 
do Estado previu que era 
neces:-:.:hio um parecer 
fund;llllt.:!ltatiO dO órgão 
de plmwjnmeuto dú Esta
do, )llsUilcnndo a priva
t..izaçflo (la E.ncrgipe, o 
que não ncontef:eu. Para 
.iJ .ad\•ogado. isso é uma ir· 
l·cguiut·idade, Utna ,,e·z 
'hue: no p1·ocesso de prh'a· 
ltizndlo náo lu\ .nenhuma 
~ustÍficaLiva. 
· De ~cordo eom João 
.tFonla1!, o goventadot· Al· 
:bano Franco mio cump1iu :1 

,um compromisso assumi· 
:cto junto aos deputados. '' 
iOde quevcnde1ia a Ener
'glpe, mas que o Govemo 
liseria 0 acionista majmi
:;t.ól'lo. J.--;so nflo aconteceu. 

\tiliT,, 

\IJll ! 11 ~ _;' • 

chJJJill·•· 

·•ulldo.:)i·m
.:1 l.idpaç-iH.:S 
; -·~i.·:·:· (F\UldO 

L,-, p .:n··,<;Sado pCI;i 
t•:•t·~r. i· 7vfas na última I 
hut., l. • · ·. f• ,j nc•:ttado. 

Dinheiro da venda 
não será "torrado" 

Na quinta-feira passada, cursos pagos - R$ 48 mil
um <lia depois do leilão de hões - será utilizada para 
prtvatização da Energlpe, o rolagem àa dívida lmobi
r;ovemador ;Ubruto Franco Uá1ia de Sergipe. Oub·os R$ 
llcou indig11ado cmn as insi- 35 milhões serão usados 
nunçõc:::de que ele hia,llte· para o pagamento do décl
ralmente, "torrar'' a fortuna mo-terceiro s~hbio dos ser· 
recebida, na cnmpanlta pnm vi dores e o restante lnves
reelelçiio. "Não aceito, em Udoembúta-estruturaena 
hipótese alguma, esse tJpo área soci:tL 
de Clitica. Esse governo tem Na malha rodovlália ser
responsabilidade, por Isso gipana, o governo vallnves
temos credlbllldade no sul Ur it$ 30 1nllltócs; R$10 mi
do pais,'' reiJateu, lhóes no setor de seguran

Ma!s ca~no, o govema- ça; RS 2mlll1óes em contra· 
dor Albano Frnnco garanUu pattlda eom organismos bt
que os R$ 577,1 mill16es da ternacionais; RS 10 lllilhões 
venda da Energipe, que ele em Infra-estrutura urbnna; 
'1-ecebeamnnhãdndlretorln R$ 10 milhôes em sanea
do DNDES, têm destino mento e outros R$ 10 mU
certo. 1\ mnlor fatia dos rc- hões 110 setor de saúde. 

. ~10 não fala .'_;iJ f :·2elcição 
::uvernador Albi:lllO sr r •• ,. Jl'·5Ó foi lançado 

Ft.•·:•v disse que sua llOIIl~s-!t.:.!.Ltii.''Poren
ptinctpal preocupaçau, qu.wt.o. aindn. é cctlo 
nomomento,éfazerum para se lançar um 
bom governo em Serj:;i.~ nom~", disse o governa~ 
pc. Essa pelo menos é a Uur. dr.ixíindo nas entre· 
resposta que ele dá a · linhas que cm abril <ie 
todo instante, quando 93 poderá ser lançado o 
instigado a ralar se é ou nome que todos insls
náo candidato a reclel- tem em saber: o dele 
çâo em 98. De toda" as próprio. 
formas, ele procura çs. Enquanto não se de
carregar, até mesmo clde, procurando num
quando se fala do seu ter o seu estilo de inde
pnrt!do, o PSDB, que Cisão, Albano Franco 
devera anunciar um •nl fnzendoipolitica pelo · 
candidato para disputar interior do Estado, Nes
as eleições. te mês de dezembro, ele 

Mesmo Jn.~Jstindo r.m @:..Hante que vai visitar 
dizer que nào é candl- ds últimos pontos do 
dalo,Aibáno Franco ad- E:stado que ainda náo 
m!te que diversas lide, frequentou,! se orgulhan
ranças d~ Interior do do de ser o governador 
Estado lançam seu que mais tem perconido 
nome para 98, Ele lem- o interim; em povoados 
brou que na última ele i- que jamais nenhum go
çáo para ~;overnador, o 1 vemador foi. 

~--------0 que secretários esper[am----------. 
! 

Os secrelá11os de Esta
do estóo de olho nos re
cursos da prtvatlz:tç:io. 
Tortas as pastas <lo Go
\'erlliJ querem pelo menos 
um pedaço do quinhão. 
Por enquanto, eles não ra
lam no montante que 
cada secretaria poderá 
receber, mns garantem 
qu~ ~XJ);tem projl"!tos que 
I><Jdcm ser tocados cte 

agora •?m·cilante. Confira 
agoru n expectat-Iva de ai• 
guns secretários: 

t.uir. Antonio nm·rclo, 
úcr~t:\t·io dc Educação -
"Nós temos um trabalho 
com a F.ducaçáo, que va· 
mos eumplil'. o governador 
jú sabe que queremos orer· 
tal' uma lll(lior nümero de 
vag~~'i. t•apaclta.r meÚ\Ol' 

nossos professores. Vamos 
avaliar juntos para saber~ 
mos quanto poderemosdls
por de recursos para agiU
'l.a.nnos esse trabalho. Mas 
tenho certeza que faremos, 
pois é um compromisso de 
campanha do govnrnndor 
1Ubano Franco". 

Giltou Garcia, se
et·etárlo de Scg;urançn Pú· 

~llca ·"Enfrentamos mul
tas dificuldades que, com 
os recursos que o governa
dor repassará pvra a nossa 
Secrctaria, poderemos 
mell1mw. Queremos reapa
relhar as Políelas CMI e MI
litar, o Corpo de Bombei
ros, o Instituto de Crimina
llstlca, o lnsututo Médico 
Legal. Brevemente muda
remo& n Secretaria para 

'outro local c vamos coloco r 
todas as delegacias espe
cializadas juntas". 
I 
i 
! Ivan .Leite, secretário 
~a Indústria, Comércio e 
Turismo - ''O goventador 
vai investir, a partir de ja
neiro, na lndústtia do tu
Iisrno. Por isso, já está prO· 
vi.dencfondo a recuperação 
de và1ias estradas sergipa-

nas, principalmente 
nqueln.<; que h~\'am a pon· 
tos turistlcos de nosso 
Estado. Além disso, o se
tor industrial será bene
riciado. Quanto nos re
cursos, aindn náo sei o 
valor. mas gnrant.o que o 
trabalho qu~ será feito 
no setor industrial serâ 
importante porn o Esta
do:· 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O requerimento lido será despachado à Mesa para 
decisão, na forma do Regimento Interno. 

A Presidência, nos termos do art. 48, item 10, 
do Regimento Interno, comunica ao Plenário que o 
Projeto de Lei da Câmara n2 74, de 1997 (n2 

3.549/97, na Casa de origem}, que dispõe sobre a 
substituição gradual da frota de veículos e dá outras 
providências, além das Comissões constantes do 
despacho inicial de distribuição, vai também ao exa
me da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12 

Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 
É lido o seguinte: 

OF. N° 284/97-GLPFL 

Brasma, 12 de dezembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Solicito a V. Exª as necessárias providências 

no sentido de ser efetivada a substituição do Sena
dor Júlio Campos pelo Senador Leonel Paiva como 
suplente na Comissão Representativa do Congresso 
Nacional. 

Atenciosamente, - Senador Hugo Napoleão, 
Líder do PFL. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães} 
- Em votação a substituição solicitada. 

Os Srs. Senadores e Senadoras que a apro-
vam queiram permanecer sentados. {Pausa.} 

Aprovada. 
Será feita a substituição. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães} 

- Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Hem 1: 
REDAÇÃO FINAL 

DAS EMENDAS DO SENADO AO 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 118, DE 1984 

Discussão, em turno único, da Redação 
Rnal {apresentada pela--ComiSsão--Especial 
como conclusão de seu Parecer n2 842, de 
1997, Relator. Senador Josaphat Marinho} 
das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara n" 118, de 1984 {n2 634/75,na Casa 
de origem), de iniciativa do Presidente da Re
pública, que Institui o Código Civil. 

Em discussão, em turno único. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA)
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao 

--Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO {PFL- BA. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, uma breve infor
mação devo dar ao Plenário sobre a forma como se 
procedeu a revisão final do Projeto de Código Civil. 

A orientação :da Comissão foi no sentido de es
coimar o projeto de palavras desnecessárias, de par
tículas, de advérbios e de adjetivos que não concor
riam para esclarecimento algum, nem para a perfeita 
configuração do texto. Todos verão como se procu
rou dar clareza, limpidez ao texto dos diferentes arti
gos. É natural que num projeto dessa extensão, a re
produção feita contenha ainda pequenos lapsos: 
uma palavra que deveria ser suprimida e não o foi, 
no texto, ou a falta de uma expressão. Quero comu: 
nicar ao Plenário que estamos atentos para fazer to
das essas correções, a fim de que se possa fazer a 
publicação definitiva da matéria. 

Mas, Sr. Presidente, queria também, por dever 
de justiça, assinalar, perante V. Exª e os Srs. Sena
dores~ que;nessa-piirteaereaação final--do-projeto, 
a Comissão deve um tributo à Dr.ª Sarah Abrahão, 
pela permanente colaboração que nos deu - perma
nente e competente. Trata-se de funcionária do Qua
dr_o Jl.E'l. ,A,sse~-ºr~da Presidência,_or.a prestando 
serviços à Secretaria-Geral da Mesa. Como fiZ refe
rência aos que, no período de exame da matéria, 
prestaram serviços à Comissão, faço-o igualmente 
agora quanto à Dr.ª Sarah Abrahão, para os fins que 
V. EJc!! considerar devidos. 

Eram esses esclarecimentos que queria dar ao 
Plenário, pondo-me à disposição para qualquer outra 
informação. 

o-SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A Mesa agradece a comunicação e o encaminha
mento de votação do Senador Josaphat Marinho. 
Louva, mais uma vez, o seu trabalho e dos que o au
xiliaram, inclusive de uma funcionária exemplar 
como a Dr. 1 Sarah Abrahão. 

o. SB._ eEDFIO §_I_J.IIQN (I?M_Dj3_-_RS)_- sr. Pre-
sidente, peço a palavra para encaminhar a votação. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-V. Exª tem a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Para en
caminhar a votação. Sem revisão. do orador.) - Sr. 
Presidente, neste momento em que estamos votan
do a redação final do Código Civil, trago a minha pa
lavra de profunda satisfação pelo trabalho desenvol
vido por esta Casa. Mais uma vez, levo o meu res
peito aos membros da Comissão .e ao Senador Jo
saphat Marinho e, como disse bem o Senador, à as
sessoria técnica da Mesa que realizou um importan
te trabalho. 

Entretanto, quero chamar atenção para um de
talhe: foi importante o trabalho feito pelo Senado, 
mas causou-me profunda estranheza o fato de o Có
digo Civil ter ficado na Câmara dos Deputados du
rante 1 O anos e ter vindo para esta Casa por um 
acordo de Líderes. A Câmara dos Deputados não 
debateu, não discutiu, não votou emendas e, lá pe
las tantas, num final de ano, um acordo de Líderes 
fez com que o projeto fosse votado sem discussão. 
Aqui também, justiça seja feita, o projeto ficou em 
uma gaveta por anos a fio, mas, em determinado 
momento, saiu da gaveta, foi constituída a comissão 
comandada pelo Senador Josaphat Marinho. Na re
lataria dessa comissão, S. Ex" deu força para que 
os trabalhos se desenvolvessem e chegássemos 
ao final. 

Agora o projeto volta à Câmara dos Deputa
dos. Não tenho nenhuma ilusão, penso ser difícil a 
Câmara votá-lo no próximo ano, que é um ano elei
toral. Sinceramente falando, não tenho ilusão nesse 
sentido, mas espero que a próxima Legislatura na 
Câmara dos Deputados se debruce, estude, debata 
e conclua o que for preciso sobre essa tão importan
te e tão necessária matéria, a não ser que proceda 
como da primeira vez, ou seja, aprove, por um acor
do de Líderes, o projeto de autoria do Senador Jo
saphat Marinho, o que, sinceramente, até que não 
seria ruim, pois o que não pode acontecer novamen
te é ficar na gaveta e sem que aquela outra Casa 
não lhe dê a devida atenção. 

Fico feliz por esse final, Sr. Presidente, mas la
mento que estejamos tão longe do que deva ser o 
trabalho de um Congresso Nacional Esse projeto fi
cou 22 anos no Congresso Nacional. Uma matéria 
dessa importância - e não sei de outra mais impor
tante do que essa nestes últimos tempos do Con
gresso Nacional - ficou 1 O anos em uma gaveta na 
Câmara dos Deputados e de lá saiu sem discussão 
alguma, sem que alguém a lesse. Chegou ao Sena
do e aqui também ficou por 1 O anos em uma gaveta, 

dela saindo graças à ação final de V. Ex" e, de modo 
muito especial, ao .trabalho do Senador Josaphat 
Màrinho. 

Portanto, felicito o Senado pelo trabalho reali
zado. Contudo, pelo amor de Deus, Sr. Presidente, 
não criemos no Congresso Nacional a tradição de se 
engavetar ou de se votar de afogadilho - e não foi 
esse o caso. 

Mais uma_ vez, 1]1inhas fE!Iicitações a V. Ex" e, 
de modo muito especial, a minha admiração e o meu 
apreço ao Senador Josaphat Marinho e, de modo 
ainda mais especial, espero que não fique esse pro
jeto mais 1 O anos na Câmara dos Deputados. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Em votação. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro

vam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria volta à Câmara dos Deputados. 

É a seguinte a n3dação final aprovada:. 

(*) A redação final encontra-se publicada em 
Suplemento ·s• ao Diário do Senado Federal de 11 
de dezembro de 1997. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães) 
-ltem2: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 55, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos 
do Requerimento nº 1.111, de 1997 - art. 
336, "b") 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 55, de 1997 (n2 

2.685/96, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que acrescenta 
incisos ao§ 1º do art. 1º da Lei nº 8.691, de 
28 de julho de 1993, tendo 

Parecer favorável, sob nº 843, de 
1997, da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, Relator: Senador Francelina 
Pereira. 

Poderão ser oferecidas emendas até o encer
ramento da discussão. 

Em discussão o projeto, em tu mo único. {Pausa.} 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro

vam queiram permanecer sentados. {Pausa.) 
Aprovado. 



388 Af'.<AJS DO SENADO FEDERAL DEZEMBRO DE 1997 

A matéria vai à sanção. 
É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 55, DE 1997 
(N2 2.685/96, na casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Acrescenta incisos ao § 12 do art. 12 
da Lei n2 8.691, de 28 de julho de 1993. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 O§ 12 do art. 12 da Lei n2 8.691, de 28 

de julho de 1993, passa a vigorar acrescido dos se
guintes incisos: 

"Art. 12 ................................................. . 

§ 12 ...................................................... . 

XXVIII- Fundação Casa de Rui Barbosa; 
XXIX - Instituto de Pesquisa Jardim 

Botânico do Rio de Janeiro.' 

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Hem 3: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N2 72, DE 1997- COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos 
do Requerimento n2 1.114, de 1997 - art. 
336, b) 

Discussão, em turno único, do·Projeto 
de Lei da Câmara n2 72, de 1997-Comple
mentar (n2 14/95-Complementar, na Casa 
de origem), que dispõe sobre a fixação dos 
coeficientes do Fundo de Participação dos 
Municípios, tendo 

Parecer favorável, sob n2 848, de 
1997, da Comissão de Assuntos Econômi
cos, Relator: Senador Waldeck Ornelas. 

Poderão ser oferecidas emendas até o encer
ramento da discussão. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Essa votação é nominal. O painel vai ser libe

rado. 
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL- BA)- Sr. 

Presidente, peço a palavra para encaminhar a vota
ção. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos ~hães) 
- Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao 
nobre Senador Waldeck O melas. 

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL - BA. 
Para encamír111ár.-Sem reVisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, desejaria preci
samente chamar a atenção no sentido de que se 
trata de uma lei complementar que requer o voto 
favorável da maioria absoluta da Casa e que é da 
maior importância para o conjunto dos Municípios 
brasileiros. 

_ lllél. V(;lrdade, trata-s~ de estabelecer regras per
manentes em relação à~:quotas do Fundo de Partici
pação dos Municípios, corrigindo distorções que vêm 
se acumUiando-aolOngoâo tempo-:-A-partir âe-agO
ra, passa-se a ter uma atualização anual dos coefi
cientes, mas se estabelece que ficarão mantidos 
para o ano de 1998 os coefiCientes de 1997 e a corre
ção que terá que ser feita dar-se-á ao longo dos próxi
mos cinco anos. A partir daí, não teremos mais impac
tos abruptos na arrecadação dos Municípios brasileiros 
em relação à quota do Fundo de Participação. 

Do mesmo mogp,Q!; _Municfpi()S_Cili!'!~ITI_Coefi
ciente '3.8 estão também se beneficiando do Fundo 
de Reserva a que só têm direito hoje os Municípios 
de coeficiente 4. 

Dessa forma, creio que conseguimos estabele
cer urna regra básica fundamental para permitir que 
o coeficiente do Fundo de Participação possa ser 
aplicado automaticamente, mesmo quando forem 
criados novos Municípios. 

O Sr Pedro Simon (PMDB - RS) - Permite
me V. EJc!l um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-_ 111ª0 l:tá apartes agora. Trata-se de encaminha
mento de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

Os Srs. Líderes que desejarem orientar suas 
bancadas, poderão fazê-lo. 

O SR. EDI$0N LOªÃO (PFL- MA) -Sr. Pre
sidente, o PFL recomenda do voto "sim". 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB - CE) -
_Sr.J>resid_ente, o PSBD recomenda o voto "sim'. 

O SR. JOSEEDUARDODOTRA (BioColPI::
SE) - Sr.- Presidente, a lJderançá do- Bloco reco
menda o voto ".sim' _ _e_reç_o.menda_ tarnf:Jérrl_ -ª®.-.§!'!!_,__ 
senadores q·ue -timham atenÇão na hora de votar 
porque estamos no limite, temos que ter 41 votos 
"sim". Ninguém pode erra.r o voto. 

O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP) - O 
PMDB recomenda o voto "sim". 

(Procede-se à votação) 
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VOTAÇÃO NOMINAL 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 72, DE 1997- COMPLEMENTAR 

DISPOE SOBRE A FIXAÇÃO DOS 
COEFICIENTES DE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO OOS MINICIPIOS 

N' SessAo: 2 N' Vot.: 1 
Data Sessão: 1211211997 -

1•Soc.:• 
rs.::.:• 
:t-Sec.:• 
ot•s.c.:• 

Valo 

.. 

Votos Sim: Mi 

Votos Nilo: O 

Voto.!! ,1\bst: o 

Data Inicio: 1211211997 
Data Fim: 1211211997 

1-1"' 

Total: 45 

Hora Início: 10:47:25 
Hora Fim: 10:51:04 

Vo<o 

d2112J!I7 • 10:51 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Votaram SIM 45 Srs. Senadores. 

Não houve abstenção. 
Total: 45 votos. 
Aprovado por unanimidade. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
n2 72, DE 1997- COMPLEMENTAR 

(n2 14/95- Complementar, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a fixação dos coefi
cientes do Fundo de Participação dos 
Municípios. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Fica atribuído aos Municípios, exceto os 

de Capital, coeficiente individual no Fundo de Partici
pação dos Municípios - FPM, segundo seu número 
de habitantes, conforme estabelecido no § 2" do art 
91 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, com a 
redação dada pelo Decreto-Lei n° 1.881, de 27 de 
agosto de 1981. 

§ 1 º Para os efeitos deste artigo, consideram
se os Municípios regularmente instalados, fazendo
se a revisão de suas quotas anualmente, com base 
nos dados oficiais de população produzidos pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís
tica - IBGE, nos termos do § 22 do art 102 da Lei n• 
8.443, de 16 de julho de 1992. 

§ 22 FICam mantidos, a partir do exercício de 
1998, os coeficientes do Fundo de Participação dos 
Municípios - FPM - atribuídos em 1997 aos Municí
pios que apresentarem redução de seus coefiCientes 
pela aplicação do disposto no caput deste artigo. 

Art. 2º A partir de 12 de janeiro de 1999, osga
nhos adicionais em cada exercício, decorrentes do 
disposto no§ 2" do art. 1° desta Lei Complementar, 
terão aplicação de redutor financeiro para redistribui
ção automática aos demais participantes do Fundo 
de Participação dos Municípios- FPM, na forma do 
que dispõe o § 2" do art. 91 da Lei n" 5.172, de 25 
de outubro de 1966, com a redação dada pelo De
creto-Lei n°1.881, de 27 de agosto de 1981. 

§ 1° O redutor financeiro a que se refere oca-
put deste artigo será de: 

I -vinte por cento no exercício de 1999; 
11 - quarenta por cento no exercício de 2000; 
III - sessenta por cento no exercício de 2001; 
IV -oitenta por cento no exercício de 2002. · 
§ 2° A partir de 1° de janeiro de 2003, os Muni

cípios a que se refere o§ 2° do art 1•.desta Lei 

Complementar terão seus coeficientes individuais no 
Fun<lo de Participação dos Municípios - FPM fixa
dos em conformidade como que dispõe o caput do 
artigo anterior. 

Art. 3° Os Municípios que se enquadrarem no 
-coeficiente três inteiros e oito décimos passam, a 
partir de 12 de janeiro de 1999, a participar da Re
serva do Fundo de Participação dos Municípios -
FPM, prevista no art. 2" do Decreto-Lei n• 1.881, de 
27 de agosto de 1981. 

§ 1° Aos Municípios que se enquadrarem nos 
coeficientes três inteireis e oito décimos e quatro no 
Fundo de Participação dos Municípios - FPM -será 
atribuído coeficiente de participação conforme esta
belecido no parágrafo único do art 3º do Decreto-Lei 
n• 1.881, de 27 de agosto de 1981. 

_____ § 2° Aplica-se aos Municípios participantes da 
Reserva de que trata o caput deste artigo o disposto 
no§ 2" do art. 12 e no art. 2" desta Lei Complementar. 

Art. 42 Aos Municípios das Capitais dos Esta
dos, inclusive a Capital Federal, será atribuído coefi
ciente individual de participação conforme estabele

-cido no§ 1° do art. 91 da Lei nº 5.172, de 25 de ou
tubro de 1966. 

Parágrafo único. Aplica-se aos Municípios de 
que trata o caput o disposto no § 22 do art. 1° e no 
art. 22 desta Lei Complementar. 

Art. 52 Compete à Fundação Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística - IBGE, apurar a renda 
per capita para os efeitos desta Lei Complementar. 

Art. 6º Esta Lei Complementar entra em vigor 
na data de sua publicação, produzindo efeitos a par

--- tir-ae-r• deJaneirO ae1998. 
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrá

rio, em especial a Lei Complementar n2 71, de 3 de 
setembro de 1992; a Lei Complementar nº 7 4, de 30 
de abril de 1993; os §§ 4° e 5º do art. 91 da Lei n• 
5.172, de 25 de outubro de 1966. 

O SR. LEONEL PAIVA (PFL- DF)- Sr. Presi
dente, por uma falha operacional minha, meu voto 
deixou de ser registrado. Gostaria de consignar o 
meu voto 'Sim'. 

O SR. GUIUiERMI; PALMEIRA {PFL-AL)- Sr. 
Pres_idente, ~ (luel'()_t"e9_istrar o meu voto 'Sim'. 

O SR. JONAS PINHEIRO {PFL - MT) - Sr. 
Presidente, o meu voto na votação anterior também 
foi ~~im'. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães) 
-Na Ata, constará o voto 'Sim' de V. exP 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Item 4: 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N2 176, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos do-Re~ -
querimento nº 1.116, de 1997-art. 336, b) 

Discussão, em turno único,. do Projeto 
de Resolução nº 176, de 1997, (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Económicos 
como conclusão do Parecer nº 844, de 
1997, Relator: Senador Francelina Pereira, 
como votos contrários dos Senadores Vilson 
Kleinübing, Esperidião Amin, Jefferson Pe
res, Eduardo Suplicy, José Eduardo Outra e 
Roberto Requião e, em separado, do Sena
dor Osmar Dias), que autoriza o Estado do 
Paraná a contratar e prestar contragarantia 
a operação de crédito externo junto ao Ban
co lnteramericano de Desenvolvimento -
BID, com o aval da União, no valor de cem 
milhões de dólares norte-americanos, de 
principal, destinando-se os recursos ao fi
nanciamento parcial do Programa de Expan
são, Melhoria e Inovação do Ensino Médio 
no Paraná. 

Poderão ser oferecidas emendas até o encer
ramento da discussão. 

Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 
12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma. 

É lida a seguinte: 

EMENDA N2 1 - PLEN 
Inclua-se onde couber o seguinte artigo: 
Art. O Governo do Estado do Paraná encami

nhará trimestralmente, ao Senado Federal, para exa
me da Comissão de Assuntos Económicos, a partir 
da assinatura do contrato autorizado pela presente 
resolução, relatório detalhado sobre a execução do 
projeto a que se destinam os recursos, do qual cons
te, pelo menos: 

a) parcelas liberadas pelo organismo financia
dor e contrapartidas colocadas pelo Estado do Para
ná; 

b) comparação entre os cronogramas físico e 
financeiro previstos e o efetivamente realizado no tri
mestre anterior; 

c) quadro de aplicação acumulada dos recur-
sos, a cada trimestre. · 

Parágrafo único. Na hipótese de a análise da 
Comissão de Assuntos Económicos detectar alguma 
irregularidade ou discrepância entre_ a autorização 
ora concedida e a execução efetiva do projeto, ficará 
sustada a tramitação dos pleitos de operações exter-

nas e internas, oriundos do Estado do Paraná, no 
Senado Federal, até que seja provada a correção 

- dos desvios apontados. 

Justificação 

É justo que esta Casa estabeleça, na presente 
resolução, alguma forma de controle da execução da 
operação de crédito externo ora autorizada. Lembre
se, por oportuno que disposições com objetivos se
melhantes consta de autorizações do Senado a ope
rações de crédito, sempre que o caráter do contrato 
justifica acompanhamento na sua execução. 

Parece-nos que deva o Senado Federal exer
cer sua função de fiscalização e controle para garan
tir o cumprimento cabal das autorizações concedi
das, mormente no presente caso, uma vez que des
vios na aplicação dos recursos poderão resultar no 
agravamento da situação fiscal do Governo do Esta
do do Paraná. 

