
• CONGRESSO NACIONAL

ANAIS DO SENADO FEDERAL
ATAS DA 30' À 38' SESSÃO DA 4'SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 50'- LEGISLATURA

VOLUME 22
N! 10

16 ABR. A 30 ABR.l998

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
SUBSECRETARIA DE ANAIS - SENADO FEDERAL

BRASÍLIA - BRASIL
1998



ÍNDICE TEMÁTICO 

Pág. Pág. 

AGRJCULTIJRA l...earura de carta recebida da Conferénaa Naaonal 

Aborda os problemas enfreruados pela agncultura lsraebta do Brasil. agradecendo a arucu111va do Senado 

no Pais Sen Casddo Mald....- 152 Federal em promover comemoração pelos 50 anos de 
fundação do Es<ado de ISl301 Sen Ldao Alc:lntara. 538 

ANAIS DO SENADO Reg~slra o transcurso do J()! amvcrs:lno do lnso-
Sohclbl 111111SCnçlo nos An81s do Senado Federal tulo da Mulher Negra - Gelrdês, no d1a 30-4-98 

de uma bsla{!ml com os nomrs daquele~o que. de 1964 a Sen Benc:dna da Silva 559 
1998 motTeram no campo lutando pela terra 

CONFERJlNCIA INIERPARLAMENTAR Sen Eduardo Suphcy 96 
SohCita transcnç.ão nos Anais do Senado Fedcml Rcg~stra sua paruapaçlo na conut1va brasdema. 

do seu pronunciamento sobre: a quc:slão das uruvers1da presente' à 99! Conferé~Ja lnterparlamentar. reabzac:b 
des e do seu requenmenlo convocando o Sr Mlmstto da em Wmdhoek. cap1tal da Namlbu1 Sen Leonel Paiva. :!50 
Educaçio para dascuur a suuação das JDSlllUJÇ'ões 

CONGRA11JLAÇÕES federa~s de ensano supenor Seu Adem.lr Andrade 132 
Sobabl IIaJISCIIçJo nos ADais do Senado FedenJ Congrarula-se com o lklegado Franasco VICell~ 

de Dobl da Assoaaçio Naaonai doo i:loa:nbo; das lnsbbD- Badenes Juruor por pi'CIIder o Prefeuo de Canac1ca. De-
ções de Easmo Supcnor - ANDES. da marufesmção do JaJC Camata. conhecado como C.bo Camata. por porte 
conse1bo pleno da Andlfes. e de oora da Umvenulade Ilegal de arma na BR-101. ao none da Serra (ES) 
Federal do Rio Grande do Sul Scn. Enuba Fetllallde> 240 Sen Eduardo Suphcy. 159 

Sobala llliDSc:nÇão nos Anais do Senado Fedo:ral de 
COOPERATIVA DE CRÉDITO mal&la pubh<:ada ao JOrD8I O - de S. Paulo. <dlçiiD 

n'l2 do -• de 1998. caderno B-3. e outra pubbcada na Defende a consbbDção de Cooperaavas do CrédJ. 
edição ri' 36 de abnl de 1998. da reYISt8 do Conselho to em Rondõrua. como a Cooperst~va de Crá:luo Rural 
NIIC'Ional de Transpone Sen Jefferson Pt!re6 339 da Rcgtio de Ouro Preto d"Oestc - OUROCREDI 

Sobata transcnçlo 1105 ADaiS do Senado Federal Sen Odac1r Soares 523 
da Cana recebula de Dom Lucas Moreua Neves, Pm-1-
dente da CNBB. CanJeaJ Pnmaz do Brasd. pedindo ii re- DESEMPREGO tVtde GOVERNO FEDERALI 

jCtÇio do projeto que trata da legabzação de jogos de ECONOMIA 
azar no Brasd Sen Lúc1o AlciDaara. 410 Analisa a economia brasLieua. que vem sendo su-

Sobcna baDSCnçio nos Amuo; do Senado Federal focada pur Juros altos • pela falia de mmto. resuJWido 
do an1go publicado pelo O Estado de S. Paulo d1a em falêDCJas e conrordatas Sen Júbo Campos 352 
11-4-98. sob o título '"PianeJando para o fumro" 
Sen Josaphat Mannho 476 EDUCAÇÃO 

BANCOS Comentãnos acerca do D1a da Educação 

Consulerações sobre o Banco do Estado de Ron- Sen l.úc1o Alcin1ara 457 

dõnta- BERON Seu Emandes Amonm 564 Sobre a 1mponincaa da educarão m mundo glo-
bal1zado Sen Leonel Paiva 469 

COMEMORAÇÃO IVtde EMBRAPA. EMPREGADO 
ELEIÇÃO DOMÉSTICO> 

ConSiderações acerca do dia ded•cado ao Exércno Condama os JOvens cL: 16 e 17 anos a uran:m seu 
hras•le1ro Sen Romeu Tuma 398 llrulo de eletlor Sen Bduardo Supllcy Sl5 



II 

(EMBRAPAl 
Re1JIIra o JUbdeu de pnra da Empresa Brll5lloua 

de Pesqwsa Agrlcolll - EMBRAPA. c:omomooado dia 
2S-4-98 Soa. .Jeffenaa-l!ins. - - 333 

Ponbemza a l!mpnsa Bru&leua de Pesqwsa 
AsroPocúna- EMBRAPA. pelo llaiiS<UnO de aeus 25 
111101 de fimdaçlo S... J011111 Pinbeuo. 467 

Cornml4nos acerca do nnscuno do 2S2 amver-
s6no da EMBRAPA S... Leoud Paiva.. 4E9 

EMENDA 
DISCUIUido a PEC nO 28196. que altera a ""'-;i;> 

do arL filda CcasiiiUIÇio l'"edaal S.... Lauro Campos 140 
Ducullnllo a FI!C nO 50196. que aJnvoca plolnlcito 

para o elalllndo docldu- - a pehzaçlo ele
CODSII.IIICIOIIal. e allera o art. ss da Cmsnnnçlo Federal 
para-. perda ele-por mfidelldade portld.l-
na.S... PedroSmlaa. •• ---·-- --- - -- ---- --- 140 
~ aFI!C ,.50196. que convoca plebolcdo 

para o .. .....,--. pehuçio de
C<liiSbiDaOIIal. • alBa o .... ss da Ccllsbbllçio Fedenl 
para-a perda de-por mfidebdodo p1111dá-
na. S... Arlllrcla 'Uvola.. --·- --- --- -- - -- --- -- 144 

-de Pleúno ol- .o PLS r'-2Ql!l6-
~. que clllpae - • par1ICIPIÇio da po
podação e ele suas CDbdodes no J11UC0110 OIÇBII"""*IO 
Sen Ron8DJIII:L .••••••• ---- --- - -- 319 

PEC ,_ 2111!18. que ollln oo- I e 11 do JMF'
pafo úmco do art. ISB da CcasllbUÇID Feclenl, moddl
cmKio .. auátoode ~da pon:elaJIOI
.. MwudpiGo do piUduiD da .,......açi«> da llllpiJIIID 

- ~ lelali- 1 c:m:ulaçlo ele IIIIIICIIIara • 
IDbre pa I*Wr'oes de llrVlÇIOI de IDmporiD miEi *ai 
e 1~ e ele ...,.m,caçln Sen. 1001! I"'*"" 
- - -- - --- --- ------- -- ---- ----- 'n4 

f>...,.,IMio a PEC ,_ 28196, que ollera a redaçlo 
do art. fjl da CaubllaçiD - (duelto 1 -l-
S...AidmSJmaa. ••.••••••••. ----------- -- ----- 424 

!Ji .. - & FI!C .. 50/96 que CODVOCII p1eluci1D 
para o elalllndo- - • peb•açln ele -
consaiiiCIOIIal. ellllln o 1111- SS da CcasbiiiiÇio Fedenl 
para -. perda de - por mfielehdade portld.l-
na. Sen Pedro Smlaa. •• --- -- ----- --- -- - --- ---- - 426 

Esc ...... _ - • PEC .. 8195. que dá I 

aova redllçiD ao IIICIIO X da § 21' do an 155 da Ccasb-
1111\)ão Fedenl S.... <leJal*> Melo. -- - - - -- - - - 433 

D1scut1Ddo as Emendas da Cimara ao PLS 
a• 1M2 (ri' 3 493193. 11a onpml, que diSp6e - o 
eMidao da )mlfisslo de Blb-.o S... Lliao AI· 
........ - -·-------- ---- -·- -- ·--- -- - - - -- --- 439 

PEC r'- 21198, que........, .. podarafo.., an. 71 
da Cwsonnçto Feclenl, ........ • .... a ~
de da rwiRaçlo de --... por audncns .-. 
pc:mm,.._ para ouboull.- e romu mas efebva alllllaçlo 
das Tnbullllls ele Comas Sen. 1016 Eduardo Dulra. --- 479 

Dlsl:uDndo a PEC,. 50196, que CODvoca plebiOCiro 
para o clatonda clmdu- &Obre a "'"'"aç"" de reforma 
c:ousbllll:lonlll. e ai- o an. SS da Consbtwçlo Federal 

para pever a perda ele mandato por mfidehdade poriiCiá
na. Sen Josapllo< Mmnbo 

Dualllndo a PEC ri' 50196. que CODvocaplebUciiD 
para o elellonda da:idu- IObJe a reab•açlo de reforma 
coosbiUCIOnlll. e lll~aa o IIII- 55 da CcmbiWÇID l'edenl 
pora pever a perda de moudolo por mfidebdarle porlldá
na. Sen Qwlhonno Palmara. 

Dlsalllndo. PI!C .. 50196. que OOIIVDC& plebdc:lto 
pora o·---. "'"hzaçlo de
c...-...oaaL e al1a11 o an. SS da Ccmbbll!*> Fedenl 
para pever a perda ele maadoro por-- p.-bdá
na. Sen. Anur da Tlvola. • 

DISCUIIDdo a PEC ri' 32M. que ahln a nodlçio 
das 1t 1•• 2"-do art. 143 daCoaollllaçio Federal (sorvl-
ço avil .,.,._,.,) S... Pedro SIIDOIL •• • • 

Dlscublldo a PEC r'- 371'17, que ai- o t 21 do 
an. 72 da AIO dai Drspoo!Çiles Caaaducrolws Trans1~ 
nas (c61eulo do Fundo Soaal de EmerJIDcla) 
Sen Lúc1o Alc&awa-.. .. .. . . . .... .. . . . .... ... . 

Dlscuamlo a PEC r'- ~1'17. que .-o § 21' do 
.ut. 72 do AID dai DllpOOJçiieS COIISIIIUCIOIWS Tnn
SIIÓnlls (c6k:ulo do l'uDdo SoCial de Emorgiac~al 
SCD. Pedm Sunoa • •••• ••.•• • • • ••••••••• • • . •• •• • .•• 

COU>doiações ooiHe o PEC ri' lsati, que eaiBIIe
lece 1um ... pora as c1eapeaas elas Clmons e1e v.
de acordo com o pon.. do Mlaáp10. e em _....,. ....-... -o-dam:ata tnbulinll. dai 
ttaDStc.enaasCOIUD- Seo. ~- • 

PEC,. 22198. que- 111<:110 .,lllt 93 da 
Coasbllllçio Federal para ec*"" CD" prmdJilO rollllivo 
l w_.., das TnbuoOis SllpOiiola S... Joo6 

Eduordo Dulra.. - -- - -- -- - - ---- --- - -- - •• -
EIIIPREOAOO DOMÉSTICO 

Rejpsua o Dili das Emp:cpduo Dcwn6Rims e 
op6oaa profi•PODallnçlo deala ..... S... lleDedlla da 
St1va. -- -- -- -- ---- --- -- -- -- --- ----- --
ENERGIA ELÉI1UCA 

"-""'o ... - da- do rio So
c:omo mluçlo para o pmbleaa da lll)lriiiiOIIID de_.,. 
eiEinca a Mlnaus e OUiraS 38 locabd .... da lqiiD Nor-
"'· Seo. Gllbedo Mllllllda. •• .• • ...• • ••. 

l..ameJHa (M ll'aiiSIDIDOI C"!51d01 A pnpd'Çi<> de 
Maaaus pelas fleq...,.. mlaiUpÇiiea no • .....,.,_ ... 
de-..aell!lnca.Sea.o;-..Mnada. -- ---- ------
- 5o1ft a ollra do Gow:mo Fedeml que. por mrio 

de uma lmba de ln"RIII- de I .27&m.IIIIOdlpni lm
paatnz. aa ..,...., IIJCIDiiDa. a llnslba. ..,_ para o 
Ceabo-Sul a - el6lnca pmduzlda poJo SISieDa 
Node-Nordede S... Edlaoa Loblo .•. - . . .. 

Afirma que a C<lDCJuslo das obras da lmha de 
............., None-llullnrll ama ....,_oulia!Dc:lll -'*"'"para o Pois Sen .Jeffcnon PfRs •.• • 

ENSINO MUCO 
Ret"emlo1a a documenlo necelmlo) do Smdlc:aro 

das Trabalhaclores em Educaçio e Emmo de 1• e 21 
Graus da Rede Olic:ull do - ele Scqlpe, soble uma 

491 

492 

499 

517 

164 

164 

339 



sene de UTegulandades que hoJe eslão em VIgor naquele 
estado. Sen José Eduan1o Durra. 

Soke a unponincla do ensmo pubhco e granuto 
de quabdade Sen Júbo Çampos 

ENSINO SUPERIOR 

Anunc1a a cnação da Frente Parlamentar pela 
Defesa das IDShtulçõeS federais de ensmo supenor 
Sen Adem1r Andrade .. 

CcnsKicnções sobn: a mobllwlção das UISilbBções 
fodcnus de ensmo supenor Sen Enuba ~'<mandes. 

ESTABH.IDADE (VIde FARMÁCIA I 

FARMÁCIA 
Sobre a falta de eslal>lhdade no mercado fanna

cêunco Sen Carlos PalrOC'íruo 

GOVERNO ESTADUAL 
Rep51111 a al.......,va c:nada pelo govemo de 

Oo1ás ao lançar um conJuniO de medKias de emerg!naa 
pan melhorar a quabdade do alt:llcbmeniO m&hco-hos
Pitalar em áreas conSideradas cribcas Sen Mauro MI
randa-

GOVERNO FEDERAL 

Apela para que o Governo Fo:leml e os órgãos 
competentes promovam programas na área das polincas 
publicas soaBJs. para dumnwr o desemprego e melhorar 
a. condições de vida da população SeiL Jwua Manse 

Protesta contra o descaso do Governo Federal 
frente aos problemas da reg1ão Nordeste do Pais 
Sen Aotomo Carlos V aladares 

OREVE 
Registra sua sohdanc:dade aos professores e fun

Cionános. em greve ha mau de duas semanas 
Sen Em1ha Fernandes 

HABITAÇÃO 
Prrocupa-se com a Situação dos muruános do SIS

"""' Fmance11o da Ha!Htaçio - SFH Sen Joel de H<>
landa 

Destaca a necesSidade de se IDC'Iwr a moradia no 
rol dos direitos tHis1cos do braslleuo Sen José Saad 

HIDROVIA 

Ressalta a unporlincla de se mvesbr nas ludro
Ylas e fenoYlas Sen Jefferson Peres 

HOMENAGEM 
Reg1Sira homrnagem a do1s novos adadãos OOno

rános de Brasfba. o ConselhMD e ea.-Pres1dente do Tn
bunal de Contas do 01511110 Federal. O. Fl<den•-o Au
~usto Basros. e o empresáno Watmer Canhedo Azevedo 
Sen Leonel Paiva . . 

Homenagem aos 50 anos de fundação do Estado 
de Israel Sen Bemanlo Cabral 

Pág. 

5:!1 

132 

240 

162 

167 

247 

240 

Homenagem aos 50 anos de fundação do Estado 
de lsrael Scn Jose Eduardo Outra 

Homenagem aos 50 anos de fundação do Estado 
de lsrael Sen Luao AJcàntara. 

Horr~a~•m aos 50 anO!io de fundação do Estado 
de Israel Sen Ney Suassuna 

Homenagem aos 50 anos de fundação do Estado 
de Israel Sen Eduardo Supbcy 

HOMENAGEM PÓSTUMA 

Homenagem à memóna do ex-Governador Tarc~-
510 M31a. Sen Guilllerme PalmelliL 

Homenagem ii memóna do ex-Mirustro das Co
murucações. Sr Dr Sérpo Moera. Sen Lromar Qwnta
rulha . 

Holl'lC'I13gem à memóna do ex-Depurado Luis 
Eduardo Magalhães. Sen Mauro Miranda. 

Homenagem à memóna de Humberlo Lucena. 
Sérgio Mcua e Luis Eduardo Maplhies Sen Júbo 
Campos 

Homenagem ii memona do ex-Deputado Luis 
Eduardo Magalhães Sen D.Jalma Bossa. •.. 

Homenagem à memóna do ex-Deputado Luis 
Eduardo Magalhães Sen Gmlhenne Palme~ra 

Homenagem à memona do ex-Senador Hwnbeno 
Lucena Sen Sergwo Machado 

HOMICÍDIO 

Sobre a ctw:ma de E- dos Canjás que 
complela das aoos de IRIJll"wJade SeiL E<llanlo Suphcy. 

Considerações a respato do assassmaro da.Jovem 
Ana Carolina. de 18 anos. no Rio de Janeuo Sen Bene· 
dita da Silva. 

Sobre o massacre de Eldorado dos CaraJás. ocor
ndo bá do1s anos Sen Lauro Campos 

IMPOSTOS 
Protesca coutra a de51g1181dade quanto ao p38a

meDIO de unpostos. Sen G~beno Muanda. 

IMFRENSA 
I S7 Lenura do lrabalho do Mlluslro da l'levldencla 

Waldeck Omelas. lnbllllado "l'levulênciL refenDa es
:wJ 5CIICial'". pubbcado no JOIIIal O Globo do Rio de Jane•

ro Sen BeiJo Parga. • 
U,1hua de um estudo n:abzado pelo Professo• 

Márcro Pochmann., do losunuo de Ecmmma da Uruver-
339 s1dade Estadual de Campmas. mbtulado ·-o movum:nlO 

de desesauturação do mercado de trabalbo brasdeno nos 
anos 90". pubiJC:ado no dia 23-4-98. no Jornal O Globo 
Sen Benecllta da Silva. 

ÍNDIO 

Registra o transcurso da Semana do lnd1o 
469 Sen Benedua da S1lva 

Considerações acerca do Dia do fnd1o 
529 Sen Eduardo Suphcy 

5J3 

541 

54J 

163 

28~ 

313 

33:! 

351 

456 

96 

129 

279 

452 

281 

478 

129 

556 



IV 

..... ..... 
INDÚSTRIA CMERCOSULJ !Vulo INDUSTRIA) 

lnl:eaova a cnoçio ele um novo piaDo de ..-u
IIII'IIÇio da mclús1na bnmleua. Seo Jdho campos . 

......_,. .. os,._... das redenções de m
d6sr.nas dos estados do Centro-Oeste e de tr!s esta
dos do Norte. pela IDICI&hva de 1nSbtu1r o Mercoes
le Sen Mauro M1raada. .. . 

LIVRO 

CIDidelaç6eo a pmp61J10 do Dia N- do Li-
vro Seo Ldao- ... -----. . -----------

Commuc:a o ,_.., do hvro "Jadeul aa 
-·.do - Smwe1 Beaclumot Seo. llei"-
Dirdoc.tnl - ·--- ---

MENSAGEM 

Leo!ura da Meaoqem a• 131198 (n! 45~8. 
aa onpm), do l'lauleale l'emaDdo Heanque Cordo
sa. submeleado l ...,..,.,.açiD do Seoado Fedenl. o 
""""' do Sr Jo.qwn AquilO Wbuaker Salles, Ml
aosoro de SqUDda Clule, do Quodro Permaoe-. da 
can-eua de DlplcniWa. - eun:er o cqo de Em
baixador do Brasal JUDIO l Rep!lbhca do QuemL Seo 

323 

S62 

160 

S44 

~-- - --- -------- 169 
Leuura da M.._ n! 133198 ln!-· aa 

..,...,.,, do l'laideDie Fernando Hennque Cludoso. 

--l .opo ooçlo do- Federal. o aome do 
noo- Carias AlberiO Mqles s-es. - -o 
aqo ele Mmuao dos- Tnballal Milllllr. aa _. 
.....-..la a Jmz -'-e -·'""" da _,_.a 
do Mia1atro ADr6mo C•lm: de Se1xas Telles 
Sen. Jeffersoa P6res. .. ... . . .. . . .. . ...... .... 179 

Lellura da Men·•a m ~ 268190 ln!-4.54198. na 
onp:m), do- l'enwldo Heanque Cliidoso, 
ennnmnhgdo ., Caap'euo NKIOD8l os volumes 
que~ u- do Govemo Federal !ela
ov .. ao excn:!ao fiDml:aro de 1997. Soa Jefrenoa 

Nres ·- - - -- - ---- - -- ·----- -- - - ----- -- 190 
Úliliia da Mm- n! 132198 (n! 456/98, IIII 

CXIpm), do- Feraando Hoanque Cardooo. m
fomulido 10-Federal que 10 ..... IBrá do l'lfs DO 
porfodo de 17 a 19--4-911. para 1110111er encoalio com o 
piaidea~e bohvwoo, Huao ~~aazor. • para poiliCI .... da 
D Cllpula das Amenc:as. Soo Lúdlo Cae1bo •••••••• ••••• • • 2:51 

Le!Dim da ~m n'- 13SI98 (a" 459198. aa 
-~do- Feraando Jleonque ~ 
un .., ~·l COiilidemçio do Scmdo Federal o aome 
do Dou...-.._- da Silva l'lpiides.- eun:er 
o - de Muusim do ._,.,.. Tnbuiial MihDD'. Da 
v~~p .....-..la a odwJswlo e-·-da--
na do Momstro Paulo Cesar Calaldo Sea llello 
Parga . . . .. .. .. . . .. ...... 271 

Leiiliia da )-!m·n..- n'- 134198 (n'- 4681'l8, aa 
DnFIII). do- flomando Hoanque Canloso, m
fonnondo que se II!IICIII!iill do No no peri- de 20 a 
25-4-98. a fim de ......._ VJSi!a de Es!ado 10 Reioo da 
Espanha Seo Lauro Campos 284 

AplacDra 01 reiUIIados da reumio das Com•ssões 
Porlameiioares do MeiCOSul- ..U.zacla em Waslunsioa 
Seo Lúdio Coelho 

Apóia a proposia da Bolsa de Mercadonas e 
Futuros de cnar uma Bolsa do Mercosul Seu Júbo 
Campos ... .. . . 

Afuma ser """""""" - as quesllles SOCil!IS 
aas -açae& doM ......... Soa Odaar Soons .... 