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1997.
Senador Osmar Dias. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã
es) - Concedo a palavra ao Senador Francelina Pe
reira para emitir parecer. 

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL - MG. 
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, são três emendas apresentadas, sendo 
uma para cada projeto. Vou emitir parecer sobre a 
primeira emenda, referente ao Ofício S 63196. 

Sr. Presidente, por maior consideração que te
nha à iniciativa, que precisa ser louvada, dou pare
cer contrário à emenda, porque seria uma discrimi
nação em relação aos processos anteriores de mes
mo teor. 

O parecer é contrário à Emenda nº 1 no projeto 
que está em discussão. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- E as demais? 

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL- MG.) -
São três processos. Os pareceres são contrários. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O parecer é contrário. 

Em discussão o projeto e a emenda. 
O SR._LAURO CAMPOS (Bioco/PT- DF) -Sr. 

Presidente, peço a-palavra para discutir. -

_ . O SR._ ~E:!;!QE:tm: (An!onio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Laura Cam
pos, para discutir. 

O SR. LAUijO CAMPOS (Bioco/PT- DF. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr's e Srs. Senadores, a crise do capitalismo, a mais 
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"completa que até hoje presenciamos, revela a verda- Primeiro, Sr. Presidente, quero chamar a aten-
de oculta do sistema. Já foi dito que a crise abre a ção do Senador Francelina Pereira para o relatório, 
anatomia do capitalismo e mostra as suas entranhas escrito não sei por quem, que tem pelo menos uma 
verdadeiras, exibindo-as aos nossos olhos embaça- mentira flagrante e que deve ser ... 
dos. ~CJSR.-PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

A Coréia do Sul, o grande Tigre Asiático, vem -Solicito ao nobre Senador Osmar Dias, que tem se 
agora pedir um pires de leite para alimentar as suas mostrado sempre um dos melhores e mais atuantes 
desditas, o seu emagrecimento. E o FMI exige, entre Senadores, e, sobretudo, elegante, que continue 
outras coisas, não apenas a abertura da Coréia do com a linguagem elegante, que não é a de hoje, 
Sul aos capitais estrangeiros, ainda mais, exige tam- para que os trabalhos possam prosseguir. 
bém a propalada estabilidade monetária e impõe ° Compreendo o interesse de V. Ex" no assunto, 
não-crescimento e um programa que a impeça de e 0 respeito, mas peço que o coloque nos termos 
crescer. E é disso que estamos padecendo há muito devidos, para que não haja ofensa a qualquer dos 
tempo, por causa dessas medidas que transforma- nossos colegas. 
ram uma década perdida em duas décadas perdi-
das. . O SR. OSr.tAR_[)IAS (i".SDEL- PR} - P_osso 

utilizar 'uma inverdade'? É por meio dessas imposições externas que 
agora são traduzidas em um empréstimo de US$ 50 O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
bilhões sob a condição de que esse dinheiro não - V. Ex" pode colocar como quiser, porque V. Ex" 
seja usado para o crescimento da Coréia, mas só tem meios, que a sua intefigência produz, para fazê-lo. 
seja concedido se ela se submeter a um modeloque O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR) - Mas é 
o Brasil já conhece há muito tempo. que não acho outro termO, Sr. Presidente. 

Portanto, aquilo que venho dizendo há tanto O primeiro projeto que estamos a analisar, com 
tempo agora a crise me ajuda a esclarecer e a reve- relatório do Senador Francelina Pereira, e que auto-
lar. Mais uma vez, quero me manifestar contrário a riza o Paraná contratar e prestar contragarantia a 
essas modalidades de empréstimos externos, princi- operação de crédito externo no valor de US$100 mi-
palmente quando elas se dirigem a Estados que in- lhões junto ao BID, deu entrada no Senado no dia 9 
corporam também a crise da indústria automobilísti- de dezembro de 1996, pela Mensagem n2 257/96. 
ca mundial, que já revela 30% de capacidade ociosa No relatório do Senador Francelina Pereira - e isto 
e que, em breve, será de 50%, instalando de graça tem sido utilizªdo ern~rnanchE!tes de t(){los os jornais 
ainda filiais de montadoras pelo mundo afora. do Paraná contra a minha pessoa, por isso chamo a 

De modo que, então, diante dessa situação, atenção para este fato: não é justo que aquilo que não 
parece-me que é hora de não termos medo de enca- seja verdadeiro continue no relatório -, está escrito: 
rar o interior do sistema capitalista, cujas entranhas Já em 28 de junho de 1996, quando de sua 
são reveladas pela crise e pelas relações despóticas apresentação,_ o_s a(.Jtosu:lo. presente processo en-
e autoritárias que essa crise impõe aos países peri- centravam-se instruídos com toda a documentação 
féricos. -- ---- exigida pela Resolução n2 69. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. Como devo chamar o que está aqui? Se o pro-
O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR) - Sr. Presi- cesso somente deu entrada no Senado no dia 

dente, peço a palavra para discutir. 09/12/96, e o relatório afirma que o Senado já tinha 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) os documentos no dia 28/06/96, que nome devo dar 

- Concedo a palavra ao nobre Senador Osmar Dias. a isto, Sr. Presidente? 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR) -Sr. Presi- Vamos atender ao apelo de V. Ex-: foi um 
dente, de quantos minutos disponho para discutir? equívoco do Senador Francelina Pereira. Em respei-

0 SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) to a V. Ex&, acho que houve um equívoco do Sena-
- V. Ex& dispõe de 10 minutos. dor Francelina Pereira, que eu gostaria que fosse 

o SR. OSMAR DIAS (PSDB _ PR. Para discu- consertado, para que não ficasse essa incorreção no 
!ir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta- relatório. 
mos hoje prestes a ver aprovados três projetes que Ademais, Sr. Presidente, os editoriais de O Es-
vieram a este plenário cometendo todas as irregula- tado de S.Paulo de ontem e de fioje fazem referên-
ridades possíveis de serem cometidas. cia aos conflitos existentes entre os pareceres do 
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Banco Central e do Tesouro Nacional e a carta do 
Ministro Pedro Malan. 

Sr. Presidente, eu gostaria que V. Exª, que tem 
muito mais experiência do que eu e que tem mecha
mado a atenção para me colocar na postura de um 
Senador que possa ter o sucesso que V. Ex" teve na 
sua vida - não tenho essa pretensão -, que tem me 
o_rientado a me comportar, como deveria eu me com
portar, como um Senador que tem o nome e respeito 
que V. Exª tem se comportaria se ocorresse com V. 
Exª o que ocorreu comigo. 

O processo ficou nesta Casa por 500 dias não 
porque o Relator não quisesse relatar; ficou claro, 
pelas palavras do próprio Secretário do Planejamen
to do Paraná, que eu não podia relatar, porque os 
documentos não estavam completos. 

Depois, o próprio Senador José Serra, Presiden
te da Comissão, na última reunião, disse: O Senador 
Osmar Dias, Relator do processo - e isto está nas no
tas taquigráficas - só recebeu a documentação e pôde 
concluir o seu relatório na semana passada. 

Após 500 dias sem nenhuma manifestação 
do Ministro Pedro Malan, e tentei falar com S. Ex" a 
respeito - Sr. Presidente, preste atenção neste de
talhe, porque ele é importante -, depois de eu ter 
elaborado o meu relatório e de tê-lo entregado à 
Comissão de Assuntos Econõmicos, baseado nos 
pareceres do Banco Central e da Secretaria do Te
souro Nacional, que eram contrários à operação, 
porque o Paraná não apresenta capacidade de pa
gamento, o Ministro Pedro Malan manda um ofício à 
Comissão, que é lido depois de eu apresentar o re
latório, dizendo que a Secretaria do Tesouro Nacio
nal e o Banco Central não estão falando a verdade, 
que S. Exª pode dar o aval. 

Mas no ofício de S. Exª há uma confusão: não 
entendi se S. Ex" diz que a União tem capacidade 
para arcar com os compromissos, caso o Paraná 
não pague, ou se efetivamente o Paraná tem capa
cidade. 

A verdade é que a Secretaria do Tesouro Na
cional afirmou, de forma conclusiva- aliás, devo lou
var os pareceres do Banco Central, do Sr. Gustavo 
Franco, porque desta vez não houve subterfúgios, 
eles foram diretos -, que o Paraná não pode contra
tar operação, porque não tem capacidade para 
pagá-la. 

Devo concluir, com o parecer da Secretaria 
do Tesouro e do Banco Central, que o Ministro 
Malan quis dizer que o Paraná não pode pagar, 
mas o povo do Paraná pode, e vai pagar a conta. 

Efetivamente, sr: Preslcfente,o Esraabao Pã.ranã 
está numa situação financeira frágil- e isto está es
crito também no relatório da Secretaria do Tesouro 
Nacional. · 

Acho que o Ministro Malan foi, no mínimo, des
leal comigo, porque se ele tinha uma carta a ofere
cer à Comissão de Assuntos Econõmicos, deveria 
tê-lo feito por ocasião da tramitação do projeto, para 
me dar tempo de ler a sua carta, refletir e escolher. 
Eu teria então a opção de escolher entre a Secreta
ria do Tesouro e o Ministro. Por quê? Porque o que 
o Ministro disse não foi a mesma coisa que disse a 
Secretaria do Tesouro Nacional. 

Será que se o Governador fosse da Oposição, 
o Ministro teria escrito essa carta? E ainda assim, te
ria ele escrito a carta e enviado à Comissão depois 
de eu ter apresentado o relatório? 

Acho que isso não foi correto comigo e V. Ex" 
há de concordar. Foi apresentado um documento, 
depois de 500 dias de espera, posterior à apresenta
ção do relatório pelo Relator. E um documento que 
foi, na verdade, encomendado. Não tenho dúvida de 
que o Ministro Malan, em perfeita consciência, em 
sã consciência, não assinaria o que assinou. Espe
cialistas no assunto dizem que foi um deboche do 
Ministro com o Senado Federal, já que a Secretaria do 
Tesouro Nacional comprova com números a situação. 

O déficit fiscal do Paraná, no ano passado, 
foi de R$403 milhões. Se o déficit fiscal do ano 
passado foi de R$403 milhões, o deste ano fecha
rá em R$ 370 milhões, e isto é suficiente para 
comprovar que a Secretaria do Tesouro Nacional 
está dizendo a verdade: que o Paraná não tem ca
pacidade para pagar os empréstimos que está 
contratando. E o Ministro Pedro Malan assume o 
compromisso. 

Então, Sr. Presidente, mais uma vez, não seria 
mais prudente, da parte do Senado, para não passar 
recibo de que está votando irregularmente os proje
tas, desobedecendo as Resoluções n"s 69 e 96, que 
exigem a comprovação de que o Estado tem capaci
dade para pagar o que está contratando, não seria 
mais prudente e mais lícito, por parte do Senado, 
para não caracterizar um desrespeito ao Regimento 
e à Constituição, um desrespeito aos órgãos técni
cos vinculados ao Ministério da Fazenda, que o pró
prio Ministro da Fazenda não respeita, passar a exi
gir, daqui para a frente, só esse documento, só a 
carta do Ministro da Fazenda dizendo se vai ou não 
assumir o aval? 

Se não valem nada os pareceres da Secretaria 
do Tesouro Nacional e do Banco Central, e não va-
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lem nada as Resoluções nºs 69 e 96, seria também 
conveniente que a Comissão de Assuntos Económi
cos, para poupar trabalho, Sr. Presidente, suspen
desse as resoluções e nós passássemos, aqui, a 
analisar os processos à luz af)enas de argul1lentos 
políticos. Se o Governador é da oposição, ele que vá 
buscar apoio de quem quiser, porque não vai ter 
apoio do Ministro Pedro Malan; não vai haver carta 
do Ministro Pedro Malan de apoio a um Governador 
de oposição que queira empréstimo, pelo menos nas 
condições em que se encontra o Paraná. Se é um 
Estado fraquinho, com um contingente eleitoral pe
queno, S. Ex" que vá buscar apoio de quem quiser, 
porque o Senado da República decide sob argumen
tos políticos e de quem tem mais força eleitoral - isto 
não sou eu quem diz, Sr. Presidente, o próprio Edito
rial do Estado de S.Paulo, de hoje, conclui dizendo 
o seguinte: 

"Com o resultado obtido por Lerner, 
o PFL não vai precisar fazer força para 
comprar passes de Governadores e Pre
feitos." 

É o que diz o Editorial do Estado de S.Paulo. 
Parece-me, Sr. Presidente, que isso está bem 

claro porque no Folha de S.Paulo, também, está es
crito, hoje, que houve uma barganha dos Deputa
dos Federais do PFL do Paraná na votação da Re
forma Administrativa, para a aprovação desses 
empréstimos. 

Sr. Presidente, vou encerrar. Não quero dis
cutir politicamente mas quero afirmar a V. Ex" -
que é um cumpridor do Regimento, tanto que me 
chama atenção pelo esgotamento do tempo regi· 
mental de meu pronunciamento -, o que estamos 
fazendo é um desrespeito ao Regimento, às Reso· 
luções, à Constituição, ao Banco Central, à Secre
taria do Tesouro Nacional, ao bom senso e ao 
povo do Paraná. 

Parabéns ao nobre Senador Francelina Pereira 
e a outros Srs. Senadores que já têm a promessa de 
receberem o titulo de "Cidadão Honorário do Para-
ná•. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador José Eduar
do Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT -
SE. Para discutir. Sem revisão do orador) - Sr. Pre
sidente, Sr"s. e Srs. Senadores, esta é uma Casa 
política e em sendo uma Casa política, as decisões 
que ela toma, necessariamente, nem sempre devem 
se nortear pelas análises técnicas de qualquer maté· 
ria em que seja convocada a decidir, mas existem ai-

guns fatos que devem ser registrados ao votarmos 
esse empréstimo. 

Primeiro, não me lembro de nenhum pedido 
de empréstimo ou de rolagem de dívidas estaduais 
passados por esta Casa que tenha tido uma análi
se tão aprofundada pela Comissão de Assuntos 
Económicos. Não me lembro também de nenhum 
pedido de empréstimo que tenha tido um pare
cer tão categórico do Banco Central e da Secre
taria do Tesouro Nacional no sentido de negar o 
empréstimo. 

Esta é uma Casa política. No debate na Comis
são de Assuntos Económicos, alguns Senadores 
disseram que vão votar a favor porque o Senado 
nunca negou e não tem negado empréstimo para 
nenhum Estado. Ora, se esse argumento é válido, 
então vamos retirar a prerrogativa do Senado Fede
ral de analisar os empréstimos, porque, a priori, já • 
se sabe que aprovará todos. 

O outro argumento que foi apresentado na Co
missão de Assuntos Económicos é que, se é verda
deCflle cr Estado do Paraná está passando por situa
ção financeira difícil, não podemos responsabilizar 
apenas o governador atual por isso, não podemos 
apená-lo pelo fato de o Estado do Paraná ter chega· 
do a essa situação em função de decisões e de prá
ticas de governos anteriores. 

E isso é verdade. Tenho acjotado, inclusive, 
esse-critério aÕ votar aJQum-as matérias: Mas isso é 
verdade quando aplicado à rolagem de dívidas. Vo
tei a favor da rolagem da dívida de Minas Gerais 
exatamente em função desse critério, porque o go
vernador atual não pode ser apenado, responsabili
zado, pelo fato de o Estado de Minas Gerais ter che
gado a uma situação que fez com que o Banco Cen
tral se manifestasse, através de seu parecer, contra 
a própria rolagem que foi pedida; mas não em rela· 
ção a novos empréstimos, Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores. 

Em relação a novos empréstimos não pode
mos utilizar esse critério, porque o que vai estar 
em discussão é quem vai assumir essa nova dívi
da. Se é verdade que esta é uma Casa política, a 
votação dessa matéria, sem dúvida alguma - e 
não é insinuação, é coisa comprovada pelas notí
cias de jornais -, assumiu um caráter político-parti· 
dário, porque é fato que, se o Governador do Pa· 
raná não tivesse mudado de partido, não teríamos 
a Bancada do PFL empenhando-se tanto para 
aprovar essa matéria. 

Também foi noticiado pela Folha de S.Paulo 
que a· aprovação desse-empréstimo transformou-se 
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em moeda de barganha na aprovação da quebra 
da estabilidade dos servidores públicos na Câmara 
dos Deputados. Foi noticiado por alguns jornais 
que algumas resistências existentes na bancada 
governista, quando da votação da quebra da esta
bilidade na Câmara, foram contornadas com a pro
messa de que esse empréstimo seria aprovado. A 
partir daí, a aprovação desse empréstimo passou 
a ser não só uma questão do PFL; passou a ser 
também uma questão da Presidência da Repúbli
ca; isso está muito claro a partir da própria carta 
do Ministro Pedro Malan à Comissão de Assuntos 
Económicos, já aqui registrada pelo Senador Os
mar Dias. 

Quero dizer que o Ministro Pedro Malan tem 
toda a autoridade para fazer isso. Ele é a principal 
autoridade econômica do País; tem autoridade para 
ir contra o parecer da sua própria assessoria técnica. 
Agora, o problema é que no País existe uma cultura 
de que as autoridades tomam as suas decisões e 
depois não são cobradas por elas. Quero dizer 
que vou guardar todo esse processo, vou guardar 
a carta do Ministro Pedro Malan e se no futuro fi
car comprovado que quem estava certo era a sua 
assessoria técnica; se no futuro o conjunto da po
pulação brasileira for convocado a assumir o paga
mento dessa dívida - porque se o Estado do Para
ná não for capaz de pagá-la, com certeza, essa dí
vida no futuro será federalizada e vai causar pro
blemas fiscais, aumento de juros e vai causar de
semprego, e aí, os paranaenses, os sergipanos, 
os amazonenses, os nordestinos em geral, vão es
tar sendo convidados, ou melhor, convocados a 
pagar essa dívida. Então, vou conservar todo esse 
processo porque se tudo isso acontecer - não sei 
se ainda vou ser Senador e nem sei o que o Minis
tro Pedro Malan estará sendo, mas, na condição 
de Parlamentar ou de cidadão, se o conjunto dos 
brasileiros for convocado a pagar a dívida desse 
empréstimo que está sendo contraído agora, pro
cessarei o Ministro Pedro Malan por crime de res
ponsabilidade, embora reconheça que S. Ex!', pelo 
fato de ser autoridade econômica, tem competên
cia para enviar essa carta. Se ficar comprovado, 
contudo, que a assessoria de S. Exª estava corre
ta e se o resto da população brasileira vier a ser 
convocada para pagar esse empréstimo, o Mi
nistro Malan terá que arcar com a sua respon
sabilidade. 

Na Comissão de Assuntos Econômicos fiz um 
apelo ao Senador Francelina Pereira, apelo inclusive 
acompanhado pelo Senador Bello Parga, que integra 

o mesmo do Partido do Senador Francelina Perei
ra. Existe um trecho do relatório que é perfeita
mente dispensável, e o que interessa nesse mo
mento para o PFL não é o texto, mas sim a vota
ção do projeto de resolução que viabilizará o em
préstimo. E ó texto do Senador Francelina Pereira 
coloca em má situação não apenas o Senador Os
mar Dias, mas também a Comissão de Assuntos 
Económicos, porque afirma que em 28 de junho a 
Comissão de Assuntos Económicos tinha todas as 
condições de analisar o processo e proferir seu 
parecer, mas, no entanto, em dezembro, essa 
mesma Comissão, por unanimidade, aprovou um 
r~querimento no-sentido de que fossem feitas dili
gências para instruir o processo. Ora, então al
guém está errado. Se em junho a Comissão de 
Assuntos Económicos já tinha todas as condições 
de votar a matéria, se em dezembro o Plenário da 
Comissão, à sua unanimidade, aprova uma dili
gência, foi uma irresponsabilidade da Comissão de 
Assuntos Económicos então; não deveria ter apro
vado essa diligência. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, reitero 
o apelo que fiz na Comissão, que, volto a dizer, foi 
acompanhado pelo Senador Bello Parga, já que o 
que importa é a aprovação do projeto de resolu
ção, eu faço um apelo no sentido de que seja reti
rado do texto do relatório do Senador Francelina 
Pereira aquele parágrafo que faz referência a que, 
já em junho, todos os documentos necessários 
para a análise desse projeto já estavam à disposi
ção do Relator e da Comissão de Assuntos Econó
micos. 

Volto a dizer, se for aprovado esse texto, e ele 
for para os Anais do Senado, estamos afirmando 
que a Comissão de Assuntos Económicos foi irres
ponsável, na sua totalidade, ao aprovar o requeri
mento. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os 
Senadores do Bloco estão liberados para votar 
de acordo com as suas consciências. Eu voto 
não. 

Muito obrigado. 
O SR. JOSÉ EDUARDO (PTB- PR)- Sr_ Pre

sidente, peço a palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Para discutir, concedo a palavra ao nobre Senador 
José Eduardo Andrade Vieira. 

. O SR- JOSÉ EDUARDO (PTB - PR. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, há sete anos nesta Casa, tenho 
acompanhado quase que mensalmente as votações 
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de concessão de empréstimos para os Estados e 
Municípios brasileiros. Nunca assisti a uma discus
são tão profunda e que abordasse os rt;~ais varia
dos aspectos sobre as conseqüências que um em
préstimo pudesse trazer para um Município ou 
para um Estado como a desses três pedidos de fi
nanciamentos solicitados pelo meu Estado, o 
Paraná. 

Ao longo desses sete anos, muitos desses fi
nanciamentos têm suscitado questionamentos a 
respeito do endividamento dos Municípios e dos 
Estados. Creio que a grande maioria doli Senado
res concorda que é preciso colocar um limite para 
a contratação de empréstimos e financiamentos. 
Não é possível o Senado continuar concedendo 
empréstimos e financiamentos a Estados que não 
possam cumprir com as obrigações que estão as
sumindo. 

A renegociação das dívidas proposta pelo 
Governo Federal tem esse propósito. Entendo que 
não se pode apenar um Estado, no caso o Estado 
do Paraná, enquanto que ao lor::~o desse período 
de um ano de tramitação desses três projetas fo
ram aprovados vários projetas para outros Estados 
e outros Municípios. Entendo que o Senado deve
ria, por intermédio de uma resolução, colocar uma 
data-limite, a partir da qual não se concederiam 
mais empréstimos fora de regras que viessem a 
ser determinadas por essa comissão. Entendo 
também que uma Casa parlamentar como é o Se
nado deveria estabelecer regras a serem cumpri
das pela Secretaria do Tesouro e pelo Banco Cen
tral e, na apresentação do orçamento anual, audi
tar as operações efetuadas, mas que não fosse 
preciso essas operações virem ao Senado para 
serem submetidas à votação. A função do Senado 
é estabelecer regras, normas a serem cumpridas 
pelos órgãos executivos. 

Não posso acreditar que o Governador Jaime 
Lemer não esteja tomando as providências necessá
rias para a regularização do orçamento do Estado, 
para o enquadramento, para a eliminação do déficit 
que o Estado vem tendo. Quer dizer, os próprios nú
meros já apontam para uma redução do déficit do 
presente exercício em relação ao exercício anterior e 
provavelmente os trabalhos feitos pelo Governador 
levarão a uma redução ou senão à eliminação do 
déficit já no exercício próximo vindouro. 

De modo que fica o meu apelo aos Srs. Sena
dores no sentido de que tratem o Paraná como es
tão sendo tratados todos os demais Estaçlos e Muni
cípios da nossa Federação. Que não seja o Paraná 

o bode expiatório dessa questão que se discute. 
Acho que o Senador Requião tem razão, o Senador 
Osmar Dias tem razão: é preciso botar cobro a es
sas contratações sem lim~e. Mas~tém de haver um 
prclzo, tem de haveruma regra oride iOdos possam 
se enquadrar. Não se pode pinçar um Estado aleato
riamente, porque talvez até tenha dois Senadores 
mais agressivos, mais lutadores, com mais disposi
ção para defender as suas convicções, e esse Esta
do-ser apEmado; enquanto outros Estados,- ao mes
mo tempo, vêm tendo seus pedidos de empréstimos 
atendidos. 

Desse modo, penso que é realmente necessá
rio que o Senado da República tome alguma provi
dência, alguma _atitude, em relação a estabelecimen
to desses limites, mas o Paianá não pOdeser SéÚ:mi~ 
cada enquanto se discute quaTs- seriam esses li
mites, essas normas ou essas regras a serem 
estabelecidas. 

Vivemos tempos conturbados. Eu gostaria de 
lembrar aos Srs. Senadores que o aumento da taxa 
de juros promovido pela equipe económica há al
guns dias onera os Estados e alguns Municípios 
muito mais do que esses empréstimos que estão 
sendo tomados pelo Governo do Paraná. A simples 
elevação da taxa de juros tem uma conseqüência 
perversa sobre a economia de alguns Estados e de 
alguns Municípios muito superior a esses financia
mentos, que têm uma finalidade social muito gran
de, com taxas de juros muito baixas e de longo 
prazo. A maior parte desses recursos será aplicada 
por meio de Prefeituras extremamente carentes e 
necessitadas. 

Não podemos deixar de avaliar todo esse as
pecto social que esses financiamentos trazem. Se 
o Governador do Paraná não estiver gerindo os re
cursos do Estado de forma adequada e convenien-

-- te;-o povo do Paranasab-ei"alülgá-lo no momento 
certo. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
O Relator quer fazer algum esclarecimento? 

(Pausa.) 
Continua em discussão a matéria. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
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O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR) -Sr. Presi
dente, peço verificação de votação, com o apoia
mente do Senador Laura Campos e de outros Srs. 
Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O nobre Senador Osmar Dias pede verificação de 
votação. Sendo regimental a solicitação, S. Ex& será 
atendido. 

Chamo os Srs. Senadores para virem ao ple
nário, para procedermos à verifiCação de votação. 
Os Srs. Senadores, que se encontram em outras de
pendências da Casa, queiram vir ao plenário para 
procedermos à votação. Há um pedido de verifiCa
ção de votos. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA) -Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Edison Lo
bão. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA. Pela 
ordem.) -Sr. Presidente, indago de V. Ex• se 
já são decorridos 60 minutos da última verifi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Não houve verificação, mas uma votação nominal. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Sr. 
Presidente, para esclarecer, o Partido da Frente Li
beral vota "sim". 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT- AP) 
- Sr. Presidente, o Lfder do Bloco liberou os Parla
mentares e, na condição de Líder do PDT, também 
libero a Bancada do PDT, sendo que meu voto é 
pela abstenção. 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT - MG) -
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra à nobre Senadora Júnia 
Marise. 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT - MG. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, eu gostaria de me pronunciar exatamente por 
estar votando de forma diferenciada. 