Sole o sucesao do MaaJoul Soa OdaCir Sooia 

MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES 

Lameaoa o es- de sa6de do Mlma!io das Co
iilliii!CIÇÕO• 5eqpo M-. U!la'!!8do 1!6 011210 dw oo 
Hospiial Albert EmMm~ Soa Eduanlo Suplicy .. --- • 

MUUIER 

Analua a 11tuaçlo da llllllba:- dos ln!Difor· 
maçlles ........... da formoçiD dos blocos
Soa lleaed!oa. da SilvL • • .. . • 

(ONU! 

Relaia portlc:ipoçlo aa Sll Seaslo da Allaiibleia
Gaal da ONU. em Nova lcxque. DO período de 1• a 17 
de clezembro de 1997 !Repubhc:açlo) Seo H.-.o 
Lucena----- - -- --- - ------
PARECER 

P1ii11Cer n'- 199198- Comi- de Aspm!DS &lo
D&mcol. sobre a M=...,., at 471911. elo PI "n 
l'omaildo Hmrique Canlooo, • - b 1 ., -

Federal propos1a para que - - a elev1!Çio 
iLWp<Jiolua do hiDiill de OlldiVidamei!., da Pelr6loo Bm-
sdeuu SA - PETROBRAS. a fim de que poaaa-. 
DD'opetaçiuele Ci*I!IO........,, DO- IDial, em ..... J.. -valea"' a US$271.017 ,228.95 (dnpjdps 
e 1e1m1t1 e um.lllllhDel. d rte nul. ch•Zfti!M e Ylllle e 
0!10 - - • _... • C!IICO OOII!aVOS), 
JIIDID ., Expon-lmpori llaDt ol J- - EXIMBANK. 
Soa R0111010Juci. •••• ••• ••••••. • ••••..• 

Paiecer ~ 200198 - Comi- de Asllii!IOS &lo
n6aucos, so1n o Ollao •s• ""2!1198, do~ do 
Baaco Caiii'Bl do Brual. que encennntw ao Sa.do Fe
daal sohali!Çio do Govmoo do Ellldo de R-• a 
...,...., do CODirliiD ele aberiliia de criddo e de CIJIIIIll" e 
-de aovos, liriudo ~a Umio, o Esoado de 
Ronlll111a o Baaco do Ellldo de .._, SA.- BE
RON e a Rmclflaia Ciáb., .-&mo S.A. - RON
DONPOUP, DO lmbiiO do Plopama de Apeao 1 Rees
IIUIIII:açio e _, AJU""' F'IOCal dos Esbodos. DO valor de 
R$502.487 683.00 Soa. Bdl- Loblo - - -- - -- -- ---

Palecer ... 201198 - Como•• DinoDn. que dá 
redaçio fmal ., PR aR 32198, que ..-....o Es- de 
Scrppe a coatraw opençio de cnSdno junto 110 

Banco do Nordeste do Brasil - BNB. no lmbito do 
Programa de Desenvolvimento do Tunsmo DO Nor~ 
des10 - PRODETUR. com i0C111S0S de !epiiSSO do 

453 
453 

267 

79 

86 



Banco lnlrramencano de Desrn"olvuneniD - BID. no 
"alordC' RS I? 31-f 716,79. CUJO'§. reroi"SCJs se: desbnam à 
execução de proJrlos de mfra-estrulura e desenvoi
VImenlo msUIUCIOnal naquele eslado Sen Carlos 
Palr()("iruo 

Parecer o!- 202198 - Com~ssio Dlretora. que dá 
redação fmal ao PR ri' 37/98, que auronza o Governo do 
Estado de Rondõrua a assmar conlraiO de abeltura de 
crédito e de compra e venda de: aavos. com a limão. o 
Banco do Estado do Rondõrua S A - BERON e a Ron
clôma Cn!dlro lmobWáno S A - RONDONPOUP. no 
valor ele R$5!1:! 487 683.00. no ilmblro do Programa de 
Apo1o à Reesb"'ltlD1aÇão e ao AJusle f1sc:al dos Eslados. 
ao amparo da Medula ProYJsóna 1612-21/98 Sen Cor
los PalroCÚUo 

Parecer oral 1ls Emenda de Plenánc n's I e 2 ao 
PR rf'. 37198. que a111onza o Governo do Estado de Ron
d6rua a assmar contrato de abertura de créd.uo e de com
pra e venda de aavos, com a Umão. o Banco do Eslado 
de Rondõn1a S A - BBRON e a Rondôn1a Créd•
lo lmob1hano S A - RONDONPOUP, no valor 
de R$502 487 683,00. no ámbno do Programa de 
Apo1o à Reesttutwaçlo e ao AJUSie F1scal dos Esta
dos. ao amparo da Medida ProYJsóna n!- I 612-21198 
Sen Edlson Lobio • 

Parecer o!- 203198 - Com.~ssão DareiOia.. que apre
senra redação do venculo, para o mmo suplementar. do 
Subsbtubvo do Senado ao PLC ri' 36196 I ri' S 071/90, 
na cngern), que dlsp6e sobre a proi<Çào das cavulades 
oatura~s sublenáneas, em confonmdade com o IDC'ISO 

X do an 20 e o IDCISO V do an 216 da ConsbhllÇio 
Federal Sen Ronaldo CUnba Luna. . 

Parecer rfl. 204198 - Cooussio Duerora. que apre 
senta redaçio fiDa1 de PR rfl. 36198. que aurooza a eleva
ção remporána do b!DIII> ele endlvulamenro da Pelrólec 
Braslleuu S A - PlrrROBRAS. para que ,.,... roaaa
tar operação dr a6d.lto exleiTio, no valor torai. em 1enes 
Japoneses. IIII! o eqmvalellb: a US$271,017.228 95 (du
zenlOS e aeu:nra e um IJillhões, dczasel:e nuJ. duzentos e 
VUJie' e ono dólares amencano~o e rw:wen&a e CU'JOO c:enro
vosl. JUDIO ao 1be Expon-lmpon Banir. of Japan -
EXIMBANK. Sen Ronaldo CUaha !.ma. 

Dlscubndo o Parecer rf'. 204.o98, que apresonta re· 
dação final de PR ri' 36198. que auiOnza a elevação ll>m
porána do hnule do endlvKiamenro da Pelróleo BlliSIICI
ro S.A - PE11t0BRAS, para que possa contratar opera· 
çio de CI'Cdlto eJr.lemo, no valor lOtai. em 1enes Japone
ses. aa! o eqwvalerue a US$271.017.228.95 ldU7eniOS e 
selrllla e um 1DIIhões. dezesse1e lllll. duzenlos e vmre e 
0110 dólares norte-amencanos e noventa e anco cmta
YOSI, Junto ao 1be Export-lmpon Banir. of Japan -
EXIMBANK Sen Espendlão Anun 

Dlscubndo o Parecer ri' 204198. que apresenla n:
dal;io rmal ao PR n! 36198. que: autonza a elevação IC'm
porána do hnuiO de end!YidameniO da Peuuleo Bras~ loi
ro S A - PETROBRAS, para que possa contratar open
ção de créd.uo exremo, no valar lotai. em 1enes Japone
ses alé o eqwvalence a LTSS271.017.228 9.5 1duzen10s e 
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selenla e um rrulhôes, dezesselr nu I, duzenlos e vmtr e 
o1ro dolan:s amen...anos r oon:nra e .. .,.IK"il ~ntavosJ. 
JUDIO ao The Expon-lmpon Bank of lapan - EXIM-
BANK Sen Romero Jucá. 423 

Parecer de Plenáno o! 205A8. c:"m subsDlWção à 
Corrussão de Consutwçio. Jusnça e C1dadarua. sobre a 
PEC ri' 8195. que dã nova redação ao lliCiso X do § r- de 
art. 155 da Coosbhllção Fcdcr.ll Sen Espendlão Amln 430 

Parecer ri' 206198 - Conussão Dnerora. que apre-
senta ~ão final ao PR ~ 261'98. que autonza. o Esta-
do do Rio Grande do Sul a elevar remporanamente os 
seus Imutes dr end.J.vu:lamesno para ronaarar e prestar 
conb"ag:Uaalaa à operação de crédiiO e-'temo, com o aval 
da Uruão. JUDIO ao Banco lnrernacJ.onaJ para Reconsttu-
ção e Deseovolvunenro- BIRD, no valor de selenta nu-
lhões de dól:ucs none-amencanos. eqwvalenres a seten-
ra e .::meu rmlbóe:s, onocenms r dez m1l rews. a preços 
de 31-7-97. CUJOS recursos serão desbnados à 1mplanta-
ção do Programa de Restauração r Maaulellção das 
Rodov1as. EstadUSJs no R.Jo Grande do Sul - PNMRE 
Sen Ronaldo Cunha L1ma 443 

Parocer rfl. 1l:rl/98 - Conussão Duelora. sobre a 
emenda ele redação oferecida à redação final do PDL 
n!!-14&97 (~224195. na ongcnu. qur aprova o texto do 
Esraruro da Confer@nCill da Ha~a de Due1ro lnromac•onal 
Pnvado. aprovado na VD Confer!nclil., reahzada no pe-
riodo ele 9 a 31-10-51 Sen Corlos Palroc:iruo 462 

Parecer rfl. 2011198 - Comrssão de CoostUuJÇão. 
Just1ça e C1dadama. sobre a Mensagem n!.IIS/98 (o!-
371198. na cngeml do Senhor Preslclenle Femaodo Hen· 
nque Cardoso, submelendo l aprovaçlo de Senado Fe-
dera!. o nome do Sr Aldu G10manles l'assannho Júruor. 
para CJr.ercer o cargo de Mlmsuo do Supenor Tnbunal 
de JUSbça Sen. Francelmo Pereua. 464 

Parecer rfl. 209198 - Conussão 0.-que apre· 
senta redação fmal ao PLC rfl.l8197 (rfl.4 797194, na on-
gemi. que dispõe sobre aiCCSbUIIII"IIÇã da Jusbça Federal 
de Pnmeuo Orau da 1• Reg~ão Sen Ronalde CW!ha 
Luna 504 

Parecer rf'. 210- COIOISsão de Consbtwção, Jum-
ça e C1dadarua. sobre as PEC ri! 39-"if6 td! 367196, na 
ongem) e o!- 23196. que tranuram em CODJUDIO, ambas 
aloerando o § 7! do art. 14 da Consanação FedenJl (em 
reexame. oos termos do RQS rf! 806197) Sen Edlson 
Lobio 545 

Voto em separado ao Parecer ri! 210 - C01n1ssão 
de CoostllUIÇão. Just1ça e C1dadan1a. sobre as PE.C 
n!. 39/96 to!- 367/96, oa ongem) e r;! 23196. 'I1R' ttamJ-
tam em COIIJunlO. ambas alterando o § 72 do art. 14 da 
Consbbllção Fedel"al lem ...,...,.., nos "'"""" de RQS 
d! 8061971 Seo Fnmcelmo Pereua. 546 

PARTIDOS POLtncos 
Reg~srra poUbca dos l'arudos de Esquerda no Es-

tado de Para. Sen Ademu Andrade 4SO 
Comenm resultado da convenção do PT du R.Jo de 

Janenn Sen José Eduardo Dub"a. 507 



VI 

Dl5cule sobre a abança dos Pamdos de OposiÇio, 
Sen I<* Edualdo Dulra. 

POLfncA EXTERNA 
Cons1deraç6es- sobre Manm Lutber King~ 

Seo Eduardo Supllcy .... 

PÓLO INDUS11UAI.. 
JlepSba O -volYIIIIIIIIID acekndo do -.I 

10 do Golá e do DOYO pólo mdUSinal de Roo Venle~ 
Seo Mawo Muallcla ••... 

PÓS.ORADUAÇÃO 
l'lolella C<llllrll a •IUIÇio OlUal da pós-paduaçiQ 

lmlslleua. Seo. ~ Amm • .• • .•• .• .. . •• 

PRESIDI!N11! DA REPÚBLICA 
CniiCa a-do Gcmmlo do AesldoDIO fer• 

naodo Hoanquo c..-. pon com os coofh101 de....., 
Sen Adeaur- .. . . . ... .. .. . .... . . .. • 

ConwP a...-. pmfenda pelo PleadeoiO Fer-i 
IUIIIdo Hauiquo Conlaoo, oo liDai do 1110 lellvo !J 
IWI ...... os «hppom- em c.eac.a da -.JIIIIÇilo 
Hoopllal Sanb KabiiOchoc:t. Seo A11ur da Tllwla. 

ADaüaaaCODialado- Fea-lklln1 
que c..-. - do - -- pelos !1""""1 111111es qae ~ o caafbiD eaae a verdiKie e a reabdadel 
Seo Allur da Tllvola.. _ .. . • • •• • 

PRISÃO (VICie CONGRAllJLAçOi!so 

PRIVATIZAÇÃO 

- C<llllrll • bqwdaçlo ou • pnvaiiZaÇio ~ 
a....,do-.dol'lnal.Seo. -RequiAD .....• 

PROFESSOR (VuleGREVB) 

PROJETO DE LEI 
Leollllll do PLC rf! 7198 (rf! 4 14SI!lll. aa ~ que dooplle-. ~de __ .., 

CCIIIIIIbaiçile ~ _..,.,. pelo IIII 
NaamaldoSepm5ocJal-INSS Seo.leffenaal'l!ns• 

Lcilln do PLC rf! 8l!ltl ("- 4.166198. aa ] 
quo dooplle - a~ de fabnc:açlo e 
llleiCUibDçlo ao Ns de llmpmas •nc•n...._ tiib 
uso em ....-de valor oauaJ ou supenor ., da 
IIOIIIUial dando de cbllnbmçio. Seo leffenoa Po!ns. • 

~pqoll>delaque........,o-~ 
a111vo a Clllll' o Jhwlo-Bnsi' de Cidecteg e IDIIila' o~ 
----Fuodo.Seo.Edumlo~;~ 

PLS rf! 921911- Com11111D de o-nnç~o 
e Cy!wt-a de Aepma Soaas e de AuuaiDa ~ 
IIIICO&, C3beDdo a e11a 61bma a daclsio ~va. q 
aubli1Z8ol'odo<Exocullvoacnoroflmdo&r.ddeCi 
-.;..e msllbUrocoaselhodehbenbvo deael'undoJ 

Sen e:,.:o-~·q-..-.-·5 &i.~-;;; 's;;J Ilhar-- Haonquo Canlooo. ......,..q que o Ocwemo Federal nogulameme o pnlJdD quo -,_1 
bU JIIIIIII"OIIIIl do moda IIIÚIIIIIa YlllCUiada 1 edoroção~ 
Sen Edwrdo Suphcy ••••• 
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408 

Apóia o Seoador ~ Supllcy oalula pela oe
gulamenoaçio do JIIOJI'IO que lDSbbD - de renda 
mimma YlllCUiada ledoiC'IÇicJ Seo. LúClo Alclooan.. ••• 

PLS n" 93198. que ellclui do _...., DO Cadasbo 
de Proreçlo ao Cn!cbO> os IIIIIIIIBios de casa pnlpna. 
Seo JúhoCampoa.. .. .... . . ...••. ... . .... 

Encam1nhando a votaçlo do PLC a& 18197 
(n"4.797194. oa ..,Fm). que dooplle solmo a........,..,._ 
çiD da lusoça Federal de Pnmeuo Gnu da 1• Rqolo 
Seo l'nmcelulo Pemm. . ... . .. .••. .. . . ... ... . .. 

Encaminhando a votaçlo do PLC a2 1&97 
Crf!4 797194. oa m>Fm). quo cbspi5e solmo a........, __ 
çlo da JDSIIÇB Federal de l'nmeDo Gnu da I• Replo 
Seo BcmaodoColnl ...•........................ 

Enca'IDlnhando a volaçlo do PLC a!. 18J97 
ln"4 797194. oa ..,_,, quo cblpile- a.........__ 
ç1o da Jusoça Federal de l'nmeDo Grau da 1• Repio. 
Seo. Romeu Tuma. . . . . . .. ..... . ...................... . 

PLS rf! 95198. que - IIOIIÇio dos IIIIJIOÃII 
fedesaos 1s - IIIIII<RI de - ...,. de Idade. 
Seo. Odaar s-.......... . .. .. ..................... . 

PLS rf! 96/98, que dooplle solmo o ....,.,...._ 
de penas ducophllues aphcadas a aervulor polbbco 
federal e sobre o lboDode falias Seo 011aars-a . 
PROJETO DE LEI COMPU!MENTAR 

PLS ,.!14198-~. que IIIIIDnZI. o JIO. 
der &eculivo a c:na a Rqolo IDiopada de DesenvolVI· 
"""""do Amapl.e l'lri- RIAPA e llllbiUir o......,_ 
Especoal de DeseovolYIIIIOIIID do Doba do no Amazo. 
... Seo. ......... Rocba. ........ -........... .. ... ... • 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
PR rf! 36/98, que IIIIIDriZII a eleYIIÇio ~ 

do IIDIIIe de eacbvodameoto da Pelr61eo Bnwleiro 
S A - PETROBRAS, para que possa contratar ope
raçlo de cr6chlo ex.1e1110. ao vllor lltGI. em umes .)8-
poaeoes.al6oequi-aUS$271.017,228.95(-. 
.. e ICialtl. e IDD milbliel., mil. clur.mDI e 
Vlllle e mto cl6l.-es 8IIIBI'IcmKJI ~ DOVellla e ciDco ceu
lavoa), JUDIO ., Tbe El<port-lmport - of Japao -
EXIMBANK Seo Romao Jucl.. .. • • .. .... -· 

PR rf! 37198. que 11111Dr1Z11 o Oovmoo do Eslado 
de Roadllma a....,. CCIIlbaiO de abertura de criddo e 
de c:omprae veoda de abVOS. com • umao. o - do 
-de R-• SA- BERON e a "-a cm. 
doto lmolnlDno SA - RONDONPOUP, DO valor de 
R$S02 487 683.00. DO- do Pwsaaaa de Apolo l 
-lnllllrBÇio e ., ~ PiJcal dos -· 10 am
poro da Medida l'lovlsolna rf! I 612-21/98. Seo. EdolaD 
Lobio • • ..... _. .... .. • • .. .... .. .............. ·-

Enrammbaoclo a volaÇio do PR rf! 32198. quo au
lllnZII O &lado de Seqppe &COI- .......... de ati
to JUDio., llaDco doN-do BDml- BNB. DO lm
lrilo do Pwsaama de D ooiYIIIIOIIIO do Tmumo do 
N- - PROJEruR. cam ,__ de _.. do 
Banco ln'""""""caoo de DeseowlvaDoaliO - BID, DO 
vai..- de R$17 314 716.79. CUJOS""""""" se desbnom l 
eJUOCUÇio de JIIO.Jd<l5 de ""'-'rullllll e -.voJ.,. 
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menlo tnsDtucJOnal naquele eslado Sen JOSC' Eduardo 
Duo-a. 

PR n! 38198. que altera a Resolução n!. 96189. do 
Senado Federal. que di.HZ9r sobrr as operações de crédi
to exremo e miemo da Uruão. de suas auEarqwas e de
rrws enbdades controladas pelo Poder Pllbhco federal e 
estabelece hnu&es e mncb:ções para a concessão de ga
ranba da Uruão em operações de credito externo e mler
no. Seo G~berto Muanda 

Dlsrubndo o PR n! 36198. que autonza a elevação 
temponina do huule de endiVldameniO da Pelróleo Bra
s~uo S A - PEIROBRAS, para que possa conbarar 
operação de crécbto ex.tauo. no valor lOtai. em 1enes Ja
poneses. a~ o eqwvaleore a duzentos e serent.a e wn MI

lhões. dezessete lllll. duzenlOs e vmle e 0110 dólares nor
le-amencanos e noventa e c1nco centavos. JUnto ao 
Tho Expon-lmport Bank of Japan - EXIMBANK 
Sen Eduardo Supbcy 

Encammhanclo a YOiaÇio do PR .,._ 26198, que au
ronza o Eslado do Rio Grande do Sul a elevar lempora
namente os seus l.murt.:s de eudlvulamenlo para conD"aaar 
e prestar conb"8gannnba à ope-ração de cn5cb.m C~. lemo. 
com o aval da Uruio. JUDIO ao Banro InternaCional para 
Reconstruçio e Desenvolvunento - BIRD. no valor de 
setenta 1111lhões de dólares 11011e-ame11canos. eqwvalen
les a serenra e cmc:o nulhões. 01tocemos e dez md rea~s. 
a preços de 31-7-97, CUJOS "'CUISOS sorio desbnados à 
unplanlaÇão do Programa de RestauraÇão e Manulenção 
das RodoviaS EsladtlBis no Rio Grande do Sul -
PNMRE Seo Osmar Dia> .... 

PRO'I"ESTO 
Protesr.a conb"a a não resoluçào do processo Plul

hpo da Amaz&ua. por mlerferene~a do Muusb!no da 
c.enc.a e Tecnologia Sen llemudo Cabral 

REFORMA AGRÁRIA 
Abcmla a questão da monna agrána. Sen Bene

dna da Silva. •• -·-- _ _ _ 

REGIÃO NORDESTE CV•de GOVERNO FEDERAL) 
SOO... a Slblaçio do Nordesle Sen Hugo Napo-

leão 

REQUERIMENTO 
Requenmento p!. 248198. que convoca o Sr MJ. 

mstro da Ed1raçlo pn P"'51ar csclan:ameniOs no plená
nodo Senado Fedeml aoorca da pollbcadoOowmo Fedeml 
para com o ensmo supencr Sen AcJemu- Andrade • 

Ap""""'ta ~""""""'"' de lllfonnação ao Mllus
tro Exlnii>Rillláno de Polibca Fuodlána sobre dados 
aruahzados da estnmn limdJána do Pais Sen Eduanlo 
Suphcy 

Requonmen10 .,._ 2491915, de mfortl'laÇio. ao Sr 
Mlrustro Exii"IIDnhnáno de Poübca Fundlána sob... a es
b"Ublra funchána _....._ Sen Eduardo Suphcy 

Requenmento n2 25.3198. de tnfonnação. ao Ml
ruslro do Planejamento. sobre o BNDES e o processo de 
pnvaiiZBÇio Sen Eduardo Suphcy 
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238 
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247 

RequenmeniO n2 2...'\4198. de mfonnação.. ao Sr 
Mlrustro de Eslado da Prevulên("la e AsSISlêncta Soc1a.l, 
sobre a situação da dmda do Eslado de Rondolma para 
com o lNSS Sen Romero Jucá 

Encammhando a votação do Requenmenlo 
n• 255198, que soliCita homenagem de.,....- pelo falec~
menlo do a-Muustro de Estado das~. Sr Dr 
Sérgio Roberto V1eu-a da MOita. Sen Anur da Távola 

ReqummeniO ri! 2SS/98. que sobc1ta homenagem 
de pesar pelo falecunemo do rx-Muuso-o de Estado das 
comwucações. Sr Dr SérgJo Robcno Vzeua da Mona 
Sen Anur da Tbola. 

F.no::amrialdoa WIOIÇiiodo RequrnmenO>JII- 255198, 
que sobc1ra homenagem de pesar pelo falectmento do 
ex-Muustro de Eslado das Comumcações, Sé'l"o Rober
to Vu:ua da Motta.. Sen_ Mawo Muanda.. __ • 

Requemnenro n2 256198. que" sobc1t.a homenagem 
de pesar pelo faleamen10 do .. -Depulado Luís Eduardo 
Magalhães Sen Romeu Tuma. 

Encammhando a votação dos RequenmenEOs 
.,.._ :!56198 e 257198, que sohCitam homenagem de po
sar pelo faleamento do ex-Deputado Luis Eduardo Ma
galhães Sen Romeu Tuma. 

Requenmeoto r1!257198. que sobc1ra homenagem 
de pesar pelo faleamen10 do ex-Dc:pulado Luis Eduardo 
M"!'alhães Sen Hugo Napoleão . 

Encanunhando a votação dos Requenmentos 
rr'l12S6198 e 257198. que sobc11am homenagem de pe
sar pelo falec.~mento do ex-Depulado Luís Eduardo Ma
galhães Sen Edu8ldo Suphcy 

EDCallllllbando a voração dos Requenmcalos 
n .. 256198 e 257198. que sohCitam ~ de pe
sar pelo falecimeniO do eJ<-Dc:pulado Luis Eduardo Ma-
galhàes Sen. Francehno Pen:ua. . .. .. ... . 

Enc:umnhando a votaÇão dos Requenmeolos 
.,.._ :!56198 e 257198. que soliCitam homenagem de pe
sar pelo faleamen10 do e•-Dc:pulado Luís Eduardo Ma
galhães Sen. Rooaldo Cunha Uma. 

EncanDnhando a vOl&Çâo dos Requenmento!. 
n01 256198 e 257198, que sobatam homenagem de po
sar pelo falecunento do eJL-Depulado Luis Edwudo Ma
galhàes Sen EICIO Alvares 

Encammhando a vexação dos Requenmentos 
n111 256198 e 257198. que sobatam homenagem de pe
sar pelo falecunen10 do eJ<-Dc:pulado Luis Eduardo Ma
galhães Sen Josaphal Mannho ... 
• Encammbando a vOlaçlo dos Requenmenlos 

.,.._ 256/98 e 257198, que sobCitam ho""""'''''II de pe· 
sar pelo falecuneniO do .. -Dc:pulado Luis Eduardo Ma
Balhiics Sen Ney Suassuna. 

Encanunhando a votação dos Requenmentos 
•"" 256/98 e 257198, que sobCitam homenagem de po
sar pelo falecunenoo do ex-Deputado Luis Eduardo Ma
Jalhães Sen Pedro Sunon . 

Encarrunhando a votação dos Requenmentos 
na& 256198 e 257198. que sobcllam homenagem de pe
sar pelo falecunenoo do .. -Deputado Luis Eduardo Ma
galhães Sen Lúcho Coelho 
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Encarrunhando a vomçio dos Requenmentos 
,;a 256198 c 257198, que sohc:!lam hoii1CIIIII"'II de pe
oar pelo faiOOIIIIOIIID do ex·Depulado Luis Eduardo Ma- ' 
galhles Scn -Cabral . . ' 

BncaDUobanc:IÕ-a- votaçio dos Requenmentos 
,;a 256198 c 257198. que solicl~am homenaacm de pe- I 
.... pelo faloamento do eo:-Dopuraclo Luis Eduardo Ma
plbles Scn Romoro Jld. . 

&caouDbaado a vOIIIÇID dos Req11C11111011tos 

,;a 256198 c 257198, ..... ----de pe
sar pelo fal..,_ do eo:-Depulado Luis Eduardo Ma-
plbles. Scn ~ Napoloilo ... 

Em:- • YOIIÇio dos Requenmontos 
ri" 2S6I98 e 257198, que ...- bomen- de pe
sar pelo faloa- do eo:-Deputado Luis Eduardo Ma
plbles Scn. Artur"" Tllrol& - --

Eacaauabllbdo a votaçio dos RequcnlllCDIOS 
JiA 256198 e 257198, que sobcl1am '-de pe- ' 
sar pelo faiOOI- do eo:-Depulado Luis Eduardo Ma
plbles Scn ~ Alllln. -- -- --

Encaaunba votaçlo dos Requertmentos f 

... 256/98 c 257/98, que sohc:!tam .........._, de: 

.,.... pelo ,....,.,_ do ex-Deputado Luis Eduardo 1 

Mqalhles SaL BeiJo Parp. , . I 

La""" do Rep i!i&olll> d' 258198, que JOioara I 
reai1Zaçlo de- sokne cm 1!oJnonaiem ao ex-Depu
tado Luis Eduardo MapJhles Sen Rcmaldo Omha 
Loma. -- --
~ d' 259/98, soba!IDdo mabzaçlo 

de IMpoçiio especU!I e-sole 01 Qldtli!IIJ6 
--o~daPolfc:lal'edcnolcu• 
~ SOPREMI e Fm.laçlo A'IECIIIApll"açço dei 
Tec:aolopl Crftic:al) Seu. J.- Eduanlo Doma. ••• 

Requenmoalo d' 26CWII, de mfCJr!!!IIÇio. ao Sr 
Muus!nJ de e-lo da~ Dr - eau-os. 10-
boeo--~de-...- -.. 
do com a F- com llooe no Aconlo de Coupeo....., 
- • Modcrmzaçlo c ~ do Deporia-, 
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ARTUR DATAVOLA deck Omelas, UIIIIUiado "Prevvdenaa, reforma essencial", 
D1scuDndo a PEC' ri! 50196. que convoca plebiSCito J!UI>hcado oo jOmal O Globo do Rio de laneuo. 281 

para o eleitorado decldu sobre a reahzaçin de reforma Eocam~nhando a vou.çio dos Requenmentos 
consaruc•oaal. e alrera o an. 55 da ConsaiWÇio fedeml ... 256198 r 257198. que sohatam homenagem de pe-
para prever a perda de mandalo por mfidehdade parodã- sar pelo falc:ameaiO do ex-Depu.- Luis Eduardo Ma-
na. ... .. 144 galhies 313 

Comenla a palestra profenda pelo Pres1den11: Fer- BENEDITADASn.VA 
nanclo Hennque Cardoso, no fmaJ do ano leovo de Aborda a questão da refonna .,.-ánL 129 
19'TI. para os <hplornaclos rm Clãx-•a da Reablluaçio no Consule~ a R:Op<IIO do assassiDaiO da JOVem 
Hospllal Sanh KubiiSChel:k 2SI Ana Carolma. de 18 8110$, no Rio de Janeuo 129 

Anal1sa a conduta do Presidenoe Fernando Henn- Rcgssrra o transcurso da Semana do incho 129 
que OUdoso <han11: do ddema enftmlado pelos gover- Analisa a Slwaçiio da mulher <hsn" das Dansforma-
Dantes qur IC' o confh1o emre a verdade e a reahdade- :!51 ções resuii:BDres da fonnação dos blocos econônucos 267 



o 

RqpSirll o Dia dos Empregados Domo!sbcos e 
apóia a profissloaabzaçlo desta classe • 

Aponta o deoaiiiiOIDCiliO como solução DO comlla-
re i1 VJollac:la em rodo o Pafs . . .. .. 

l.alma de uai éiiudo .......- pelo l'lofeuor ' 
M*ao Poc:lmuoml. do IDibtuiO de Ecooouua da UDIYCI"· 
Sldade Estadual de Campnas, lllbDJlado nQ DIOVImelltO 

de~ do aacadode llllbolbo --
8000 90", publicado 00""' 23-4-98. 00 JOIDlll o Globo 

Sobre proble111111 •oremos do PT Apane ao 
Sen. Joa6- DuiiB. 

~Ira o lraDacUIIO do IIJIIBIII-.o do IDib· 
11110 da Mulher Nepa- Geledm, DO dia 3().4.98 

BERNARDO CABRAL 
Encam!Qhegdo a VotaÇio dos Requen111e1110s I 

rf1& 2.56198 e 2.57/98, que soliCitam homrolll"" de pe- ' 
ur pelo foleaiiiOIIID do eo-Depwado Luis Eduanlo Ma- 1 

plhles ~ ;;.;;,; -~ .. 8CIIIdor Genldo Melo em I 
seu prvmiiiCUI!I'IIIDID sofJn= a seca ao Nordesle. Apmte ao 
Sal. Genldo Melo. - • • .. .. 

~queoSmodolallum.......,..t6:mco 

oo CIOS. o ConmeiMdbl Lambert. e um Sec:rdmo da 
Polia• Fedcnl, o Dd p11 Romeu Tuma. Aplrff: ., 
Sal. Romeu Tuma. • • ...... • ... • -"""""a alo .aoluçlo do proc:cuo Pbd
bps da AmezOma por iDIIei raeuc,a do Mm11161o da 
c.eoc.ae TecmiOJP• ....... .. 

Eacunnbaodo • votaçlo do PLC n! 18197 
(ai 4. 797f'J4, DI CIIJFII), que dupGe sobno a_,... 
ç10> da Justiça Fedenl de Pnmouo Onu da 1• Rqpio .. 

Hcl s m.,.508110Sde~do- , 
delarael .. .. ·- ...... 

Comumca O ._........, do bVIO "Juclous DI 
Am..ama·. do-...... Samo.elllaK:Inmol ... 

CARLOS PA'11locfNJO 
Plnlcer r/! 201198 - Cmmu"" Duoton. que dA 
~ 1iao1 oo PR r/! 32198, que.,_ o-de 
Seqppe a--o;Ao de cdcbto JUDIO ao Banc:o 
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dllma Cridlto - S A - RONDONPOUP, ao 
Vllor de R$502.487.683.00. DO lmb!IO do .............. de 
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o Cenrrn Sul ~ rnrrg.Ja r)rrnC"J prodl12:u:ia pelo Sl&lrma 
None-r-.., .. rdeslc 

Sohc1ta ao Senador Bernardo Cabral que pronun 
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Frenle L1t'e'ral - PFl.. Aparte ao Sen Bernardo Cabral 
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p~~~~eo ___ - --- - ---- -- - --

Pan:ca" Jll. 20MJ8 - Comrssio de CapMJhnçiio. 
Jusbça e C•c~Uula. oobre a Mea'"'lllem a21151!111 ("" • 
3711'98.1U1onsemldo-l'lt:SICit:nteFemaadoHen
nque Cadooo, --à IIJliUVaçlo do- Fe
donl, o1101110doSr Aldlr<lm- PassanaboJdmcr,, 
pon. ...,_ o C8IJIO de Mlmlln> do Supenor 'lhbullal1 
deJ_________ -------- ---- ' 

Ploblema do soca no _, de MIJW <lenJs ' 

Aparte ., Sen- IIJaba Palc:io - --- --- ----- - -- - - - I 
BDcammbaado a votaçlo do PLC ai. 1819'7 1 

cn&4 7<T7194,1111->, quedupile oo~xe ·--1 
çlo da Justiça Federal de Pr1me1to Grau da 1~ 1 

Retpio_ - - -- - -
VC*> em...,.,..,.., Panocer ""210- Comusio 

de Can .. bDÇio. JUSIIÇII • ~ .. - .. PEC ... 
39196 ( ... 367/96, DO -) e o! 2JI!I6. que .._ ..... 
em CXIIIJIIIIIO. -.llltionmdo o 1 72 do .._ 14 da Cans
biWÇio Fedenl (em --. - "'"""" do RQS "" 
1106197) --------- - -- -- --- - --

GERALDO MELO 
Dilcule a .a. ao Non:leslle 
EocWeameallls sobro a PEC o! 8/!IS, que di. 

nova nodaçio ao DICISO X do l2"do art 155 da Cansb-
IIIIÇio Fedenl- - -- - ------ - - ---- __ -

GD..BERTO MIRANDA ........... Cll-........ à _ .. açlo de 
Mallllus pelas l1eqlloula llllllmlpÇ(Ies no • .....,_,., 
de ......... eli!lnc:L- - ----"-'"o PI DBDD1II da baaado no !lolmãs 
como soluçio para o problema do supnmato de 
eaerg1a el6tnca l Manaus e outras 38 localidades 
da reJiio Norte- --- - _ _ _ 

PR a2 381'98, que ...... a Resoluçio ... 96189, do 
Senado Fedcdl. que cbsp6e- • OjiOIIIÇÕOS ele-.. 
esllmOe,_,.,ds UmiD,de .... ......,...e-.eo
bdades OOIIIIOiadas pelo poclor polbiJco fedaal • _.......,.. 
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4.l0 

455 

517 
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464 

474 

500 

S46 

334 

433 

164 

164 

lmules e condações para a COI 'o de pranaa da 
Umlo em opu-.ões de cr6chto externo e 1111emo 

Requenmenro ..,. 261/!18, de infonDaç1o. ao Ml
malálo da Aeron""'.:a. oolxe os AIOs ConslrQbvos da 
Fundaçlo Aphc:açõos de Tec:noiOJIIIS Crftlc:as -
ATECH - --- --- __ 

R..........,..., ... 262198. de 10f011111Çio. ao Ml
mslálo da JusbÇa.- o Canb1llo de F\ ;k de Ser
VIÇOS. com t'omeamrniO de eqwpmueniDS, mataws e 
peças de repomçio, celebndas ODire a Umlo Fedeml, 
por llllenlll!dJo do ~ de Policia - -
DPF, e a SoaeiJ! Fnmçalse d'Expcnalloa de -.Js, 
Syslàaos 01 s.rv-- SOFREMI da Mmi11mo de L'ln-
reneur ..... .. ... . . . ....... . 

Requenmemo d' 264198. ele mfOIIDIÇio. ao MI
DIIIIOde-daAaoldubca,oolxea~de 

IIVIi!es F-5 da AeronáJOOL - - - --- --- -- - - -

l'loesla COIIIIa a desqplaldsde quamo ao pop
lllelllo de llllpOIIOS 

GUILHERME PALMEIRA 
llomonajJem l memória do e&-Govemador Taá-

SIO Mlua, - - --- - -- -- - -- --
"""'"'-"' à mem6aa do es-Depalodo Luis 

Eduanlo Magalhães - - - - --- - -
Dllculmdo a PEC..,. 50196. que COII>OCa pleblsc110 

para o eiiiiOilldo decidir oolxe a "'"''"açio de ..C0111111 
consbmcJoaal. e altera o an SS da Coasutu1çlo 
Federal para prever a perda de maodato por IDfi-

debdade partulina - - - -- - - - - ---- __ - ----

HUGO NAPOL.EÃO 
~., d'2S71'98. queaohc:JbiiJnmmlll"" 

de pesar pelo faleaDWJIO does-~ Luis i1dDiriD 
Maplhlrs ..... 

Fncermnbanclo a vOiaÇ:Io dos Requenmemos 
n10 256/98 e 257198, que oobatam bmn T"&"" de pe
.., pelofaleameumdoes-~Luls- Ma-.,.._ _______________ ,_:_ --

Soln Olllllaçlo dD NonJesre__ ---- -- -- -- -
HOIIIOIIllgem ao Eslado de Israel- Aparle ao 

Se~~ Bernardo Cabral - -- - -
ReJisll'a expenbcm no Knesset. em Israel. 

ODde se 'Vl'Ve realmnte a democracia Apane ao 
~en Josi lpác•o Ferreira 

HUMBERTO LUCENA 
Rela1a part•c•paçlo aa 52• 5essio da Assem

bláa-Geral da ONU, em Nova Yorlr., ao períodD de 
1•a 17 de desembro de 1997 CRepubhcaçio) __ ___ _ _ 

.IEJ'FERSON PBEs 
Observações sobre a cnse da umversulade 

pública bras11e1ra . .. . . .. ... . 
Rqpllnl o jubileu ele praDI da Empn:sa 1lraslllln 

de Peaquua Agrícola - EMBRAPA • .,.,_..,.ado cha 
25-4-98 
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Sohdanza-sr c.:om o Senador Bernardo Cabral em 
deft:sa da Zona Franca de Manaus Aparte ao 
Sen Bernardo Cabral 

JOÃO ROCHA 
Le1tura da Mensagem n2 131198 t n2 455198 na 

ongeml. do Presidente Fernando Hennque Cardoso. 
su-à aproc~ação do Senado federal. o nome do 
Sr loaqwm Augusro Wlntaker Salles. MlruSbO de Se
gunda Classe, do Quadro l'ermallenl<. da Cam:u'a de 
Diplomata. para exen:cr o cargo de Embaixador do Bra· 
sll jUDio à Repúbbc:a do Quõma. .. 

Letrura da Mensagem n" 133198 ln" 460198, na 
ongenu. do l'lesllleole Fernando Hennque CaRioso. 
submetendo à aprecU1ÇiD do s...- Federal, o nome do 
Doutor Carlos Alberto Marques Soares. para exercer o 
cargo de Muustto do Supenor Tnbunal Mlbrar. oa "Vaga 
reservada a lulZ Audl[or e decorrente da aposentadona 
do Mlmsuo Antõmo Cados de Smxas Telles. 

Letrura da Mc:magem n" 268190 ln" 454/98, na 
ongeml. do l'lesiii<Die Fernando Hennque Cardoso. en
cammhando ao Congresso Naacmal os 'VOlumes que 
compreendem as COIIlaS do Governo Federal relab"Vas ao 
exerciao fll1aDCelro de 1997 

Letrura do PLC o" 7198 1n2 4 145/98, n.a ongeml. 
que dispõe sobre a penoc:hC1dade de recoltu.mrnto das 
contnbwções preVIdcnC'Iánas an-ecadadas pelo Insnmto 
Nac:1onal do Seguro SOCial - INSS 

Lenura do PLC n! 8198 (rtf!. 4 166198. na ongenu. 
que dispõe solDe a obngalonedOOe de fabncaçllo e ce>
meraahzaçio no Pais de Ulmpadas uu:andescellles para 
uso em tenslles de valor Igual ou supenor ao da lenSio 
nonunal da mie de dulribwçlo --

lnceabva a unplementaçlo de uma pobllca de IU
nsmo para o Brasd 

Ressalta a 1mportinaa de se mVCSbr nas ludro
vJas e ferroVJas 

Afirma que a conclusio das obJlls da bnha de 
l:nlllSnusslo None-Sul trar1i uma auto-suficJ.8ncta ener
gébca para o l'lus 

Sohcua a transcnçiio nos Ana1s do Senado 
Federal de maténa pubhcada no Jornal O Estado de 
S. Paulo. edlçilo ri' 12 de abnl de 1998, codemo B-3. e 
001ra pubbcada oa edlçiio ri' 36 de abnl de 1998, da re
'VJSia do Conselho N8C1onal de Transpone . 

JOEL DE HOI.l.ANDA 
Preocupa-se com a Situação dos muruanos do Sis

tema rmaJICelro de HabJmção- SFH _ 

JONAS PINHEIRO 
Parabemza a Empresa Brudeua de Pesqu1S8 

Ar;rgpectdna- EMBRAPA. pelo transcurso de seus 25 
anos de fundação 

JOSAPHAT MARINHO 
Encammhando a voração dos Requenmenlos 

rfJJ. :!56198 e 257198. que solicitam homenagem de pe-

Pag. 

406 

169 

179 

190 

198 

201 

321 

339 

339 

339 

157 

sar pelo falecimento do ex-Deputado Luts Eduardo Ma 
~allli!es 

SoliCita uanscnção nos Ana~s do Senado Ferleral 
do arngo pubhcado pelo O Estado de S. Paulo. d1a 
11-4-98. sob o titulo "PianeJando para o ft.uuro" 

D1scuundo a PEC n!! 5(}1Q6. que convoca 
pleb1SC1to para. o elenorado decKIJr sobre a reaiWIÇào de 
reforma coosbtuclooal. e altera o arL 55 da Coosbhllção 
Fede!al para prever a perda de mandato por mfidehdadr 
parodina. ---

JOStl AGRIPINO 
EncamJnhaodo a volaçio dos Requenmentos 

rf' 256198 c 257198. que sohnwn bomeoagem de pt:· 
sar pelo falecrmcnm do c•-Depul.ldo Luis Eduardo M&
galbies 

jQStl EDUARDO DU'IRA 
Encanunhando a VOiaÇio do PR li' 32198, que au

ronza a Eslada de Sergtpe a conlralar opençio de cr6di
IO junto ao Banco do Nordeste do Bnwl- BNB. no ãm
bllo do l'rogmna de Dcscnvolvuneruo do Tunsmo do 
Ncmlcol!e - PRODETUR. com recunos de repasse do 
Banco lnleramencano de Desenvolvnnenl.o - BID. no 
valor de R$17 314 776,79, CUJOS recursos se desUnam à 
execução de proJelOS de mfra-esrrutwa e desen"VOIVI
menro 1nsbtuCJ.onal naquele Estado 

Requenmento rf!. 259198. sobcnando real.lzar..ão 
de mspeção espet"lal e exttaordnu1na sobP: os contrar.os 
finnados entre o Departamento da Políaa Federal e as 
emp,.... Sofremr e Fundaçilo Ar.ch I Aphcaçio de Tc:c
nologras Crfl1cas I 

Referêru:ra a doculllt:IUO Cr=brdo) do Slllllrca!o 
dos Traballladores em Educação e EDsmo de 1• e 11'
Graus da Rede OfiCial do Estado de Sergrpe, sobn: wna 
sáJe de rm:gulandades que hoje estão em vrgor naquele 
Estado 

Comenta resultado da converrçio do 1"1' do Rro de 
Janerro 

Dlseute sobre a aliança dos Panrdos de Opos1çõo 

jOStl IGNACIO FERREIRA 
PEC n! :l0/98, que alk:ni os JIICJSOS l e O do par.l

grafo úruco do art I 58 da ConsaiWção Federal, modifi
cando os cnlblos de dlstnbwção da parcela pencncente 
..,. Mwudpoos do produto da arm:adaçio do JJIIf'OSIO 
sobre openrç6es n:labvas à ruadaçio de mercadonas e 
solDe p<eSiaÇões de BerVJÇOS de 113118JICI"" rnren:stadual 
e llllmDWUCJpal e de comumcação. 

PEC n" 21198, que am:seenta padgrafo ao an. 71 
da Consn!Uiçilo Federal. eslabelocendo a obngaroneda
de da reahzaç'º de audltonas. por audnores mde· 
pendenleS. para subsu::b.ar e tomar maJ.S efebva a atuaçlo 
dos Tnburws de Comas 

Homenagem aos 50 anos de fundaçilo do Estado 
de Israel 

PEC n2 22198. que acrescenta IJlCISO ao art. 91 da 
ConsbiWçiP FedeniJ para eslabelea:r pnndp1o relatJvo 
à composição dos Tnb111181.s Supenores 
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VI 

JOSÉSAAD 
Deslaca a ,.......,mdade de se mchDr a moradta no 

rol dos dlmtos bolsK:os do lmlsdeuo 

JÚUOCAMPOS 
Ap61a a proposla da Bolsa de Mercadonas e 

Fu111ros de cnar uma Bolsa do Mormsul • • • .... 
lfomooalem l mom6na de Hlllllberto L-. 