Desejo manifestar meu voto favorável à 
aprovação desses empréstimos para o Estado 
do Paraná, tendo em vista que este Senado, em 
todas as oportunidades, tem votado e aprovado 
todos os demais empréstimos aos demais Esta
dos que vêm solicitando a aprovação pelo Sena
do Federal. 

Vejo também, Sr. Presidente, que as questões 
levantadas pelos eminentes Senadores Osmar Dias 
e Roberto Requião têm, acima de tudo, uma relevân
cia, de ordem técnica e de ordem jurídica. Entretan
to, Sr. Presidente, temos diante de nós uma respon
sabilidade: a responsabilidade de podermos dar as 
condições necessárias para que o Governo do Esta
do do Paraná possa implementar programas, e vejo 
que as prioridades, principalmente na área de ex
pansão, melhoria e inovação no ensino médio do 
Paraná, também o programa de atendimento aos re
cursos, de alívio à pobreza rural e ao gerenciamento 
de recursos naturais. 

No meu entendimento, o objetivo desses recur
sos externos é exafuinenfe atacar de frente as ques
tões sociais que dizem respeito às necessidades e 
às prioridades do Estado do Paraná e da sua popu
lação. 

Quero dizer, Sr. Presidente, que a postura par
tidária do Governador do Estado, Jaime Lemer, que 
integrou o nosso Partido, o PDT, e hoje integra o 
Partido da Frente Liberal, evidentemente não nos 
move, neste momento, na nossa concepção, na for
mação do nosso juízo e do nosso voto favorável à 
aplicação desses recursos para o Governo do Esta-
do do Paraná. · · · 

O Governador Jaime lemer, mesmo antes, 
nos quadros do PDT, sempre foi uma figura respeita
da pelo nosso Partido, pela opinião pública e pela 
sociedade brasileira, e, evidentemente, em que pese 
a sua posição de se transferir para outro Partido, 
ainda não tenho qualquer condição de poder mudar 
o juízo que faço de sua extraordinária figura. 

Portanto, Sr. Presidente, penso também que 
precisamos aprovar a emenda apresentada pelo Se
nador Osmar Dias, a fim de que o Senado Federal, 
com a sua responsabilidade, possa acompanhar e 
fisc:aJizar a aplicação desses recursos, e que isso 
também seja o parâmetro para os demais financia
mentos de recursos externos que esta Casa daqui 
para a frente poderá aprovar e. conceder aos Esta
dos e aos Municípios. 

E, movida por esta postura adotada pela lide
rança do Bloco de Oposição e do meu Partido, o 
PDT, manifesto o meu voto favorável à aprovação 
dos empréstimos externos. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocupem 
os seus lugares. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.} 

(Procede-se à votação) 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Votaram SIM 39 Srs. Senadores; e NÃO 6. 

rio. 

Houve 3 abstenções. 
Total: 48 votos. 
Aprovado. 
Em votação a emenda que tem parecer centrá-

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco!PT -
SE) - Sr. Presidente, o Bloco vota "Sim". 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT - MG) -
Sr. Presidente, voto favoravelmente à emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães} 
- Rejeitada a emenda. 

Aprovado o projeto, a matéria vai à Comissão 
Diretora para a redação final. (Pausa.). 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, 
oferecendo a redação final, que serã lido pelo Sr. 
1° Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 
PARECER N2 854, DE 1997 

(Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n2176, de 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação fi
nal do Projeto de Resolução n2 176, de 1997, que 
autoriza o Estado do Paraná a contratar e prestar 
contragarantia a operação de crédito externo junto 
ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento -
BID. com o aval da União, no valor de US$ 
100,000,000.00 (cem milhões de dólares norte
americanos), de principal, destinando-se os recur
sos ao financiamento parcial do Programa de Ex
pansão, Melhoria e Inovação do Ensino Médio no 
Paraná. 

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de de
zembro de 1997. - Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente - Júnia Marise, Relatara - Joel de 
Hollanda. 

ANEXO AO PARECER N° 854, DE 1997 

Reclação final do Projeto de Resolu
ção n2176, de 1997. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente, nos ter
mos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, pro
mulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N° , DE 1997 

Autoriza o Estado do Paraná a 
contratar e prestar contragarantia a 
operação de crédito externo junto ao 
Banco lnteramericano de Desenvolvi
mento - BID, com o aval da União, no 
valor de US$100,000,000.00 (cem milhões 
de dólares norte-americanos), de princi
pal, destinando-se os recursos ao finan
ciamento parcial do Programa de Expan
são, Melhoria e Inovação do Ensino Mé
dio no Paraná. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É autorizado o Estado do Paraná, nos 

termos da Resolução nº 69, de 1995, do Senado Fe
deral, a contratar e prestar contragarantia a opera
ção de crédito externo junto ao Banco lnteramerica
no de Desenvolvimento - BID, no valor de 
US$100,000,000.00 (cem milhões de dólares norte
americanos), de principal, destinando-se os recursos 
ao financiamento parcial do Programa de Expansão, 
Melhoria e Inovação do Ensino Médio do Paraná -
Proem. · 

Art. 2º É autorizada a União, nos termos da 
Resolução n2 96, de 1989, do Senado Federal, a 
prestar garantia na operação de crédito externo de 
que trata o artigo anterior. 

Art. 32 A operação de crédito externo de que 
trata o art. 12 tem as seguintes características: 

a) valor pretendido: US$100,000,000.00 (cem 
milhões de dólares norte-americanos), de principal; 

b) juros: sobre os saldos devedores diários do 
empréstimo a uma taxa anual para cada semestre a 
ser determinada pelo custo dos empréstimos qualifi
cados tomados pelo BID durante o semestre ante
rior, acrescida de uma percentagem anua~ que o 
BID fixará periodicamente de acordo com sua políti
ca sobre taxa de juros; 

c) comissão de crédito: O, 75% a. a (setenta e 
cinco centésimos por cento ao ano) sobre o montan
te não desembolsado, contada a partir de sessenta 
dias após a data da assinatura do contrato; 

d) garantidor: República Federativa do Brasil; 
e) contragarantias: o Estado do Paraná vincu

lará as cotas de repartição constitucional das recei
tas tributárias estabelecidas nos arts. 157 e 159, 
complementadas pelas receitas próprias, nos termos 
do art. 167, inciso IV, da Constituição Federal; 

f) destinação dos recursos: Projeto de Expan
são, Melhoria e Inovação no Ensino Médio do Para
ná-Proem; 
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g) condições de pagamento: 
- do principal: em prestações semestrais, con

secutivas e, tanto quanto possível, iguais. A primeira 
prestação deverá ser paga na primeira data em que 
deva ser efetuado o pagamento de juros, uma vez 
transcorridos seis meses contados a partir da data 
prevista para o desembolso final do empr~stimo e a 
última até 23 de maio de 2022; 

- dos juros: semestralmente vencidos, em 23 
de maio e 23 de novembro de cada ano, a partir de 
23 de novembro de 1997; 

- da comissão de crédito: semestralmente ven
cida, em 23 de maio e 23 de novembro de cada 
ano. 

§ 1 2 Do valor do financiamento se destinará a 
quantia de US$1,000,000.00 (um milhão de dóla
res norte-americanos) para atender despesas de 
inspeção e supervisão geral do credor, que será 
desembolsada em prestações trimestrais e, tanto 
quanto possível, iguais, ingressando na conta do 
credor independentemente de solicitação do 
mutuário. 

§ 22 As datas estipuladas para repagamento 
poderão ser prorrogadas para manter correlação 
com a efetiva data de assinatura do contrato. 

Art. 4º A contratação da operação de crédito 
externo de que trata o art. 12, assim como a presta
ção da garantia da União, serão efetivadas no prazo 
máximo de quinhentos e quarenta dias, contado da 
data da publicação desta Resolução. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carios Magalhães) 
- Aprovado o projeto e estando a matéria em regime 
de urgência, passa-se à imediata apreciação-da rfr. 
dação final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB- RJ)- Sr. 

Presidente, gostaria de declarar que votei favoravel
mente à emenda. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carios Magalhães) 
-O voto de V. ~constará de Ata. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Car1os Magalhães) 
-Item 5: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N2 177, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n2 1.115, de 1997-art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução nº 177, de 1997, (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Económicos 
como conclusão do Parecer nº 845, de 
1997, Relator: Senador Francelino Pereira, 
com votos contrários dos Senadores José 
Eduardo Dutra, Vilson Kleinübing, Esperi
dião Amin, Jefferson Péres, F!oberto Re
quião e Eduartio-Suplicy e, em-separado do 
Senador Osmar Dias), que autoriza o Esta
do do Paraná a contratar, com o aval da 
União, operação de crédito externo, no valor 
total equivalente a vinte e três bilhões, seis
centos e oitenta e seis milhões de ienes ja
poneses, entre o Governo do Estado do Pa
raná e o The Overseas Economic Coopera
tion Fund - __ OECF (Fundo dE;) Cooperação 
Ecgn_§_mic<;~_!,Jltram_arj[@),_d_g_stin<~,ctª-ªº1inan
ê:iamento, parcial, do Projeto de Saneamen
to Ambiental do Estado do Paraná, a ser 
executado pela Companhia de Saneamento 
do Paraná- SANEPAR. 

A Presidência esclarece que poderão ser ofe
recidas emendas até o encerramento da discussão. 

Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 
1 2 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma. 

É lida a seguinte: 

EMENDA N• 1, DE PLENÁRIO 
(MENSAGEM N2 81, DE 1997) 

-(PRS nº 177/97) 
·Inclua-se onde couber o seguinte artigo: 
Art. O Governo do Estado do Paraná encami

nhará trimestralmente, ao Senado Federal, para exa
-r'neâá-ComissãõCJeAssuiitós-EconômToos, a partir 
da ·a-s-sinatura do contrato autorizado pela presente 
resolução, relatório detalhado sobre a execução do 
projeto a que se destinam os recursos, do qual cons
te, pelo menos: 
- a) parcelas liberadas pelo organismo financia

dor e contrapartidas colocadas pelo Estado do Para
ná; 

b) comparação entre os cronogramas físico e 
financeiro previstos e o efetivamente realizado no tri
mestre anterior; 

c) quadro de aplicação acumulada dos recur
sos, a cada trimestre. 
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Parágrafo único. Na hipótese de a análise da 
Comissão de Assuntos Económicos detectar alguma 
irregularidade ou discrepãncia .entre a autorização 
ora concedida e a execução efetiva do projeto, ficará 
sustada a tramitação dos pleitos de operações exter
nas e internas, oriundos do Estado do Paraná, no 
Senado Federal, até que seja provada a correÇão 
dos desvios apontados. 

Justificação 

É justo que esta Casa estabeleça, na presente 
reJ.olução, alguma forma de controle da execução da 
operação de crédito externo ora autorizada. Lembre
se, por oportuno que disposições com objetfvos se
melhantes consta de autorizações do Senado a ope
rações de crédito, sempre que o caráter do contrato 
justifica acompanhamento na sua execução. · 

Parece-nos que deva o Senado Federal exer
cer sua função de fiscalização e controle para garan
tir o cumprimento cabal das autorizações c6ncedi
das, mormente no presente caso, uma vez que des
vios na aplicação dos recursos poderão resultar no 
agravamento da situação fiscal do Governo do Esta
do do Paraná. 

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1997.
Senador Osmar Dias. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Relator já proferiu parecer contrário à emenda 
apresentada. 

Em discussão, em conjunto, o projeto e a 
emenda. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 

sem prejuízo da emenda, queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em votação a emenda que tem parecer centrá-· 

rio. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 

Rejeitada. 
A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT - MG) -

Sr. Presidente, voto a favor da emenda. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS) - Sr. 
Presidente, peço que registre o meu voto favorável à 
emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio earbs Magalhães) 
-A Ata registrará os votos de V. Exls. 

Aprovado o projeto, a matéria vai à Comissão 
Diretora para a redélção final. 

.. O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, ofe
recendo a redação final, que será lido pelo Sr. 12 Se
cretário, Senador Ronaldo Cunha Uma. 

.É lido o seguinte 
PARECER N2 855, DE 1997 

(Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
. ção n2177, de 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução nº 177, de 1997, que auto
riza o Estado do Paraná a contratar, com o aval da 

_U_nião, operação de crédito externo no valor total 
equivalente a Y23.686.000.000,00 (vinte e três bilhõ
es, seiscentos e oitenta e seis milhões de ienes ja
pon.e!ões),_Emtre_o_E:sta.dQ do P_araná. e_o.The Over
seas Economic Cooperation Fund - OECF (Fundo 
de Cooperação. Ecc:>nômica Ultramarina), . destinada 
ao financiamento, parcial, do Projeto de Saneamento 
Ambiental do Estado do Paraná - PARASAN, a ser 
executado pela Companhia de Saneamento do Pa
raná- SANEPAR. 

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de dezem
bro de 1997.- Antonio Carlos Magalhães, Presi
dente - Júnia · Mai-lse, Relatora - Geraldo Melo -
Joel de Hollanda. 

ANEXO AO PARECER Nº 855, DE 1997 

Redação final do Projeto de Resolu
_ção n2177_, de 1997. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N2 , DE 1997 

Autonza o Estado--do Paraná a Con
tratar,-cOOí o aval aa uniaCI; opei-8Ção de 
crédito externo no valor total equivalente 
a Y23.686.000.000,00 (vinte e três bilhões, 
seiscentos e oitenta e seis milhões de ie

. nes japoneses), entre o Estado do Paraná 
e o Tha Overseas Economic Cooperation 
Fund - OECF (Fundo de Cooperação 
Económica Ultramarina), destinada ao fi
nanciamento, parcial, do Projeto de Sa
neamento Ambiental do Estado do Para
ná - PARA~ASAN, a ser executado pela 
Companhia de Saneamento do Paraná -

_ SANEPAR •. 
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O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É o Estado do Paraná auto~do, nos 

termos da Resolução n2 69, de1995, do Senado Fe
deral, a contratar e conceder contragarantia à opera
ção de crédito externo com o The Overseas Econo
mic Cooperation Fund - OECF (Fundo de Coopera
ção Económica Ultramarina), no valor total equiva
lente a Y23.686.000.000,00 (vinte e três bilhões, 
seiscentos e oitenta e seis milhões de ienes japoneses). 

Parágrafo único. A operação de crédito externo 
autorizada neste artigo é destinada ao financiamen
to, parcial, do Projeto de Saneamento Ambiental do 
Estado do Paraná - PARANASAN, a ser executado 
pela Companhia de Saneamento do Paraná - SA
NEPAR. 

Art. 22 É a União autorizada, nos termos da 
Resolução n2 ?6, de 1989, do Senado Federal, a 
conceder aval à operação de crédito externo autori
zada pelo artigo anterior. 

Art. 32 A operação de crédito realizar-se-á sob 
as seguintes condições: 

a) valor pretendido: Y23.686.000.000,00 (vinte 
e três bilhões, seiscentos e oitenta e seis milhões de 
ienes japoneses), equivalentes a R$221.954.400,20 
(duzentos e vinte e um milhões, novecentos e cin
qúenta e quatro mil, quatrocentos reais e vinte cen
tavos), cotados em 30 de julho de 1997; 

b) garantidor: República Federativa do Brasil; 
c) contragarantia: receita própria e cotas-partes 

das transferências constitucionais referidas nos arts. 
157 e 159 da Constituição Federal; 

d) juros: 4% a.a. (quatro por cento ao ano) so
bre o saldo devedor do principal, a partir de cada de
sembolso, exceto quando a parte do empréstimo for 
destacada para cobrir pagamentos a consultores, 
caso em que a taxa será de 2,3% a.a. (dois inteiros 
e três décimos por cento ao ano) sobre a parcela a 
ser destacada e a partir do respectivo desembolso; 

e) juros de mora: 3% a.a. (três por cento ao 
ano) acima da taxa operacional; 

f) disponibilidade: oito anos a partir da data de 
entrada em vigor do acordo do empréstimo; 

g) destinação dos recursos: financiamento de 
parte do Projeto de Saneamento Ambiental do Para
ná- PARANASAN; 

h} condições de pagamento: 
- do principal: em trinta e sete parcelas semes

trais, consecutivas e aproximadamente iguais, ven
cendo-se a primeira após o período de carência de 
sete anos; 

-dos juros: semestralmente vencidos. 

Art. 42 A autorização concedida por esta reso
lução deverá ser exercida no prazo de duzentos e 
quarenta dias, contado de sua publicação. 

Ar!. 52 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Aprovado o projeto e estando a matéria em regime 
de urgência, passa-se à imediata apreciação da re
dação final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação a redação final. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Item 6: 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

NS! 178, DE 1997 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento nº 1.117, de 1997 -art. 336, "b") 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução nº 178, de 1997, (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Económicos 
como conclusão do Parecer n2 846, de 
1997, Relator. Senador Francelina Pereira, 
com votos contrários dos Senadores Jeffer
son Péres, Eduãido Supficy; Roberto Re
quião, Esperidião Amin, Vilson Kleinúbing e 
José Eduardo Outra e, em separado, do Se
nador Osmar Dias), que autoriza o Estado 
do Paraná a contratar e prestar contragaran
tia a operação de crédito externo, com o 
aval da União, junto ao Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento -
BIRD, no valor de cento e setenta e cinco 
milhões de dólares norte-americanos, desti
nando-se os recursos ao Programa de Alívio 
à Pobreza Rural e Gerenciamento de Recur
sos Naturais - Paraná 12 Meses. 

Poderão ser oferecidas emendas até o encer
ramento da discussão da matéria. 

EMENDA N° 1, DE PLENÁRIO 
(AO OFÍCIO "S" Nº 63, DE 1996) 

(PRS nº 178/97) 

Inclua-se onde couber o seguinte artigo: 
Ar!. O Governo do Estado do Paraná encami

nhará trimestralmente, ao Senado Federal, para exa-
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me da Comissão de Assuntos Económicos, a partir 
da assinatura do contrato autorizado pela presente 
resolução, relatório detalhado sobre a execução do 
projeto a que se destinam os recursos, do qual cons
te, pelo menos: 

a) parcelas liberadas pelo organismo financia
dor e contrapartidas colocadas pelo Estado do Para-
ná; 

b) comparação entre os cronogramas físico e 
financeiro previsto e o efétivamerite fealízãao n<:nn
mestre anterior; 

c) quadro de aplicação acumulada dos recur
sos, a cada trimestre. 

Parágrafo único. Na hipótese de a análise da 
Comissão de Assuntos Económicos detectar alguma 
irregularidade ou discrepância entre a autorização 
ora concedida e a execução efetiva do projeto, ficará 
sustada a tramitação dos pleitos de operações exter
nas e internas, oriundos do Estado do Paraná, no 
Senado Federal, até que seja provada a correção 
dos desvios apontados. 

Justificação 

É justo que esta Casa estabeleça, na presente 
resolução, alguma forrna de controle da execução da 
operação de crédito externo ora autorizada. Lembre
se, por oportuno que disposições coin objetivos se
melhantes consta de autorizações do Senado a ope
rações de .crédito, sempre que o caráter do contrato 
justifica acomp-antiamento na sua execuÇão. 

Parece-nos que deva o Senado Federal exer
cer sua função de fiscalização e controle para garan
tir o cumprimento cabal das autorizações concedi
das, morrnente no presente caso, uma vez que des
vios na aplicação dos recursos poderão resultar no 
agravamento da situação fiscal do Governo do Esta
do do Paraná. 

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1997.
Senador Osmar Dias. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Relator já proferiu parecer contrário à emenda 
apresentada. 

Discussão, em conjunto, do projeto e da-emen
da. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encero a 
discussão. 

Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 

sem prejuízo da emenda, queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado o projeto, com os votos contrários 
dos Srs. Senadores José Eduardo Outra, Eduardo 

Suplicy, Jefferson Péres, Roberto Requião, Ademir 
Andrade, Lauro C_ámpos, Esperidião Amin, Vilson 
Kleinübing e, em separado, do Senador Osmar Dias. 

Em votação a emenda que tem parecer contrá-
rio. 

Os. Srs. Senadores que a aprovam queiram 
perrnanecer sentados. (Pausa.) 

Rejeitada. 
A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco!PDT - MG) -

Sr. Presidente, peço registrar o meu voto favorável à 
emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A Presidência registra os votos favoráveis da Se
nadora Júnia Marise, Ramez Tebet, Osmar Dias e 
Pedro Simon. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR) - Sr. Presi
dente, sei que não posso mais pedir verificação de 
quorum, mas tenho dúvida a respeito do resultado 
da votação da emenda. 

O 'SR. PRESI[)ENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A emenda já foi rejeitada; portanto, a verificação 
não poderá ser feita. Lamento não poder atendê-lo. 
E V. Exª, há pouco, reclamou por querer que fosse 
cumprido o Regimento. 

O SR._ OsMMi PIAS (PSDB - PR) - Mas devo 
registrar que não vem sendo cumprido. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Aprovado o projeto, a matéria vai à Comissão Dire
tora para a redação final. (Pausa.). 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, ofe
recendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1 º Se
cretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 
PARECER N2 856, DE 1997 

(Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n2178, de 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
Cio Projeto-de ~R~ºi!Jçionº_uª: i:ie 1997'.:qu§~auio
riza o Estado do Paraná a contratar e prestar contra
garantia a operação de crédito externo, com o aval 
da União, junto ao Banco lnt_e_mac;iQ.néliJ>a_ra RE!(;on~--

='truçao-e Desenvolvimento - BIRD, no valor de US$ 
175,000,000,00 (cento e setenta e cinco milhões de 
dólares norte-americanos), destinando-se os recur
sos ao Programa de Alívio à Pobreza Rural e Geren
ciamento de Recursos Naturais - Paraná 12 Meses. 

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de dezem
bro de 1997. -Antonio Carlos Magalhães, Presi-
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dente -Geraldo Melo, Relator- Júnia Marise, Joel 
de Hollanda. 

ANEXO AO PARECER N° 856, DE 1997 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n2 178, de 1997. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos tennos do art. 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO ~ , DE 1997 

Autoriza o Estado do Paraná a con
tratar e prestar contragarantia a operação 
de crédito externo, com o aval da União, 
junto ao Banco Internacional para Re
construção e Desenvolvimento - BIRD, 
no valor de US$ 175,000,000,00 {cento e 
setenta e cinco milhões de dólares norte
americanos), destinando-se os recursos 
ao Programa de Alívio à Pobreza Rural e 
Gerenciamento de Recursos ,.aturais -
Paraná 12 Meses. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É ~utorizado o Estado do Paraná, nos 

tennos da Resolução n2 69, de 1995, do Senado Fe
deral, a contratar e prestar contragarantia a opera
ção de crédito externo junto ao Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no 
valor de US$ 175,000,000,00 (cento e setenta e cin
co milhões de dólares norte-americanos), destinan
do-se os recursos ao Programa de Alívio à Pobreza 
Rural e Gerenciamento de Recursos Naturais - Pa
raná 12 Meses. 

Art. 22 É a União autorizada, nos tennos da 
Resolução n2 96, de 1989, do Senado Federal, a 
prestar garantia na operação de crédito externo de 
que trata o artigo anterior. 

Art. 3° A operação de crédito externo de que 
trata o art. 1° tem as seguintes características: 

a) valor pretendido: US$ 175,000,000,00 (cento 
e setenta e cinco milhões de dólares norte-america
nos); 

b) juros: 0,5% a.a. (cinco décimos por cento ao 
ano) acima da taxa equivalente ao custo dos Quali
fied Borrowings, cotado no semestre precedente ao 
período de juros a iniciar; ·- · 

c) comissão de crédito: 0,75% a.a. (setenta e 
cinco centésimos por cento ao ano) sobre o montan
te não desembolsado, contada a partir de sessenta 
dias após a data da assinatura do contrato; 

d) garantidor: República Federativa do Brasil; 

e) contragarantias: O Estado do Paraná vincu
lará as cotas de repartição constitucional das recei
tas tributárias estabelecidas nos arts. 157 e 159, 
complementadas pelas receitas próprias, nos tennos 
do art. 167, inciso IV, da Constituição Federal; 

f) destinação dos recursos: Programa de Alívio 
à Pobreza Rural e Gerenciamento de Recursos Na
turais - Paraná 12 Meses; 

g) condições de pagamento: 
- do principal: em vinte prestações semestrais, 

iguais e consecutivas, no valor de US$ 8,750,000,00 
(oito milhões, setecentos e cinqüenta mil dólares 
norte- americanos) cada uma vencendo-se a primei
ra em 15 de outubro de 2001 e a última em 15 de 
abril de 2011; 

- dos juros: semestralmente vencidos, em 15 
de abril e 15 de outubro de cada ano; 

- da comissão de crédito: semestralmente ven
cida, em 15 de abril e 15 de outubro de cada ano. 

Parágrafo único. As datas estipuladas para re
pagamento poderão ser prorrogadas para manter 
correlação com a efetiva data de assinatura do con
trato. 

Art. 4° A contratação da operação de crédito 
externo de que trata o art. 12, assim como a presta
ção da garantia da União, serão efetivadas no prazo 
máximo de quinhentos e quarenta dias, contado da 
data da publicação desta Resolução. 

Art. SO Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Aprovado o projeto e estando a matéria em regime 
de urgência, passa-se à imediata apreciação da re
dação final. 

Em discussão a redação {inal. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

pennanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Item 7: 
- - -PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N2 63, DE 1995 

Quinto e último dia de discussão, em 
primeiro tu-mo, da~ Proposta de Emenda à 
Constituição n2 63, de 1995, de autoria do 
Senador Gilberto Miranda e outros senhores 
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Senadores, que altera e revoga dispositivos 
da Constituição Federal pertinentes à Justi
ça do Trabalho, tendo 

Parecer sob nº 681, de 1997, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Jefferson Péres, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (substituti
vo), que apresenta, com votos contrários 
dos Senadores Lúcio Alcântara, Sergio Ma
chado, Ney Suassuna e Esperidião Amin. 

O Relator Senador Jefferson Péres, favorável 
nos termos do substitutivo que apresentou, com vo
tos contrários do Senador Lúcio Alcântara, Sérgio 
Machado, Ney Suassuna e Senador Esperidião Amin. 

À proposta foram apresentada quatro emendas. 

Transcorre hoje o quinto e último dia da discus
são da matéria, quando ainda poderão ser ofereci
das emendas por um terço, no mínimo, da composi
ção do Senado. 

Discussão em conjunto do projeto e das emen
das. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão em primeiro turno. 

Encerrada a discussão, a matéria retoma à Co
missão de Justiça e Cidadania, nos termos do art. 
359 do Regimento Interno, para exame das emen
das apresentadas em P!enário. 

O SR. PRES!DErrrE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Sr. 
Presidente, peço a palavra para: uma declaração de 
voto. 