Sérgio Moaa e Luis Edaordo Mllplhioo . . • 
IDcoabw a cniiÇio de um DOYO plano de........,_ 

llllaçiD da mdúslna--- .. . . . .. . .. 
ADabsa a ercJI'OIIIUI bnlile~n. que vem Baldo su- 1 

~...,:.:,r.-_r~~de~~---~~~~~ I 
PLS 11'93198, que eschu do "'JIIIIIO no Cadasllo 1 

de l'roloçio oo a.biO osllllllll6noo de cua pnlpna.. ... 
RequenmoDID ,_ 'lB7/98, sobcn:llldo - mahza

da- ..,...., em---250...,. do Esra-
do do-GmoiO • .... ..... • • • .......... .. 

Sobno • _ ..... do ........ púbbco ......... 
de cpaM* . . ... _.. . . .. 

JÚNlA MAIUSE 
Dlsalle a IIIUIIÇio das umwnldades públicas IID 

Pois ............. ... .. • ....... . 
AIICJida 8 q-da Vloleacla DO Pais 
Apela ..... que o Qo......., Fecknl • os 6rl!iiO& 

caa,.DOJpe,...l!loniiiOS _.,om pniiiiiiiiiiS aa ...., das políbcas , 
púbbcas IOCI811, pua dbmmarodeoe- e melbomr 
.. mndiÇiles de Ylda da poplloç.. . .. .. . .. ' 

LAURO CAMPOS 
DlsaiiJIIdo a PBC ... 28196, que lhaa a ......,_, 

do ort. ~da CcmiiiiiiÇID- ..... 
Sobre o =r crr ele Eldando dos Cangú. OCOI'-

tldolltdols.,.. ................. . 
Loi""" da MI I D .,_ 134198 ( ... 468/98, na 

CIIJFIII}, do PI-Foruado Hoanque Conlooo, m
fcnalado que oe -do Pais ao periodo de 2ID a 
2S-4-98. • fim de --Ylllla de Es1ado .. Remo da 
~ .. ........... . .... .. 
LEOMAR QUINI'AND.JIA 

Homeaapm l memóna do ex-M1msb'o das 
Comumc:ações. Sr Dr. ~110 Motta 

LEONEL PAIVA 
Rejplll"ll sua poriiCipiiÇio Da COIDIDW bnsiJeml 

.,..,.... .. l 9!1" Conlidacia IDf<rportamemar. -
em w.-. Cllplllll da Namiba. • • • • ... • .. .. • • .. 

llcm r I E l 'IIBIII5na do cm.-.....-pwtp l..ufl 1 

Edl.m M .. Qdes Apmll oo Sem. Gwlberme-.,_ 
Comelldnos _,do llllnSCUriO do 2S! ODIYOI"-

ÃnO da EmblapL .. ... • • • .. .. .. . .. ...... 
ReiPIII"ll ~ acbs IIOWIS adadioo bano

r6nos de Bnsiha. o Cmelllaro e e.--do Tn
buaal de Conw do 0...,10 Fedenl, Dr Fnodenco Au..--.e o e--.., w._.Caahedo Azevedo 

Sobno a 1mportlaao da «~•u:ação ao muado glo
balizado. 
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247 
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284 
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250 
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LÚCIO ALCÁNI'ARA 
Coas•~ a prop6sno do Dia NaCional do 

L1vro ........ . 
Eacl.llllllballdo a votaçio dos Requenmallos 

.,... 256198 e 257198, que mbcnam bomonagem de pe
sar pelo falec:unen10 do ex-~ Luis Eduanlo Ma· 
san- ... ..... ....... . ................. . 

Sobno a oeca DO Nordesle Apsne ., Seu Ney 
s.......... . .......... . 

Comeadnos aobleas .... - púbhc;as. .... 
SobCIIa lr1mlaiÇio DOS ADiaS do Salodo Fedelal 

da Cana -da de Dcm Lucas Momra -· l'lal
....... da CNBB. Caldeai Pnmoz do 11n1S1L pedmdo a~ 
JCIÇio do -- que 1r111a da loph=çio de J010S de 
._.no Bl'8ll.l ..... . .. .. . . 

Apóia o Seoodorl!duonlo Saphcy DO lula pela le

gulameaiiiÇio do POJC'O que •-IIII progllllll& de rmda 
mlmma VIDCIIIada l edlnç.. . . .. . .. . . . 

Dtscutlndo as Emendas ela Clmara ao PLS 
n• Ull92 (nt 3.493193. aa ..._), que cbspGe - o 
exerciclo da profis*> de Blbll-.,.. .. . .. . . . .. .. . 

Comeadnos """""'do Dia da Educoçlo. . • .. 
Dl•n~bado a PEC.,. 37/97, que allon o f 2&do 

10. 72 do AIO das DlsposiÇiies Can_.,..,.;, TraDIII6-
nas (cálculo do l'lllldo Soaal de Enllqeaaa) ......... . 

ltomonasem aos 50 aaos de funclaçio do Es-
de bnael • .. . • ......... .. 

Lalln de carta -da CaaferiaCia NaCIOIIOI 
baaeblll do BniiiiL .. -... a IIIICUIIva do Salodo 
Fedenl em piOIIIOVel' cm n rnçio pelai !O ... de 
fimdoçio do-de brael . 

LÚDIO COELHO 
Lealln da -..... ... 132/98 ( ... 456198. D8 

oriFIDJ, do PI- l'erundo HOIInque CordDoo, m
formaadoaoSalodo Fedelalquese..-do Pafs 110 
pcr{odo de 17 a 19-4-98, pon. IIIIOIIIa" eDCIIIIIro com o 
pJaldealle bobVWIO, HUID a-. e Jllllll pomapar da 
11 Oipula das Amá'u:as.... : .. . .. .. ... 

Apreseal:a os resultados da reuntl.o das 
ComJSsões Parlamentares do Mercosul. reahzada 
em Wash1agtoa .. .. .. . ..... .. . .............. . 

Afuma que o pOJCIO -- pelo Senador 
Edualdo Suphcy é mvW!d. uma - que a Noçio Dlo 
diSpi5e de lflCUIIOS Apallle ao Sem. Edualdo Suplic:y 
· Bncanunh•Mo a votaçlo dos Requenmemos 
... 2S6/98 • 2S7/98, que - --de pe
... pelo fal<nmeo'D do ex-Depu- Luis Edualdo Ma-
plbles ..... ..... . . ... .. .. ....... ·- .. 

MAURO MIRANDA 
Re1111n1 a ahenlabva coada pelo Gov<mo de 

Gcnú ao l1111çar um conjunto de med.aclu ele emer
geDCII. para melhorar a qualidade do alellchmeato 
m6cb.co-hospnalar em úeas constderadas crrucu 

Eacamtahando a votaçio do Requenmeato 
n• 2S5/98, que sobCira hclmooajJem de pesar pelo faleCI-

ICíO 
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mento do e:~~.-Mnustro di: Estado das Comurucações 
Scrg~o Robei'UJ V1e11a da MOI.ra. 

Homena,em à memóna do ex-Deputado Lws 
Eduardo Magalbik:s ~ 

RegiSII"a o desenvolvm~e~~DJ acelerado do sudoes 
"' de Goiá e do novo pólo uwlusmal de Rw Vertk: 

l'anlbenrza os pn:sulen""' das f~ de m
dúSin."lS dos Eslados do Cenlro-Oesrr e de llis Estados 
do Nonr, pe-Ja IJUCiallva de IDSbruar o MC'I"Ct'lesae 

NABOR JUNIOR 
Sobre a seca no Norde"" Aparte ao Sen Geraldo 

Melo . 
Aponlll a ,_Idade de •mplantaçiio de saidas 

rodovuinas para o oeste do COIIbnen.IC' suJ-amencano 
Marufesca. regozJ.JO pelo uanscurso do 252 amver

sáno da Empresa Brasdeua de Pesqwsa Agropecu.!na -
EMBRAPA. Ap.,., ao Sen. Jonas Pmherro. 

NEY SUASSUNA 
Encammhando a votaçio dos Requenmeotos 

n.._ ::!56/98 e ::!57198, que sohatam homenagem de pe· 
sar pelo falecuneniD do ""-Depurado Luis Eduanlo Ma
galbk&. -

Sobre a seca no Nordeste Aparte ao Sen Geraldo 
Melo 

II<:J-m .., ExéraiD b,..tleuo Aparte ao 
Sen Romeu Twna 

Aborda a qucsrão da seca no Nonlesrr 
Sohdanza-se ao Senaclcl- Bernardo Cabral. em de

fesa da Zona Franca de Manaus Aparte ao Sen Bemar-

doCabnl - - - - - - - --- -- - - - --
llomenagem aos 50 anos de fundação do Esrado 

delsrael.- -------

ODACIR SOARES 
Refae-se ao problema da f!Jf!W! das wuversldades 

públlcas - - - -- --- -- -
Sobre o sucesso do Mem>sul 
Afii'DII. ser necessúlo abordar as questões SOClals 

nas negoaações do M....,...l 
Def..ae a cansb1Wçlo de Cooperm.vas de Crem

"' em Rondfmla. como a Cooperabva de Crédno Rural 
da Reg~ão de OWo Prelo d'Oeole - OUROCRFDI 

PLS ~ 95198. que concede 11<nçiio dos unpostD< 
federais às pessoas m:uc:res de serenta. anos de tdade . 

PLS n• 96/98, que chspõe sobre o cancelamenro 
de penas <hsc1pbnaml apbeadas a servulor púbboo fc:d<
ral e sobre o abono de faltss. 

CousJCierações sobre a cnse da uruversuiade 
p6bbca brasJiena . . . . . 

OSMARDIAS 
Ellc:ammhando a YOI8Çio do PR n! 26/98, que au

ronza o Eswlo do Rio Orando do Sul a elevar lenlpona
namente os seus lumtes de cad.JV1damenro para oonrracar 
e presw- coauagaranbO à operação de crecbro .. ,.,mo, 
com o aval da l'n1ão, JUDIO ao Banco lntemaaonal para 
Reconslr'UçiCI e DesenvoJvunenro - BIRD. no valor de 
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400 
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406 
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159 
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547 

setenta nulhões de dólares norte·amencanos. eqwvalen
&es a setenla e cmco 1111Lhões. Oitocentos e dez md reau'J, 
a preços de 31-7-97, CUJOS recursos serão de:nmados a 
unplanr.açao do Programa de Restauração e Manutenção 
das Rodov•.. Estadu01s no Rio Grande do Sul -
PNMRE - - -

PEDRO SIMON 
D•scubndo a PEC n!. 50196. que oonvOCil plebl

"""' para o eleuorado dec:uhr sobn: a mahzaçlo de R
forma c:onsbtuaonal, e altera o art. 55 da Consatwção 
federal para pre>er a perda de manda10 por mfulehdade 
porbCiána. 

Encamanbando a votação dos R.equenmentos 
n"'- 256/98 e ::!57198, que sobaram bomenajo:m de pe
sar pelo faleameoiO do ex-Depuwlo Luis Eduardo Ma-
galbies 

015cuando a PEC n! ::!8196, que alrera a rodação 
do art. 6'da ConoalWÇõo federal cchn""' à moradia! . 

Ducutmdo a PEC n.l. .SfW6 que coavoca plebl
saro para o elellorado clecHlu sobn: a mahzaçio de n:
fcnna consbllloonal. e allf:ra o an. SS da C"onsbrwção 
- para prever • penla de mandaiD por mfidebdade 
parudána. 

O.sc:uando a PEC n! 32196. que aiJaa a redação 
doo§§ l•e :!tdo an 143 da Consatulção federallsenn-
ço avLI obngal:ónoJ . .. . . . . 

015cubndo a PEC n! 37197. que allera o § 22 do 
an 72 do Aro das Dlspos•ções Comatuacxws T...,...rl>
naslcálculo do Fundo Soaal de~~ . 

RAMEZTEBET 
Sohdanza.-!fiC' com o Seoador Joio Rocha cm seu 

pronwr1amento sobn: a UDpcliÚnCla das ludrovJas e fer
..,.... Aparrr ao Sen João Roeba . .• • . •. . . 

Homenagem ao Exéroto bnwleuo Aparle ao 
Sen RomeuTuma -- - - -- - - --

Sobn: a chsaunmação para com os esrados do 
None. Nordesle e Centro-Oeste :».pane o Sen Bernardo 
Cabral 
ROBERTO REQUIÃO 

l'mleSia cootta a bqwdação ou a pnvanzação do 
Banco dn Esrado do Paraná 

RO'ItERO JUC Á 
Parecer a!. 199198- Corrussão de Assunam Eco

o6mlooo, >Obre a MellS8gem n! 47198. do Pn:sldellk 
fc:mando Hennque Cardoso. enc:armnbando ao Senado 
federal proposta para que seJa llliiDrWida a elevação 
rrmpcrina do brmrr de end!Vldamento da Petróleo Bra
stleuo S.A - PETROBRAS. a flDI de que possa comra
mr operação de aéduo externo, no valor total. em .enes 
Japoneses. equ1valente a US$:!71.017.228 95 (du
zentos e setenta t um milhões. dezessete m11. du
zentos e vm1e e 0110 dólares amencanos e noventa 
e cmco centavos). JUnto ao Expon-lmpon Bank: of 
Japan- EXIMBANK . 

vn 
Pãg. 
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424 

426 
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497 

499 

340 

400 

4l17 

354 

79 



VIII 

PR d' 36198, que .,IDnza a elevaçio lempodna 
do hnurr do endiVIdamado ela Pebóleo Braslleuo S A -
PE'Ili.OBRAS. pan que poosa COIIIndar opençio de 
aéchro exrano. no w.I!!I:!'JIBI. em •enes J...,......., ali: o 
eqwvoleniiO a US$:!71.017.228 95 (d- .......... 
um malhões. d c0c DDL duzemos e vmte e 0110 d61a· 
res lllki.....,.. e DOYellla e CUICO ceatavosJ. JUDIO ., 
1be &pon-~ -ofJOJI8D- EXIMBANK 

RequenmoDio d' 254/98, de IIÚ0111111Çio, 00 Sr. 
Mlmiii'O de- da PlewleDaa. Asl>llhaa Soaol. 
IICibR a IIIUIÇio da diVIda do Ell- de Rondllma pan 
comoiNSS.. ... . ..... . 

fncamrnhencfo a \'OiaÇID dos Requenmeatos 
,.a 256198 e ~7198. que aoba- """-""'de pe
sar pelo_., do n-"'?•- Lui5 E<Uido Ma-

plhles. --· - -- -- - • - --·-- - ------ --
-de-.., ofamda 1D PLS d'20196-Comp-. que dllpilo lOire • parbCipOÇio ela po

~ede-nyjdodesno(IIOOOIIOCX .......... IO 
DucaliDdo o - ,. 2041!18. que llpi

redoçlo liaaJ ao PR d'-. que _,.., a eleviiÇio 
..._ •• do b- de oadmdlmoaiD ela - lln.
sile•ro S.A - PETROBRAS. pllta que possa coa
tratar operaçlo de cr6d110 externo. no valor total. 
em aeaes Japoneses. ar~ o equivalente a 
\JS$271.017,228.95 (dUZODIOS e selellta e um m•
lbõc:s. dezesse1e mil. duzea1os e v1ote e mto d6Jares 
amencao01 e noveaca e aoco c:cnaavosl. JUDIO ao 
Tbe &pon-lmpon - of Jap .. - EXIMBANK 

ROMEUTIJMA 
~., d'256198, que sobam- sem 

de peoar pelo falec>_.., doa-Doputadc Luis Edi-m 
Mqalbirs . ... . . ... -·· . .. . .. . . . . ... .. 

EncJgmgheMo a YCJtaç:io dos Requtm.meato& 
,.a 256198 e ~7198, que aaba- __. de pe
• pelo falr< m •• do ex-~ Luis l!doonlo Ma-
plhles. -- - -- -- -- -- - - .. ------ - --- -- --- - --- -- -- -

Requenmomo ,. -· de iDfanDaçio. ., Sr 
Mimiii'O de - da JlllbÇII. Dr - Calbeuos. lO
ln o........., para 81p•AÇJo de oqwpameniDS. celolln-
do com a Fnaça com- ao Aecxdo de c.._..., 
para a Modenllzaçlo e ~ do Deporta
........, de Polrcla FodenL --- -- --

Coallclenlçi!es .,...,. do diA ded•caclo ao &á1:11> 
l:m1511euu -- - - - - --- -- -- -

Eacaauabaado a votação do PLC n" 18197 
(d'4 7'T/194, DA-~ que cbspGo-.. a.......,. ...... 
çlo da Justaça federal de Pnm.euo Grau da I! 
RqjiiD - -- - ---- - - - ---
RONAUX>CUNHA LIMA 

EaeamJDbaado a v<DÇiiD doo Roqaenmeak>s 
ri"- ~6/98 e ~7198, que aobalam ........,..... de pe
.. pelo falec:o.-.to de ... -Depnaclo Luis l!doonlo Ma-.,.._ __ - -- --------- -- ·-

83 

304 

319 

423 

'292 

~I 

Leitura de Requenmenk> ri' 2Sf!l'l8. que aobata 
reahzação de sessio solene em homenagem ao 
cx.-Depulado Luis Eduardo Mq:alhies. . ... .. 

Parecer d' 203198 - COIIIIAiiD Du--. que-
seata Ndaç1o do venc:u1o. para o IUmO suplemenmr, de 
SublbiUbvo do Senado ao PLC n! 36196 (d' S 071190, 
aa onpml. que dupae -.. a pmoeçiiD das cavulades 
IIIIIUnas subterrlaeas. em coafol'lllldade com. o IIIClSO 

X do art 20 e o UICIBO V do art 216 ela Coasbbllçlo 
l'edetal - - - ------ -- -- --- --· -- - --- -

- d'204198- OniPiiD ~que--
-ledaçio liaaJ do PR d'36198, que lllk>nZ& a elova-
çlo -pcrin· de bmife de ...... --. .. da -
BnlsdeDo S.A. - PE11tOBRAS, para que poasa COIIIIlt
tar opençio de cn!dilo exoemo. DO vab"I>IBI, em ..... 
Japm ali! o 01J1Dvalenle a US$271,017.228 9:5 (du
zmtD& e secen&a e mn lllllbGel. rle •~ aaL "'!7ftll!'es e 
Ylldle e 0110 d6llaes amencBDD5 e DOvtllla e CIIICO ceara
voa), J111110 ao 1be Expcxt-~ llaak <#. J- -
EXIMBANK •. • •. ••••••·• •• •• •• • •• • • -- •••••••.• 

- d' 206/1111 - c-1niio Duelllla, que--
- reclaçiiD liaaJ ao PR d' 26198. que aaiDIIZil o &III-
do do RIO Gllmde do Sal a elevar ............... os 
1e111 lmules de eadlvrdem•111 para c:oallalu' e JRIIBI' 
........,..... i CJfXIl'liiiD de cn!dilo ex11n10, com o aval 
da UDiiiD. JUill>., Baaco-JIOill-
çlo e DosenvoiYUIICIIID - BIRD. DO vab" do - lbl

lbiies ded6lale& ...........,..._.....,.. ·-
ta e CIDCO lllllb6es. OIIOCaJIDS e dez mil mms. a preços 
de 31-747, CUJOS.......,.- deoaaadaal implaala
çlo do l'l'opwma de R-....., eM •·~ das Ro
ckm.a --DO Rio Gllmde do SUI-PNMRE.- ---

-,.--Coan-~que-seam reclaçiiD fiaalaa PLC ri'l8197 (ri'4. 797194, DA on-
semJ. que dispõe aoble a reellnll1ln1Çilo da lur.llça 
Federal de Pnmeuo Grau da 1• Rqilo. . 

SEBASTIÃO ROCHA 
PLS at94198-Camp-tar.-...-zao 1'1>

der &ecubvo a cnar a RqpiiD llilegdda de Deoeavol
••-do Amapi e Pari - RIAPA e IDBbtmr o Pro
snma Ellpecull do Deaeavolvuaelllo do Ddla do no 
Am"P'MMaa • • .. • ... • • • •· • •••• • • • ·• ••· 

- abaaça doo Partidos de OposiÇio Aparte 
ao Sea J«* Edwado DulnL • .• • .• •. • ..• 

~lO MACHADO 
tlonalaFm i mem6na do""-Seaadlr a-... 

u-.. ----------- ----- -- -----
'IEOI'ON!o VIU!LA PILHO 

Requenmeato ... 263198. sobcimado ..... bz .... 
de Sessio Espeaal-nacJa a pamr ~., 
u-Mmlsbo!Wqpo-V"~eDdaMolta. ...... . 

Eualrec:e o ttabalbo noabzado pelo Oeaeral 
N.....,., Monoua Rodngu&s. que pediu denusslo do 
cargo de Superm~eaden.., da Sucleae . 
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Ata da 30R Sessão Deliberativa Ordinária 
em 16 de abril de 1998 

41 Sessão Legislativa Ordinána da 5()!! Legislatura 

PresidSncia dos Srs. AntoniO Carlos Magalhães e Carlos Patrocínio 

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

Abclas Nascmeo IIII - Ademr Andrade - Antonio 
Carlos Magal1ãas - Anll)n10 C8IICis Valadanls - Arlin
do Parlo- Al\ur da Táwla- Belo Parga- Benadb. da 
Silva - Belll VIIIBS - C8IICis Bazana - C8IICis Patrocí
niO - Carlos Wilson - Casildo Maklaner - Coubnho 
Jorge - DJUna Besa - DjBima Falcio - Edisan I.D
blo - Eduanlo Suplicy - Bcio Alvaras - Elói Porlela -
EriJa Fernandes - Ep!ka Caleb!ua - Espendlio 
Amm - Francel110 Pe!ala - Genddo Melo - Gerson 
Canma- Gibarjo Miranda- Gilvam Borges- Gubr
me Panara - Hugo Napll a· o - lns ReHnde - Jader 
8aJbaiiO - Jellerson Paras - João França - João Ro
cha - Jnel de Holllnda- ..lonE Plllhalro - Jasé Bianco 
- Jasé Eduanlo - Jasé EduaJdo Dulla - Jasé Fogaça 
- Jasé Robllllo Anuda - Jasé Samay- Júna Manse -
Lauro Carn!: JS - Laanal Paiva - Lavy 011111 - L.ucldio 
PorteOa - L.úl:io Alclnlara - Wdio Coelho - MarU:e 
P1111D • • Mauro Moanda- Nabor Júnior- Odaclr Soaras 
- Oamar 01118 - Pedro Piva - Pedro Simon - Roberto 
Raqllliio - Romero Jucé - Ronal Tuma - SebasiJio 
Rocha- Sérgio Mechado- Teolllno l/laia Fiho 

O SR.I'AESIDENTE(Cal PéucioMJ)- A lisla de 
pi Ç& a1B8 O CXII4&EICII6 iiD de 63 Srs. Saa:ba 
Havallo núrnaiO iiiQII a ai, daclaiO abeila a Slllllliio. 

SrilapcE(âudellaus. a&&amrams babalas. 
O Sr. 11 Secra1áno em exerelcio, Senador Ade

mr Andrade, procedeiá à Jedura do Expedl8flle. 