O SA. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Hugo JII<WQieão, 
para declaração de vote. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL- PI. Para de
claração de 'Joto. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, declararei meu voto 
de maneira extremamente sucinta. , O Partido da 
Frente Libe~al votou íavoravelmente aos três proje
tes, porque o primeiro significa, para o Estado do 
Paraná, a melhoria do ensino mP.dio; c segundo sig
nifica o saneamento amb1ente.l e o ierceiro, finalmen
te, de acordo com o parec~r do ~enadcr Francelino 
Pereira, o bem do homem do CE. -:1pc, o ;:-roieto deno
minado especificamente Programa de Alí\'io à Po
breza Rural e Gerenciamento cie Recursos Naturais. 

Os objetivos são nobres. Devo ressaltar o am
biente de demo::racia, de paz e de espírito parla-

mentar extremamente positivo com que se conclui a 
votação desses três projetes. 

O trabalho foi de todos os parlamentares, afinal 
de contas, esta Casa aprovou projetes de diversos 
Estados da Federação, não poderia deixar de, com re
lação ao Estado do Paraná, manter a mesma postura. 

Termino, Sr. Presidente, louvando a atitude do 
Sr. Governador do Paraná, Jaime Lemer, que, quan
do ingressou no meu Partido, nada pediu, nada soli
citou, nada requereu, veio tratar de assunto de em
préstimo meses depois de haver ingressado. 

Era apenas essa a constatação que, como Lí
der do Partido da Frente Liberal, me cumpria fazer 
na tarde de hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Para declaração de voto, tem a palavra o Senador 
Gerson Camata. 

O SR. GERSON CAMA TA (PMDB- ES. Para 
declaração de voto. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, sendo o último item da pauta, queria fa
zer uma declaraÇão de votos de felicidade e bom 
ano nevoa V. Exl',_além dos meu~; votos de congra
tulações pelo trabalho feito à frente do Congresso 
Nacional_ est~-ªf'lo~ando novQ cjirlamismo ~fazendo 
firmar mais ainda o respeito da opinião pública brasi
leira em relação ao Congresso Nacional. 

Votamos pela prjmeiJC! vez, desde o meu pri
meiro mélndat9~e ~enaclor, h~ 12 ano_s,_oOrçamen
to dentro do prazo; votamos o Novo Código Civil; en
fim, votamos todas as matérias. 

Vamos para o período de recesso, até o início 
do ano que vem, com a consciência tranqüila por ter 
sido feito um trabalho em favor do Brasil, ajudando o 
Presidente cta República naquilo que o Brasil mais 
precisa nessa hora e cumprindo o que o povo espe
rava de nós, Parlamentares. 

V. Ex" se transformou não só no Presidente do 
Senado, no Presidente do Congresso;- mas -nurrf 
grande Líder do Poder Legislativo Brasileiro, firman
do-se coin o maior respeifo ainâa pe-rante a opinião 
pública brasileira. 

Votos de congratulações, votos de felicidade, 
votos de prosperidade para o próximo ano a V. Ex" e 
a todos os nossos companheiros e colegas. 

Muito obrigacl(l. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 

-Agradeço sensibilizado a V. Exª. Quero dizer que o 
trabalho realizado no Senado e no Congresso foi fru
to dos Srs. Senadores e a S.EJ<!!s devo agradecer a 
coor)elaÇã.o que tive; certo de que no prõXírnc> aliO ain
da trabalharemos com a mesma vontade de atender 
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aos anseios da opinião pública, firmando um concei
to que o Senado bem merece da população brasileira. 

Muito obrigado a V. Ex". 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Concedo a palavra ao nobre Senador José Eduar
do Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT -
SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
apresentei, hoje, um requerimento de informação ao 
Ministro do Planejamento e Orçamento em função 
de alguns fatos muito estranhos que aconteceram 
durante a privatização da empresa de energia elétri
ca de Sergipe e que culminaram com uma entrevista 
dada pelo Sr. Antônio Previtalí, Assessor da Presi
dência da Cataguases Leopoldina para assuntos fi
nanceiros. 

Como toda a imprensa noticiou, a Energipe, 
empresa de energia elétrica do meu Estado, foi ven
dida na semana passada com um ágio recorde de 
96,4%. Nós sempre temos dito que esses ágios ele
vados, na verdade, refletem uma subavaliação des
sas empresas e fomos surpreendidos com uma en
trevista publicada pelo jornal Cinform, de Sergipe, 
com o Sr. Antônio Previtali, que indagado sobre a ra
zão de um ágio tão elevado - e acho até que o Sr. 
Antônio Prevítali não se deu conta da gravidade da 
sua afirmação -, ele, literalmente, disse o seguinte: 
"Temos notícias de que as empresas que estão 
aluando na modelagem de venda das estatais que 
estão sendo privatizadas, são remuneradas por esse 
trabalho com um percentual sobre o ágio". 

Se isso for verdade, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, trata-se de um absurdo e de um crime 
inominável, porque, se as empresas que fazem a 
avaliação da empresa a ser privatizada vão ter uma 
parcela de remuneração, um percentual sobre o 
ágio, é óbvio que elas vão diminuir esse preço míni
mo. Inclusive quanto maior o ágio deveria ter um 
desconto no pagamento das empresas, porque 
quanto maior o ágio demonstra que o preço, que a 
avaliação que a empresa fez da empresa a ser pri
vatizada foi malfeita. 

Então estou encaminhando esse requerimento 
de informações ao Ministro do Planejamento, lamen
to inclusive que estejamos no final da Sessão Legis
lativa, pretendo fazê-lo na convocação extraordiná
ria, porque esse senhor Antônio Previtalí, volto a di
zer, assessor da Presidência da Cataguases-Leopol
dina para Assuntos Rnanceiros, deveria ser convo
cado pela Comissão de Assuntos Econõmicos para 
prestar esclarecimentos sobre essa história. Se não 

está nos contratos, onde foi que ele ouviu isso? 
Quem lhe prestou essa informação? Mas, como te
mos que começar primeiro pelo que está escrito, es
tou enviando ao Ministro do Planejamento requeri
mento de informações, no seguinte teor: 

- Requeiro, nos termos regimentais, que sejam 
prestadas pelo Ministro do Planejamento e Orça
mento as seguintes informações: 

1.1. Quais são os itens de remuneração previs
tos nos contratos firmados pelo BNDES com as em
presas responsáveis pela modelagem de venda das 
empresas estatais, federais ou estaduais, em cada 
setor-de atividade destas. 

1.2. Quais contratos prevêem remuneração pro
porcional ao ágio obtido nos leilões de privatização. 

1.3. Existindo essa forma de remuneração, ela 
não eontrarfá o-interesse publico, uma vez que induz 
as empresas que atuam na modelagem dos proces
sos de privatização a reduzirem o preço mínimo para 
elevarem essa remuneração final? 

2.1. Com relação ao processo de privatização 
da Empresa Energética de Sergipe, Energipe, houve 
licitação para escolha da empresa encarregada de 
realizar a modelagem da venda? 

2.2. Quais empresas apresentaram propostas 
nessa licitação e qual a remuneração pleiteada por 
cada empresa, especificando os valores de remune
ração? 

2.3. No contrato firmado pelo BNDES com a 
empresa escolhida para realizar a modelagem de 
venda da Energipe, existe qualquer parcela da remu
neração paga proporcionalmente ao ágio obtido no 
leilão de privatização? 

3. Solicito o encaminhamento de todos os edi
tais de licitação realizados pelo BNDES para a esco
lha das empresas responsáveis pela modelagem de 
venda das empresas estatais (federais e estaduais) 
que atuam no setor elétrico, bem como os contratos 
firmados com as empresas escolhidas para a mes
ma finalidade. 

Esperamos que o Sr. Ministro do Planejamento 
responda o mais urgente possível esse requerimento 
de informações. É bem provável até que o Sr. Antô
nio Previtali diga que não foi isso que ele disse. Por
tanto, já mantive contato com o jornalista Josailton 
Uma, do Cinform, que foi responsável por essa en
trevista, que me disse que a entrevista está gravada. 
Sugeri, inclusive, que ele guardasse essa fita para 
quando o Sr. Antônio Previtali disser que não foi 
bem isso que ele disse possa ser confrontado com 
aquilo que realmente disse nessa entrevista. 
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Consideramos essas infonnações muito gra
ves, porque, se isso estiver acontecendo, estamos 
diante de um escândalo absurdo nesse processo de 
privatização. 

Mas, Sr. Presidente, aproveito ainda para re
gistrar vm outro assunto. Recebi um manifesto aos 
congressistas resultado da Conferência Nacional de 
Assistência Social, que passo a ler: 

"As delegações dos Estados presentes à 11 
Conferência Nacional de Assistência Social, reuni
das por delegação especial dos conferencistas, vêm 
manifestar às colendas Casas do Congresso Nacio
nal a preocupação diante do elenco de medidas que 
contrariam os direitos constitucionais fundamentais 
no que tange aos direitos sociais dos cidadãos e es
pecialmente aqueles contemplados pelas políticas 
de Assistência Social e o espírito da lei n2 8.742 de 
07 de dezembro de 1993 - Lei Orgânica da Assis
tência Social. 

Consensualmente querem manifestar sua posi
ção com relação aos temas adiante relacionados: 

a) Medidas provisórias. 

Manifestar peremptoriamente a sua contrarie
dade a qualquer tipo de medida provisória, especial
mente aquelas referentes e contrárias aos direitos 
fundamentais do cidadão e especificadamente as 
que se referem às questões relativas à Assistência 
Social, a exemplo da MP n2 1599 de 1997, n2 1437 
de 1997 ( já revogada) e as objeto de recente en
caminhamento pelo Governo Federal, relativas a 
restrição de direitos das políticas públicas sociais 
básicas. 

b) LOAS (Lei n2 8.742 de 07 de dezembro de 
1993)- Regulamentação. 

Esperam e reivindicam a pronta e completa re
gulamentação da Lei Orgânica de Assistência So
cial, como medida preventiva e decisiva, contra as 
constantes e indevidas alterações e/ou emendas 
que possam contrariar a sua essência. 

c) Orçamento - percentual para assistência 
social. 

Destinação de forma permanente no Orçamen
to Geral da União de percentual na ordem de 5% 
para aplicação específica e obrigatória na área da 
Assistência Social, conforme projeto já no Congres
so Nacional preservado o critério de transferência ao 
FNAS - Fundo Nacional de Assistência Social. 

Aplicação do critério acima exposto, desde 
logo, com relação aos percentuais já pré-fixados 
para o exercício de 1998, vinculando-os ao FNAS -

Fundo Nacional de Assistência Social, evitando 
eventuais desvios de finalidade e aplicação. 

d) Projeto de lei que regulamenta a transferên
cia de recursos do FNAS - Fundo Nacional de As
sistência SociaL 

A 11 Conferência Nacional de Assistência Social 
reputa de positiva a iniciativa de lei em andamento 
no Senado Federal, manifestando sua discordância, 
parcialmente, quanto a vinculação da liberação dos 
referidos recursos à prévia compatibilização dos pla
nos municipais em relação aos planos estaduais, por 
ofender disposição legal e o princípio da autonomia 
municipal, bem como os critérios já estabelecidos na 
Lei Orgânica da Assistência Social. 

Ante o exposto, querem manifestar sua con
fiança na grandeza ética dos Srs. Deputados e Se
nadores e o seu comprometimento com os funda
mentos de defesa constitucional inseridos na Carta 
Magna em vigor, em conformidade com os relevan
tes interesses da Nação brasileira. 

Brasília, Plenário da 11 Conferência Nacional de 
Assistência Social, aos 11 dias do mês de dezembro 
de 1997." 

Por último, Sr. Presidente, registro o sucesso 
do lançamento da candidatura à Presidência da Re
pública do companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, 
realizada ontem no Centro de Convenções. Conta
mos com a participação de diversas personalidades 
e de Lideranças políticas de Partidos aliados, como 
por exemplo os Senadores Ademir Andrade, Sebas
tião Rocha e Antonio Carlos Valadares. Estiveram 
também presentes o Secretário Geral do PSB, De
putado Almino Affonso, os Deputados Aldo Rebelo, 
Aldo Arantes, Haroldo Uma do PC do B, Lindberg 
Farias do PSTU, Lideranças do MST, da Contag, da 
CUT, enfim, várias lideranças do campo democrático 
popular que reafirmaram a disposição das Oposiçõ
es em tomo de uma candidatura única, que venha a 
se contrapor nas eleições de 1998 ao governo neoli
beral de Fernando Henrique Cardoso. 

Temos certeza de que o sucesso desse ato foi 
uma injeção de ânimo em todos os militantes do PT 
e dos partidos aliados, no sentido da construção 
dessa candidatura .unitária para derrotar o Governo 
neoliberal de Fernando Henrique Cardoso no ano 
que vem. 

O Sr. Ademir Andrade (Bioco/PSB - PA) -
Pentlite V. ~ um aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (B!oco/PT -
SE) - Concedo o aparte ao Senador Ademir Andra
de, com muito prazer. 
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O Sr. Ademir Andrade (Bioco/PSB - PA) -
Senador José Eduardo Outra, quero, em -piimeiro lu- -
gar, dizer que eu também recebi esse manifesto aos 
congressistas da Conferência Nacional de Assistên
cia Social, uma reunião de extrema importância que 
se realizou em Brasília, e que o Presidente da Repú
blica inclusive tentou impedir e adiar por meio de 
medida provisória. Impressionante como há um con
senso entre todos os representantes da Conferência 
Nacional de Assistência Social de condenação às 
atitudes do Governo Fernando Henrique Cardoso. 
Creio que todas aque':ts pessoas, que representam 
o povo na realidade, porque são representantes dos 
Conselhos dos vários Estados e municípios do Bra
sil, têm hoje um verdadeiro repúdio à atitude e à for
ma de governar do Senhor Fernando Henrique Car
doso. De forma que eu também pretendia registrar 
nos Anais do Senado esse documento, mas V. Ex" 
já o fez muito bem. Finalmente, quero dizer da mi
nha alegria de ter também participado, ontem, do 
lançamento de Luiz Inácio Lula da Silva como candi
dato a Presidente da República pelo Partido dos Tra
balhadores. Lá estava o PSB, o PT, o PCdoB, o 
PDT, o PSTU. Percebe-se essa necessidade de uni
dade, unidade que já vem sendo construída nos vá
rios Estados do Brasil. O que mais me impressionou 
ontem foi o discurso do companheiro Lula, tranqüilo, 
sereno, sincero, absolutamente coerente e que nos 
deixou empolgado, de um cidadão que tem todas as 
condições, formação e capacidade necessárias para 
ser Presidente da República do Brasil. E, aí sim, um 
Presidente a serviço do povo brasileiro, um Presi
dente a serviço desta Nação e não este Presidente 
que temos hoje, que é um instrumento do poder eco
nõmico e, principalmente, do imperialismo Interna
cional, um cidadão que serve aos interesses do capi
tal externo e obedece às ordens dos países do Pri
meiro Mundo. Fiquei extremamente feliz ontem coin
o otimismo, a tranqüilidade e a segurança com que 
Lula transmitiu a todos nós o seu brilhante e perfeito 
discurso, que durou talvez mais de meia hora, uns 
quarenta ou cinqüenta minutos, mas que não cansou 
ninguém, que prendeu a atenção de todos, que si
lenciou aquele imenso plenário. Eu realmente 
ganhei um ânimo enorme ao assistir aquele ato 
ontem. Espero que o meu Partido, o Partiâo--So
cialista Brasileiro, assim como o PDT e o -PCdoB 
realmente se somem e se engajem nessa luta para 
salvarmos o Brasil, porque a vitória de Lula não será 
de Lula nem do PT, mas será, evidentemente, a vi
tória do povo brasileiro por uma sociedade justa e 
fraterna que tanto desejamos e queremos. Está 

de parabéns V. Exª pelo seu pronunciamento e o 
- PT pelo brilhante lançamento que fez ontem. Mllito 

obrigado. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/Fi -

SE) - Muito obrigado, Senador Ademir Andrade, in
corporo com muito prazer o seu aparte. 

O Sr. Osmar Dias (PSDB- PR) - Permite-me 
V. Ex" um aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT -
SE) - Ouço V.. Exª com prazer. 

O Sr. Osmar Dias (PSDB - PR) - Senador 
José Eduardo Outra, este- aparte é apenas para re
gistrar a minha alegria pelo entusiasmo que lfive o 
PT com o lançamento da candidatura Lula e, eviden
temente, fazer uma afirmação que V. Exª já fez aqui 
várias vezes. o Brasil precisa de alternativas. Vive
mos um momento em que o regime democrático 
deve se consolidar e, quanto mais alternativo, me
lhor para a sociedade brasileira. Por isso, congratu
lo-me com V. Exª por esse momento importante que 
vive o PT. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT -
SE) - Muito obrigado, Senador Osmar Dias, esse 
aparte é muito importante para nós do PT, para mim 
particularmente, em razão da postura que V. E:.'ª 
vem adotando nesta Casa. Somos de partidos dife
rentes e temos divergências, como seria natural, 
mas queremos aproveitar o momento para registrar 
a seriedade do seu- trabalho.--Na: inateria que vota
mos anteriormente ficou demonstrada a competên
cia, a lisura e o caráter com que V. Exª tem se porta
do aqui no Senado Federal. Aproveito para registrar 
que tenho muito orgulho de ter V. Exª como colega 
nesta Casa. 

-A- Sr" Benedita da Silva (Bioco!PT - RJ) -
Permite-me V. Exª um aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco!PT -
SE) -Ouço V. Exª com prazer. 

A Sr! Benedita da Silva (Bloco/PT- RJ) -Se
nador JoseEduardo Dulra, querõ parabenizar v. Exª 
pelo seu pronunciamento. Mais uma vez faço um re
gistro como profissional na área de assistência so
cial. Neste momento V. Exª fala da Segunda C::mfe
rência- sobre a qual já havia falado anteriormente
e traz o manifesfo dela õnundo, cõm todas as preo
cüpaÇões que ãli-fOram abordadas. Ela aconteceu 
num momento de grande dificuldade para o povo 
brasileiro, no momento em que discutíamos o Orça
mento. Ficamos profundamente preocupados quan
do lfimos serem prejudicadas as áreas da previdên
cia social, da saúde e da educação, áreas que, ver
dadeiramente, resgatam a cidadania de uma popula-
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::a~ente. Essa preocupação fez com que alguns 
·· '· '1bros da Segunda Conferência viessem ao Se
.~.;:-~:; Federal para nos passar às mãos esse docu
:ns:~to que ora é registrado por V. Ex". Eu gostaria 

• iizer a V. Exª que há uma preOcupação muito 
· :.'"lde com a reedição da Medida Provisória n° 1.599. 

Espero que todos nós possamos estar atentos à reedi
çéo dessa medida, porque ela chega a ser inconstitu
cional, na medida em que retira direitos garantidos ao 
Conselho Nacional de Assistência Social e atnbui ao 
Ministro da Previdência a função desse Conselho. 
Essa é uma das nossas grandes preocupações. Eu 
gostaria de ressaltá-la no aparte que faço a V. Exª. Ao 
mesmo tempo, gostaria de dizer que estamos realmente 
le!izes pela manffestação e pelo ato que tivemos ontem 
em relação à candidatura de Luís lná!;io Lula da Silva 
Fe.zemos isso com toda hl..ltnildade, sinceridade e res
peto à Nação brasileira, e queremos acrescentar que 
aaui estamos para nos colocar como uma altemativa, 
que, certamente, mudará o rumo deste País. É só crer, 
ter ;;sparança e vir conosco nessa grande união e bata
lha do campo popular e democrático. Quero também, 
neste momento, aproveitar para cumprimentar V. Exª, 
corno Ucler do Bloco e também como L.íder da Bancada 
do ?artido dos Trabalhadores, no ano de 1997, em que 
coc;vivemos aqui, e agradecê-lo, porque V. Exª foi um 
~"):c:nde Líder e nos prestou um grande serviço. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco!PT -
;;::·: - Obrigado, Senadora Benedita da Silva, pelas 
suas palavras, que incorporo - não a última parte, 
;u::.r~ralmente- ao meu pronunciamento. 

Peço ainda paciência aos Srs. Senadores para 
:r2'8.r rapidamente de um quarto assunto. Recebi 
11rr,a carta, que não vou ler integralmente, assinada 
psia Associação dos Funcionários do Conglomerado 
Bc..nespa e Cabesp, pela Diretoria e Conselho de 
Representação e Participação dos Funcionários do 
Co;;glomerado Banespa e Cabesp, pela Federação 
dos Bancários de São Paulo e Mato Grosso do Sul, 
pelo Sindicato dos Bancários e Rnanciários de São 
Paulo, Osasco e Região e pela Federação dos Ban
cários de São Paulo. 

Essa carta diz as preocupações com o proces
so de federalização do Banespa. Vou ler apenas os 
dois últimos parágrafos e pedir para que a carta 
conste, na íntegra, nos Anais do Senado, já alertan
do para o fato de que este é um assunto sobre o 
qual o Senado Federal deverá se debruçar logo no 
início de janeiro. 

Os dois últimos parágrafos são os seguintes: 

"Nos termos aprovados pelo Senado 
Federal - tendo como base a Lei Estadual 

9.466 de 27/12/96, votada na Assembléia 
Legislativa de São Paulo, e os contratos as
sinados no âia 22/05/97 -, a federalização do 
Banespa, ou seja, a transferência definitiva 
dos 51% das ações só ocorreria após a apu
ração do valor do Banco. Esse procedimen
to deveria ser executado por duas empresas 
contratadas em licitação, uma pelo Estado 
de São Paulo e outra pela União. 

Além disso, se concretizada essa hipótese, 
configurar-se-á patente violação à Legislação Fede
ral sobre licitações e contratos, que exige como req
uisito indispensável à alienação do património públi
co a prévia avaliação." 

A hipótese a que se refere o art. r- é a possibi
lidade, como está sendo anunciada, da federaliza
ção do Banespa antes de cumpridos os pré-requisi
tos tanto da aprovação do Senado quanto da lei 
aprovada na Assembléia de São Paulo. 

"Pelo exposto e diante da alta relevância das 
questões apontadas, vimos requerer se digne tomar 
as providências que julgar necessárias para que a 
Resolução aprovada por esta Casa e os contratos 

· que a compõem sejam respeitados, e~m especial no 
que se refere à-emissão dos títulos federais aprova
dos na Resolução n9 118/97 e a não federalização 
do Banespa sem que o mesmo seja avaliado." 

Todos os Srs. Senadores deverão receber esta 
correspondência, e esperamos que, já em janeiro, o 
Senado se debruce sobre este assunto. 

Para concluir, Sr. Presidente, já que este é o 
meu último pronunciamento na atual sessão legislati
va, quero desejar um feliz Natal e um ano de 1998 
melhor do que 1997 a todos os Srs. Senadores, a to
dos os Srs. membros da Mesa, aos funcionários, 
aos companheiros da imprensa, enfim, a todos nós. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. JOSÉ EDUARDO DUffiA EM SEU 
DISCURSO: 

MANIFESTO AOS CONGRESSISTAS 
As delegações dos Estados, presentes à 11 

Conferência Nacional de Assistência Social, reuni
das por delegação especial dos conferencistas, vêm 
manffestar às colendas Casas do Congresso Nacio
nal sua preocupação diante do elenco de medidas 
que contrariam os direitos constitucionais fundamen
tais no que tange aos direitos sociais dos cidadãos 
e, especialmente, aqueles contemplados pelas políti
cas de assistência social e o espírito da Lei n° 8.742, 
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de 7 de dezembro de 1993 - Lei Orgânica da Assis-
tência Social. -

Consensualmente, querem manifestar sua po
sição com relação aos temas adiante relacionados: 

a) MEDIDAS PROVISÓRIAS 
Manifestar peremptoriamente a sua contrarie

dade a qualquer tipo de medida provisória, especial
mente aquelas referentes e contrárias aos direitos 
fundamentais do cidadão e especificadamente as 
que se referem às questões relativas à assistência 
social, a exemplo da MP n2 1.599, de 1997; 1.473-
37, de 6-11-97, Oá revogada) e as objeto de recente 
encaminhamento pelo Governo Federal, relativas a 
restrição de direitos das políticas públicas sociais bá
sicas. 

b) LOAS (Lei n2 8.742, de 7 de dezembro de 
1993)- REGULAMENTAÇÃO 

Esperam e reivindicam a pronta e completa re
gulamentação da Lei Orgânica de Assistência So
cial, como medida preventiva e decisiva, contra as 
constantes e indevidas afterações e/ou emendas 
que possam contrariar a sua essência. 

c) ORÇAMENTO- PERCENTUAL PARA AS
SISTÊNCIA SOCIAL 

Destinação de forma permanente no Orçamen
to Geral da União de percentual na ordem de 5% 
para aplicação específica e obrigatória na área da 
assistência social, conforme projeto já em tramitação 
no Congresso Nacional, preservado o critério de 
transferência ao FNAS - Fundo Nacional de Assis
tência Social. 

Aplicação do critério acima exposto, desde 
logo, com relação aos percentuais já pré-fixados 
para o exercício de 1998, vinculando-os ao FNAS
Fundo Nacional de Assistência Social, evitando 
eventuais desvios de finalidade e aplicação. 

d) PROJETO. DE LEI QUE REGULAMENTA A 
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS -
FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

A 11 Conferência r 'acional de Assistência Social 
reputa de positiva a iniciativa de lei em andamento 
no Senado Federal, manifestando sua discordânc!a, 
parcialmente, quanto à vinculação da liberação dos 
referidos recursos à previa compatibilização dos pla
nos municipais em relação aos planos estaduais, por 
ofender disposição legal e o princípio da autonomia 
municipal, bem como os critérios já estabelecidos na 
Lei Orgânica da Assistência Social. 

Ante o Exposto, querem manifestar sua con
fiança na grandeza ética dos senhores Deputados e 
Senadores e o seu comprometimento com os funda-

mentos de defesa constitucional inseridos na Carta 
Magna em vigor em conformidade com os relevantes 
interesses da Nação brasileira. 

Brasília, Plenário da li-Conferência Naciona' de 
Assistência Social, aos 11 dias do rríês de dezembro 
de 1997. 

Delegações: 

Estado DeleGado Dele<~adc 

Alaooas 

-Amazonas 

Bahia 

Ceará 

Distrito Federal 

Esoírito Santo 

Goiás 

Maranhão 

Mato Grosso 

M3b Grosso do &i 

Minas Gerais 

Pará 

Paraíba 

Paraná 

Pernambuco 

Piauí 

Rio de Janeiro 

Rio G. do Norte 

Rio G. do Sul 

Rondônia 

Santa Catarina 

São Paulo 

Seroioe 

Tocantins 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N2 

Requeiro, nos termos regimentais, que sejam 
prestadas pelo Ministro do Planejamento e Orça
mento as seguintes informações: 

1.1 - Quais são os itens de remuneração pre
vistos nos contratos firmados pelo BNDES com as 
empresas responsáveis pela modelagem de venda 
das empresas estatais, federais ou estaduais, em 
cada setor de atividade dessas? 