É Ido o segu•-= 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Reatiluindo autógrafos de projeto da lei sarJCIOOBdo: 

III" 1311, de 199B(n" 4451!18, na ongem), de 14 do 
aCOIM118iiBIIInlete., i818111111e ao ProJIIIO de L8i da CAmaJa n" 33, 
de 1997 (n" 1.124195, na Casa de ongem), de ncialiva 
do Procwador-Gend da Repúblce. que lispile sabia a 
cnaçiio da Escola Supenor do Mnsléno Pa:llico da 
Uniiio e dá outras piUVidilncias SBIICIOIIIIdo e transfor
nllldo na Lei n" 9.628. de 14 de abii de 19118. 

OFICIO 

DO MINISTRO DE ESTADO DO 
PLANEJAIIENTO E ORÇAMENTO 

N" 125/98, de 8 do ~. encaminhando as 
inlonnaçães nofarenles ao Requenmento- n" 28, de 
19118, da Senadora EmHIB FernandeS. 

As mforrnaçDes fotam enc:atnlllhadas. 
em cópia, 8 raquetfltlts. 

O ~to.,., aoAIQUM). 

PROJETOS RECEBIDOS DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 35, DE 1998 
(N" 491197, na Câmara dos Deputados) 

Ap~ova o at1':1 qae raziava a concessão 
da~er~da à T~SÃO LAGES Lr.DA. para 
expl.orar serv1c;:o da racU.ocU.~u.são da 
sons a l..lll&qens ( tal.ev~si.o) na c=.c!ade 
da Laqas, Estado da Santa Catas~=•· 



Ai' <\IS DO SENADO FEDERAL ABRIL DE 1998 

O CONGRESSO ~%ORAL decreta: 

Azot. lo . Fica aproTadc o ato a qae .se .:.:f'ere o 

Decreto .s/n°, da 31 da ~ato da 1994, qae :enova por ~ze 

anos, a part:Lr da 9 da d8z-tl:to da 1992, a concessão d8:f'er:Lda 

à Tel.ev:~..são Laqes L~. Pll.ra ezpl.orar, •- cU.re:~. to da 

da r~ocU.:f'usão 
L&qes ~ Estado da 

da sons e iaapns 

sanea Catar.z.:a.a. 

Art. 2°. Este Decre~ Leq:i.sl.at:Lvo entra ea v:~.qor na 

data d8 sua publ.i.cação. 

MENSAGEM fNO 714, DE 1994 

Naa - do anilO 49, iDc:if' X1L camhjn•do c:am o I I' do anilo 223. da 
O; ";iDWPtwpetolljAe"e;Jodejva..F" I' a,, _,.•p•beclncleF•& ·,..,. 
Yalivw do ' MiDillnl de Ell:ldo das d · oçCIM, o • • do IJe&Dio de 31 de 

.-u de 1994. q1111 ..._... a a m io-Jida l 1'ELEYISÃO L..AOES LTDA.. ,_. 

.,._ ~ dllllllliodif1lslo de m e ·••pns (lllleYulo), a culllle de Lqi.. BIIMo de 

BluOia. s 

~ (.:J,-.j-
_.ZelO DI: 1Gi1Vt6 119 lt/IIC, .,. 15 DZ A82S'J.IO DE 1914, 

- D8 I3DDO 1>1111 CCiiiia~· 
E&celen~lsa:a.a lenaor PtesidanEa da Rapa~l;ca. 

DO·- 11%, 

S.._.r.o i. &l'rec:aac&o ela \"oaaa Ezcealnc:aa a 1ncaa.ao Proc:eaao 
~aaasr.~&IIYO nQ ~91ZD.D0018~191-D•. aa qaa a TILIYISAo LAGII LT.DA •• 
eo.caaaaoaã~a• do sarY:aço da r••iodafua&o da soas e , ...... 
ll&lawaalol. na cidade 4& Laaaa Ealado de Sanr.a car.ar:aaa. so&acir.a 
raaowao&o do prazo. da •iaiacaa a ••• coecaaa'o por .. ,. qaaaaa ..... 

:. O pedido de reao•acao e;coa'r•-•• deYad ... ar.e lDa&raido de 
... rdo c .. a ••••••••Ao •• YIIOr,e a •••••ora ear.& faacaoaaadO d .. tro 
da~ carac~r~111eaa clcnicas • ela a'r•••idaa por e11a Maaasc•rao. 

l. Moa nn10s do I l' ..;..., L!'· 223 da consuc•u:&o. C' -c.o de 
rar.t~Yac:ao s,.r..enr.e produ:u:a • .;.r.os leaaas ,.,x ll•laber•;ao uo 
:::~a•• .•. ,... ... &CIOPIII --1•••r - ••1!•6 :•r :•-··~.., .. - 11':;.,.. •• .., 
:-C" ... anaau·&\'.-o peraanant:e. =-•• ett:a aco ... anba. 

lel.-llt.Oa ... nte. 

de 19M. 



~A~B~Rll~~D~E~10.~9~8---------------------~A~N~A~IS~DO~S~E=N~A~DO==~FE~D~E=R~~~L=---------------------------------' 

.....,.. a ~aiO OV.:OZ.IJIIG.a • ~ 

.r.a.s &.~~~:a. , ~ mnalarar Sez"YJ.QD ... 
""- .ocU ,...,., ele .... • iaat~J-o.a 
• t;..&.Lr;-:LSAo' • ..., c...cwda oae ...,... • ~ 
.. saae.a ::acar2JI&. 

D DI. LX ZCII, 11D U80 .s- a'CZ'i....._i ;"I!M qa. .U. 
c:oac .... -. a&"c.. ••· .1~ n, • az~ c1a Clm8Cit:lll.olo, • na.~ u 
aft.iAJD ••, 1nDáao I, da IJ& CtiD lai n• 88,056, M 21 ele j.-izD de 
191:1, e Ceado - riat:a o ,._ ~ ciD 14! n• 281:ZD.DD0&84,:Z-G4, 

DIJ:CIJ:IJ:'I'.L: 

Aft.. 1• naa ~. • ~~CDa~o ~o aft. :.:a, 1 :~•, c1a z.t 
c.U.7! • 27 de .....- ... J.Ha, PDZ" .U. _.... -· a piU"CJ.z' .._ • de ... = ... 1ft:Z, • '• M:f.n.da .. ~ I.MBB :r:IIIL pelo 

n• ao.sc:a, da u de -. 1.-n, paza cu, -
du.l.'tll de rr•·t~, aa9iOD de nllli.adU..ao ... - e t 1 
1~1. -- ... '-• -=- ... - C.cariaa. 

--- Jl. , .. doo __,."'"' _,_, ..,. 
v= • z-Nill& par-- r ueu, I' ;u "s-10 C64l9D ~ 

• ft1 t ;' , laia - FmtJM • - :nf'll.P n:cw. 

-- 3• .... ,. c E • 

--. r cw ..aa - ft9aZ' u daca • -

-..aJa, ll de .,.._ .S. J.M4J 173• da llD'Mi,.M"II"IIIcd'LA• a 
101• da r i h''""· 

NINIST&RIO DAS COIIUNICAÇÕBS 
CONSUL'I"'JJ.IA ,JUIUDJCA 

PARECER CONJUR-MC N" I 184/94 

Refer!a~1-. 

Delesacia do NC •• Santa Catarina. 

latereaaada: TeleviaBo Lases Ltda. 

Asaaato 

Blleata 

ReaovaçBo de oatoraa., 

ConceaaBo para ezecatar serviço de 
radiodifuaao de aona e i•asena, cujo 
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Coaciua&o 

·P~azo teve seu ter.a final .. 
01.12.92. Pedido apresentado iatea
peath·-ate. 
Ra .. lares a situsç&o t6cnics e a ••
da aocietAria. 

Pelo enc .. inh .. ento doa autos ~ au
toridade ca.petente para decidir so
b~e o pedido. 

A TELEVISAo LAOBStLTDA., concessionArie do serviço de 
~ediodifue&o de soas e iaaaeaa, a cidade de Laaes, Batado de Santa 
C&tarina, requer a reaovaç&o do p aso de viainc&a de sua concesa&o, 
cujo termo final ocorreu ea 09.12 92. 

I-Biin'mtiC:O 

Mediante Decreto aR 80.562, de 13 de outa~~o de 1977, 
publicado ao DiAr1o Oficial da ua•&o de 17 subaeqüeate, fo1 autorizada 
a coaceaa&o ~ TBLBVISAo LAOBS LTDA., para explorar, por 15 (quinze) 
aaoa, o aerv1ço de radiodifua&o d• soas e iaasens, na cidade de Laaea, 
Batado de Saata Catarina. 

A oator&a ea que~~&o ca.eçou a YlSOrar, àa 09 de 
zeabro de 1977, data de pablicaçlp no D16r1o Ofic1al do terao de 
trato celebrado entre a Unilo Fe~ral e a requerente. 

de
c:on-

11 -IDO NMITO 

O C6d1so Braa1le~ro de Teleco•un1caç6es, 1netituldo 
pela Lei nR 4.117, de 27 de aaoaqo de 1962, estabelece prazos de ou
toraaa da 10 (dez) anos, para o •erviço de radlodifua&o sonora e 15 
(quinze) aaoa para o serviço da ~alevia&o, que poder&o ser renovados 
por parlados sucessivos e iaaa1s (art. 33 - ! 3R), parlados esses man
tidos pela atual const1tU1ç&o (&#t. 223- I SR). 

Por sua vez, o ••aulaaeato dos Serviçde de l&daodifa
a&o, aprovado pelo Decreto nR 52.795, de 31 de outubro de 1963, decla
ra: 

Art. 27 - •os praroa de coaceaalo e per
aie&io Rara~ de 1~-(dRrl ·•~~ 
para o serviço de radiodifua&o 
sonora e de 15 (qa&aze) aaoa 
para o de talevia&o." 

De acordo coa o •rttao 4R da Lei aR 5.785, da 
Juabo de 1972, aa eatidadea que ~eaejarea a renavaç&o da prazo 
oatoraa, dever&o diriair requer~ato ao 6ra&o caapeteate, no 
coapreeadtda eatre o 6R (aezto) 1e o 3R (terceira) ala aaterior 
•lao do reapectlvo prazo. 

23 de 
de sua 
per lodo 
ao c&~-



ABRIL DE 1~0~ A'I"-IS [)(l SE'I"()(l FEDERAL 

O prazo de viséncia desta concesa&o teve seu te~ fi
nal dia 09 de deze~ro de 1992, porquanto co.eçou a v•sorar e• 09 de 
deze•bro de 1977, com a pablicaç&o do ato correspondente no Di&rio 
Oficial de 09 de deze•bro de 1977, e o pedido, ora e• ex ... , foi pro
tocolado naquela Delesacia em 16/09/92, portanto, fora do prazo lesai. 

A peticion&r•a tem seu quadro societ&rio hamolosado 
pela Portaria 62/91, assim composto: 

OOTISTAS COTAS VALOR 

RITA DE CASSIA RIBElRO AMARAL 
SAUL BRANDALISE 

7.272.000 
3.645.000 
3.645.000 

7.272.000,00 
3.645.000,00 
3.645.000,00 
1.252.800,00 

FLAVIO BRAKDALISE 
ROBERTO ROG!RIO DO AMARAL 
PREGENTINO LUIZ PARIZZI 
DIMAS ALCIDES RIBEIRO 
CESAR AUGUSTO DALL' ASTA 
LUIZ AGNELLO ARRUDA GEVAERD 
MANOEL CORR!A 

TOTAL 

1. 252.800 
324.000 

18.000 
14.400 
14.400 
14.400 

16.200.000 

324.000,00 
18.000,00 
14.400,00 
14.400,00 
14.400,00 

16.200.000,00 

O quadro diretivo da interessada é o sesuinte: 

CARGO 

D1retor-Pres1dente 
D1retor-Gerente 
Dlretor-TêcnJco 

NOME 

Roberto Rosér•o do Aa&ral 
César Aususto Daii'Asta 
Luiz Asnello Arruda Gevaerd 

Convém esclarecer que os meMbros desse quadro foram 
aprovados pelas Portarias de nQs 82/84 e 580/83 e pelo Decreto de n2 
80.562/77. 

Vale ressaltar que~ durante o período de vaaincl& da 
outorga a en11dade sofreu além das sanções c1tadas às fla. 45, Aa 
sesu1ntt.s: 

- Infraç&o ao disposto no ~rt. 63, allnea 
•p• do C6diso Brasileiro de 
Telecomunicaç6ea, co• a redaç&o dada 
pelo artiso 3~ ~o ~creto-lei nD 236/67 
~ ~ta no valor de Cr$ 45.000,00 
.F .. ·:,-.ceaeo ~== nQ ~~ ::' ... "'/At. 

- Infraç&o ao disposto no artiso 38, 
allnea "d" do C6diso Braaiieiro da 
Telecomunicaç6ea, co• a redaç&o dada 
pelo artiao 22, do Decreto-lei aD 
236/67 multa no valor de Cr$ 
51.255,00 - Procesao nD 80.705/82. 

- lnfraç&o ao diapoeto nos itens 2.5.2 e 
2.3.2 da Norma Técnica para Emissora da 
Radiodifos&o de Sons e I .. aeaa, 
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•=•ada pela Ponaria IIC 118 3•/7-f, 
c inado ca. o artiso 122, ite• 34, do 
Re l ... nto doa lerYiçoa de 

odifualo - .alta no Yalor de Cri 
0,00 - Procesao aO 21.101.000. 

3/ /17. 

A ••iaaora ae encontra operando rssalar .. nte, de~tro 
das caracterlsttcas t6cnicas qual lhe for .. atribaldas. 

Consultando o rad&atro Nacional de Radlodlfua&o, 
Yerificou-ae qae a entidade e ae a a6cioa nlo ultrapaaa .. oa ll•itea 
fixados pelo artiao 12 e seaa pa Asrafos, do Decreto-lei nO 231, de 
21 de feYereiro de 1967. 

I I I - CDIICLUIAO 

Mediante o expo~o, opino pelo deferi .. nto do pedido 
e sa1iro o encaMinhamento doa aa oa .O Ex-a Sr. Ministro de Batado 
das Co•unicaçOes, aco•paahados •Inata de Decreto l Presidlncla da 
Repdblica para renoYaçlo da out aa, por .. ia 15 (qa1nzel aaos, a 
partir de 09 de deze•bro de 19921. 

Esclareço aiada,l qae de acordo co• o 
da Constitulçlo, a mat6r1a ~eYe~ ser sprec1sds e 
Consresao Nacional, a fi• de que1 o ato de renovaiiO 
efe1tos lesa•s. 

to Parecer "sab censura". 

Brasflis. 4 ~ 91&0 de 1994 

Al.lSLAIII 4~0 ~~~ 'MuoLEI. 
Chef~ de Divis&o 

,..-.._~-

artiao 223, I 3~ 
deliberada pelo 

possa prodazir 

DESPACI:HO CONJURIMC N" I 419194 

Adoto o Parecer CONJlJRAMC ri' 1.184194, que propôs o deferimento do 
pedido de renovaçlo do pruo:r.viiJI!acia da outorp para executar serviço de 
ndiodifuslo de sons e imltfJens o Remetam-se os lUtOs à COIIIiderlçlo do 
Exm" Seabor Mimstro, com o 10 11111 eDCIIDÍDballlel 10 Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República 

B(Uilia, II apto de 1994 

(À Com16Silo tá Educoçiioo) 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 36, DE 1998 
(a• 491/94, aa Cimara dos Deputados) 

Ap:ova o ato qaa renova a ~••Ao 
outo~qada à RÁDJ:O CmADE ES'Z'DZO SBOW 
LTDA. paz-a ezp~oz:ar, •- ~ito de 
exc~US2.Y1.dacia, serv.z.ço da racli.odi:fu
al.o aonora .. l:reqliencu.a madul.ada na 
cidacla de SAo Joae da I!Uo Preto, Ba
tada de São Paulo. 

O COHGIIESSO ~J:OHJII. decreta: 

Art. 1°. Fica aprOYada o ato a qae se ret"ere a 

Portar .. a n • 736, de 27 de setlllllbz:o de 1994, qae ren.,.. por eles 

anoa, a part>.r de 20 de Junho de 1990, a peza>.asl.o 011torqada à 

Rid>.o Cidade Eatá~eo Shaw Ltda. para azp~orar, ... dire>.to de 

exclu.a.J.v.z.clacle, ••:rv2.ç:o d8 radiodi.fuaão sono&-a - f'~a 

madulada na c>.dacla de S&o Joae da Rio Preto, Eatada de São 

Paulo. 

Art. 2". Este Decreto Leq .. s~at>.vo entra .. viqoz: na 

data de sua pub1ic:ac;:ão. 

MENSAGEM N" 845, DE 1994 

Naa laiiiDI dD .... •9. -- XII. "'"' I r CGIII a I t• da ....., 223. da 
Caa~~R~aç~DFeder.aL sullaleiDla;a& a;lode Y-EacellnNs.~de E•: 'ode 
_do_M_de_daC.. OIID-daPanonaa"7'l6.dc 
r1 de -.t:IIV ele 1994, q111 nmova. par mau dez IIICIL a perllllldo oaUII'pdlt IU&D Cadade 

Ellel.a Sbow Uda- pa cqtkn:r. sem. dalla ele • I u ..,.. flftiiÇD de ndladlfuiD soaara 
.., frequlnola madallda. u..- de Sla Jooeda Roa......,_ &aMo de SIID Plula 
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Expo11çlo de Motivos n• 14~C de 7 de setembro de 1994, do Senhor 
Ministro de Estado das CoiiWIIiçiiÇ6el. 

I"": - .. •&os _:":.lljtcaan.s "!f'st• ~hr:- .. rao .... , .. ~•ca&:t•-•• 
.,oorc u pea,a • .:.•:asada.o.~ow0"'"1 aa .... .-. .. ance ua•l'~o~~ou.~w ue ... .-r.ao ... _.. .., 
l•l•~laç.ao ... pLac.ival ., que •el le•ou a defo!!I'U' 1.1 re-.uara-a.co '*• 
reno&aç.lo 

~ Esc1arec:" que. noa ter-• do s ,;;g 116 Art.. :::r.:a ,,. 
r~,~nat:a.uaclo 1 4to ele rena,·aGa.o ao .. nce rrocauzua .rearns 1a1aas ftpõs 
lelaberacAo ~"' c~n1resso \acaGnat. para onda ~olacaco ~•J• cn~ .. annadu 
~ aefer1d0 ~tO ~Ca-~ann4do dO Proces•o ,d.lftiStl'&ll\0 ne 
!'IOO.~OO!DI/90 ~ .. e lhe ~eu ~r•a•• 

Pertaua nQ '731 

a E I O L V E: 

lia a'J94 

Ca..a•caç6es. ~o uso Ja ~••• 
-c 6~. LftCISO I dO O.cr~t~ ft~ 

tenao •• '&to ta n ~t•• consca o1o 

I. a.-.. al'. da ac•rdo la. o art. lJ. 1 Jt • .Aa Lc:. ~11 .a u·. de 
:• da aaoato da 19e2. ~r .. a dei anos pa~ta: d• ~a de ~ynna Je 
\910 • .., p•r•us&a DIU.Orl&ll& I.Ulo c:ul.ao it:sUno I\OW l.tGa.. pela 
P011araa ftl 131. de ll •• JUr.D d• 1910. aTa •~P•a • ie• dareato de 
esclaaavadade. 'erwiço de ra aodl[•a&o .onora •• r ·•lncaa .. dula4a. 
na cadade de Slo Joae do Ra~·Preco. :atado de,.~ ~•••· 

rz A eaecoçlo do ser•:=•· c•J• ~u,ora• w reao~••• por •• ,. 
Portaraa. reaer·~•·• pelo C 110 Braaalearo de ·~lcc ... nacaclea. a& 
~•Da•••••c•• e •••• rea••• toa. 

111. late ato •-•n• ,rlod.a:arll. efeatoa leaau o~p6s ••laber•=lo ..ao 
,.onar~~:sao Nacaonal. noa ter•• do I l9 do art ::3 ••• r.:onst&tua.ao 

Esta Portara• entrlrll •• 'atar .,. dat.a ·•• "'"• ruolacaclo 
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MINIS~RIO DAS COMUNICAÇ~S 

DELEGACIA DO MC EM SI.O PAULO 

DCC.M/SP 

ENTIDADE : RADIO CIDADE ESTEREO SHOW LTDA. 

PROCESSO N9 29100.000501/90 

INFORMAÇÃO ASJ N" I SS/93 

Trata o presente Processo de pedido de 

Renovação de OUtorga, formulado pela emissora acima nominada, 

executante do Serviço de Radiodifusao Sonora em Frequência ~ 

dulada, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de são Pa~ 

lo. 

Saliento a existência do Processo de ~ 

puração de Infração n9 50830.~01975/~2, em tase de notifica-• 

çio, posto o descumprimento ao previsto nos sub-itens 7.2.4;' 

8.1.6; 8.3.1 letra "h" da Norma 07/80 do Serviço de Radiodif~ 

são SOnora em Frequência Modulada, aprovada pela Portaria n9' 

248 de 23.09.80, com nova redação dada pela Po~~ia n9 017 de 

31.03.83 e ao artigo 71 e seu parágrafo 2~da Lei n9 4.117 de 

27.08.62, com redação do Decreto-Lei n9 236 de 28.02.67, su-• 

jeitando a emissora ã pena de SOSPENSXo, conforme disposto no 

artigo 122, i tem 34 do Regulamento dos Serviços de Radiodifu

são, aprovado pelo Decreto n9 52.795 de 31.10.63~ 

A entidade durante o ultimo per!odo de 

viqência de sua outorga foi ADVERTIDA, por infringéncia ao a=. 

tigo 38, al!nea "h" do C6digo Brasileiro de Telecomunicações, 

combinado com o artigo 67 n9 3 do RSR, conforme Despacho DG ' 

datado de 04.05.83 à fls. 12 do Processo n9 172.103/82. 

Face o exposto, encaminho os autos ao• 

Assistente Jurídico da lrea de Radiodifusão para as providên

cias determinadas no Manual de Orientação Jurídica. 

ASJ, 27 de outubro de 1993 

Q 
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HZHIS~RIO DAS COMUNICAÇOES 
DELEGACIA DO MC EM sAo PAULO 
DIVISAo DAS COMUNICAÇÕES 

PARECER JURIP,tCJSP N" 3 

Procaa80 n9 29100.000501/90 

DCOII/MC/SPO 
REFER!HCIA 
ORIGEM 

ASSUIII'l'O 
BMBII'rA 

1 -ac;ão de OU.t.orga 

COHCLUsAo 

- Per~U.ssio para execut.ãr serviço 

ele radiodifusão soaora - fre
qaência modulada, cujo prazo t.~ 

ve seu termo final em 20/06/90. 
- Pedido apresentado t.empastiva-• 

-ta. 
- a.gularas a s1t.ua~ão t~{~a • 

a vida sociat.ãria. 
Pelo daferilllant.o. 

A RADIO CIDAqE ES~REO SBOW L'l'DA, pou:misdoni-' 
ria do serviço de radiodifusio soaora em frequência modulada,na 

cidade de são José do Rio Pr•to• Estado de são Paulo, requer ~ 
novação do prazo de v1C)incia ·de sua penaissão, cujo t.ermo final 

ocorreu - 20 de junho de 19io. 

I - OS FA'rOS 

1. ~1ante Por~ria n9 0131 de 13/06/80, publica
da no D1lr1o Ofic .. al da UniãQ de 20 de junho de 1980, foi out.o! 
gada perm1ssão à Rád1o Estérjoo Show Lt:da, cuja denominação soe! 
al foi alterada para Rádio Cidade Estéreo Show Lt.da, coa o fim 
de explorar, por 10 (dez) &nPs, o serviço de radiodifusão sono
ra .. frequência modulada, ~ cidade de são José do Rio Preto, 
Estado de sio Paulo. -
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2. A outorga em questão começou a viqorar 
20/06/80, !lata ela public.acão ~:1 i."':-'!'arJ.a ~- peaa.a.=:.ai .... :'"::• o-tirio 
Oficial. 

3. Cumpre ressaltar que durante o periodo de viqi~ 

cia da outorqa, a entidade não sofreu qualquer penalidade, sen

do apenas advertida, conforme se verifica na inforaação prece-' 

deate do setor Jurldico da seção de Fiscalização à fl • 79 aos 

autos. 

Ainda, de acordo com a inforaação do referido • 

setor, consta estar em andamento, o processo de apuração de in

fração n9 50830.001975/92, por ter a entidadd cometido irrequl~ 

ridades na execuçio do serviço de radiodifusão do qual i permi~ 

sionária. 

DO M!RITO 

4. o Código Brasileiro de Telecomunicações, insti

tuido pela Lei n9 4.117 de 27 de aqosto de 1962, estabelece os 

prazos de 10 (dez) anos para o serviço de radiodifusão sonora e 

15 (quinze) anos para o' serviço de televisão, que poderão ser 

renovados por periodos sucessivos e iguais C Art. 33 § 39 ), P.! 
riodos esses mantidos pela atual Constituição ( Art. 223 §59). 

s. Por sua vez, o Requlamento dos Serviços de Ra-

diodtfusão, a~rovado pelo Decreto n9 52.795, de 31 de outubro ' 

de 1963, declara: 

6. 

• Art. 27 

Os prazos de concessão e permissão ~ão de 10 

(dez) anos para o serviço de radiodifusão so

nora e de 15 lquinzel anos para o dP. televi-' 
são. " 

De acordo com o artigo 49 da Lei n? 5.785 de 23 

de JUnho de 1972, as entidades que deseJarem a renovação do pr! 

11 
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ao c!e _. outOZ'fla, ~-rão dllr"i9:Lr rtlq1Wr11Nnc.o - 15rq3o -e-
tente,na perlodo coapreend:Lcla entre o 69 (a ... tol e o 39 Ctezoce! 
rol •• anterior eo tl&mino dlo reepectivo prazo. 

7. O prazo de v:lipacia uata pena:La.io teve -
tez:mo final dia 20/06/90, pozlqaanto c0111e~ a vigorar -20/1110, 
coa a publicação do ato cornapolldente no Dilrio Oficial da 
anao. 

8. O pedido de :teaovação 4a Olltorl)a ora - -· 
foi protocol1za4o na.ta Dele9aeia no dia 20 4e .arço u 1tt0 , 
untro, pois 4o praao 1..,.1 rfla. 011. 

9. A z:wquerente t- •- qaadzoe aocJ.at:AZ'io • dtzos 
tivo aprovacloa, reapecti-llta, -la• Portar:Lar•• 111 da 
13/09/91 e 150 de 16/07/87, coa a eeguinte caapoaição: 

CO'l'IS'l'AS 

All'l'OIQ:O RDIIl!UdiO SJIO'J."rl: 

'rAPYit SIIIUIBOR:E JOIIGB 

cW.os CBSAll. PLOJWUIO 

DJ.retoree 

'I'O'r.AL 

AftOIO:O ROWAr.Dq IDO'l'U 

'rJIP!'R SJUIDIIOM'Z • JOJIGB 

CARLOS ~ P'loOJWUIO 

'CDftS 

53.0ol0 
7.ol80 
7 .... 0 

68.000 

10. A ea:Leaora ee encontra operalldO 
dentro daa caracterleticae tian:Lcae que 1~ foraa 
conforwe .. DCiona4o i f1a. 78. 

var.oa Si!!! 
S:S.OoiO,OO 

7.ol80,00 
7.ollo 1oo 

68.000,00 

11. 1t regular a eituação 4a penaiae:Lonária perante 
o fundo de f:Laca1ização daa, "re1ecomunicaçõea - Fiatel, coa.oan
te info~ão 4e fle. 53/ss. 70/73 e 75 •. 
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l:. F1Dalmci1~" ,_ ®ae&"Pa-ae .ti• o DrB.P!' ~ :r11jinc.i._. 
da outorga deverii aer re11ovado a D&rt1r de 20 de j'llllho de 1!1!10, 

tendo e111 vista a data de publicação 4a POrtaria de peralaaio nD 

DOU de 20/06/BO. 

Do exposto, concl'Dllloa pelo defer~Dto dD ~ 

do de renovaqio da outorga, nger111do o eDC:aa111h-nto do pzoo' 
ceaao i Secretaria de 1!'1acal1zação e ~· paza pzoa~ 
to. 

11 De acordo. 
2) Encaalllhe-ae à Secntar1a de FlacaU.ução e 

Outorgaa para proaa~Dto. 

(À ComrsaiJo de EdMc:tlf;llo.) 
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PRo.JETO DE DECRE'fCI) LEGISLATIVO N" 37, DE 1998 
· (a• 493197, aa qa .. n dos Deputados) 

ap:o:ovp. o ato qae ,_..,.. a -••Ao 
~·t: • I'"""I'ÇÃD DClll AVIILU. BIUIJI
DIIO zr' paza ....,lo'lt&lO _....:o.ç:o de 
zacU.~ão ....... .::a - Ollda m6d.ia aa 
C:L~ ... 're,..a:i.Da, ZStad<> do IP:I.av.:i.. 

A&-t. 1•. l'.lca ap~.., o ato a qae - ... ~ • .,. o 

Decreto s/a•, ..., 13 ..., -~ d8 1194, qae z Ya poz- eles 

....,. , a paz-uz- d8 1" d8 n..,..jb.::o d8 1993, a coa.cessão ~ez-:o.da 

• FDDdaçAo D- ,,.laz- BraiUi&o V:1.1ela paz-a ezp1oz-az-, -

d:l.ze:Lto d8 ..al.V.B:LY:I.dacfe, sez-y:L90 d8 Z'lld:L~V.Siio SODOZ"a -

Ollda ....U.a na c~de d8 orez-e•:~.~~a, Batsdo do l':l.av.i.. 

Az-t. z•. ••-~- :t..9:LslaU..o -=• - v:Lvoz- na 

data d8 .... pab1.t.cao;&o. 

MENSAGEM N' 853, DE 1994, 

' I .,.......IIDC.s 1 Nerinnel 

Nll._dDIIIIp49,..._XII, PP* -•tl•t~~~llllp:Z:ZS.da 

= ·• ';' ll'edlftl. •• i p •v-e n i •-: ·;- • 

u •'- dD a..ar,. P o c~ai!IIIIID 11111c · 1• , o • dD DI • •u dli 
a.!IIIPIIIIIo da 19M. qae ..._.a ca • l -pda a. Pt I ;I" O.. Aftlllr 81 .., 'llillla. 

~ apkaa .mçu * ndiadifilllo _.em aada llll!dia. ~ cidldl11a • · r .&..-. dD ..,-. 

BnsOia. li da aacab..-o *19!N. 

9tv.): 
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Expos1ção de Motivos n• 123/MC, de 27 de setembro de 1994, do Senhor 
Mlrustro de Estado das ComurucaçOes 

Euet•nu:~~o"•mo S•nhor Pres•d•nte da Republica. 

Submeto .a o~prec&.açao c.fe \"o!tSII E~ocelincua. n 1nduso Proce!loso ~dm1n1slrall\o'O n• 
~3760 000113/93, om que J fundac:io Don• A\elar Dr.mdão \"ilela..-conc ... soonar•a do "en1ço de 
r:ad1Ddlfusio sonora en1 onda medaa.. oa Cidade TeresanL Estauo do Pi4ua. soilc&t:L renovacio do pnaz.o 
de \1stfonc•a d• sua cancessio por m:us drz anos. 

, O ped&do de renoftcio rncontr'D·Sf' dP'1da.mentr •nstruldo dr acordo com a IPQ:ISia!pio 
em , 'gor r a. emiSsora e"i.\a rua.aonuuio dmuo elas Cll"':lChnsuc::as tecmcas. a ela atnbuld.tir. por' eue 
\11RI'Uf"nO 

-l ~os trnnos uo § 3• do an.. !l3 da Consututçio. o ato de l'ft10"oo•L.i.u "'otnl'lllf' prodiiZ.Ira 
rre1tos lega•~ apO!t delibrnaçio do Cungrr.so Xacaona.l. para ondt de\o-.r.J. ~•r rem•udo u processo 
admml!l>tnt:U\"0 penanenle. que eosta acomPanhL 

f J .... .: : n1 ~-c•~ 
la'IG Ui1e1a1 IJI 

CGa.a ~l:C..:&:I!. ' 

IUspeltosamenle, 

1\ IJ,_ _.\ I, c1ttt 
D.JJjt.!I.L\. BAS~S DE '-tOJtus 

\oiiDISEru de EsEado da Comun1cacõ .. 

-
' I ., 

1J"4' OUT\99rt 

PROtOCOLO 

Rmn'-a :. C'OftC'r"'~~~;ão .,utore~da :1 Fundacio I Jnm 

.Uorlar llnmd:i.u \"ileb. para e1paor.~r sen1Co olor 
r:unod1lu~n llliiOftDI"'I rm ond:a m.cl12. na C'ldadl' 

TeR~III"- Esl:ldu do Pi:uu. 

O :"RESIDE=" II: DA REPl "llLICA. •o U\fl ua• .unbu1......, que lloe 
.............. ''' o~n.'- ~~~. mnw 1\ f' 2~ da (. on~Ululci.u. • "'"' lf'J"11104i dn an. 6 .. 1nc1..n l. do llftono1n n• 
,8.066. ~~~ 26 dr J..l.n••ro dL" 1933. lt' lftldo •n• H\ta o qu• l.ml•ta &.lo procnwt n11 ~3i60 IJODtllt93. 

DECRETA. 
-\11 t• Fie.:~ ruiU\ •• ~ c.l.: acordo com c. .c.n. ..!'3. ~ J• da L~· .... • .S Ui' ...... : · 

llt a2D!iilo de 1962. por mow. urz anos. . .a. pan1r de t• de no,rmiWo llr 1993 • .a. coacr~o dl'fmd.a .a 

15 
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Fand:aclo Dom -\\"l'tar Bnad:io \'ilela. CUJ:II quumr:a ,PMtnlll\":1. roa cancrt.nda .1. Rad•o Pionetra d• 

Ttrnma Lilllluula pelo DKrL'lD n• SOi. "' 16 do laMifD <Ir 196!. ·mo•a&1o1 por dua ••Zft • 
t:ran•t•r•ct• para a Fandan.n Dom .Á\"ftar Bl'llfldlo , ...... pfto nft.rl"IO n· o~.91HI. Ue - de abnl de 
~988 ... ~ndo mantido u prazo R"\ldu.ai da uuLoria pflo DKftLD úr 1'1 U• maau de 1991. para e~e'-"Ular • 
.....- damto de es.ctu••'•lladP. ""'Pn"K'o de rachtMI~fusio .. nnon. •n• ondd m.dn1. n.a cu.tade d• Tto,.lllina.a. 
E>tacin do Plau& 

Par.lerafr> úmco. \ r:rjPCUÇIIo do 5fnico dr radiod1flls;lo. cuJa ouaonra ""';" 
rwaouda por .... Docnu~. rner-- pelo C6d~ Brualeiro de Trlecomumca.-. 1 .... •uboequent!Ho 

• •ru• "'ulllnlenlolL 

.\rL :• .Estr :alO com,nr:l' produzrn e(ftto~ l!'I'ZUS .1po~ dellbrr:l:cio do 
CoDI!res>o Xaaonal. n01 termos do li J• do art. t:3 da Coosutwc:lo 

Republica. 

.-UI. 3" üte Drcrew ~ntl'll tm ngor na da!.:l. de •ua pubbcac:lu. 

8ru1ha. 13 dt Olltubrcxlo 199-1. 17J" da JndtMndÓnaa f 106" d• 

c;~./-

lljj:_ w~ ~ Ll" 

MINISTERIO DAS COMUNICAQÕES 
DELEGACIA NO ES~AD~ DO PIAUÍ 

Refer'êDcia n• 53760 000113193 
Oriaem: DMC/PI. 
Aaaunto: Renovação de O•toraa. 
Ementa: Concessão para executar serviço de radiodifusão sonora em 

OM, cujo prazo teve seu término final em 01.11.93. 

Pedido apresent•do tempeet1vamente. 
Reaulares a sit~açio técnica e a vtda societarta. 

Conclusão: Pelo De~ertmento. 

A FundaQào Dom Avelar Brandão Vilela (RádLo PLane~ 

ra de Terestna), conce•stonaria do serv1ço de radiodifusão de 
aona em onda méata, na ~idade de Terestna. Estado d~ Plaui re

quer renovação ~• praza de vtaênc1a de sua concessão. cujo termo 
final ocorreu em 01.11.93. 
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I - OS FATOS: 

01. Mediante Decreto n• 90.100, de 23 de agosto de 

os. 

1984, foi aucortzada concessão à Fundação Dom Avelar Brandão Vil! 
la para explorar. por 10 (dez) anos, a partir de 01.11.83, o ser

viço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Terestna, 
Estado do Ptaui. 

02. A ouçorga em questão começou a vigorar em 01 de ng 

vembro de 1983, data de publicação do contrato de concessão no D! 
árto O'f1c1.al. 

03. A outorga em apreço foi renovada uma vez, conforme 
Deere~o nt 90 tOO, de 23 de agosto ~e 1984, publicado no D.O.U. 

de 24.08.84. 

04. A concessão em tela foi objeto de transterencla d! 

reta, mediante Decreto n• 95.901, de 07.04.88, publicado no Dtá

r1o Of1c1al da Un1ãq de 08.04.88. 

A referida entidade 

çaõ social, passando a ser chamada 

!.ELA. 

sofreu alteração em sua denomina

de FUNDAÇÃO DOM AVELAR BRANDÃO V! 

~umpre ressaltar que, d~r~te o ultimo periodo da ou-

torga, a entidade sofreu penas. con~orme se pode verificar nas in!o~ 

mações procedentes nos cadastros de antecedentes. existente~ 

Delegacia (fl. )_11... -·aur---''"/0' 
nesta 

07. Cumpre salientar. que foram veri~icados os noasos ca

dastros referentes a débttoa no Fundo de Fiscalização das Telecomun! 

cações - FISTEL e não tct encontrada qualquer dÍVida da mencionada 
entidade. 

II - DO MÉRITO: 

O CÓdigo Bras1le1ro de Telecomunicações, 1nst1tuido 

pela Lei n• ~.117. de 2~ de agosto de 1962. estabelece os prazos de 

10 (de:) anos par~ o serviço de radiodifusão sonora e lS (qutn:eJ a

nos para o serviço de televisão. que poderão ser renovados por perí
odos sueess1vos e iguais (art.33, § 31}, pertodos esses mantidos pe
la atual Constituição (art. 22, §SI). 

17 
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Por eua vea, o R•IUl ... nto doe Servlçoe de Rad1odltu
eio, aprovado pelo Decreto no sa.7t5, de 31 de outubro de 1963, de~ 

clara: 

• Art. 27: Oa prâ8oa de conceaaio e permiaaio aerio ' 

de 10 (deal -· para o aerv1ço de radlodl 
fllaio ._ra e de 15 (qulnnl anoa para o 
de televlaia.• 

De acordo ca. o artlao ••. da Le1 n• 5.785, de 23 de 
Junho de 1172, ae ent1dadea que deHjaretD a renovação do prazo de 
aua outoraa, deverão dlr1alr requer1 .. nto ao óraio ca.petente, no p~ 
riodo ·-reencl1do entre o •• c .. xcol • o 31 (terceiro) mia ancerlor 
eo ti~ino do reapectlvo praso. 

O pruo de v1prjela deata conceaaio, ta• eeu tai'IIO fl 
nal dia 01.11.13, pola o ppy~• y119EIF •• 01.11.83. • oa ereitoa 
~urid1ooe da outorp to.... ....ldea pelo praeo realdual, oontor.a o 
dlepoato no Decreto ela loO de -'o de 1111. 

o pedido de ren.vaçio da outor1a, ora •• ex .... tol 
protocollxado neata Da1e~&e1& no dia 13.07.13, dentro, pote, do 

,Pra&., \e&"'· 
A &"I'Q~Nnte t:••• efl\&11 QUadr"Qs ~~::..:: ;!fto4;,;r~n e .::~.rett•1o 

~--ovadoa, r-e•pectlv ... nte. c• a aeaulnte co.poa:L;:O: 

ACJ:OIIJ:I'I'AS 

-Lula Soare& ele Melo· 
- Ral...- Joei qr1-rMa s~a 
- Carloe RollePCO OUve&P& Jal .. de carvalho 
- Marta Den&n Pereira 
- Antônio 8oarea latlata 
- Karl& laoe1aa 'l'e&xelpa 
- JOÚ LulJ Gonqalwa rortea 

Joio Pedro ~rl-r•a soare• 
- Alo& Karoua RlbelPD lora•• 

CARGOS 

D1retor-Preaidente 

Dlr. Vlce-Prea:Ldente 
Dlretor Secretário 
Dtretora-Teaoure:Lra 

&l6etf8al8~to. da Ra
ConHlllelra 
Conaelllelro 
Conaalllelro 
PPOOurador 

A ealaaora .. -noontPa operando NIUl&r.ente, den
tro daa caP&etePlatloaa t~nl~aa que lhe torem atrlbuidaa. 

' 
Conaultado o C .... tp~ ~,~•~nal da Radlodttueio. ve• 

r&t1cou-H que a entidade, .. ,. &ÓCios e d1rll0ntea nio ultPapaa
... oa l~altaa t1xoa pelo art~ao 12 e aaue paráarafoe, do Daerato
-Lal n• 231, da 28 de tevereli'o da 1117. 
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Finalmente. obaerva-ae que c prazo de v~aênc1a aa 
outorsa deve~á ser renovado a partir de 01.11.93. tendo em vista 
a manut6nção do prazo da outorga por Decreto de 10 de ma1o de 199L 

CONCLUSJ:O: 

Do expoato. concluimoa pelo detertmento do pedido, 

auaertndo o encaminh ... nto doa autoa à Coordenação-Geral de autor
lU. do DNPV. para aubla1asão do assunto ao Senhor D1retor do Depa.!: 

tamento Nacional de Serviços Privados. 

É o parecer '"sub-cenaura". 

Teresina(PI). 20 de novembro de 1993. 

o,, •. :.a .. , ' '== \m 

Luzia Ca~m Neyee Viana. 
~ .. latente Jur141co. 

(À ComiSSão de Eductlçdo.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 38, DE 1997 
(D0 4951'97, aa CiiDan dos Deputados) 

Ap=va o aà> qae renova a c-ceaai.o 
cS.:f-:i.d& à SOCD:DADE RÁD%0 CULTIJJUI. 
aio v:rc:DftB 1/:Da.. paza ....,1o:o:az _.,_ 
riqo d8 nuU.aci.Uusi.O acnso"'a - ~ 
.. ,. •• - c:i.c:lad8 cl8 sao V:l.ceau, Bata
do cl8 S&o Pa111o. 

Azot. 1". rica apZ'Ovada o ato • qae •• ~.... o 

-to a/D", de 18 de -t'llbZ'O cl8 19114, qae renova po;o, cl8& 

..... , a pazt:l.;o, de 1• dia maa.o d8 1994, a c-c•••i.o c18:fe;o,.,d& à 

Soa:l. ..... RA<U." Cal.n..& S&o V:l.-t:8 :Z:.tda. paz& ..... 1o.,.,.,, •

dLze:l.... cS. ...,J,,.a .. Y:I.dade, • ..., .. o;:o de ;o,ad>.od:l.~usi." •-o;o,a -

oada ...U.a, na a:l.d•cS. dia S&o V:l._..t:8, :S.tado de Sl.o Pa'lll.o. 

~. z•. Jl:aU Dea-to :Z:..V:i.•1at:i.YO -=· - ri90;o, na 
data cl8 .,.. pabUaa.pAo. 

19 
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MENSAGEM N2 872, DE 1994 

Seaho-::s Membros do Conpesso Naczonal. 

Nos lellllos do 1111110 49. ljlcuo XII. c:ambinldo com O § I" do lrliJD 223. da 
c:-illliçlo Federal.aubmelo t. +e<:ia;'~de v-Ex=IIDcsas. IICOIIIpulwlo de E"'lari;ln de 

Molivc:l !lo !;ealbo1 Mim~ .. ""to ck Ealoclo .4• CcJa,uail:8çlieS. O aiO CODSiliDir do Oectelo ele I R de 

~de 1994. que 'Renova a~ ouuwpda 11 Soaedade R.4lho CuliiiJ'B. Slo Vil:ealle 
Lida.. J*8 eaplonr len'lÇO ele ndiodiflllilo _. em onda ~L na cid8cle de S1o V"-. 

bllldo ele Sla Paulo'. 

de out.ubro _.,. ele 199' 

EXPOSIÇJI.O DE MOTIVOS N9 122/liC, DE 27 DE SETI:MBRO DE 1994, DO SE

NBOR MINISTRO DE ~STADO DAS daMUNICAÇ0ES: 

Excelen-tlSSllllo's'ellhor Presadentco ria ·R~puhlaca. 

SubmetC'I :.. dprecJaçio fe Vossa E!\C~Ienc•o o 1ncluso Processo 
Adm&nastrat&vo nQ ~OSJO.OOOJJO 94. em que a ~DC1eaade R&dao Cultura 
Slo \'&ce~ue L':.da .. concessaona I& do ser,·tco de r:t.d&Od&tua&o sono.• em 
onaa mtdaa. na C&dade de Slo v cente. Estado de sao Pauto. solicita 
renovaçlo do prazo de Vllincl& de sUa conce:ssio por IRAIS dez aaos. -

~. O ped1do de reft~vaçlo· encontra-se dev1daaaente ~onst:ruido de 
acordo co• a le&&slação em v1~r ~ a e••ssora está funcionando dentro 
da• c•rocterJStlcas t•cn&cas ~ela atr1buidas por este ~in&st•rlo. 

l. hos termos do I lQ d~ art ~~3 da ConstJtUlç&o. o ato de re
no~açi.o so•ente produz&r4 efe&,tos reaa&s após deJ•beraçi.O do Conaresso 
Nac•~nal. para onde dever6 se~ re•et1do o processo ad•an&stratJ.VO per
t&nenta. que esta aeompanha. 
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~·creto d... , 8 dfl ., •• :..a4. 