I 
' 

I 

I 
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~ .: - Qua;s contratos prevêem remuneração 
prooo:·c:v:lal ao ~qio obtido nos leilões de privatiza
ção? 

: .3 - E;,:,:i•ldo essa forma de remuneração, 
ela ;;ao co.-,traria o _interesse público, uma vez que 
induz as t-:mpresas que aluam na modelagem dos 
processos de privatização a reduzirem o preço míni
mo para elevarem sua remuneração final? 

2.1 - Com relação ao processo de privatização 
da Empresa de Energia de Sergipe - ENERGIPE, 
houve licitação para a escolha da empresa encarre
gada de realizar a modelagem da venda? 

2.2 - Quais empresas apresentaram propostas 
nessa licitação e qual a remuneração pleiteada por 
cada empresa, especificando os valores por item de 
remuneração? 

2.3 - No contrato firmado pelo BNDES com a 
empresa escolhida para realizar a modelagem de 
venda da Energipe, existe qualquer parcela da remu
neraç.ão paga proporcionalmente ao ágio obtido no 
leilão de privatização? 

3 - Solicito o encaminhamento de todos os edic 
tais de licitação realizados pelo BNDES para a esco
lha das empresas responsáveis pela modelagem de 
venda das empresas estatais (federais e estaduais} 
que atuam no setor elétrico, bem como os contratos 
"•~ados com as empresas escolhidas para a mes
·;;a t:r:alidade. 

Justificação 

cm entrevista ao jornal Cinform, de Aracaju, o 
Sr. Antônio Previtali, assessor da Presidência da Cac 
taguazes - Leopoldina para Assuntos Financeiros, 
afirmou que "tem notícias que as empresas que es
tão atuando na modelagem de_yenda ~ eiill!Jais 
que estão sendo privatizadas são remuneradas por 
este traoalho com um percentual sobre o ágio". 

A confirmação dessa informação é fundamen
tal para o entendimento das ações do BNDES e sua 
participação r• .s processos de privatização das em
presas estatais, estadLLais _e federais. _Q Jnteresse 
público impõe que o BNDES busque, nos processos 
de privatização, o melhor preço possível e nunca in
ferior ao valor efetivo do património público que está 
sendo vendido, calculado de acordo com as melho
res t·9cnicas disponíveis. 

A existência de remuneração, à empresa res
ponsável pela modelagem de venda, proporcional ao 
ágio obtido no leilão coloca em risco o interesse pú
blico, tendo em vista que induz as_empresas que 
aluam na modelagem dos processos de privatização 
a reduzir o preço mínimo para elevar sua remunera-

ção final. Nesse sentido, é fundamental a completa 
resposta a este Requerimento de Informações. 

_ Sala dás Sessões, 11 de dezembro de 1997. -
Senador José Eduardo Outra_ 

Exmº Sr. Senador da República 
Excelentíssimo Senhor, 

As entidades signatárias deste documento, re
fletindó graridepreocupação dos banespianos e de 
todos os paulistas sobre o destino do Banespa, têm 
a honra de trazer à análise de V. Ex" as seguintes 
ponderações: 

1. Em 27-11-96, foi celebrado "Protocolo de 
Acordo" entre a União e o Governo do Estado de 
São Paulo para o refinanciamento federal da dívida 
do Estado, culminando esse processo com a recente 

- aprovação pelo Senado Federal. 

2. Com a publicação em 24-11-97, da Resolu
ção nº 118/97, do Senado Federal, que aprovou a 
renegociação da dívida nos termos do Protocolo do 
Acordo entre a União e o Governo do Estado de São 
Paulo, bem como os demais instrumentos contra
tuais firmados entre as partes em 22-5-97, foram 
preenchidas todas as condições para a emissão dos 
títulos federais. 

:3. Ocorre que,-- embora cumpridas todas as 
condições para a implementação do refinanciamento 
na forma aprovada pela Assembléia Legislativa e re
tratada na Resoluçao-do-&iriaào-Federal n''1f8197 
e nos citados documentos contratuais, não se tem, 
até o momento, notícia de quaisquer providências, 
quer das autoridadesfederais, quer das autoridades 
estadÚáis êõm vistas à emissão doÚítÜios' federais 
para a devida inscrição do acordo celebrado pelas 
duas esferas governamentais. 

4. De outro lado, a imprensa tem noticiado com 
grande freqüência a "federalização" imediata do Ba
nespa, ou seja, segundo as informações que vêm 
sendo divulgadas haveria um novo contrato entre a 
União e o Estado, prestes a ser firmado, no qual, 
desconsiderando o Acordo aprovado pela Assem
bléia Legislativa e pelo Senado Federal, transferir
se-iam, de imediato, 51% das ações ordinárias do 
Banespa à União. 

5. As matérias publicadas foram confirmadas 
pelo Secretário da Fazenda do Estado de São Pau
lo, Sr. Yoshiaki Nakano, em depoimento formal à As
sembléia Legislativa do Estado de São Paulo, na 
CPI que investiga o perfodo de gestão do Banco 
Central no Banespa, durante o Regime de Adminis
tração Especial Temporária (RAET), o que se carac
terizaria clara afronta à Lei Estadual n2 9.466, de 
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1996, e à Resolução do Senado Federal n2 118/97, 
além dos contratos firmados em 22 de maio de 
1997, também analisados pelo Senado Federal. 

6. Nos termos aprovados pelo Senado Federal 
-tendo como base a Lei Estadual n• 9.466, de 27-
12-96, votada na Assembléia Legislativa de São 
Paulo, e os contratos assinados no dia 22-5-97 - a 
federalização do Banespa, ou seja, a transferência 
definitiva dos 51% das ações, só ocorreria após a 
apuração do valor do banco. Esse procedimento de
veria ser executado por duas empresas contratadas 
em licitação, uma pelo Estado de São Paulo e outra 
pela União. 

7. Além disso, se concretizada essa hipótese 
configurar-se-á patente violação à legislação federal 
sobre lici+.ações e contratos, que exige como requisi
to indispensável à alienação do patrimônio público a 
prévia avaliação. 

Pelo exposto e diante da alta relevância das 
questões apontadas, vimos requerer a V. Ex" se dig
ne tomar as providências que julgar necessárias 
para que a Resolução aprovada por esta Casa e os 
contratos que a compõem sejam respeitados, em es
pecial no que se refere à emissão dos títulos fede
rais aprovados na Resolução n• 118/97 e a não-federali
zação do Banespa sem que o mesmo seja avarléldo. 

P. Deferimento, 
São Paulo,.12 de dezembro de 1997.- AFU

BESP - Associação dos Funcionários do Conglome
rado Banespa e Cabesp. 

DIREP/COREP - Diretoria e Conselho de Rep
resentação e Participação dos Funcionários do Con
glomerado Banespa e Cabesp. 

FEEB!SPIMS - Federação dos Bancários de 
São Paulo e Mato Grosso do Sul. 

SEEB!SP - Sindicato dos Bancários e Finan
ciários de São Paulo, Osasco e Região. 

FETEC/SP - Federação dos Bancários de Sdo 
Paulo-CUT. 

Durante o discurso do S · José Eduar
do Dutra, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Ronaldo Cunha 
Lima, 1 <~Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
V. Ex" será atendido na forma regimental. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Júlio 
Campos, para uma comunicação inadiável. 

V. Ex" dispõ~ de 5 minutos. A Presidência soli
cita que se cumpra o prazo regimental, em virtude 
da relação de oradores inscritos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MT. Para· uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem, o Go
vernador de Mato Grosso, Dante Martins de Oliveira, 
publicou, com muito estardalhaço, na imprensa de 
Mato Grosso, a falsa notícia de que a Bancada Fe
deral de Mato Grosso havia retirado do Orçamento 
da União para 1998 recursos destinados à irrigação. 

E como a nota que S. E~ publicou, com foto
grafia de todos os Parlamentares da nossa Banca
da, causou impacto muito grande, nós nos reunimos 

· hoje e resolvemos divulgar a seguinte nota oficial, 
qu-efólencaminnaâã à Imprensa de Mato Grosso e 
que faço questão de ler da tribuna do Senado, para 
qu~ fique l'egistrada nos_Anais desta C_asa: _ 

'Nota Oficial da Bancada de Mato 
Grosso_ 

A Responsabilidade da Verdade! 
1) Estranhamos e rechaçamos a atitu

de leviana do Exm2 Sr. Governador Dante 
Martins de Oliveira. reportada pela imprensa 
nesta data, a propósito de suposta ação pra
ticada pelos dignos integrantes da Bancada 
Federal de Mato Grosso neste Congresso 
Nacional. É ato impensado ou desinforma
do, sobretudo, o que é pior, deliberado e im
próprio de quem ocupa o elevado cargo de 
Governador de Estado; 

2) Em nenhum momento, desde sua 
posse, a Bancada tem negado apoio às ações, 
reivindicações e proposições de S. Ex" trazi
das a este Congresso Nacional, até porque 
entende serem do interesse da população 
de Mato Grosso. Várias vezes tem tomado a 
iniciativa de propor e defender medidas que 
auxiliem sua administração, a ponto de ga
rantir a govemabilidade do Estado e até a 
manutenção de S. Ex" no cargo; 

3) Em relação, especificamente, à irres
ponsável acusação sobre a suposta atuação 
desta Bancada, informamos a todos os mato
grossenses, a bem da verdade e cientes da 
responsabilidade de detentores da elevada 
função pública a nós outorgada, que: 

Primeiro, não houve desvio de verbas, 
nem tampouco 'negociata' à luz do dia, me
nos ainda "na calada da noite", que tenha 
retirado do Estado de Mato Grosso, a favor 
do Nordeste, qualquer centavo de recursos 
federais a serem aplicados no ano de 1998. 
Ao conlrãrio, for a elógiável atuaÇão conjunta 
e suprapartidária da Bancada a responsável 



DEZEMBRO DE 1997 ANAIS DO SEKADO FEDERAL 413 

pelo a~mento destas verbas, já que conse
guiu elevar os 599.121.635 milhões propos
tos pelo Governo, para 707.338.802 milhões 
de reais em !avor do Estado. Portanto, uma 
e!evação de 1 08 milhões de reais a mais 
para investimentos nos setores de saúde, 
saneamento, infra-estrutura, educação, agri
cu.ltura, segurança, habitação, transporte. 

· Segundo, se realmente foram destina
dos R$40 milhões ao Nordeste, para irriga
ção, confonme afinma S. Exª, deve ser fruto 
do elevado prestígio dos Exmºs Governado
res daquela região junto ao Presidente da 
República, que assim o propôs em seu pro
jeto original. 

Terceiro, é proibido ao parlamentar ter 
aumentada sua emenda individual, cujo va
lor está fixado em R$1,5 milhão para todos, 
seja do Centro Oeste ou do Nordeste, sen
do, portanto, inverídico que a suposta nego
ciação tivesse sido realizada em favor pes
soal dos representantes do povo matogros
sense neste Congresso Nacional. 

A Bancada Federal de Mato Grosso no 
Congresso Nacional esclarece finalmente 
que, por irresponsabilidade administrativa e 
por insistir em apresentar e defender proje
tas que não poderiam ser enquadrados na 
atividade de irrigação porque pretendiam fi
nanciar a implantação de linhas de alta ten
são de energia elétrica, o Governo do Esta
do vem perdendo volumosos recursos fede
rais aprovados pelos Deputados e Senado
res para projetes de irrigação em Mato Gros
so nos últimos três anos, conforme o quadro 
abaixo: 

1995 Aprovados R$42 milhões, executado ne
nhum centavo. 

1996 Aprovados R$1 O milhões, executados 
R$500 mil 

1997 Aprovados R$23 milhões, executados 
$2.240 milhões 

RESULTADO FINAL 

Do total de R$75 milhões aprovados pela 
Bancada Federal, o Governo do Exm2 Sr. Dante 
Martins de Oliveira somente conseguiu utilizar 
R$2.740 milhões. 

Brasilia, 11 de dezembro de 1997. 
Assinam este documento os Senadores Carlos 

Bezer;a, Jonas Pinheiro e Júlio Campos e os Depu
tados Pedro Henry, Welinton Fagundes, Teté Bezer-

ra, Murilo Domingos, Rodrigues Palma e Rogério 
Silva." 

Não assinaram este documento apenas os 
Deputados Antonio Joaquim e Gilney Viana. 

O Sr. Levy Dias (PPB - MS) - Penmite-me V. 
Ex'l um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Senador Levy Dias, o Senador Júlio Campos está 
usando da palavra para uma comunicação inadiável, 
e, portanto, não pode conceder apartes. 

O Sr. Levy Dias (PPB - MS) - Sr. Presidente, 
sei que na comunicação inadiável não é permitido 
aparte, mas hoje, em virtude do espírito natalino, es
pero que V. Ex", com sua sensibilidade de poeta, 
conceda-me uma breve intervenção de 30 segundos 
para que possa deixar registrado um depoimento. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
(Assentimento da Mesa). 

O Sr. Levy Dias (PPB - MS) - Senador Júlio 
Campos, ouvi com muita atenção a nota da Bancada 
do Mato Grosso que V. Ex" leu. Sem entrar no pro
blema políticc do Estado do Mato Grosso, desejo dar 
um depoimento fundamental e importante. A atuação 
da Bancada do Estado do Mato Grosso no Senado, 
onde acompanhamos mais de perto, tem sido um 
modelo, um exemplo. Todos sabemos das divergên· 
cias políticas que existem em todos os estados, 
mas, em nenhum momento, em nenhuma votação 
de interesse do Estado do Mato Grosso - faço ques
tão de dar o testemunho -, o Estado de Mato Grosso 
deixou de contar com a sua Bancada. Aqui no Sena
do V. Exª, o Senador Jonas Pinheiro, e o Senador 
Carlos Bezerra têm trabalhado sempre no sentido 
dos interesses maiores do Estado do Mato Grosso. 
Sem entrar no problema da Nota Oficial da Bancada 
de Mato Grosso, sem entrar no problema político, 
queria registrar este depoimento porque tem sido um 
exemplo o trabalho da Bancada de Mato Grosso no 
Senado na defesa intransigente dos interesses 
maiores do povo do Estado de Mato Grosso .. 

O SR. JÚUO CAMPOS (PFL- MT) - Muito 
obrigado. IncorpOro o ~rte de V. EXª ao meu pro
nunciamento. Quero dizer que, lamentavelmente, o 
Congresso Nacional além de ser um poder desa~a
do é um poder seJtl recursos para gastar com a Im
prensa. Enquanto isso, ontem o Governo de Mato 
Grosso fez um estardalhaço com fotografias em pri· 
meira página de todos os jornais do Estado, como 
também em campanhas acintosas pela imprensa, 
gastando o dinheiro público para difamar _uma Ban
cada que trabalha unida e que luta pelos mteresses 
de Mato Grosso. 
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Lamento profundamente que nós, Deputados e 
Senadores do Estado do Mato Grosso, terih-amos de 
vir lançar uma nota oficial para desmentir o Governa
dor; Governador que completará três anos de Gover~ 
no no dia 12 de janeiro sem conseguir sequer inau
gurar um obra no Estado do Mato Grosso, embora 
sua arrecadação seja de, em média, R$140 milhoes, 
gastando apenas R$38 milhões com a folha de pa
gamento. Isso indica o desvio constante do dinheiro 
público, não só com publicidade como com outras 
despesas que ninguém sabe a que se referem. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Retomamos à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao Senador Jefferson Pé
res, por permuta com o Senador Romeu Tuma. 

O SR. JEFFERSON PERES (PSDB- AM. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, ocupo esta tribuna para falar em 
meu nome e em nome do Senador Bernardo Cabral. 

Tenho em mãos documento que me foi enca
minhado pelo magnífico Reitor da Universidade do 
Amazonas, Professor Walmir Barbosa, em que ates
ta que aquela instituição de ensino superior reproduz 
em microcosmo o atual processo de desmantela
mento dos recursos materiais, financeiros, adminis
trativos e sobretudo humanos da universidade públi
ca brasileira, objeto de reportagem de capa da revis
ta Veja desta semana. 

O texto dos repórteres Joaquim de Carvalho e 
Ricardo Baltasar, entrelaça dados estatísticos com 
depoimentos pessoais de alguns dos mais expressi
vos nomes da atualidade científica nacional, para 
mostrar que a universidade pública em todo o País 
vem sendo vitimada pelo brain drain em tudo, ou 
seja, a fuga de cérebros para escapar dos baixos sa
lários e das precárias condições de ensino e pesqui
sa. Essas inteligências mig~m em comingentes 
cada vez maiores rumo às instituições privadas de 
ensino superior P. mesmo para fora dt;> estab-
lishment acadêmh.O em geral. 

No Amazonas, muito provavelmente os impac
tos sócio-culturais dessa realidade podem ser consi
derados tantos mais graves quanto maiores são as 
carências da população e o isolamento da nossa re
gião relativamente aos grandes centros de produção 
científica e tecnológica. Gostaria de chamar a aten
ção dos nobres colegas para alguns dos principais 
problemas focalizados pelo reitor da Universidade do 
Amazonas, entidade à qual sou ligado por antigos 
vínculos acadêmicos e pessoais, pois dela fui aluno 

antes de me tomar docente de sua Faculdade de 
t=stU{!Ç>S SociaiS-.- ~- -- ---- - -. -~ 

Valendo-se de dados sócio-econômicos, cole
tad~s por _c)~a~!_o_dp_ vestibula~doaf1() ~as_sa_do, _o 
ProfessorWalmir Barbosa traça um perfil do alunato 
bem diferente dos argumentos que acusam a Uni

versidade pÚblica-de ser um ciuisi6 ·p;;;,ileglado em 
nossa sociedade. Quarenta e nove vírgula seis por
cento dos alunos da Universidade do Amazonas pro
vêm de-escolas públicas. O mesmo documento lem
bra que esse perfil não _CiifE)re •. muito daquele eocon
traCfo~no -cOJ1juntl:l das instituições federa_is de ensino 
superior no País. Cinqüenta e quatro vírgula noventa e 
seis porcento dos universitários brasileiros são oriun
dos das escolas públicas de segundo grau. Apenas 
12,61% pertencem à classe A; 60,6"/o usam transporte 
coletivo para irem à Universidade e nada menos que 

_ 14,6"/o faze111_ es§E!_~rcursoil pépusje çarp~ 
Infelizmente, como observa o Reitor, é muito 

mais fácil noticiar o escândalo diante dos carros no
vos que reluzem em certos estacionamentos univer
sitários do que propor implementar uma estratégia 
de reforma que possibilite a ampliação da participa
ção das classes populares no corpo discente das 
universidades públicas, através de bolsas de estudo. 
Neste ponto, não me refiro, exclusivamente à res
ponsabilidade do Estado que, antes de mais nada, 
precisa sofrer uma ampla reestruturação de seus 
subsistemas tributário e administrativo para ser ca
paz de financiar políticas de desenvolvimento social 
nas áreas da saúde e da educação em todos os ní
veis. Mais que isso, no caso da universidade, é pre
ciso despertar o "auto-interesse esclarecido" dos 
empresários do setor privado em uma parceria que, 
no mundo inteiro, faz avançar a fronteira do conheci
mento e ao mesmo tempo incrementa a produtivida
de e os lucros. 

Mais adiante, o documento da U.A. focaliza os 
importantes e pouco di~lgados resultados de sua 
atuação, particularmente na área da saúde. Repro-
âiizo-aquias palavras ao reitor: . - -

"Tudo isso, além de ser o hospital uni
versitário o único centro de referê_nciª_hoje 
emMaml.uS. capaz de -dar conta dos casos 
mais grãves da população. Conte-se ainda 

. quE!_ são OS pr_ofessort;!Sda área rnédk:a que 
ocupam vári()S cargos na área de saúde do 

- Estado e ainda prestam serviços, cedidos ou 
não, a hospitais públicos, preparando qua
dros nas residências médicas e nos cursos 
de mestrado e doutorado !T'antidos com es
sas instituições. 
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Na área de formação de quadros do
centes, a U.A. é a única em todo o Estado 
do Am~onas. É por essa razão que chega
mos ao interior do Estado e nossa presença 
é cada vez maior em todas as calhas dos 
grandes rios da Amazônia. Através dos pó
los do interior, a Universidade do Amazonas 
atende hoje a 75% dos municípios amazo
nenses com cursos de licenciaturas. plenas 
itinerantes, internato rural, onde estudantes 
de graduação realizam estágios obrigatórios, 
projetos de extensão universitária, assesso
ria e consultorias às prefeituras do interior. 

O Projeto de Interiorização nos toma, 
de fato, uma Universidade do Amazonas. É 
ela que está fazendo as primeiras cirurgias 
cardiovasculares em nosso Estado. Foi ela 
que, neste ano, devolveu a visão a 360 pes
soas com operações de cataratas e implan
tes de cristalino; é ela que vem diminuindo a 
incidência de cárie dental em crianças da 
periferia de Manaus, com tratamento e edu
cação para a saúde; é ela que, através da 
Rede de Assistência à Saúde Indígena, 
atende, no Alto do Rio Negro, à população 
de índios e de ribeirinhos, perfazendo um to
tal de assistência a 27 mil pessoas. Não 
bastasse isso, ainda tem sob sua responsa
bilidade a conservação e preservação da 
maior floresta urbana da América Latina, 
que é o seu Campus Universitário". 

A despeito desse relevante desempenho, Sr. 
Presidente, o pessoal administrativo e o corpo do
cente da UA estão hoje submetidos ao mais longo e 
brutal achatamento salarial da história da instituição. 
Com o tempo médio de serviço de 15 anos, servido
res administrativos com nível superior recebem par
cos R$635,00 mensais, e os de nível médio pouco 
mais da metade disso, R$360,00. A tabela de remu
neração dos professores dispensa comentários. No 
grupo dos que trabalham em regime de dedicação 
exclusiva, os salários são os seguintes: Auxiliar de 
Ensino: R$985,00, Assistente Nível I, com Mestrado: 
R$1532,00, Adjunto-1 com Doutorado: R$2287,00, 
Titular com doutorado: R$3169,00- isto com tempo 
integral e dedicação exclusiva. 

As conseqüências dessa distorção são 
mais uma vez sucintamente descritas pelo Reitor 
daUA: 

"Docentes e cientistas fonnados com re
cursos públicos, desprovidos de toda a espe
rança de dar condições mais dignas às suas 

famflias e ter como trabalhar, estão deixan
do as universidades públicas. Por outro lado, 
o setor privado se completa com recursos 
humanos formados com dinheiro público." 

O Professor Barbosa aponta uma série de fato
res adicionais que agravam o presente quadro e que 
numa reminiscência do conceito de ·causação cir
cular" cumulativa, formulada pelo economista e so
ciólogo sueco Gunnar Myrdal, funcionam a um 
tempo como causa e conseqüência do drain
brain: "impedimento absurdo para repor, mediante 
concurso público, as vagas de professores aber
tas, em função de demissão, morte ou aposenta
doria, compelindo a Universidade a apelar para os 
nefastos contratos temporários preenchidos por 
professores despreparados e desmotivados para 
uma carreira universitária de ensino e pesquisa. 
Uma briga por espaço físico dentro das universida
des, P,Orque o Governg, há muito tempo, não in
veste na expansão das escolas. Falta de investi
mento em laboratórios. Desatualização das biblio
tecas e falta de acesso a novas tecnologias educa
cionais que facilitam a troca de informação e me
lhoram as condições do saber. Finalmente, e via 
de conseqüência, queda do prestígio social do ma
gistério, o que a longo prazo comprometerá irre
mediavelmente a formação das futuras gerações• 
E isso, acrescento eu, longe de restringir-se à es
fera do ensino superior, na verdade contamina os 
escalões inferiores da educação brasileira. Afinal, 
quem formam os professores de segundo grau? 
Onde buscarão meios de aperfeiçoamento didáti
co, seus colegas de primeiro grau? 

Sr. Presidente, Srl's e Srs. Senadores, no 
apagar das luzes de 1997, faço questão de encer
rar minhas atividades desse ano parlamentar soli
darizando-me com as inquietações do magnífico 
reitor da Universidade do Amazonas e valendo-me 
desta tribuna para repercutir esse grito de alerta 
que nos chega das instituições federais de ensino su
perior de todo o País. Em nome do progresso econô
mico, do bem-estar social e da redenção intelectual de 
nossa gente, salvemos esse património de informação, 
conhecimento e saber, antes que seja tarde demais! 
Caso contrário, estaremos condenados à triste condi
ção de órfãos do nosso próprio futuro ... 

Recuso-me a acreditar, Sr. Presidente, que, 
por uma trágica ironia da história, nesse final de 
século e de milênio, exatamente no Governo do 
sociólogo e professor universitário Fernando Hen
rique Cardoso, ocorra o melancólico fim da universi-
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dade pública no Brasil. Sua biografia não merece tal 
ferrete que, certamente, a macularia para sempre. 

Era o que tinha a dizer, desejando a todos os 
Senadores um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Concedo a palavra ao Senador Nabor Júnior, por 
permuta com o Senador José lgnácio Ferreira. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AG. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, a velocidade com que as mudanças hoje 
atingem a sociedade brasileira exige ull)a postura 
atenta, responsável e serena por parte dos seus le
gítimos representantes, principalmente quando re
cordamos os graves problemas ocorridos nas recen
tes décadas, marcadas pelos atos de arbítrio, de vio
lências institucionais e de restrições às mais elemEúi
tares liberdades civis. A consciência coletiva repudia 
qualquer fonna de censura oficial, de cerceamento 
dos direitos de imagem e de informação. Mas vem 
crescendo a cada dia, na mesma forma, a certeza 
de que algo precisa ser feito para coibir abusos, para 
impedir o mau uso de concessões públicas e para 
preservar valores .éticos e culturais mínimos nas 
transmissões de rádio e televisão, notadamente 
quando se voltam para crianças e a juventude. 

Invoco o testemunho de todos os que conhe
cem minha trajetória na vida pública, sempre empe
nhado em defender a liberdade de expressão e con
denar qualquer tentativa de prejudicar o acesso dos 
cidadãos às notícias, à cultura e ao entretenimento. 
É uma trajetória de coerência que me propicia condi
ções objetivas para falar sem falsos moralismos, 
sem a farisaica máscara da imagem mentirosa e ln
sincera. Como cidadão, Parlamentar e ex-Governa
dor, sigo defendendo as franquias democráticas e 
condenando, com igual veemência, a libertinagem e 
os desmandos quotidianamente verificados em nos
sos veículos de comunicação eletrônica. Não são 
coisas excludentes entre si - e vejo que estou em 
boa companhia, nessa postura de repúdio aos ab
surdos praticados, numa atitu::ie compartilhada por 
alguns dos mais sérios jornais brasileiros. 

Na última seL'mda-feira, a Folha de S.Paulo 
expressou sua justa indignação, ao publicar edito
rial sob o título "A TV Aberta Na Sarjeta', c qual, 
decerto, foi lido pela maioria de V. ExBs, mas que, 
por sua importância, merece registro nos Anais do 
Senado Federal, como testemunho para nossos 
pósteros de que não nos omitimos ante questão 
dessa magnitude. 

Rogo a especial atenção da· Casa para esse 
editor:ial, pois nele encontramos um grito de alerta e 
de inconformismo antE! _oS _dE!scalabros já rotineira
mente impostos aos lares, sem quálquer controle ou 
crédito por parte do Governo ou das entidades que, 
supostamente, deveriam regular o teor e a forma das 
emissões de rádio e televisão. 

Diz o editorial da Folha: 

- "Meninas de apenas quatro anos rebo
lando sobre garrafas como se fossem cha
cretes, mulheres nuas servindo de bandeja 
para o repasto de atares num restaurante ja
ponês, deficientes físicos submetidos a .si
tuações humilhantes ou um hennafrodita 
que tem as fotos de sua genitália expostas 

-diante das câmeras. Essas apelações e vul
garidades passaram a integrar a programa
ção das grandes emissoras da TV aberta no 

· País, a ponto de se transfonnarem no princi
pal eixo da chamada "guerra pela audiên
cia". Faz parte dessa escalada de degrada
~cfãe-nívêl da TV o fato de os programas 
também estarem funcionando como cassi
nos eletrônicos. Sorteios que deveriam oe
neficiar instituições 1ilantrópicas são usados 
para estimular a prática do jogo e alimentar 
no espectador, por meio de uma propagan
da tão ostensiva quanto enganosa, a ilusão 
do ganho fácil. • 

Dentro desse quadro desoladc registrado 
pela-Folha de S.Paulo na última ses. -feira, ga-
nha -reak:ê-a perspectiva de que à-te,~ -:ia é' ficar· 

·a.rma -plõ~porque;- em termos-et1cos 'E -- -lf1tatívcis, 
está valendo justamente a lei do •quant pior, me
lhor". Para_ isso, o quE! importa é .exacerbarJs baixos 
instintos das parcelas mais desqualificadas da au
diência, incentivar a insensatez e a cupidez de pais 
tnmmosàrrieritE! irresponsáveis e ganfiarpontos -rio 
IBOPE. Retomemos ao editorial do importante jornal 
paulista: 

"É sintoma dessa perda de parâme
tros mínimos de civilidade o fato de que o 
apresentador Carlos Massa, conhecido 
como "Ratinho", esteja sendo leiloado por 
pelo menos duas emissoras e que seu 
passe esteja hoje fixado em altíssimos va
lores. Ratinho é uma espécie de caricatura 
de um baixo padrão de programação que, 
ao que parece, vai-se tornando hegemónico 
a cada dia." 
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De onde vem esse descalabro? Em que porão 
soturno da consciência nacional estão suas raízes? 
A própria Folha arrisca uma nova explicação para o 
fenômeno e seus sórdidos derivados: 

"É a entrada das chamadas TVs por 
assinatura no País. Mais sofisticadas e vol
tadas a um mercado segmentado, elas te
riam estimulado as grandes redes a apelar 
para formas popularescas, a fim de preser
var audiência. • 

E acentua: 
"seja qual for a razão, o fato é que se 

criou um mal-estar na sociedade diante das 
aberrações da TV. A pior resposta a isso se
ria a volta de qualquer forma de censura so
bre a programação. • 

Mas, louve-se a firmeza com que o grande jor
nal paulistano se posiciona ante a questão, repelindo 
a omissão e a tibieza. 

Na conclusão do editorial, afirma a Folha de S. 
Paulo: 

•o desafio está em encontrar maneiras 
democráticas de reagir a essa situação, bus
cando soluções que não coloquem em risco 
a liberdade de expressão, mas que contem
plem os direitos básicos de cada família e de 
cada cidadão." 

Essas palavras foram publicadas pela Folha 
em sua edição de segunda-feira. E, ontem, o mesmo 
jornal denunciou outra sorte de descalabros pratica
dos pelas redes de TV, abordando a proliferação dos 
sorteios pelo telefone, vulgarmente conhecidos 
como "telessorteios". É uma nova página de invulgar 
lucidez, que também registro, para ser perenizada 
nos Anais da Casa. 

Sob o título de "Telemalandragens", diz a 
Folha: 

"Várias emissoras de TV vêm abusan
do de esquemas promocionais conhecidos 
como "telessorteios": sobre a probidade e a 
legitimidade destss pesam sérias dúvidas. A 
pretexto de realizarem sorteios, pesquisas 
de opinião ou campanhas em benefício de 
entidades assistenciais, eles induzem cente
nas de milha.res de espectadores a jogar 
suas economias em apostas mirabolantes. 
Escandaliza o fato de que, apesar da alega-
da caridade, na prática, as entidades supos
tamente beneficiadas quase nada rece-

bem, como revelaram várias reportagens da 
Folha.• 

O editorial chama a atenção para o fascínio 
exercido pela chamada "telinha" sobre as pessoas, 
notadamente aquelas que constituem as classes 
menos esclarecidas da sociedade - fascínio poten
cializado face ao sonho de ganhar prêmios valiosís
simos, nesta dura época de desemprego, de miséria, 
de exclusões sociais e de distorções nas formas de 
sobrevivência do povo. 

Mas, em última instância, tudo acaba na mais 
desenfreada e condenável jogatina, drenando os 
parcos recursos ainda restantes no bolso do traba
lhador brasileiro. 

Sigamos com a leitura do editorial: 

"Muitas vezes o espectador mais ingê
nuo é capaz de acreditar no que vê, pelo 
simples fato de ser exibido na telinha. Mas a 
possível transformação das emissoras de 
TV em cassino disfarçado, sob as barbas 
das autoridades que deveriam coibir o jogo, 
é altamente preocupante. Têrp proliferàdo 
inúmeros esquemas de captação de recur
sos que parecem mera jogatina. O total já 
arrecadado por tais esquemas, desde de
zembro de 1996, é estimado em mais de R$ 
119 milhões. A TV não pode se tomar uma 
forma de esbulho da poupança popular. O 

.abuso e a ilegalidade, onde forem compro
vados, precisam ser punidos." 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, esses 
editoriais da Folha de S.Paulo, cuja leitura acabo de 
fazer, abordam dois pontos distintos em sua origem 
e nas medidas corretivas que exigem, embora façam 
parte da mesma fonte: o tipo de televisão hoje prati
cado no BrasiL Ou seja, suas correções devem partir 
de princípios diferentes na forma e na ação, embora 
se igualem na origem e nos malefícios causam à so
ciedade: a tavolagem escancarada, a jogatina de
senfreada, o assalto criminoso à bolsa dos cidadãos, 
onde vemos uma sequência de ilícitos penais já de
vidamente catalogados pelas leis e nela encontram 
as penalidades cabíveis; já a ausência de critérios 
éticos e morais na programação exige sensibilidade 
e espírito democrático, para não reincidirmos na 
abominável censura, essa nódoa que macula tantas 
páginas da nossa história. 

O Ministério da Justiça não está inerte quanto 
ao problema das "telemalandragens", como diz, mui
to apropriadamente, o editorial da Folha de S. Paulo; 
o próprio artigo de fundo informa que dentro do pra- . 
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zo de um mês teremos uma posição oficial do Go
verno quanto a essa acintosa exploração da boa-fé 
do povo. Os representantes da sociedade também 
estão se movimentando, ingressando com ações 
junto ao Poder Judiciário e instaurando, na Assem
bléia Legislativa de São Paulo, uma Comissão Parla
mentar de Inquérito. 

Vamos aguardar, agora, que as entidades rep
resentantes das emissoras de rádio e televisão, den
tro de suas inalienáveis obrigações, adotem as me
didas cobradas pela sociedade, para pôr um para
deiro na profusão de abusos cometidos contra a 
consciência dos cidadãos lúcidos e dignos, preser
vando-lhes os lares e as famílias da enxurrada de per
versões que tristemente dominaram a programação 
dias redes que disputam audiência em todo o País. 

Não esqueçamos jamais, todavia, que estamos 
falando de concessões de serviços públicos, delega
ções feitas pelo Poder Público -que, portanto, é por 
elas responsável. Essa responsabilidade final não 
pode ser alienada nem delegada pelo Governo; se 
as entidades representativas das redes não tiverem 
a sensibilidade e o respeito que a opinião pública 
exige, alguém terá de fazer alguma coisa - esse al
guém é o Governo, dentro de suas atnbuições cons
titucionais. A liberdade está acima de tudo, mas não 
se podem admitir, em seu nome, tais agressões à 
dignidade dos cidadãos e das famílias. -

Ainda sobre o tema rádio e televisão, dentro do 
princípio de defender os direitos da sociedade sobre 
as concessões que delega, quero enfocar, mais uma 
vez, a campanha dos concessionários contra a 
transmissão diária da Voz do Brasil. 

E hoje volto a esse tema com a mesma indig
nação das ocasiões anteriores, pois se reforça a 
cada dia o poderoso lobby contra o programa, na 
falsa premissa de que os parcos 60 minutos usados 
em cinco dias da semana causam prejuízos insupor
táveis aos donos das estações. Ora, não custa repor 
a questão em seus precisos termos numéricos: a 
Voz do Brasil dura apenas uma das 24 horas do dia, 
em cinco dos sete dias da semana - e é justamente 
esse período que permite a todos os cidadãos toma
rem conhecimento das atividades de seus repre
sentantes, das decisões de seus dirigentes, das sen
tenças emanadas de seu Judiciário. O que diferencia 
o programa oficial dos noticiários comuns é sua am
pla e total liberdade, acima de critérios editoriais das 
emissoras e dos grupos económicos que as domi
nam acionária e economicamente. 

Condeno francamente, como sempre condenei, 
qualquer agravo à imprensa, à divulgação irrestrita 

de opiniões e de notícias. Mas considero indispensá
vel, também, a divulgação simultânea, em nível na
cional, das atividades dos Três Poderes da Repúbli
ca, divulgação isenta de quaisquer critérios fora da 
fidelidade- às suas decisões, suas propostas e suas 
opiniões. 

O Procurador-Geral da República, Dr. Geraldo 
Brindeiro, prometeu para fevereiro uma posição ofi
cial quanto ao pleito a ele levado pelos emgr~sários 
do -setor de-comunlcaÇ:ao eletrônica~ Antes disso, 
pretendo voltar a discutir essa questão, porque está 
em jogo a outra face-da liberdade de in_f_o_rrna~o: a 
sua~ veiculação- transparente~ tieC sem cortes ou 
acJ_aptações às linhas editoriais e empre~ariais d_as 
emissoras. 

Não temos apenas o direito dE) faz_er chegar 
aos cidadãos que nos elegeram o teor do nosso 
trabalho - isso é mais do que um direito, é uma 
obrigação! 

É um dever inerente aos ·próprios mandatos 
que recebemos e buscamos honrar no dia-a-dia das 
atividades parlamentares. 

Encerrar ou restringir a Voz do Brasil será a 
mesma coisa que amordaçar o Congresso Nacional 
e demolir uma das poucas pontes que ainda nos li
gam, direta e francamente, à consciência de cada ci-

- dadão e à sociedade como um todo. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -

Pela ordem dos inscritos, concedo a palavra ao no
bre Senador Sebastião Rocha. 

Apenas permita-me lembrar que o prazo regi
mental da sessão se encerra às 13h. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT- AP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, utiliza
rei apenas uma parcela do meu tempo, para dar 
oportunidade ao Senador Albino Boaventura, que 
também deseja fazer uso da palavra. 

Escolhi como tema para concluir meu trabalho 
neste período legislativo uma análise do pacote fis
cal do Governo, editado há pouco tempo, e suas re
percussões sobre a economfaeop6vo brasileiro. 

Os amargos frutos do Real 2 constituem nova 
par®lll. cjo preço que a Nação pagará, ainda por 
muito tempo, pela reeleição. Essa, evidenciada está, 
constitui objeto do único e secreto projeto com que 
Fernando_ Henrique Cardosº __ se elegeu presidente 
da RepúbliCa. E o Legislativo, ao qual se transfere a 
responsabilidade por qualquer crise que nos atinja, 
prosseguirá pagando o preço da docilidade com que 
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seus· e amigos íntimos como o Governador Mário_ 
Covas, que desaconselhou a reeleição por sabê-la 
perigosa e inoportuna. Em sua opinião, o Presidente 
deveria, de logo, enfrentar os graves dilemas de cuja 
boa solução dependeria toda a sorte de seu Gover
no. Essas e outras admoestações eram oojelõ de pi~ 
lhérias com que se procurava desmoralizar qualquer 
crítica ao Governo. E a equipe econômica reafirma
va a fortaleza do Real sempre que descia das altu
ras para um monóloqo com a Nação. 

A Folha de S.Paulo ainda nos informa o des
gaste com que o Governo brasileiro foi visto em Lon
dres antes e durante a visita do nosso Presidente. "A 
crise global - diz o matutino - está permitindo que 
até o público original de Fernando Henrique Cardo
so, o académico, faça ironias antes impensaveis" em 
tomo de seu governo. E informa sobre críticas e ad
vertências severas feitas ao presidente brasileiro 
pela The Economist, prestigiosa revista européia, 
publicando texto com uma foto "de FHC tendo ao 
fundo uma enorme bandeira brasileira" com a legen
da ··cardoso, ordem, progresso- e estagnação", e, 
na semana seguinte, matéria com título aínda mais 
duro: "O Brasil próximo do abismo'. 

Sr. Presidente, quero dizer que essas críticas 
não nos trazem satisfação. São fruto de preocupa
ção nossa também, mesmo que pertencerites-auiri 
partido de oposição. 

Vou concluir, Sr. Presidente, formulando votos 
para que o acerto e a lealdade da Mesa Diretora, 
presidida neste momento pelo eminente Senador Ro
naldo Cunha Uma e na pessoa também do Presidente 
Antonio Carlos Magalhães, ao advertir o Governo con
tra novas medidas de opressão popular, corno se deu 
na questão do Imposto de Renda, tenham, de uma vez 
por todas, feito com que o Presidente Fernando Henri
que Cardoso encare a realidade e busque, doravante, 
efetivas soluções para nossos problemas, enfrentando 
a crise que nos assola com visão de estadista e não 
de fabricantes de pacotes que têm corno denominador 
comum aumentar impostos que já sufocam o brasileiro 
médio ou adotar medidas que redundem em mais de
semprego. E, após o desastre, retomam à iniciativa pri
vada, fiéis à sua vocação. 

Solicito ainda que meu pronunciamento seja 
transcrito na íntegra nos Anais do Senado. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, também 
manifestando meus votos de Feliz Natal, Próspero 
Ano Novo a todos os Senadores, funcionários do 
Senado, imprensa e a todo o povo brasileiro. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

DEZEMBRO DE 1997 

{SEGUE NA ÍNTEGRA_ O DISC_UR_S_O 
DO SR. SEBASTIÃO ROCHA:) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
_ SR SEBASTJÃQ ROCHA EM SEU DIS

CURSO: 
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se

nadores: 
Os amargos frutos do Real 2 constituem nova 

parcela do preço que a Nação pagará, ainda por 
muito tempo, pela reeleição. Essa, evidenciado está, 
constituiu objeto do único e secreto projeto com que 
Fernando Henrique Carcjoso se elegeu Presidente 
da República. E o Legislativo, ao qual se transfere a 
responsabilidade por qi.Jéllquer crise qUe nos atinja, 
prosseguirá pagando o preço da docilidade com que 
tem atendido a impOsiÇões-ecapiichos do-atuar-<30-
vemo, em seu afã de perpetuar-se. 

O recente pacote desnuda a insensibilidade do 
Presidente em face dos problemas sociais, que se 
agravarão com novas legiões de desempregados, ví
timas da recessão imposta pelo Governo, por tempo 
indeterminado. Finalmente, o Real 2, com o vasto 
elenco de medidas que o integram, tem o dom de 
exibir uma característica do atual Presidente: jamais 
é responsável, pois a outros atribui as conseqüên
cias de seus erros e equívocos. 

~~\"eqUipe econômica, por sua-vez, -revela-se se
melhante __ àquelas a qy~_n_o passado, se confiou a 
tarefa de pôr ordem nas finanças nacionais: até à 
véspera do Plano, afirmava a fortaleza indestrutível 
do real, menosprezando as advertências feitas por 
tantos, interna e externamente, apontados como "di
nossauros", adversários da globalização. 

Venceu o Presidente da República a luta pela 
reeleição, batalha travada com afinco e que o ex
Presidente Juscelino Kubitschek, no auge de seu 
prestígio popular, não quis endossar, repudiando os 
áulicos que a sugeriam, em atitude de fidelidade a 
ideais republicanos. 

O pacotaço é duro e dele decorrerão, rápida e 
inevitavelmente, pesadas conseqüências para traba
lhadores que ficarão sem emprego, bem como para 
a classe média em processo de extinção. 

Senhor Presidente, 
O Real 2, que tantas mudanças já sofreu visan

do à correção de erros e equívocos de seus formula
dores, atingirá um País cuja resistência está sobre
modo reduzida. O desemprego cresce a cada mês. 
A saúde pública deixou de ser problema do Govenno 
para tomar-se mero negócio, de prodigioso rendi
mento, corno demonstra a multiplicação espantosa 
de empresas de seguro e serviços de saúde, parale-
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lamente à liquidação da rede hospitalar pública, que 
o pacote estende aos hospitais de entidades benefi
centes, como as Santas Casas de Misericórdia. 

A segurança pública constitui problema que se 
agrava sempre, pois também deixou de ser questão 
de Governo. Esse nada tem a ver com episódios 
como a chacina no Pará; o óbito em massa de pa
cientes submetidos a tratamento qe hemodiálise; a 
mortandade de idosos recolhidos <:1 asilos sustenta
dos por verbas públicas e tantos infortúnios que pas
saram a caracterizar a vida em nosso País. A tudo o 
Governo é indiferente. 

A tal ponto chegamos, Sr. Presidente, que se 
toma paradoxo explicar a razão de ser do Governo. 
A segurança pública e individual se tomou lucrativo 
comércio, em que as empresas especializadas proli
feram. O mesmo ocorre com a saúde e começa a se 
dar com a Previdência, essas últimas devendo, em 
breve, constituir próspero negócio, há muito ambicio
nado pelo capital internacional, ao qual logo estarão 
entregues. Livre de tantas questões, restará ao Go
verno dedicar-se à promoção do País no exterior e à 
árdua tarefa de assinar as Medidas. Provisórias. 

Senhor Presidente, 
Em seu artigo de domingo último, na Folha de 

S.Paulo, o Deputado Roberto Campos, insuspeito 
para o Presidente e sua equipe económica, demons
tra inquietação pelo caminhar do governo liberal, há 
tantos anos por ele almejado. Logo de início, adverte 
para a necessidade de que o déficit em conta cor
rente nunca uHrapasse 2% a 2,5%. Declara ter sido 
o pacote concebido 'num fim de semana, por buro
cratas cansados', apresentando 'sintomas de auto
fagia e sadomasoquismo'. E faz indagação que per
manecerá sem resposta, por parte do Governo: 'Por 
que essas providências não foram tomadas antes, 
para prevenção da crise, e não apenas agora, para 
correçáo de seus efeitos?'. Aponta, assim, a respon
sabilidade do Governo pela crise atual. 

Senhor Pre$idente, 
Nunca faltaram advertências ao Presidente da 

República, inclusive de partidários seus, amigos ínti
mos como o Governador Mário Covas, que desacon
selhou a reeleição, por sabê-la perigosa e inoportu
na. Em sua opinião, o Presidente devia, de logo, en
frentar os graves dilemas de cuja boa solução de
penderia toda a sorte de seu Governo. Essas e ou
tras admoestações eram objeto de pilhérias, com 
que se procurava desmoralizar qualquer crítica ao 
Governo. E a equipe económica reafirmava a fortale
za do real, sempre que descia das alturas para um 
monólogo com a Nação. 

Grande beneficiário do Plano concebido e ado
lado pelo Presidente Itamar Franco, o Presidente 
Fernando tJenrig).!e º"~doso. não q!J~ abra~r as 
medidas já àquela época apontadas como impres-
cindíveis ao êxito, a longo prazo, do ReaL Isso, por
que sua ambição era perpetuar-se na presidência. 
Daí lançar-se logo a essa luta, que a História mos
trará inglória, tomando-se, dessa forma, o grande 
responsável pelas dificuldades que nos cercam. 
Dessa forma entendemos sua despreocupação pela 
principal das reformas, já preconizadas no governo de 
seu antecessor: a reforma fiscal. Talvez por temer o 
tremendo choque de interesses que envolveria qual
quer proposta nesse sentido. O assunto já não implica 
apenas interesses da classe obreira, nem de meros 
funcionários e velhos aposentados, mas das classes 
mais poderosas do País, sem cujo apoio o Presidente 
não poderia dispor do poderio publicitário que tem sus
tentado sua imagem, ocultando o contínuo desgaste 
de seu governo perante a opinião pública 

A mesma Folha de S.Paulo, desse úHimo do
mingo, publicou entrevista com o diretor do Instituto 
de Desenvolvimento Internacional, da Universidade 
de Harvard, professor Jeffrey Sachs, que o matutino 
paulista considera 'um dos mais renomados econo
mistas internacionais'. À indagação se 'o Brasil está 
vulnerável ao contágio asiático", responde: 'Não tenho 
a menor dúvida. A vulnerabilidade continua porque os 
operadores do mercado financeiro global estão de 
olhos abertos em busca de moedas sobrevaloriza
das e de países que têm contado pesadamente com 
capital internacional de curto prazo. E o Brasil, certa
mente, cai como uma luva nessa descrição'. 

Ainda a Folha de S.Paulo nos informa do des
gaste com que o governo brasileiro foi visto em Lon
dres, antes e durante a visita do nosso Presidente. 'A 
crise global - diz o matutino - está permitindo que 
-até o público original de Fernando Henrique Cardo
so, o acadêmico, faça ironias antes impensáveis' em 
tomo de seu governo. E informa sobre críticas e ad
vertências severas feitas ao presidente brasileiro 
pela The Economist, prestigiosa revista européia, 
publicando texto com uma foto 'de FHC tendo ao 
fundo uma enorme bandeira brasileira• com a legen
da 'Cardoso, ordem, progresso - e estagnação', e, 
na semana seguinte, matéria com título ainda mais 
duro: ·o Brasil próximo do abismo'. 

Senhor Presidente, 

Essas críticas não nos trazem satisfação. São 
fruto da preocupação com que observamos o agra
vamento das falhas do Governo, das quais resulta
rão sempre maiores sofljmentos para a grande mas-
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sa dos brasileiros. A cada dia se toma necessário o 
esclarecimento da Nação, em face do desempenho 
com que se procura apresentar o Congresso como 
responsável pelos erros e desacertos governamen
tais. Além de inverídica, a afirmativa é antidemocráti
ca, e deve ser repelida com a informação aos brasi
leiros sobre as questões nacionais. 

É preciso repetir que o Congresso nàda negou 
ao Presidente Fernando Henrique, dando-lhe tudo 
que pretendeu, a começar pelo direito de reeleger
se. Essa a sua culpa. Aprovou todas as proposições 
pelas quais se interessou o Governo, como ora está 
se dando com os projetas de Reforma Administrativa 
e da Previdência. Quanto à Reforma Fiscal, a mais 
importante de todas, diz-nos, o Deputado Roberto 
Campos, aliado do Governo, em seu artigo desse 
domingo, que 'o Executivo apresentou, pela primeira 
vez, idéias globais sobre a reformulação do sistema 
tributário', acrescentando que 'isso toma ainda mais 
desaconselhável o pacote fiscal de emergência, que cria 
atritos desproporcionais ao seu rendimento e perpetua a 
tradição de pacotes de fim de ano' Que assim seja! 

Concluindo, Senhor Presidente, formulo votos 
para que o acerto e a lealdade de Vossa Excelência, 
ao advertir o Governo contra novas medidas de 
opressão popular, como se deu na questão do im
posto de renda, tenham, de uma vez por todas, feito 
com que o Presidente Fernando Henrique Cardoso 
encare a realidade e busque, doravante, efetivas so
luções para nossos problemas, enfrentando a crise 
que nos assola com visão de estadista, e não de fa
bricantes de pacotes que têm como denominador 
comum aumentar impostos que já sufocam o brasi
leiro médio ou adotar medidas que redundem em 
mais desemprego. E, após o desastre, retomam à 
iniciativa priva:âa, fiéis à sua: vocaçao. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Ronafdo Cunha Lima) -

V. Ex'! será atendido na forma regimental. 
Consulto a eminente Senadora Junia Marise, 

próxima oradora inscrita, ·se deseja fazer uso da pa
lavra, já que, regimentalmente, dispomos de apenas 
4 minutos para o final da sessão. 

A SRA. JUNIA MARISE (Bioco/PDT - MG.) -
Sim, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Tem a palavra V. Ex". 

A SRA. JUNIA MARISE (Bioco/PDT - MG. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora
dora.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, inicialmen
te, solicito a V. Ex", como hábito regimental nesta 
Casa, que prorrogue por mais alguns minutos a ses-

são para que eu possa me manifestar desta tribuna 
do .Senado Federal, praticamente na última sessão 
legislativa do ano de 1997. 

A minha fala resume-se em tecer aqui alguns 
comentários, num ambiente de reflexão nacional, so
bre o ano de 1997. O Brasil e o nosso povo tem sido 
a cada momento impulsionado a momentos de gran
de reflexão, de indignação, de alegria e de tristeza. 
Neste momento em que encerramos o ano de 1997, 
tenho a certeza de que falo pelo sentimento de toda 
a Nação. Fomos surpreendidos com as turbulências 
internacionais que trouxeram ao nosso País os re
sultados nefastos da falta de correção de rumos, que 
deveria ter sido adotada na política económica brasi
leira e na estabilidade da nossa economia. 

Fomos surpreendidos com o pacote monetaris
ta e o pacote fiséal e, mais uma vez, a Nação é con
vocada a pagar um preço alto, a pagar um preço que 
confisca parcelas consideráveis dos rendimentos 
dos nossos trabalhadores, e, particularmente, da so
frida classe média em nosso País. 

A Nação se colocou perplexa diante de uma 
iniciativa equivocada do Governo, na pretensa ne
cessidade de economizar R$21 O milhões, suspen
dendo o auxílio/benefício para os idosos e para-os 
nossos deficientes. Falo como Senadora da Repúbli
ca, neste momento, mas como uma cidadã, uma ci
dadã que conhece, de perto, a vida daqueles que 
chegam à terceira idade, com seus cabelos branCXls, 
surpreendidos muitas vezes e acometidos por doen
ças, e daqueles que, por infelicidade, sobrevivem 
nas cadeiras de rodas ou não têm a felicidade de ter 
a audição ou a visão. 