Renova a concessio ou~orgaaa i 
Soctedade R4dto Cultura Slc V1cente 
L. tela., para exolorar serv, ç:o de 
radlodifusio sonora em onda m6d1a, na 
c1dade ae Slo Vtcente, Est~ao de Slo 
Paulo. 

O PRESIDENTE DA REPOBLICA, no uso das atr1bu1ç6es ~ue ~he 
conferem os arts. a•, tnc1so IV, e 223 da Constttutç&o, e nos ter~s 
do ~rt. &Q, fnc1so I, do Decreto nQ 88.068, de 28 de J&netro ae 1983, 
e tendo em v1sta o Que consta do Processo na 50830.000310/9&, 

D E C R E T A: 

Art. 1Q Ftca renovada, de acorao com o art. 33, § 3Q, 
da Le1 nQ 4.117, ae 27 de agosto de 1912, por ma1s dez anos, a partir 
de 1Q de ma1o de 199&, a concesslo defertda à Soctedade R6d1o Cultura 
Sl.o V1cen1:e l..tda., pelo Decreto nQ 33.126, de 23 ae Junno dia 185:._ 
renovada atraves do Decreto nQ 89.591, de ~7 de abr1l de 198~. D&ra 
executar sem dire1to de exclustv1d&de, serv1ço de rad1odifusao son~ra 
em onda m6dta, na c1d~de da s~ V1centa, Estaao de sao Paulo. 

ParAgrafo ún1co. A axecuçlo do serv1ço de rad10d1fusão, CUJa 
outorga ' renovada por este Decreto, reger-se-6 pelo C6d190 Bras1letro 
de Teleca.un1caç6es, leis subsequentes e seus regul ... ntos. 

Art. 2D Este ato sa.en~e produZir• efe1tos lega1s ap6s 
del1beraç&o do Congresso Nactanal, nos termos do 1 3D do art. 223 aa 
Constlt.Jiçlo. 

Art. 3D Este Decreto entra em v1gor na data de sua 
publ1caç:Ao. 

Bras1lia, 18de out:ubroae 1994; 17:311 da Independ6nc1B e 10111:1 
da Ragubl1ca. 

MINISTE~IO DAS COMUNICAÇÕES 

DELEGACIA DO MC EM SJi.O PAULO 

PARECEJl JUIÚDICO N" 121194 

REFER2NCIA 

O~IGEM 

INTERESSADA 

Processo n950830.000310/94 

DCOM/MC/SPO 

Sociedade Rádio Cultura São Vicente 

Ltda 

~I 
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: Renovação de Outorga ASSUNTO 

EMENTA Concessão para executar serviço de 
radiodifusão sonora, cujo prazo te
ve seu térm1no em 01/05/94 

CONCLUSJI.O Pelo deferimento 

A SOCIEDADE ~:::; CULTURA SJI.O VICENTE LTDA, con-
cess1onár1a do serviço de radio~ifusão sonora em ondas médias, 
dade de são Vicente, Estado de ~o Paulo, requer renovação do 
de v1qência de sua outorqa, CUJd termo final ocorreu em 01 de 
de 1994. 

I - OS FATOS 

na c,! 
prazo 

maio 

l. A entidade 1niciou a execução dos serviços de rad1odifusão sonora 
em 1946, como permiss1onária,. através da Portaria n9• 88, de 26 de 
jane1ro de 1946, publicada no Diário Oficial da União do dia 29 
subsequente. 

Poster1ormente, o Decreto n9 33.126, de 23/06/53, publ1cado 
DOU de Ol/07/53, outorqou concessão à ent1dade par< executar 

DI) 

o 

serv1ço em onda média de âmbito local, pelo prazo de 3 (tres)anos, 
contados do reg~stro do cont~ato no Tribunal de Contas da União , 

findando-se em 04/08/56. 

3. Decorrido aquele prazo, sem que fosse renovado, fez-se necessário 
atribuir-lhe nova concessão expedida pelo Decreto n9 50.150, de 

"';.úl.oi, !21llJ.i..&.c...c.Uo n::. :,""'"' U.G 2:i e.ubse~-::.'!lntc:., :!: :a.fi:aaw.r,;: .,::.Y..~d.'-'• 

posto que foi revogado 9Blo Decreto n9 50.263, de 30.02.61. 

4. A outorqa em apreço foi renovada por 2 lduasl vezes, conforme Po~ 
taria n9 85 de 02/02/77, publicada no DOU ue 09/02/77 e çelo De

creto n9 89.591 de 27/04/84, publicado nd DOU do dia 30 aubseque~ 
te. 

5. Cumpre ressaltar que, durante o último per!odo de viqincia da ou
torqa, a entidade não sofreu nenhuma penalidade, nem tampouco foi 
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advertida, conforme se verifica na Informação do Setor Jurídico 

da Seção de Fiscalização desta Delegac~a. constante de fl. 40. 

II - DO M2RITO 

6. O Código Bras1le1ro de Telecomunicações, inst1tuído pela Lei n9 

4.117, de 27 de a90sto de 1962, estabelece os prazos de 10 !dez) 

anos para o serviço de radiodifusão sonora e 15 (quinze) anos pa

ra o serviço de televisão, que poderão ser renovados por períodos 

sucessivos e igua1s (Art. 33 § 39), períodos esses mantidos pela 

atual Const1tu1éão (Art. 223 §59). 

7. Por sua vez, o Regulamento dos Serv1ços de Radiod1fusão, aprovado 

pelo Decreto n9 52.795, de 31 de outubro de 1963, declara: 

•• Art. 27 

Os prazos de concessão e permissão serão de 10 

(dez) anos para o serv1ço de radiod1fusão sono

ra e de 15 (qul.nze) anos para o de televisão " 

8. De acordo com o artigo 49 da Lei n9 5.785 de 23 de JUnho de 1972, 

as ent1dades que deSeJarem a renovação do prazo de sua outorqa 

deverão dir1q1r requerimento ao órqão competente no período com

preendido entre O 69 (sexto) e o 39 (terceiro) mes anterior ao 
térm1no do respectivo prazo. 

camente até Ol/05/74, conforme determinado no inciso III do arti

go 19 da Lei n9 5.785, motivo pelo qual, o prazo de vigência pas

sou a ser contado a partir daquela data, por períodos sucess1vos• 

de 10 (dez) anos. 

Por consequinte, a renovação aqui pleiteada deverá ocorrer a pa~ 

tir de 01 de ma1o de 1994, sendo que os efeitos Jurídicos da ou

torga foram mantidos pelo prazo residual, conforme disposto em 

Decreto de lO de maio de 1991, publicado no Diário Oficial do dia 

13 subsequente. 
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10. o pedido de renovação da outafga ora em exame, foi protocolizado· 
nesta Delegacia no dia 01 de ~evereiro de 1994, dentro, pois, do 
pra~o ~~~1 (fl. 01). 

11. A requerente tem seus quadros' sociatãrio e diretivo aDrovados, ' 
respectivamente pelas Porta~ias n9s 0172 de 07/08/92, 86 de 

09/02/77 e 328 de 08/07/87, com a seguinte composição: 

COTIS'lAS 
Paulo Roberto Gomas Mansur 
Gilberto Gollles Mansur 
Maria Gomes Mansur 

TOTAL 

COTAS 

169.875 

169.875 

113.250 

453.000 

(quatrocentas a cinquenta e tres milhÕes de cruzeiros> 

CARGOS 

Diretor Presidente 
Diretar Superintendente 

~ 
Gllberto Gomes Mansur 
Maria Gomes ~lansur 

VALOll Cr$ 

169.875.000,00 

169.875.000,00 

113.250.000,00 

453.000.000,0Õ 

12. A emissora se encontra operando reqularmente dentro das caracte-
r!sticas técn1cas que lhe foram atribuidas, conforme laudo de 

vistor1a de fls. 34/38 e lnfPrmação do Setor de Engenharia à 
fl . 39. 

13. e regular a situação da condessionãria perante o PUnda de Fisca
lização das Teleca.uni~açõe• - FISTEL, consoante in~ormação de 
fls. 41/42. 

14.. Pinalaen.te, t"'~Se:i.-V"&-a.a "'""' o pra. .. c, ..ld ~t:~éncl.ca Ja ,,naa~.:Cjã" dEtv•ri. 
ser renovado a partir de Ol de maio de 1994, tendo e• vista a~ 
nutenção do prazo da outorqa DOr Decreto de 10 de maio de 1991. 

COifCLUSAo 

DO exposto, conclu!mos pelo da~ari-nto do pedido, 
sugerindo o encaminhamento dos autos à Secretaria de Fiscalização s 
Outorgas para prosseguimento. 
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e o parecer, •sub censura". 

s~ t"or Jurídico. 

li De acordo 
2) Encam1nhe-se o processo à Secretar1a de F~sca

Lização e Outorgas para prossequ~mento. 

Sio Paulo. 7 de junho de 1994 

(À Cmmssão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 39, DE 1198 
(o" 496/97, na Câmara dos Deputados) 

Apzoova o ato qa• reDOVa a coacasaãa 
da RÁDJ:O GQAIUIN:tlll. L'f'DA. ~· azpl.o
~ez serv~ço da ~~~fusão aoao~a .. 
oDda ....Ua na =.dada da Solo José, 
Batado da Santa catez:uuo. 

O COHGIIESSO HACJ:OKJIL dacz:ata: 

kt. 1°. nca ap~ovado o aeo • qaa .. ~f .... o 

D-reto s/n", da 14 da daa..t.~o da 1994, qae ranoY& po~ das 

anos, a pezt:l.~ da 7 da abr~l. da 1993, a concessão da ...U.o 

Gaa~..,_. Ltda. ~· axpl.o~ez, s- d:l.re~to da azclusiv~dada, 

••zv1ço de ra~odi~u•ão soaozoa a. oDda m8d1a na c1dad8 de S&o 

Joae, Eatada da Santa Cata~~na. 

kt. 2". Bate Decreeo Leqial.atiYO entra - v:a.vor na 

data da sua pa!>l.;a.caçi.o. 
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MENSAGEM N-l.l16. DE 1994 
(Da.._.F dwo• 

__ .... eao.,....--. 
,_ ____ 10 49.~XIL c.-ot1•11D-223.dl 

Co•-cloW ......... &$ ;hdly-E i '-M•F·: L d& 

._... t1D s- r.c-di~ IIII op ;' o-~ da r:a.:.- di 1• * 
:::::IIII!IM.,._.._.. ·-G -~.-...... -~~~ 

c 1'-------.... --... -ca-ou·. 
IIII~ 

-
IXPOIIÇAo DE MUIIVOI "'Z1WMC:. DJ I DE N 2 •1110 DE 1 .. 