Recentemente, desta tribuna, apelei ao Presi
den_te_ cja. Rep_új;Jljg~ pa@_ que retirasse ~s~ -~ida. 
provisória tão perversa, que violenta a dignidade do 
nosso País e da Nação, porque atinge exatamente 
aqueles que sobrevivem à custa desse auxilio bene
fício, que não é suficiente, para a maioria, sequer 
para aviar a receita médica necessária ao controle 
das suas enfermidades. · 

O SR. PRESIDENTE (Albino Boaventura) -
Senadora Júnia Marise, peço licença a V. Ex" para 
prorrogar o tempo regimental, que terminou, a fim de 
que V. Ex" termine a sua exposição. 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT - MG) -
Obrigada, Sr. Presidente. 

Estamos encerrando, portanto, este ano de 
1997,-com a visão de que cumprimos o nosso dever 
no Senado da República e neste Congresso Nacio
nal, mas, por outro lado, com a visão de quem, como 
toda a Nação brasileira, está certa de que, a partir 
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do ano que vem, haveremos de pagar um preço mui
to alto para atender às necessidades do Governo, 
que deseja arrecadar e economizar R$20 bilhões. 

Por outro lado, as estatísticas oficiais estão de
monstrando claramente que o desemprego continua 
crescendo no nosso País. O DIEESE, uma entidade 
que sempre foi reconhecida e valorizaoa pelo próprio 
.Presidente Fernando Henrique Cardoso, que, no 
passado, ocupava a tribuna do Senado para mostrar 
ao País as estatísticas oficiais daquel~ instituto, para 
mostrar o desemprego, as carências sociais e a ne
cessidade de um plano alternativo que pudesse resga
tar a pobreza e o emprego no nosso País, pois bem, o 
DIEESE, mais uma vez, reafirma o que a Nação, todos 
os dias, vem comprovando em todos os Estados, e 
principalmente nas principais capitais brasileiras. 

Só no meu Estado, Minas Gerais, as estatísti
cas demonstram que chegamos a quase 500 mil de
sempregados. Na Região Metropolitana de Belo Ho
rizonte, na Capital do nosso Estado, que comemora 
hoje cem anos de fundação, temos uma estatística per
versa, demonstrando que há 238 mil desempregados. 

Nós encerramos o ano de 1997 com a cons
ciência do dever cumprido no Senado da República. 
Aqui cheguei, eleita em 1990, pela vontade e pela 
confiança dos mineiros, com muitos .sonhos e com 
muitos desejos; com o sonho de, através deste ins
trumento, a tribuna do Congresso Nacional, atuar e 
trabalhar para propiciar as condições necesSárias e 
mínimas para o desenvolvimento económico do 
nosso Pais e retirar o Brasil do mapa da fome, do 
mapa da miséria e das estatísticas m).lndiais. Dados 
da Organização dos Estados Americ:;anos demons
tram estar o Brasil à frente apenas do Haiti, por ser 
um país em que existe uma população de cerca de 
40 milhões de cidadãos que vivem na mais completa 
e absoluta miséria. 

Cheguei aqui, Sr. Presidente, com todos estes 
sonhos. Com o sonho de poder realizar mudanças 
por meio deste mandato que o povo tem me confia
do, propondo iniciativas parlamentares, assumindo 
posições neste plenário de modo a que pudésse
mos, juntos, contribuir para que a nossa Nação se 
revigorasse nas suas prioridades sociais. Continuo e 
continuarei acalentando este sonho, para que possa
mos construir um Brasil socialmente justo. 

Hoje temos um quadro que demonstra clara
mente a situação social do nosso País em face da 
omissão do Governo, que até agora não estabeleceu 
o seu pacto social, do qual deveriam fazer parte a 
construção de moradias populares e medidas nas 
áreas da educação, do saneamento básico e, princi-

palmente, o acolhimento das crianças que peregri
n.am pelas ruas das principais capitais brasileiras. 

Temos hoje um enorme contingente de sem
terra, e s~m~t~to~_TQ9os -~~e_si:J_rªsileiro_s gue andam 
pelas ruas das nossas cidades estão a esperar e a so
nhar também com o direito a um pedaço de chão para 
trabalhar e a um teto para abrigar os seus filhos. 

Sr. Presid~n~~ Sr"$ 51 Srs. Senadores, certa
mente o País inteiro acompanha os debates e os tra
balhos do Senado Federal. Tenho recebido manifes
tações de todo o Brasil, por meio do programa Voz 
do Cidadão, do Senado Federal. Tenho tido interes
se em ler cada sugestão que chega ao meu conheci
mento. Em todas elas sinto que o País inteiro acom
panha os trabalhos não apenas dos representantes 
de cada Estado, mas do conjunto de todos os Sena
dores da República. 

É: por isso que, nesta o!'Qrtu_nidade, concluindo 
o nosso pronunciamento, queremos manifestar a 
nossa convicção de que é sempre importante manter 
viva a esperança nos nossos corações; manter sem
pre viva a expectativa de melhores dias para o nos
so País, para que possamos - quem sabe, um dia -
ver esta Nação se colocar de pé diante de todos, 
para que, nesta Nação, não haja mais discriminaçõ
es entre homens e mulheres, entre brancos e negros 
e entre ricos e pobres. 

É assim, Sr. Presidente, que, como cidadã e 
Senadora da República, sonho com este País, para 
que possamos, sim, consolidar a verdadeira demo
cracia, que, no passado, nos levou, a todos, às ruas 
de todo o País, quando me transformei, nos momen
tos memoráveis da vida pública nacional, em uma 
operária da construÇão démocrática. 

Nessa concepção, entendo que temos que 
continuar lutando com nossos olhos e nossas aten
ções voltadas para o futuro do nosso País, para que 
possamos consolidar a democracia que desejamos. 

O SR. PRESIDENTE (Albino Boaventura) - ln
formo à nobre Senadora que seu tempo regimental 
está esgotado. 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT - MG) -
Estou concluindo, Sr. Presidente. Agradeço a genti
leza da generosidade regimental de V. Ex", digno 
representante do grande Estado de Goiás. 

Concluindo, expresso aqui o sentimento de que 
devemos manter sempre viva a esperança, a con
fiança no futuro e nossa luta pela preservação dos 
ideais democráticos. É o que desejo, portanto, aos 
meus conterrâneos de Minas Gerais, de todas as re
giões do nosso Estado, que, como diziam Juscelino 
Kubitschek e Tancredo Neves, são várias: temos lá 
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reg1oes mais prósperas, como temos regiões mais- decorrenda de seus -feciir5ós publicitários, quer do 
pobres. Mas é esse o sinal da nossa solidariedade __ poder de coerção que-o caracteriza. 
permanente a esse Estado que me fez a sua repre- _É preeíso ·que câ socieâadê õrasilelra saiba de 
sentante na Câmara Municipal de Belo Horizonte, na que são nos órgãos técnicos das duas Casas do 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, na Câmara Congresso Nacional que_se processa o trabalho !e-
dos Deputados, como Vice-Govemadora, como Go- gislativo permanente, em ritmo adequado, pois a 
vemadora em exercício de Minas Gerais e, agora, pressa é aliada do equívoco e do erro. São e!es que 
como Senadora da República. muitas vezes decidem o futuro de determinadas ma-

Neste instante em que se encerram as sessões térias_, pelo poder terminativo que lhe é conferido. 
deliberativas do Congresso Nacional, desejo a todos o Plenário só desperta ó inferésse-dos meíós 
os nossos compatriotas, homens e mulheres, um de comunicação quando nele se travam acalorados 
Natal e um final de ano de grandes alegrias no con- e intensos debates sobre temas importantes, polêmi-
vívio com suas famílias, fazendo votos de um 1998 cos e atuais, mas esses nem sempre caractErizam a 
com esperanças renovadas na construção de um rotina das votações das diversas leis que regula-
Brasil cada vez mais justo e social. mentam o funcionamento do Estado e a vida dos ci-

Muito obrigada, Sr. Presidente. dadãos brasileiros. 
Durante 0 discurso da Sra. Júnia Mari- Porém, o Congresso Nacional tem cumprido o 

se, 0 Sr. Ronaldo Cunha Uma, tg Secretá- seu papel. Durante o ario ql.le se-encerra,- proposiçõ-
río, deixa a cadeira da presidência, que é es de máxima importância para o País foram exami-
ocupada pelo Sr. Albino Boaventura. · nadas e votadas, a despeito de profundas discordân

cias, alcançando-se o mlnimo de consenso indispen-
0 SR. PRESIDENTE (Albino Boaventura) - sável à boa decisão. 

Estamos chegando ao final da presente Sessão Le- Do início dos trabalhos , em 17 de fevereiro, 
gislativa. Quero, nesta hora, agradecer a todos os até 0 final de novembro, o Senado Federal apreciou 
Senadores e Senadoras pelos momentos que passei um total de 488 matérias, das quais 384 foram apre-
nesta Casa. Estarei terminando aqui es5é período vadas e mais de 95 arquivadas. Destaco as aprova-
de tempo que me foi concedido como suplente do ções do Código Civil; as novas regras para o Siste-
Senador Mauro Miranda. Desejo a todos vocês um ma Financeiro Imobiliário; que estabelece a gratuida-
feliz Natal e um próspero Ano Novo! . de da primeira cópia das certidões de nascimento e 

O SR. PRESIDENTE (Albino Boaventura) - Os óbito, e também da 2ª via, quando for comprovada a 
Srs. Senadores Casildo Maldaner, Esperidião Amin, pobreza do requerente; que facilita a transferência 
Roberto Freire, Carlos Bezerra, Leomar Quintanilha, do imóvel financiado pelo Sistema Financeiro da Ha-
Otoniel Machado, Jonas Pinheiro e Albino Boaventu- bitação; que autoriza os aposentados que voltarem a 
ra enviaram discursos à Mesa para serem publica- trabalhar a sacar o saldo do FGTS, caso deixem o 
dos na forma do disposto no art. 203 do Regimento novo emprego; o Fundo de Aposentadoria Progra-
lntemo. maâa lndivlauar.:.-t=APr;o Planoâe lncé11t1Vo ãApo.:-

S. Exªs serão atendidos. sentadona-Programada lndividualeaealorosá dls.:-
0 SR. CASILDO MALDANER (PMDB - SC) - cussão sobre os planos de saúde, dentre outras. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao término da Reafirmo que geralmente são injustas as criticas 
3ª Sessão Legislativa da 5Qi! Legislatura,. toma-se que nos têm sido feitas. O Congresso Nacional tem 
necessário divulgar o intenso trabalho realizado pelo dado -prova inequívOCa-deC!edcição- ao-diSCIJtir e-vofar 
Congresso Nacional, no decorrer deste ano, para todas as mensagens que lhe são encaminhadas, dan-
que a Nação brasileira dele tenha conhecimento. do assim uma resposta aos anseios da sociedade. 

Essa tarefa se impõe em face do modismo dis- Freqüentemente ficamos com o ânus da res-
seminado na mídia de criticar o Poder Legislativo, ponsabilidade pelos problemas que o Brasil enfrenta. 
muitas vezes injustamente, desinformando em vez Nos últimos dias, ficóú rem dáro · qu_e_o -projeto- da 
de informar. reforma fiscal, tão necessária para equilibrar a nossa 

O mais lastimável em tudo isso é que o Poder economia e alentar as contas governamentais, é 
Executivo não raro contribui decisivamente para tal muito mais urgente do que os complexos projetes de 
distorção. Exercendo poderosa influência sobre os reforma administrativa e da previdência, que o Go-
meios de comunicação em nosso País, ele conse- vemo quer ver aprovados, a qualquer preço. Isto 
gue impor sua ótica equivocada e parcial, quer em ocorreu, porque o Poder Executivo passou longo 
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tempo preocupado quase que exclusivamente com a 
reeleição, e tudo ficou paralisado até que esta fosstl 
aprovada. 

Apesar de todos os esforços que empreende
mos ao longo deste ano, ficou latente que o Governo 
Federal foi imprevidente quando administrou estes 
primeiros três anos através de Medidas Provisórias, 
usurpando, às vezes, as atribuições legislativas des
ta Casa. Entendemos, ainda, que o Executivo sofreu 
crise de credibilidade ao deixar uma significativa la
cuna quanto a implantação de programas sociais que 
melhorassem a vida do brasileiro. Dentre estas, desta
co a situação caótica da saúde no país, o alto índice 
de desemprego, o êxodo rural que tem provocado o in
chaço das grandes cidades, falta de uma política agrí
cola que subsidie, em melhores condições, o pequeno 
e médio agricu~or que vive exclusiva,mente da terra e o 
crescente índice de violência causada pela falta de se
gurança pública e que, segundo alguns especialistas, 
tem origem nos baixos salários e na fome. 

Além desses problemas, recentemente o 
"crash" da bolsa de valores do Su<;leste Asiático, um 
verdadeiro "EI Niiio econõmico•, colocou em evidên
cia a fragilidade da nossa economia. Em contraparti
da, nossas autoridades financeiras, editaram um "pa
cote de medidas econõmicas• que contrariaram, em 
grande parte, não só os interesses da classe média, 
mas também da classe trabalhadotp.. 

Todos esses assuntos foram objetos de minha 
preocupação, materializados através de discursos 
desta tribuna, onde apelei ao Executivo que redire
cionasse esses programas sociais, com maior_ênfa
se para a saúde e para a agricultura. 

Apesar deste quadro adverso, nem tudo está 
perdido. Nós temos capacidade de superar, com 
harmonia e convivência pacífica, esses conflitos e di
ficuldades para reencontrarmos o caminho do de
senvolvimento e do progresso. 

Os principais problemas estão sendo vencidos, 
pois o Brasil é um país determinado na busca de um 
futuro melhor. Além da preocupação com a estabili
zação da moeda, há, é claro, muitos problemas não 
solucionados e que estão a merecer especial aten
ção do Governo Federal e a constante vigilância do 
Poder Legislativo. 

Sr. Presidente, apesar das dificuldades, algo 
foi feito. Muitos passos foram e continuarão a serem 
dados em direção a um país mais justo, sem fome , 
sem miséria, com um complexo de saúde que aten
da, principalmente, às classes mais pobres. 

Ao chegarmos ao final de mais essa sessão le
gislativa, registro a minha certeza de que, com honra-

dez, estou cumjJrindo a m~ssâo qu~ me foi conferida 
pelo povo catarinense de representá-lo nesta Casa. 

E, ao adentrarmos dezembro, mês em que to
dos os pensamentos e corações estão enlevados 
pelos espírito natalino, desejo a todas famílias deste 
país , em especial às catarinenses, que tenham um 
natal de muita esperança, fé e solidariedade , para 
que, através do nosso trabalho, possamos juntos 
continuar a sonhar com um país melhor. 

Era o que eu tinha a dizer. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero trazer ao co
nhecimento desta Casa, assim como de toda a popula
ção brasileira, graças aos novos veículos de comuni
cação disponibilizados para divulgar as atividades par
lamentares, uma amostra dos malefícios que os meios 
de comunicação podem trazer quando utilizados de 
forma sensacionalista ou com enfoque inadequado so
bre situações ou fatos que merecem divulgação. 

Recebi cópia da correspondência encaminhada 
ao Presidente e Editor da revista Veja pela Câmara 
Municipal de Camboriú, no meu Estado de Santa 
Catarina, por causa de uma reportagem da citada re
vista, cujos efeitos perniciosos atingiram profunda
mente a economia dessa localidade. 

- O que fez o conceituado periódico, que tanto 
malefício causou à linda cidade de Camboriú e ou
tras-da-região, senhoras e Senhores Senadores? 

Simplesmente veiculou matéria irresponsável, 
com chamada na capa em letras garrafais, na edição 
de nº. 1524, de 03 de dezembro de 1997, com os 

- -seguintes aízeres: "O EL NINO VAI TRAZER CHU
VA PARA O SUL E SOL PARA O NORDESTE." 

Ora, todos sabemos que as previsões meteoro
lógicas são passíveis de erro, existindo até um certo 
descrédito quanto ao seu grau de acerto, a ponto de 
um número razgável_de pessoas dizerem espirituo
samente: "A previsão é de que vai chover? Então vai 
fazer sol." 

Aliás, o fenômeno El Niiio virou o "bbde expiató
rio" para tudo que tem acontecido com relação ao clima 
durante todo este ano. Se chove, é culpa do El Niõo; se 
há uma seca prolongada; a culpa é do El Niiio. Mas daí 
a inferir, até mesmo em tom de adivinhação ou profecia, 
que o verão no iitoral catarinense ia ser imprestável para 
o turismo vai uma áiS!ância enorme que indica um grau 
elevado de irresponsabilidade e que causou um prejufzo 
·irreparável para a região. 

Contra esse tipo de matéria quero lavrar aqui o 
meu protesto e afirmar que a liberdade de imprensa 
não se pode prestar a esse tipo de comportamento. 
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Permito-me citar, aqui, trecho da missiva ende- voadas de final de tarde. Essa é a expectativa dos 
reçada pelo Presidente da Câmara Municipal de meteorologistas do CLIMERH- EPAGRI. Se persis-
Camboriú, Vereador Antônio Manuel Soares Santa,__ ti(e_s_s.a_temperatura baixa podemos dizer que são 
ao Presidente e Editor da revista Veja, que dá uma grandes as chances de termos um verão típico no li-
idéia do estrago causado pela inoportuna matéria: torai catarinense ... O fenômeno El Ninõ, ao que tudo 

"Visíveis são os prejuízos ocasionados em ra- indica, não vai afetar de maneira decisiva o clima du-
zão desta reportagem, inclusive, com o cancelamen- rante o verão em Santa Catarina'." 
to de reservas em hotéis, que atinge a níveis consi- Esperámos que-osresponsáveis pela edição 
deráveis, chegando-se a quase 63% (sessenta e do conceituado periódico que causou esse mal estar 
três por cento). · à população e aos dirigentes do Balneário Camboriú 

Tendenciosa e descabida de verdade·a afirma- e outras cidades da região reconheçam sua falha e 
ção de que o verão sulino seria repleto de chuvã;----publiquem matéria com igual destaque sobre o. en-
com a ocorrência de cataclismo com enchentes e cantador verão dessa região, minorando, assim, os 
outras tragédias decorrentes do EI Niiio." efeitos maléficos da r':portagem anterior. 

O Presidente da Câmara Municipal de Cambo- Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
riú afirma, ainda, que "o verão na Região Sul será O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco!PPS - PE) -
como todos os outros, senão, ainda mais ensolara- Sr. Presidente, Sr% e Srs, Senadores, o Governo 
do, mais quente e de maior qualidade, em razão das brasileiro acaba de adotar uma medida importante 
melhorias nas infra-estruturas turísticas, sobretudo para a cultura de Pernambuco e, consequentemen-
no Balneário Camboriú, com aperfeiçoamento da te, do Brasil. Vai desapropriar um imóvel localizado 
rede hoteleira, serviços de bares e restaurantes, em- na atual rua do Bom Jesus, antiga rua dos Judeus, 
befezamento urbanístico, construção do Cristo-Luz, na ilha do Recife - área tombada e restaurada ·, 
e outros investimentos significativos, visanao o maio-r - --onde funcionou a priméirasinagoga elo novo mundo, 
conforto aos turistas". para instalar o Memorial da Cultura Judaica. Com 

O mínimo que se deveria esperar da revista esta atitude, o Brasil homenageia os cristãos novos 
Veja, para minorar os prejuízos que já vêm ocorren- que apertaram em nossas terras na segunda meta-
do, seria a publicação de uma matéria apontando de de 1500 e que estiveram na gênese da formação 
para um bonito e ensolarado verão, como já está de nossa gente e da própria civilização brasileira. 
acontecendo na Região Sul, para desfazer a idéia Como resultante desta iniciativa, segundo infor-
que a revista sugeriu, por meio de tão maléfica re- mações, uma maquete êom detalhes da antiga rua 
portagem, de que estaria visando a favorecer o turis- dos -Judeus, com- destaque para os prédios de nú-
mo nordestino, desviando a demanda, maior a cada meros 197 e 203, está sendo . construída e deverá 
verão, do maravilhoso litoral catarinense, para as ser levada pelo presidente Fernando Henrique Car-
plagas do Nordeste. Quero deixar claro que reco- doso a Israel, em janeiro. Ela integrará o Museu da 
nheço que o Nordeste tem imperdíveis belezas natu- Diáspora, em Tel Aviv. 
rais, fazendo jus a que também se incremente o tu- Conforme relata o jornalista e pesquisador Leo-
rismo nessa região, mas isso não tem de ser feito nardo Dantas, Recife tey~a hon.ra_de converter~se 
necessariamente sacrificando-se a economia do Es- no berço da prese-nÇél de-fudeus em terras do novo 
tado que tenho a honra de representar nesta Casa. mundo. Este fato tomou-se ainda mais acentuado 

Citarei outro trecho do protesto da Câmara Mu- entre 1634 e 1654, quando os dominadores holande-
nicipal de Camboriú, para realçar a necessidade de ses, e de acordo com o edital dos Estados Gerais de 
que matérias em veículos de comunicação· de gran- janeiro 1634 ~ue garantia liberçla<:ie r~ligiosa a cafóli-
de alcance de público devem ser cuidadosamente cos e judeus, permitiram a liberdade de culto no Bra-
estudadas e checadas antes de serem colocadas sil ocupado. Muitos cristãos novos puderam voltar a 
em circulação. Diz a carta do Presidente da Câmara seu culto ancestral, vários deles também recupera-
a respeito da reportagem que sacudiu os ânimos da ram seus nomes verdadeiros de batismo, transfor-
região em outro trecho: mangq H~ife E![l1l.Jill c~!]trqA§ ª't@~..9 ~l'lãC> §õó .ele_ 

·o que é verdade e é previsto, está publicado judeus europeus C§r..o tãmbém daqueles residentes 
em outro veículo de comunicação, Diário Catarinen- em outras partes do Brasil e que não gozavam de li-
se, de 07 de dezembro próximo passado, 'PREVI- berdade para afirmar suas identidades. 
SÃO DE VERÃO TÍPICO NO LITORAL LJm verão Lembremos, como afirma o historiador Elias Li-
tradicional com sol, nebulosidade considerável, e tro- piner, que os cristãos novos começam a vir para o 
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Brasil, na expectativa, embora remota, de uma maior 
liberdade religiosa, a partir de 1535 quando a Inqui
sição se instala pesadamente em Portugal. ~ um pe
ríodo no qual -se incentiva a colonização da terra 
descoberta e quando não eram aplicadas com rig()r 
as leis do Tribunal da Fé. Entretanto, a tênue mode
ração deu lugar a exaltação dos Visitadores a partir 
de 1591. Com a visitação de um. representante do 
Santo Ofício de Lisboa, Heitor Furtado de Mendon
ça, em 1593 em Pernambuco, e com a aplicação do 
regimento da Inquisição diretamente no Brasil, surge 
uma primeira denúncia, feita entre outros pelo padre 
Francisco Pinto Doutel, vigário da Igreja de São Lou
renço, contra o casal Diogo Fernandes e Dona Bran
ca Dias, pela prática freqüente de ates de judaísmo, 
na propriedade conhecida como Engenho de Cama
ragibe. Segundo a denúncia, para lá se dirigiam ver
dadeiras romarias judaicas e então surge, pela pri
meira vez, a idéia da existência no local de uma es
noga, onde cristãos novos se reuniam para fazer 
suas cerimônias de acordo com a "lei velha". 

Voltando ao relato de Leonardo Mota, só para 
se ter uma idéia do novo fluxo da comunidade em di
reção ao Recife, em 1636 o cidadão Manoel Mendes 
de Crasto traz 200 judeus dos países baixos, incluin
do ricos e pobres. 

Aponta o jornalista para fatos interessantes. 
Moravam na nua dos Judeus, antes conhecida como 
Guarda do Bode, as famílias mais abastadas, com 
residência nos pavimentos superiores e o comércio 
no andar térreo. O primeiro rabino da sinagoga do 
Recife, Isaac Aboad da Fonseca, nascido em Portu
gal em 1505 e que estudou em Amesterdã, foi o introdu
tor dos primeiros textos em hebraico em toda a América 
ao compor poemas, orações e consulta litúrgica 

É interessante notar que o florescimento da co
munidade-judaica do Recife sofre solução de conti
nuidade em 1654, data da expulsão dos holandeses, 
quando o próprio prédio da sinagoga acaba doado 
para terceiros. Casos isolados de.anti-semitismo as
sume então caráter de perseguição religiosa e dai 
vários judeus residentes no Recife se deslocam para 
a então nascente Nova Amrsterdã, nos Estados Uni
dos, hoje a famosa cidade de Nova Iorque. Como se 
vê, a diáspora do povo judeu, indissoluvelmente vin
culada à história do Velho Mundo, chega ao Brasil e 
ao Novo Mundo. 

A presença da comunidade judaica, em que 
pese todo sofrimento da diáspora, é marcante e ex
pressiva entre nós. Permitam-me que, de passagem, 
fale de uma relação pessoal. Lembro-me, por exem
plo, do Colégio Israelita Moisés Swartz, que em 

1998 completa 80 anos de existência e onde leciona 
uma de minhas filhas. Até no aspecto sentimental, 
guardo boas recordações da presença da cultura ju
daica e de suas organizações no Recife. Como atle
ta da equipe infantil de basquete do Sport Club do 
Recite, o IT!eu pnmeiro jogo ( ecoino sesaoe, o -que 
é primeiro nunca se esquece ! ) deu-se contra a 
equipe doHashon1er Hatzair;-na verdade uma for
mação de jovens judeus, alguns dos quais, desde lá 
companheiros e amigos. 

Como socialista e presidente do Partido Popu
lar Socialista, destaco outra relação com a comuni
dade judaica. Historicamente, no Brasil, houve sem
pre uma grande aproximação entre os comunistas e 
os judeus, ambos comprometidos com bandeiras hu
manistas e civilizatórias. Muitos deles ocuparam posi
ção de destaque na história das lutas socialistas no 
Brasil e também cargos de destaque na trajetória difí
cil, e ao mesmo tempo heróica, do Partido Comunista 
Brasileiro. Citemos um deles, hoje presidente de honra 
do PPS: Salomão Malina, herói brasileiro condecorado 
por bravura de combate na Segunda Guerra pelos go
vernos do Brasil, da França e dos Estados Unidos. 

Apesar de alguns equívocos históricos e, mais 
recentemente, dos efeitos danosos da guerra fria, a 
profunda relação de respeito e interação entre os 
movimentos social-democráticos em todo o mundo e 
!rações da comunidade judaica hoje é uma verdade 
reconhecida. 

Por tudo isso o nosso reconhecimento ao Mi
nisterio da Cultura e nossa homenagem à comunida
de judaica 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT) -
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, muito embora 
os recursos destinados ao Programa Nacional de For
talecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, te
nham sido aumentados, de 1 bilhão de reais, no ano 
passado, para 1 bilhão e meio de reais, este ano, os 
pequenos produtores rurais continuam enfrentando sé
rias dificuldades na obtenção dos financiamentos. 

A conclusão é da Confederação Nacional da 
Agricultura - CNA, que vem alertando o Conselho 
Monetário Nacional sobre a necessidade de se am
pliarem os recursos destinados ao Pronaf e de se 
estabelecerem novas regras para o programa, sim
plificando os seus procedimentos operacionais. A 
conclusão baseia-se nas queixas dos pequenos pro
dutores, representados na Comissão Nacional da 
Pequena Propriedade, órgão da CNA voltado especifi
camente para esse segmento da agricultura brasileira. 

Como homem público e representante de Mato 
Grosso, onde se concentra boa parte da produção 
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agrícola nacional, venho endossar as reivindicações 
da CNA, que, não pôr simples coincidência, encontram 
eco na Federação dos Trabalhadores Rurais do meu 
Estado. Aliás, devo dizer, com orgulho, que, na condição 
de Relator do Orçamento Geral da União para o presen
te exercício, sabedor que sou das difiCUldades vividas 
pelo homem do campo, ampliei a proposta original do 
Poder Executivo, destinando maiores recursOs para fi
nanciamento aos pequenos produtores. 

A questão, entretanto, Senhoras e Senhores 
Senadores, não se resume à insuficiência do crédito. 
Além de propor a ampliação dos recursos do Pronaf 
e a liberação dos financiamentos pendentes, os pe
quenos produtores, pôr intermédio da CNA, reivindi
cam ainda: padronização dos juros dos investimen
tos para o Pronaf e o Prover Rural, com taxa fixa de 
3% ao ano; financiamento para custeio com garantia 
apenas do penhor de safra; ampliação dos prazos 
de pagamento nos investimentos de retomo a longo 
prazo, como abertura de estradas, eletrificação rural 
e açudarem; ampliação do Pronaf de forrr1a a aten
der aos produtores de todos os municípios, com de
manda identificada pelas Federações de Agricultura 
dos Estados, manutenção das operações nas condi
ções anteriores à Resolução Bacon n2 222409/97, 
que impôs limite de 27 mil reais de receita bruta anual 
aos produtores, além de limitar o crédito de custeio em 
5 mil reais pôr ano; ampliação dos valores do Pronaf 
rotativo; mudanças na aplicação dos rebates em em
préstimos dos Fundos Constitucionais, de fonna a as
segurar crédito mais barato e diferenciado. 

O presidente da CNA, Antônio Ernesto de Sal
vo, queixa-se de que a pequena propriedade merece 
melhor tratamento da parte do Governo. Lembrando 
que os agricultores assentados pela reforma agrária 
obtêm empréstimos com juros diferenciados e lon
gos prazos para pagamento, ele assinala que, para 
os pequenos produtores que compraram suas ter
ras, os recursos são insuficientes e caros. Além dis
so, denuncia que, nos Estados do Amapá e Tocan
tins, e em parte de Pernambuco, os agricultores não 
foram beneficiados pelo Pronaf. · ·-

A Federação de Agricultores Rurais de Mato 
Grosso Fetagri, conforme salientei há pouco, queixa
se igualmente da insuficiência de recursos do Pronaf 
e das dificuldades impostas ao homem do campo 
que dele se pretende beneficiar. Vai além, ao propor 
que os recursos do programa sejam repassados às 
cooperativas de crédito rural e operados pelo sis
tema de fundo rotativo que, ao final de cinco 
anos, seriam incorporados ao patrimônio das 
cooperativas. 

Da forma como funciona hoje, alega a Fetagri, 
o Pronaf não é atraente- sequer para o Banco do 
Brasil. Pela Portaria n2 214/96, o banco recebe por 
operação, mensalmente, uma taxa de administração, 
fixada em 17 reais e 30 centavos, e uma taxa de ris
co, estipulada em 6 reais e 74 centavos. Sua remu
neração mensal por operação, portanto, é de 24 
reais e 4 centavos, mas seu custo médio mensal é de 
50 reais. Assim, para cada operação de financiamento 
do Pronaf, o Banco do Brasil tem um déficit mensal de 
25 reais e 96 centavos, o que é inadmissível para uma 
instituição que já. vem arcando com sérios prejuízos 
decorrentes de suas demais atividades. Somente na 
execução do Pronaf, o Banco do Brasil acumula um 
prejuízo de 311 reais e 52 centavos por operação, cujo 
valor médio é de .1'mil e 200 reais. Além disso, a cada 
quatro ·anos, o TeSóuro-acaba pagando ao Banco do 
Brasil a importância de 1 mil 152 reais, que se aproxi
ma do valor médio do financiamento. 

Observando que o Banco do Brasil tem alto 
custo operacional em relação a outras instituições fi
nanceiras, e argumentando que o Tesouro Nacional 
não pode bancar essa ineficiência, a Fetagri sugere, 
como alternativa, a transferência direta dos recursos 
para as cooperativas de crédito, ou seja, para as ins' 
tituições financeiras dos próprios agricultores. 

Para evitar a estagnação que aconteceu a ou
tras cooperativas, a Fetagri sugere a criação de um 
Fundo Rotativo de cinco anos para financiar as sa
fras anualmente. Por esse sistema, os recursos pas
sariam a cumprir sua função indefinidamente, não 
implicandoa necessidade de se destinarem novos 
recursos financeiros. - - - - -

Entre outras vantagens da proposta, a Federa
ção dos TrabalhadoresBuFclisdeMato Grosso lem
bra que, desincumbindo-se dessa tarefa, teria o Ban
co do Brasil maior flexibilidade para promover sua 
recuperação financeira. Por outro lado~ esclarece, as 
taxas de administração, hoje insuficientes para o 
Banco do Brasil, podem constituir a alavancagem ne
cessária ao fortalecimento do cooperativisiTl()_Qe_ crédJ:

-to em nosso PaíÚerrlbrando as origenS do Farm Cre
dit System, nos Estados Unidos, a Fetagri assinala que 
a operação do programa, nas condições propostas, vi
ria a formar a base de um sistema autónomo de finan
ciamento dos pequenos produtores rurais. 

Senhoras e Senhores Senadores, os pleitos da 
Confederação Nacional da Agricultura são justos, e 
a proposta da Fetagri é consistente. Têm o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso e sba equipe, 
neste inoménto; Lima-rara oportuniC:Iadê~ de atender 
as reivindicações do horriE!m do campo, e, ao mes-



mo tempo, modernizar a gestão do programa, redu
zir os custos operacionais e estimular o cooperativis
mo em todo o território nacional. 

Muito obrigado! 
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB- TO)

Sr. Presidente, Sr.35 e Srs. Senadores, gostar:ia de 
registrar a visita que faz ao Brasil .o Senhor Tchere 
Seka, Ministro Extraordinário para o Desenvolvimen
to da Costa do Marfim, país situado no litoral ociden
tal da África, com população de 14.700 mil habitan
tes, cuja economia centra-se na atividade agrope
cuária, sendo o líder mundial na produção de cacau. 

Sua Excelência esteve no Tocantins, estado 
que lhe chamou a atenção por ser o mais jovem da 
Federação e, mesmo assim, experimenta impressio
nante desenvolvimento económico, tendo registrado 
no período de 1990 a 1996 o maior índice de cresci
mento do PIB entre os Estados Brasileiros. 

A propósito dessa auspiciosa visita de autori
dade da Costa do Marfim ao nosso País, desejo fa
zer alguns comentários e tecer considerações acer
ca da condução da nossa política externa com os 
países africanos, continente como qual mantemos 
laços históricos de amizade. 

Vale lembrar que quase metade da população 
brasileira tem ascendência africana, realidade que 
contribuiu decisivamente para a formação da nossa 
cultura, desw os hábitos alimentares até as mani
festações artísticas, como é o caso da música e da 
dança. No campo religioso, o sincretismo dos cultos 
afro-brasileiros se faz presente no nosso dia a dia. 
Também no idioma é muito significativa a influência 
das línguas africanas, em especial o iorobá da Nigé
ria e o quimbundo de Angola. 

Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Senadores, 
Os laços culturais e afetivos que nos ligam à 

África por si só já deveriam ser suficientes para sina
lizar uma política externa mais direcionada ao conti
nente africano. 

Agora some-se a isso o fato de que os 53 paí
ses independentes da África e os seus quase 750 
milhões de habitantes formam um imenso e poten
cial mercado que não pode ser desprezado pelo Bra
sil, especialmente num momento em que a crise nas 
Bolsas de Valores impõe-nos a necessidade de am
pliarmos as nossas exportações. 

Entretanto, ainda que todos esses fatores con
corram para a adoção de uma postura diplomática 
mais ousada em relação ao continente africano, o 
que se tem verificado é que a cooperação brasileira 
limita-se aos países africanos de língua portuguesa, 
junto aos quais são desenvolvidos alguns projetas 

como o acesso à Rede Nacional de Pesquisas e 
programas de treinamento de mão-de-obra. 

Dados da Bálança Comercial Brasileira relati
vos ao período compreendido entre janeiro e outubro 
de 1997 indicam a timidez da nossa política externa 
com relação à África. As exportações brasileiras 
para os países africanos foram de 1.207 milhões de 
dólares, enquanto que as importações foram de 
1.645 milhões de dólares. Com a Ásia as exportaçõ
es ascenderam ao total de 6.744 milhões de dólares 
e as importações 7.866 milhões de dólares. 

Essa constatação nos leva a sugerir ao Gover
no Brasileiro, nas pessoas do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso e do Ministro das Relações Exte
riores Luiz Felipe Lampréia, que reveja a nossa polí
tica externa para com o continente africano, dispen
sando-lhe a atenção merecida. O próprio Presidente 
da República, quando ocupava o cargo de Chance
ler, defendia a necessidade de estreitarmos relações 
comerciais com a África. 

Todavia, o que se vê são apenas ações no senti
do da consolidação da Zona de Paz e Cooperação do 
Atlântico Sul, relançada em 1993 com a assinatura de 
um Tratado. de Desnuclearização da região. Mas, mais 
do que isso, precisamos incrementar o comércio bilate
ral entre o Brasil e aquele continente, que, além dos 
aspectos culturais, guarda conosco muitas similari
dades também no campo económico. 

Sr. Presidente, Sr.35 e Srs. Senadores, ao en
cerrar o registro da visita do Ministro da Costa do 
Marfim ao nosso País, quero, uma vez mais, enfati
zar a necessidade de buscarmos a inauguração de 
uma nova fase de intercãmbio comercial entre o Bra
sil e a África, encarecendo às nossas competentes 
autoridades diplomáticas que se empenhem na via
bilização desse ideal. 

O SR. OTONIEL MACHADO (PMDB - GO) -
Sr. Presidente, Sr!ls e Srs. Senadores, no encerra
mento da presente sessão legislativa do Senado da 
República, não poderia deixar de publicamente enal
tecer o trabalho que esta Casa realizou neste perío
do, consagrando 1997 como o ano das grandes rea
lizações no caminho da construção de um país ver
dadeiramente avançado e justo. 

Não foram poucas as conquistas empreendi
das pelo Senado da República em sua profunda sin
tonia com os anseios da sociedade brasileira. Num 
ano particularmente complexo, onde irromperam no
vos e difíceis desafios, esta Casa soube dar respos
tas precisas às exigências nacionais, dentro do pro
pósito maior de garantir, com os demais poderes, a 
estabilidade e a govemabilidade do País. 
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O SR. JONAS PINHEIRO (PFL - MT) - Sr. 
Presidente, Sr. as e Srs. Senadores, como vice-coor
denador da Frente Parlamentar do Cooperativismo e 
como Senador que participou intensamente de todas 
as fases de negociação com o Governo Federal, que 
viabilizou o lançamento do Programa de Revitaliza
ção das Cooperativas de Produção Agropecuária -
RECOOP, sinto-me no dever de prestar contas aos 
meus Pares sobre esse Programa e sobre as deci
sões tomadas para a sua implementação. 

Esse programa foi anunciado pelo Presidente da 
República, Fernando Henrique Cardoso, por ocasião 
da solenidade de abertura do XI Congresso Brasileiro 
de Cooperativismo, no dia 4 de novembro passado. 

O Programa de Revitalização das Cooperativas 
de Produção Agropecuária - RECOOP - é resultado 
de um amplo processo de discussão entre a Frente 
Parlamentar do Cooperativismo e o Governo Fede
ral, levado a efeito desde abril do corrente ano. Ele 
tem como objetivo, reestruturar e capitalizar as coo
perativas de produção agropecuária, visando o de
senvolvimento auto-sustentado, em condições de 
competitividade e efetividade, que resulte na manu
tenção, geração e melhoria do emprego e da renda. 

A sistemática adotada para implementar esse 
programa estabelece a criação de um comitê executi
vo, com representante do Ministério da Fazenda, do 
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, do Minis
tério do Planejamento e Orçamento, do Banco Central, 
do BNDES e do setor cooperativista, com a responsa
bilidade de apreciar as análises e projetas de viabilida
de de cada cooperativa e aprovar os financiamentos, 
refinanciamentos e as medidas necessárias para a ca
pitalização e revitalização da cooperativa Cabe ao Mi
nistério da Fazenda e ao Ministério de Planejamen
to viabilizar os recursos financeiros necessários. 

Essa sistemática, Sr. Presidente, Sr.as e Srs. 
Senadores, visa possibilitar que o apoio a ser conce
dido a cada cooperativa seja definido em perfeita 
sintonia com a sua necessidade, sua capacidade 
operacional e sua potencialidade, impedindo que 
seja concedido à cooperativa que, lamentavelmen
te, se mostre absolutamente inviável ou irrecupe
rável financeiramente. 

Dessa maneira, espera-se que a alocação de 
recursos públicos seja feita com parcimônia e dentro 
da realidade de cada cooperativa. 

Sr. Presidente, esta semana participei, juntamen
te com Deputados Federais integrantes da Frente Par
lamentar do Cooperativismo, de uma reunião com rep
resentantes do setor cooperativista e do Governo Fe-

deral, na qual foram aprovadas as condições básicas e 
o cronograma de operacionalização do Recoop. 

Segundo o que foi dE!finido nessa reunião, as 
cooperativas que desejarem se habilitar ao Recoop 
poderão, a partir de 15 de dezembro do corrente, 
apresentar ao comitê executivo desse Programa, 
através das entidades integrantes do sistema lidera
do pela Organização das Cooperativas Brasileiras -
OCB, a carta-consulta_c::ontendo diagnóstico das en
tidades e as condições preliminares de viabilidade. 

O Comitê Executivo do Recoop, então, deverá 
analisar a carta-consulta e, estando a cooperativa 
habilitada, deverá ser elaborado o plano de desen
volvimento cooperativo-e- respectivos projetos que, 
após aprovados, serão implementados junto aos 
agentes financeiros. 

O Recoop poderá viabilizar a aplicação de re
cursos para cobrir o pagamento de dívidas de coo
perativas com fornecedores, com cooperados, além 
das com origem fiscal e trabalhista. Poderá alongar 
as dívidas referentes a cotas-partes e securitização, 
outras dívidas das cooperativas junto ao sistema fi
nanceiro, bem como de dívidas de cooperados junto 
às cooperativas. Além destes, o Recoop poderá via
bilizar a aplicação de recursos para capital de giro e 
para investimentos com vistas à reestruturação e re
conversão de atividades, verticalização e modern
ização tecnológica, aquisição de bens móveis e imó
veis e assunções de ativos por desmembramento, 
fusões, incorporações e desmobilizações. 

O prazo de reembolso por parte das cooperati
vas deverá ser de acordo com a capacidade de pa
gamento apurada no projeto de revitalização da coo
perativa, podendo ser de até quinze anos, admitin
do-se carências de até 24 meses. 

Assim, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
acredito que esse programa de revitalização de coo
perativas de produção agropecuária vem em boa 
hora. Isto porque, atualmente, muitas delas passam 
por sérias dificuldades financeiras, motivadas por dí
vidas bancárias e tributárias, de difícil equaciona
mento, sobretudo em virtude dos elevados encargos 
financeiros que têm que pagar, incompatíveis com a 
lucratividade de suas operações. 

Espero que, com o Recoop, agora em fase de 
implementação, as cooperativas de produção agro
pecuária brasileiras possam ser revigoradas e, as
sim, cumprir o importante papel económico e social 
que tõda a sociedade brasileira espera e precisa. 

Muito obrigado. 
O SR. ALBINO BOAVENTURA (PMDB- GO) 

- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero trazer 
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O Senado soube consolidar a credibilidade que 
vem construindo ao longo da história do Brasil, fir
mando preceitos irretocáveis que o consagram como 
o grande espaço para o pleno exercício da democra
cia e das liberdades. 

Com o equilíbrio e o grande senso de respon
sabilidade que fundamentam a ação de cada um dos 
pares desta Casa, pudemos mais uma vez demons
trar que aqui existem homens e mulheres realmente 
preocupados com os destinos do País e dispostos a 
empreender os maiores sacrifícios para domar as di
ficuldades e construir uma vida melhor para as gera
ções do presente e do futuro. 

Engajado no processo de transformações em 
curso no País, o Senado não se furtou em nenhum 
momento a se posicionar diante dos grandes temas 
que dominaram o debate nacional em 1997. Discutiu 
em profundidade os rumos da crise internacional que 
tão duramente afeta o Brasil. Apontou caminhos e 
direções ao concretizar a votação das reformas ad
ministrativa e previdenciária. 

Sintonizou-se com os tempos modernos ofere
cendo à sociedade um Código Civil adequado às exi
gências do III Milênio. E procurou, sobretudo, indicar 
soluções para os problemas econõmicos, dentro da 
ótica de promover a prosperidade e o bem-comum. 

Trabalho, sem dúvida, foi o lema fundamental 
desta Casa, que não faltou com sua presença em to
dos os momentos da vida do País. Com ml!ita deter
minação e elevado espírito público, o Senado se 
convocou com muita convicção para agilizar votaçõ
es de projetas essenciais. E não nos furtamos à 
ação cotidiana, num processo contínuo de dedica
ção às causas maiores de nosso povo. 

Foi dentro desse espírito, senhoras e senhores 
Senadores, que procuramos dar a nossa contribui
ção como representante do Estado de Goiás nesta 
Casa. Consagrando os princípios programáticos do 
PMDB, procuramos alertar para os entraves que ain
da sufocam o País, particularmente as questões de 
ordem económica e social. 

Com o advento da crise nas bolsas, que abala 
todo o mundo, pregamos um pacto das forças políti
cas do país em defesa da economia brasileira, tendo 
em vista impedir a ruína do processo produtivo na
cional, o que teria conseqüências desastrosas princi
palmente junto às camadas mais pobres da sociedade. 

Pregamos a agilização das reformas. A reto
mada do crescimento e dos investimentos. 

A interiorização do progresso industrial. 
O estabelecimento de políticas definitivas para 

o setor agrário. A recuperação da infra-estrutura viá-

ria do País. A ampliação das atividades educacio
nais. E, principalmente, a criação de novas oportuni
dades de trabalho para nosso povo. 

Como médico, fizemos sucessivos alertas vi
sando o estabelecimento de uma fonte definitiva 
para o financiamento das ações de saúde no País, 
compreendendo que não podemos conviver com o 
caos nos hospitais que tem ceifado milhares de vidas. 

Como municipalista, alertamos para a dramáti
ca crise financeira que invade as cidades brasileiras, 
que receberam inúmeros encargos sem a contrapar
tida dos mecanismos apropriados para levarem 
adiante suas responsabilidades. 

Mas, sobretudo, oferecemos a nossa contribui
ção na busca de alternativas visando reduzir o de
semprego, defendendo uma ação conjunta entre o 
Poder Público e a iniciativa privada para impedir que 
mães J pais de família amarguem o desespero de 
não ter onde buscar o sustento de seus filhos. 

Avaliamos que não podemos construir o Brasil 
que sonhamos sem o advento das reformas que 
possibilita o fim da atrofia do Estado e oferece a li
berdade que o governante precisa para corrigir dis
torções e injustiças, encaminhando o Brasil para um 
estágio de plena prosperidade. 

Assim, apesar da crise internacional, encara
mos com otimismo o Ano Novo, sem dúvida manten
do as esperanças de que 1998 possa representar 
mais um passo importante na luta que todos nós tra
vamos em prol de um País que faça de fato florescer 
a autêntica justiça social. 

O Senado, com certeza, será um dos carros
chefes nessa maratona. Se muito fizemos, muito 
mais ainda há por fazer. E, com certeza, não nos fal
tarão garra e disposição de luta para seguir em fren
te nesta jornada em favor do Brasil. 

Ao finalizar, cabe-nos fazer um justo reconheci
mento pela forma irretocável com que Sua Excelên
cia, o Presidente Antonio Carlos Magalhães, conduziu 
os trabalhos desta Casa Agindo com maturidade e pro
fundo equilíbrio, ele soube comandar as a!ividades em 
direção às grandes conquistas, sempre destacando a 
autonomia e a interdependência entre os poderes, numa 
conduta que tem o aplauso da sociedade brasileira 

Esse comportamento patriótico e democrático 
vem sendo amplamente compartilhado por todos os 
Senadores que compõem a presente Legislatura, 
que firmam suas ações a partir do símbolo do traba
lho e do esforço comum em prol de um novo tempo 
de paz, felicidade e realizações. 

Muito obrigado. 
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este plenário de homens e mulheres notáveis a mi
nha palavra de gratidão. Nunca aprendi tanto, em 
tão pouco tempo, em toda a minha vida. Meu perío
do de substituição ao ilustre Senador Mauro Miranda 
está chegando ao fim, mas eu deixo este convívio 
diário sem tristezas, com o coração renovado, por
que os novos amigos enriqueceram meu património 
de afetos pessoais e de amor pelo Brasil. Sentindo 
de perto o patriotismo de cada um dos senhores, se
ria injusto não acreditar no futuro deste ·Pa-ís. E é 
esta imagem do nosso Senado que levarei para o 
dia-a-dia de minhas pregações evangélicas. 

Esta convivência foi uma dádiva do Senhor. O 
filho humilde de família de lavradores jamais imagi
nou chegar tão longe. Na sua infinita bondade, Deus 
me indicou o caminho do Evangelho, fez de mim seu 
pastor, e multiplicou meus horizontes e meus mere
cimentos. Cheguei a este templo de sabedoria pou
cos dias depois de completar 55 anos de mudança 
radical em todos os valores mundanos que me ali
mentavam a vida e o espírito. A partir daquele ano 
distante de 1942, tenho feito da fé a mfnha força 
pára aproximar os homens da palavra divina e da 
paz interior. Chegar ao Congresso, participar da vo
tação das reformas, ajudar a mudar o Brasil, vive>• 
este momento importante da vida nacional, são fatos 
que reavivam as minhas certezas de que estou cum
prindo parte da missão que recebi do Senhor. Tive o 
privilégio de influenciar, e ganhei a santa bênção do 
aprendizado. 

Minhas palavras de gratidão têm um endereço 
muito especial. Foram o altruísmo e a capacidade de 
renúncia do Senador Mauro Miranda que me trouxe
ram até aqui. No plano da vontade dos homens, 
devo a ele essa gratidão particular. Mas seria injusto 
deixar de reconhecer a fidalguia e o carinho de ou
tros homens públicos que me comoveram. com seus 
gestos constantes de atenção. O Ministro lris Resen
de, o líder maior de meu Estado, foi amigo e conse
lheiro, e foi o grande aliado das causas que levei ao 
seu gabinete de trabalho. O Governador Maguito Vi
lela concedeu-me a honra da visita pessoal, logo 
que assumi o mandato. Guardo comigo a lembrança 
das atenções que recebi do Presidente Fernando Hen
rique Cardoso, numa audiência especial com lideran
ças evangélicas. Com a firmeza e a serenidade dos 
verdadeiros estadistas, ele aceitou a revisão da Lei do 
Meio-Ambiente, para assegurar a fiberdade de culto. 

A imagem que levo desta Casa confunde-se 
com a própria grandeza política de seu Presidente. 
Pude observar em cada gesto, em cada palavra do 
Senador Antonio Carlos Magalhães, a encarnação 

do bom-senso, da coragem e do descortino político. 
Ele tem o poder de construir e reconstruir o fato polí
tico, consumindo todos os espaços do diálogo mas 
sem conceder no essencial, quando está em causa 
a afirmação do Congresso como instância mais legí
tima da vontade popular. Temos a presidir-nos a 
transparência dé üm n<fmem publico que não ma
quia as suas palavras segundo os interesses de oca
sião. Essa coerência é a grande força que orienta as 
ações de Antonio Carlos, -comodefensor do Con
gresso nas suas relações com os demais Poderes 
da República. - - - - - - - -

Senhoras e Senhores Senadores, deixo como 
heranças de minha passagem por esta Casa, duas 
propostas que considero relevantes para o nosso 
País. Um desses projetas é o que isenta do IPI a 
aquisição de veículos utilitários por entidades filan-
trópiCas e religiosas. A outra proposiÇão que apre
sentei diz respeito à permanência dos beneficiários 
da reforma agrária, por um período mínimo de dez 
anos, nos locais de assentamento. Com essas duas 
iniciativaS. procurei atEmderaspiraÇões-que chega~ 
ram ao meu gabinete, em volume suficiente de de
mandas que as justificam. levo-comigo a esperariça 
de que elas possam ser transformadas em lei, com o 
apoio e a compreensão dos senhores. 

Minhas últimas palavras são de renovação dos 
meus agradecimentos. Termino esta etapa de minha 
vida com a sensação de que ·participei de um dos 
momentos rilãfs impoffimfesâa-vídiforaslleiffi, e cfe 
que não estamos órfãos do patriotismo dos políticos. 
Vi de perto o quanto se trabalha nesta Casa. Senti a 
cada dia que o nosso povo está aqui, nos ideais, na 
dedicação, na prática permanente do diálogo e no li
vre debate das rotinas democráticas. Saio revigora
do nas minhas crenças e guardo minha certeza de 
que Deus estará sempre presente para inspirar esta 
Casa e este Plenário na_ direção do bem público, na 
supressão das injustiças e na construção da prospe
ridade do nosso povo. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado, senhor 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE {Albino Boaventura) -
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en
cerrar os trabalhos. 

Está encerrada a sessão. 
(Levanta-se a sessão às 13h14min.) 

Agenda cumprida pelo Presidente Antonio Carlos 
Magalhães 

12-12-97- Sexta-feira- 9h- Sessão Delibera
tiva Ordinária do Senado Federal 