DO-IIOR .... NO WaTADODU~ 

~~~o a aprec~aclo d~ v .. aa l•e•l•neaa o aacluao •~•••• 
~-~•zrallYO n& 501:~ DDDV07/ 2-76 .. que a 1-d~o Gu.~ar ... LI.Oa •• 
CODDeaaaonaraa do aar~aco de ra aodafualo aonora •• oade ... ,.. na 
c& .... de SI~ Joaa Ea~ado •• S nta ~atarana solacata raaa.açlo d~ 
PEaao da va1ancaa oe •~• coscea ao ~r .. ,. dat •••• 

:. O Ded&~Q d• ranovacl~ •ncontr•-•• da-ada .. nc• l~truido da 
aG~do ca. a 1eQ&sl•c6o •• .,,.i • a •~•••r• esta fuacaoaanao dentro 
d&a caractara:~acas tecaacaa • tla at~~DU&das por •ata Maaastarao 

l. • 11M ur-.oa do I lR ao ,.n ::l da C:onstst.uaclo o al.o de 
reaovac~o , ... ate p~odu&&ra •••a~o• l .. aaa apOa d•&a-.raoao ao 
CODereaa.~ :tc..:.aonal para o~a oawar4 aar -;,••t.aa"' ..a .,.:»ea~~:. .... 
... aaaa~ratavo per~anant.a que ••~& ac.-p•nba 

RaaDeac.coaa-nt.e 

"'n••~~~:~ ... ·~,coc6oa 
da :.114 

laaova ~ ~aacaaalo da ••dao 
GUarara.. ~~da Para explorar 
"":..;o de .:ael&.ocu:a .. o sonora •• 
oaea ... , •. ftl cadaãa da S&o J~••· 
18\aao 4a Sa~;a Cac.ar~~• 

O PRESlDE'í~ D~ ~ ~S CEP~\DOS. no eaercÍ~I~ Co 
clriO ~~ ~RRStDIRTE DA IIPOBL.CA. ~: ~ao ~•• a~:~~~=~•• ~u• ~~• 
coater•• ~• •~:s S4 !==~a~ ;. 1 • ::: ca c~n•~~~~~-ac. • noa ~•r.as 
do ar; 6i. 1ncaa.o • ~o Dec~e:v r.2 li ~16. da 26 ela i&Daa~a da 191l. 
• c.aaao •• vaac.a : ~u. =~~•t.• ~b P:::eaaa ~c ~~==~ OOOI07/92-7i 

ABRIL DE 1998 
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:1 E C P : ':' 

Az~ 12 :~c• re~ovada. 01 •ca~Go coa o •~~ l3. I JG. da Lea 
na 4 117 da 27 da agoa~o de 1912. p~E .. &a dez anaa. 1 par~~r da 7 de 
.. rLl de 1993, a c:ncaaaao da R6d&o Guarara .. ~~da .• aaado .. ~~~do o 
•~•&o raa&dua~ ~· autarva cc:f~r .. Dacrat~ ~• .o de •a&o ae 199:. 
alterada pelo Dac~•~~ da 1' de cucut~o da :994 para axacucar ••• 
d~~·~c.o ~· ax:lua~l.~&ãa sarv:co da ~sdao~~~~sao aaaara •• oDG& 
... &&. DI c&~&da ae Sla ~~••· Estado da Saaca Catarana 

Pa~a;ra!: Lr.~== A •••=~:ID cc aerv~c= de radaadat~•lo c~l• 
c~~oroa • reDovaaa ;or ••~• De:reco. :•o•~-••-• pe~o co~av~ a:aaa!•~~= 
di TIA1Ca.U~~Caç6a&, .111 SUD&IqUIDtiS I IIU~ :&gu~ ... ~t~S 

Ar~ :a !at• ata a ... ate ~rodu::ra e~l&tos lewaaa ~poa 
dal•beraçlo do CgD;:eaao Ra:1:na .... no• ~~raoa ~o i la da ar~ ::3 ca 
C"nat.&C.\U.C:IO 

Ar: 
;.u.D!lCICI.: 

.... 
lrasi: ... a : J de :!e:e•bro da :.194. • ":'J; d.a :,eapendlnc:a.a • 

~DI2 da ~apub •• ca ~ ----'-

MINISTtRIO DAS COMUNICAC0ES 
SERVIÇO JUR!DICO EM SANTA CATARINA 
PARECER JDR!DICO no 469/92 

REFERENCIA: PROCESSO no 50820.000907/92 

INTERESSADA: Rád1o Guararema Ltda 
ASSUNTO: Renovação de outorga. 
EMENTA: Concessão para executar serv1ço de radiodifusão 

sonora OM cujo Prazo tem seu termo final .. 
07/04/93. 

Ped1do apresentado tempestivamente. 
ReguLares a situação técn1ca e a vida soc1etária. 

CONCLUSAO: Pelo deferimento. 

Rádio Guararema Ltda., concess1onár1a do serv1ço de 
radiod1fuaão sonora em Onda Méd1a, na cidade de são Joaé, Estado de 

Santa Catar1na, requer renovação do prazo de Viqênc1a de sua conces
são CUJO termo final ocorrerá em 07/04/93. 
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I - OS FATOS 

1. Mediante Portar1a nQ 60, de 04 de Abr11 de 1983 fo1 autor1zada 

perm1aaão a Rádio Guararema Ltda, para explorar, por 10 anos o serv1ço 
de radiodifuaão sonora em Onda Midia, na cidade de são Joai, Estado de 

Santa Catarina. 

2. A outorqa em questão comecou a v1qorar em 07/04/83, data de p~ 

blicação da-portaria de perm1ssão no Diário Ofic1al. 

3. A entidade obteve aumento de potênc1a para sua em1saora em 
01/02/84, conforme consta da Por~ SSR nQ 04/89 1 E.M nQ 189/83-GM 

eDecreto nQ 88982/83 passando ã1cond1çio de concesstonár1a, razão 
pela qual o pedido de renovação ~everã ser encam1nhado à cona1dera

çio do senhor Pres1dente da Repúbl1ca, a quem compete a dec1são. 

4. cumpre ressaltar que, durante o período de v1qênc1a da outorga 

a ent1dade fo1 adver~1da, confo~ se verif1ca na infar.mação procede~ 
te do Departa.ento Nacional de F1acalização das Comun1cações a fl.S8. 

II - DO M!RITO 

S. o Códiqo Bras1le1ro de Talecomun1cações, inst1tuido pela Lei 

nQ 4.117, de 27 de aqost~ de 1962, eatabelece oa prazoa de lO (dez) 

ano• ~~ra o aer~1eo de P.ad1n~i~~sãa s~nora a 15 (qu1nze' ano• para 
o aerv1ço de Televisão, que pod•rão ser renovados por períodos suce~ 

a1vos e 1qua1s lart.33 S 3Q), ~r!odos eaaes mant1dos pela atual 

conat1tu1çio (art.22- S se). 

6. Por aua vez, o bqul-bto doa Serviços de Radiodifuaão, 

aprovado pelo Decreto nc 52.7951, de 31 de outubro de 1963, declara: 

"Art. 27 -<la prazoa de C:onceasio/perm1ssão serillllelO ldezl 

anoa para o serviço de radiodifusão aonora e de 15 (quinze) 

para o de Televiaão. 

7. De acordo cam o artiqo 4C da Le1 nc 5. 785, de 23 de Jlmho 

de 1972, aa entidade& que deaejarem a renovação do prazo de aua ~ 

torqa, deverão dir1qir requer~nto ao õrqão competente, no perío

do compreendido entre o 6C (aextol e o 3C lterce1rol mia anterior 

ao término do reapect1vo prazo. 

a. o prazo 

07 de abril de 

de v1qinc1a deata conceasão tem seu termo final 

1993, po1s come~ou a v1qorar em 07/04/83, co. a 

dia 

pu-
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bl1cação da Portar1a correspondente no Diãr1o Of1c1al de 07/04/83 , 

e os efe1tos ]urid1cos da outorga foram mant1dos pelo prazo res1 -

dual, cor.forme d1spost:o no Decreto do dia 10 de Ma1o de 1991, pu -

bl1cado no D1ár1o Of1c1al do d1a 13 subsequente. 

9. o ped1do de renovação da outorga ora em exame, fo1 protocol1z~ 

do nesta Delegac1a no d1a 30/11/92, dentro, po1s do prazo legal. 

10. A requerente tem seus quadros socJ.etárlo e d1ret1vo aprovados, 

respectJ.vamente, pelas Portar1as 308/89 e 7 01'85, com. a sequ·.nte 

composJ.çáo: 

COTISTAS 

João Moura Neto 

Evaldo Bússclo StopassolJ. 

Hél1o Maz:zoll~ 

Celso ~a \j. ,;rr.,.:
Constãnclo Krummel ~tac1el 

Alberto Jose da S1h·a 
TOTAL 

COTAS 

21330 

15.00(! 

15.000 

7.770 

450 

450 

60.000 

CARGO NOME 

D1retor Hel1o Mazzolli 

VALOR .e v... /\) l.t .$ 
21,33 

15,00 

15,00 

7,77 

0,45 

0,45 

60,00 

Dl.retor Adhemar R1be1ro SoeJ.ro de Souza 

11. A el'll!:::o"·::o Sé o=;,c~ntr- ooerandc _.,..s"l'ularmente, dc::'!tro das 

característJ.cas t~cn1cas que lhe foram atr1bu1das, conforme menc12 

nado a f!.57 .. · 

12. t reqular a s1tuação da concess1onãr1a ~··•~esae• ária peraa 

te o Fundo de F1scal1zação das Telecomun1cações-FISTEL. consoante 

1nformação "on-11ne", nesta data. 

13. Ver1f1cou-se que a ent1dade, seus sóc1os e dir1gentes não 

ultrapassam os l1m1tes fixos pe1o art1qo 12 e seus pariqrafos, do 

Decreto-Le1 no 236., de 28 de fevereiro de 1967, havendo transfere~ 

c1a 1nd1reta da outorga através do processo no 29820.000621/92 enc~ 

minhado ao DNPV-sNC em 27/10/92, com tzansferénc1a de Todas as co -

tas a Novos sõc1os. 

14. Finalmente Observa-se que o Prazo de v1qênc1a da outorqa 

deverá ser renovado a part1r de 07/04/93, tendo em v1sta a manute~ 

ção do Prazo de outorga por Decreto de 10 Ma1o de 1991. 
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CONCLUSAo 

oo exposto concluimoa pe~o deferimento do ped1do, suqer1ndo 

o encam1nhamento dos autos a Con~ultoria Juríd1ca, através da Secr~ 

tar.z.a de Fl.scalJ.zação e outorqas/ do HC , para subzn.z.ssio à aut.or~ãade 

c0111petente. 

:1. o Parecer • sub-censura1• • 

Flor1anõpolis, 14 de De~embro de 1992. 

n~l) /) 
' (/lJIG ~ "\ 
ELSE LDIZA iAusar-
ASSISTENTE JURlDICO 

(À Comissão de EdJicaçdo) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 40, DE 1998 
(u" 197197, ua Limara dos Deputados) 

,._.ova o ato qae ~• • ccaac.••ão 
~-..... à lliD:to CUL'l'DM ~ 
L$&. para expl.oJO~ sary:a.90 da JOadi.o
~,.llão SODOJOa .. ODeia l:zop:a.cal, Da 

C:ijdecfe d8 Az'&Z&qll&%&, EataciD ct. Sl.o 
·~o. 

AEt. 1° • rica lipZOYado O ato a q1M1 se ~-- o 

Dec-to s/c", da 27 da ~.-bJOo da 111114, qae :cecova poJO das 

acos, a p&rt:a.JO da 1" da ~o da 19113, a CODcassão clm!-:a.c:la à 

tid:a.o C:Ul. t1lJOa Az:!U'aqa~a :Ltda. p~a axpl.oJOaJO, - cllze:a. to da 

excl.1ls:a.vldada, serv:a.ço da ~adlod:a.~1lsão socoJOa .. occ:la tzop:a.cal. 

na c>.dada da Az:~a~a, B4otado da S&o •a•l.o. 

AEt. 2". Zste D"c-to Leq:a.sl.at:a.YO -=a .. vipJO aa 

data da •- ptlbl.>.caçoão. 

L----------
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MENSAGEM Nll25, DE 1995 

- ·Iom-doe.._ ~N .. ICIC -11. 

--do ""'J0 49 • ._ XD. - - o I 1• do 111'1110 223. da 
Cswt• ;' Fcdclal. submclD D ~ de YGSIII Ezcclencla. ac:anpuabldo de 8xpaslçiD dD 

Mallw. do Scala' MilllllrD de Eslado d:ls CDiaL& C-... O - OJi ID do Daaelo de r1 de 
-de 1994. qac .._. 1 ..,rarpdlliUdlo ~ Alwoq=a Lido..
.......,. IOIYIÇO de radioddaslo """""em -aupoc:al. no c:ulldo de Anrlqlllra.- de SID -·· -. 5 de 1994 

Feruaodo Heorique Cardoso. 

Par6sra(o Onacoa A ezecuç&a do servtço de r&dJodifu
a&o, CUJ& autor•• ~ renovad& por este Decreto, reaer-se•6 peJo C6diao 
ll.ra•:Je .. ·c• de ··-·e.:uar .. :- .. ca..,óes, le1s _.ub,eQuences e ~.eus '"•&:ul.....,n•.,.=... 

Art. 20 Este ato so•ente produztrá efettos leaaas 
ap6s deliberaç&o do Congresso NacJonal, nos ter.as do I 30 do art. 223 
da Constttuiç&o. 

Art. lG Este Decreto entra •• YIBor na data de saa 
pabl icaç&o. 

Brasflia,27dedesemtrro de 1994; 173R da lndependlnc:t.a 
• 10611 da Repllbl ica. ~ 

--=.;:---

•j{~- ~- J,. tÁ-_ 

rxpos•çio de IIIOtavos n'! 7)0/HC. de 111 de dezembro de 199'1. do~Senhor Hlnhtro W IIC•dO 

~P• CCL,~~·~·~õ·s~ 

Ezçelentfssa•o Senhor Presadente da RepdbJlç&, 
Sub•eto & apreçaação de Vossa Ezcelfncaa o 

Processo Adminastr&tlvo nQ 50830~002208/92. e• aae a R&dao 
lnc:luaD 
Cllltura 

31 
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Arar••••r• Ltda., coaceaaion6rfa• da aerYiço de raaiod1fua&o sonora •• 
onda tropical, na cJda4e Araraqa~ra, Estado de Slo Paulo, solicata 
reaovaç:&o do prazo de •aal!caa d• ••• coaceaa&o por dez aaos. 

2. O ped1do de renovaç:lo encontra-se deYJd-nte 
aastruldo de acordo ca. a leaasl.ç&o •• Yi&or, e a eaassora eat6 
runcaonando dentro das caracterf~ticas t6cnacas a ela atrabuldas por 
este Min1st6rao. 

3. Nos ter.os diD I 3D do are. 223 da Const:ituiç:&o, o 
ato de reaovaç:ão so .. ate produ~ar6 -'•atas leaaas após delaberaç:&o do 
Consresso NacJoD&l, para oade deverA ser re•et1do o proceaao 
ad•anastrataY~ pertinente, qae ata aca.panha. 

Decreto de 27 de d-bz'o de 1994. 

R&DoYa a concess&o oacoraada & RAdio 
Calcara Araraquara Ltda., para 
eaplorar serviço de rad&odilaalo 
aoaora •• onda crop&cal, na c1dade 
de Araraqaara, Estado de Slo Pa•Jo. 

O PIBSIDBITZ j &IPGBLICA, no uao daa atrlbalç6ea qaa 
lba coalere. oa arta. 84, nclao 19, e 223 da CODatltaiçlo, • aoa 
te~• do art. ID, anclao 1, do Decreto nD 11.066, de 26 de ja•eiro de 
1•13, e te•do •• vssta o ••• eoDsta do Proceaao na SOI30.DD2208/92, 

D E C R E T A: 

Art. 18 Pl~a reaoYada, de acordo ca. o art. JJ, 
I 3D, da Lal na •• 117, de 27 dei aaoato de 19&2, por dez aaaa, • partir 
de IQ de .. ao de 1993, a con~••••o delêrida • &ld1o Cultarã Arar••••ra 
Ltda., reaoyada pelo De~reto nal 91.144, de • de oatubro de 1915. •••do 
... tido o prazo re•&duaJ da ouc~r•• coafor .. Decreto de 20 de .. to de 
1911, alterado pelo Decreto de 4 de o•tabro de ltt•, PJra ezecatar, 
s .. direl'- de ezclu&JYJdade, s rYl90 de radiodltaa&o sonora .. oDda 
tropical, na cidade de Araraqaa a, !atado de Slo Paalo. 
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SERVIÇO POBLICO FEDERAL 

MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES 

DELEGACIA DO MC EM SÃO PAULO 

PARECER JURIDICO N• I :!4193 

REFERENCIA 

ORlGEM 

Processo n9 50830.002208/92. 

DCC»I/SP 

INTERESSADA: RADIO CULTURA ARARAQUARA LTDA 

ASSUNTO 

EMENTA 

CONCLUSJ\.0 

Renovação de outorga 

Concessão para executar serviço de 

radiodifusão sonora, cujo prazo te 

ve seu termo final em 01/05/93. 

Pelo defer~mento. 

A RADIO CULTURA ARARAQUARA LTDA, concessionária 

do servico de radiod~fusão sonora em onda trop~cal, na cidade de A 

raraquara, Estado de são Paulo, requer renovação do prazo de vi~ 
cia de sua concessão, CUJO termo final ocorreu em 01 de maio de I 
1993. 

I - !?§2_A-!2§_ 

1· Med~ante Portar~a n9 1.117, de 07 de dezembro I 
de 1950, publicada no Diár1o Ofic~al da União de 15 de Janeiro de 

1951, foi outorgada permissão à RADIO CULTURA ARARAQUARA LTDA, P! 

ra explorar o serv1ço de radiod1fusão sonora em onda tropical na I 
cidade de Araraquara, Estado de São Paulo. 

2- A outorga em aprece fo1 renovada por 2 (duas) I 
vezes, conforme Decretos n9s 73.386 de 28/12/73 e 91.744 de 04/10/ 

85,publicados.respect1vamente, no Diár~o Ofic~al aa Uniao de 31 I 
12/73 e 07/10/85. 

JJ 
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3- Cumpre ressaltar que, duran~e o Últi~ríod~ 

de v1gênc1a da outorga, a entidade foi advert1da, conforme se ve

rifica na Informação procedente do Departamento Nac1onal de Fisc~ 

lização das Comun1cações - DNFJi,ãs fls. 32 "usque" 52. 

H - UU HERJ"~ 

4- o Código Brasile1ro de Telecomun1cações, 1nst! 

tuído pela Le1 n9 4.117, de 27 de agosto de 1962. estabelece os I 
prazos de 10 (dez) anos para o serviço de radiod1fusão sonora e 

15 (quinze) anos para o serviço de telev1são, que poderão ser re

novados por períodos sucessivos e iguais (Art. 33 § 39), períodos 

esses mantidos pela atua1 Constituição (Art. 223 §59). 

5- Por sua VI!Z, o Regulamento dos Serviços de Ra

diodifusão, aprovado pelo Decreto n9 52.795, de 31 de outubro de 

1963, declara: 

6-

" Art. 27 

Os prazos de concessão e permissão serão de 10 

(dez) anos para o serv1ço de radiodifusão son~ 

ra e de 15 •(qui.nzel anos para o de televisão." 

De acordo cpm o artigo 49 da Le1 n9 5.785, de 

23 de Junho de 1972, as entidaBes que deseJarem a renovação do I 
prazo de sua outorga, deverão dirigir requerimento ao órgão camP! 

tente. no período compreendido entre o 69 (sexto! e o 39 (tercei

rol més anter1or ao término do respectivo prazo. 

7- A outorga ariginãria da concessão em apreço I 
foi renovada automaticamente, •conforme determ1nado no 1nciso I do 

artigo 19 da Lei n9 5.785, de ·23 de junho de 1972, até 01 de maio 

de 1973, motivo pelo qual, o prazo de vigéncia passou a ser cant! 

do a partir de 01 de maio por ·mais um neríodo de 10 Cdez) anos. 

Por conseguinte, a renovação aqui pleiteada d! 

verá ocorrer a part1r de 01 de maio 3 1993, sendo que os efeitos 

Jurídicos da outorga foram marit1dos pelo prazo residual, conforme 

disposto em Decre~o de 10 de ma10 de 1991, publicado no Diário o- I 

fic1al.do d1a 13 subsequente. 
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o pedido de renovação da outorga ~e~ 

me, fo1 protocolizado nesta Delegacia no dia 24 de novembro de 

de 1992, dentro, po1s, do prazo legal (fl. 01). 

8- A reauer.ante tem SE'UP ~,_,~dres soo:i~t"ir: o e I 
diret1•;o aprov•dos, respectivalC.ente, pelas Portarias n9s 0-126 1 
de 01/07/91 e 075 de 04/05/87, com a seguinte composição: 

COTISTAS 

Lilia Elisa Eberle Lupo 

Judith Elisa Lupo 

Ione Lupo Quirino dos santos 

Ricardo Lupo 

Total 

cargo 

Gerente - Presidente 

c~s 

2.470.953 

1.620.264 
106.143 

_ _2~ 
4.200.000 

Nome 

~0.!_ E.::! 
2.470.953,00 

1.620.264,00 
106.143,00 

_ _..:2=..-:.:6 4 o o o 
4.200.000,00 

Ricardo Lupo 

9- A emissora se encontra operando reqular.men~ 
dentro das características técnicas que lhe foram atribuídas, 1 
conforme menc1onado à fl. 31. 

10- ~ regular a situação da concess1onária peran~; 

te o Fundo de Fiscalização das Comunicações - Fistel, consoante/ 

informação da fl. 53. 

11- Consultado o Cadastro Nac1onal de Radiodifu -

são, verificou-se que a entidade, seus sócios e dir1qente, não I 
ultrapassam os limites fixados pelo artigo 12 e seus parágrafos, 

do Decreto·Le1 n9 236, ce 28 de fevereiro de 1967. 

12- Finalmente, observa-se que o prazo de v1gén 

cia da outorga deverá ser renovadq a partir de 01 de ma1o de I 
1993, tendo em vista a manutenção do prazo da outorga por Decre

to de lO de ma1o de 1991. 

CONCLUSÃO -----
Do exposto, concluimos oelo defer1mento do pe 
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dido, suger1Ddo o encamiDbamen~o dos autos à 
Olltorqas, do DIIPV, para subml.sllão do assunte 
Departamento Nacional de Servi;os Privados. 

Coordenaç~ d~' 
ao Senhor Diretor do-r 

! o pareder nsub-censuran. 

Slo Paulo, 19 de agosto de 1993 

.. ~ 
ASsistente Jur!dico 

11 De acordo 
2) A con.ideração do Sr. Deleq.do do Ministério das Comunicações em 

são Paulo. 

SEJUR, ~~ de a~ de 1!193. 

";-l~iã~;:;afJf{: Santos 

ASsistente Jur!dico 

li De acordo 

21 A Coordenação Geral de OUt~rqas para prossequi-nto. 

:: -.-.•• I • -- ........... .,. -

(À Com1.w!la de Edllcaçiio.J 

L-
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 41, DE 1998 
(n° 498/97, na Cíimara dos Deputados) 

Apzoova o ato qae reaova a CODCea•ão 
da SANTARÉM RÁDIO E TV I.TDA. para 
exp1orao: serv>.ço da rad>.ocb.:fua&o so
nora am onda ~a na c1dade d8 San
tarem, Estado do Para. 

O CONGRESSO !DICICNAI. decreta: 

Art. 1 o • i':l.ca aprovado o ato a qaa se rat"ara o 

Decreto s/n°, da 11 de outubro da 1995, qaa renova por des 

mos, a parb.: da 11 de ma1o de 19g2, a CODcassão def'ezoi.da à 

Santar- RAcl>.o e TV I.tda. para explorar, •- d:l.ra>.to de 

.xc1us~v1àada, ••rv1ço de r~o~fusão sonora am onda .adia na 

c:>.dade de San tare., Eatado do Pará. 

Art. 2°. Esta Decreto I.aq>.s1at..>.vo entra - v:I.!Jor -

da ta de sua puh1.icac;:ão . 

MENSAGEM N! 1.153, DE 1995 

Seallcns Membi'Os do Con,_ NICIDII&I, 

Nc. amos do aruao 49. 1DC1SO XII. combinado com o I 1• do afliJO 223. da 

CoalhluiÇio Fcdcral. submCIO t. •paa •çlo de Vasas EKel!nclu. -=ompiiiiUdo de E 4 ;' * 
Mau.,. elo-MiiiiiD1l de Estmo das Commuc:oçOes, ID-. o 110 ........... elo llocnm do 
11 de oumbn> de 1995. que "Reaova a coa To ela s.., em JUdio e TV Lida.. pon1 ~ 

semço de nduxllfaslo sonon em onda m- aa a- de Sanalem.- elo l'ld". 

Bnsfba. 31 de out.t!bro de 1995. 

Frrasndo Rrnriqur Cardoso. 

,, 
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EXPOSIC.\o :)E '101'1''."0$ 119 57, DE & DE OUTUBm nE '995, :C SCIIIOR "1I;,U:ST!tD 

DE ESTACO DAS COitu::ICAÇ'OES: 

' 
Ezcelen~1~s~ma Senhor fr••~den~• da Rep~11ca, 
sua..~a • aprecJ.açAD I de vo ... EzealAneia o incluso Pracaaao 

~n~•~rac.a.vo nt Z1720.0003S5/f2, .. qaa a Saneare• aAd10 • TV Ltda •. 
..-cuc.aa:c.a do .. rv1r;o ela radi=:u:•lo aoaora •• onda .. d.a.a, na ca.clad.a 
da saacarea, E~ado do •ar6, icita a r8DOV&çlo do prazo da v1qlnc1a 
da a.a. coDDaaMo pa1: aa.a.a dez • 

z. A coacaaaaa .. apreçaj' oi o~r;ada atraY6a do Deer•~ nt 
17.003, da 9 de aar;o de 1912, ujo prazo taaidual foi maatido pelo 
Decrec.o da 10 da aa.a.o da 1111, elido o ideio da •- v:a.q6ac.a.a aa 11 da 
.aio de 1•12, data da pUblicaç do CODc.rato da Coacea.ao no DiArio 
Ofic1al da Uni lo. 

3. o ~do da raaovar;loHncaa~.::a-.. davtd ... nc.a ~~ru!do da 
acordo db. a leq~alaçaa .. v1 a a .-!..ora ••c• f~.a.ocaado daac.rc 
daa ea~ecarLac~cas c•c~~•• • la acrLba1das por eace Mi~st•rLo. 

Mos ~~~~ ~~ ! ~· ~~ !~~~~o ::: ~~ :wftS.~.-~.-~. ~ ~~~ ~. 
renovaç6o somenee produz1ra ef 1~0• le~1s após • del~b•~•çio aa 
Coaqresso Nac1onal. para anel devera ser re••~.1.do o processo 
~~D.I.S~Z'&~1vo per~1nen~e. que aca ac~nba 

Decre~o de !~ de ele 1995. 

Renova' a ~on~essão da San~arén R6d1o 
e TV L~da., para explorar serv1ço de 
raa1od~tus6o :c~o~a em onda m6d~a. na 
~1d•de1 de San~arem.~•tado d~ ~aLá. 

o PRZSID~rE :t KEPOaLica, no uso das •~r.1.bu1ç6es que 
lbe coaferea os ares. 14, nciso IV, • 223 4& coas~~~U.I.ÇAo. e nos 
~·~s do ar~. 61, .I.D~~•o I. do De~r•~o nt II.D66r de 26 de ]aae1ro de 
1113. e tendo e• v1s~a o que co~sta do Processo n• 21720.000355/12, 

D E C 11 E T A: 

An.. 11 F .U::. ~DCW8Ciar de acordo co. o aft. 33. s :11, u Le ... n• 4.117, de '2.7 de a.,...c.a ele 1112, por -.a.s de:a a-.. a 
pan:J.r de 11 de -~ de Ut2, -- cle&r.i.dA " Suca .... ltUJ.o e 
TV Ltda. pelo .,..,.,._ nt n.OOI ele • de- de un, cujo pra • re• 
sidual da OUUI'IJ& foi -~l.do lo Decreu de 10 de -io de 1991 , para 
explorar, - dir•ico d• ezclua vidad:e, aen-1ço de racU.odifuao sabOr& 
- oada .. dta, DA c.1.~ de -saa aZ*I, ac.aao do P,.r •• 

Paraqrafo 'lllt.icor a e.-cuçlo do ni"'Viço de :rauocl.a.fu
•AD. cuja oucorqa • reJID'I'Ha PDf ene Decnc.o, re,.r-e-6 pelo .c6di90 
aras~la~ro da Tele~caçde~lili ·~•c•• • .. u• re9Q1 ... ncos. 

&n:.. 21 Esee a -.te pmclu&izo.t ef•icoa l..,ais apOs 
clel.t.Mraqao elo CO"'JZ"eSSD Maci 1, .- ca,_ do s 1• elo are. 221 de 
1:11118Cicw.çao. 

ABRIL DE 1998 
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~. 31 Es~• a.creco en~rar6 •• v~qor na da~a de sua 
publ..icaçAa. 

Bras.llia, U de Olltlà:o de 191!5; 174• da IDdepend6nC'ia 
• 1071 da Roop1lblica. 

~c-~ 
~~J. .. 1l t ........... , ~ 

MINISTERIO DOS TRANSPORTES E DAS COMUNICACDES 
DELEGACIA NO PARII 

PARECER SEJUR N" 039/92 

REFERENCIA: Processo n9 29720.000355/92. 
ORIGEM: DMTC/PA. 
ASSUNTO: Renovacão de Outorga 
EMENTA: Concessão para executar serv1ço de radiodifusão sono

ra cujo prazo teve seu termo final em 11.05.1992. 
Ped1do apresentado intempestivamente. 
Regulares a situação tãcnica e a vida societãr1a. 

CONCLU~O: Pelo deferimento 

SANTAREM RliDIO E TV LTDA, concess1onãr1a do serviço de radiodifusão sonora em 
onda media, na cidade de Santarém, Estado do Para, requer renovação do prazo de vigên
cia de sua concessão, cujo termo final ocorreu em 11.05.92. 

I - OS FATOS 

1. Mediante Decreto n9 87.003, de 09 de marco de 19B~fol autor1zada concessão a SANT~ 
REM RliDIO E TV LTDA para explorar, por 10 (dez) anos o serviço de radlod1fusão sonora 
ao onda média, na cidade de Santarém, Estado do Pari. 

2. A outorga em questão começou a vigorar em 11.05.82, data de publ1cacio do contrato 
de concessão no Dlãr1o Oficial da União. 

3. tu.pre ressaltar que, durante o periodo de v1gencia de outorga, a entidade sofreu 
pena e foi advertida, confonae se verifica na 1nfonnai:Ío procedente da Seção de Fisca
lização (fls. 42). 
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II - DO MERITD 

5. O CÕd1go Bras1lelro da Telecoaunicacões, 1nstltuido pela Lei nO 4.117, de 27 de 
agosto de 1962, estabelece os prazos de 10 (dez) anos para o serviço de radlod1fusio ~ 
nora e 15 (qu1nzel anos para o serv1ço de telev1são, que pOderio ser renovados por 
per;odos sucess1vos e 1gua1s (art. 33, parigrafo 39), per;odos esses mantidos pela atual 

constltu1cio (art. 223-parig. 591. 

6. Por sua vez, o Regulamento dos Serv1ços de Rad10d1fusio, aprovado pelo Decreto n9 52. 
795, de 31 de outubro de 1963, declara. 

• Art. 27 - Os prazos de concessão e perm1ssio serio de lO (dez) 
anos para o serv1ço de rad1od1fusio sonora e de 15 (qu1nze) anos para c de telev1são ~. 

7, De acordo com o art. 49 da Le1 n9 5.785, de 23 de JUnho de 1972, as ent1dades que 
deseJL~ec ~ ~~~v1cic io praz~. de sua outorga, deveria dtr1g1r requer1ment~ •~ õrvão 
c~~ct•"te, no p-r;o~Q c~preendido en~re c 60 (se,tcJ ~ ~ J~ (terce.-J) mê~ an~~ri~r 

ao téMino do respectivo ~r•zo. 

8. O prazo de vlginc•a desta concessão, teve seu tenoa final no dia 11 de maio de 1992, 
pois c ... cou a vigorar .. 11 de maio de 1 •• c• a publicação do extrato do correspon
dente contrato de concessão, no Dlir1o Oficial de 11.05.12, e os efe1tos JUr;dicos da 
outorga forq mant1dos pelo prazo renduall, conforw disposto no Decreto do d1a 10 de 
.. iode 1991, publicado no Diir1o Oficial do dia 13 subsequente. 

9. O ped1do de renovação da outorga, ora et1 e,..., foi protocolizado nesta 
no dia 12.03.92, fora, pois do prezo legal (fl. 01). 

Delegacia 

10. A requerente tem seus quadros soc1etir1D e dlretivo aprovados, respectivaoente, P! 
la Portar1a nO 151, de 15.03.84, publicada no Dlãrio Oficial de 12.03.84, com a seguinte 
CCIIIpOS I cio: 

COTISTAS 

UIIALDD CAMPOS CORREA 
IWIUEL CDIIIQ lO CAMPOS CDRREA 

RUY n•IRIBA CORREA 

TOTAL 

CARGO 

GERENTE 

COTAS 

3.36C 
42. 
42e 

4.200 

NOME 

RUY IMBIRIBA CORREA 

VALOR EM CrS 

3.360.000,00 
420.000,oa 
420.000,00 

4.200.000,00 

11. A eoissora se encontra operando regulanoente, dentro das caracter;stlcas 
que lhe foram atribu;das, confonoe menc1on'da a fls. 41. 

ticnicas 

12. E regular a situação da concess1onir1a' perante o Fundo de Fiscalização das Telecoou-
n1cacões - FlSTEL, consoante 1nfonoacão de fls. 42 - verso. 
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13. Consultado o Cadastro Nac1onal de Rad1od1fusão, ver1f1cou-se que a entidade, seus s~ 
c1os e d1r1gentes não ultrapassaram os lim1tes fixadas pelo art1go 12 e seus parágrafos. 
do Oecreto-Le• n9 236, de 28 de fevere1ro de 1967. 

14. Finalmente, observa-se que o prazo 
t1r de 11.05.92, tendo em v•sta a data 
Of1c1al. 

f'9ilCi.U::1.0 

de v1gênc1a da outorga ~everã ser renovado 
de publ icac;:ão do extra to do contrato, no 

a par

D1ir1o 

Do exposto, conclu1mos pelo deferimento do pedido, sugerindo õ encaminhamen-
to dos autos ã Coordenação-Geral de Outorga, do DNPV, para submissão do assunto ao 
Senhor Diretor do Departamento Nac1onal de Serviços Pr1vados. 

E o parecer " sub-censura •. 

• J-=:"*' 
Qlll{.· .. ,...'" A'...., 

Ao SCOM, solicitando encaminhar os presentes autos, ã toordenacão-Geral 
de Outorgas do DNPV, esclarecendo que os processos de apuração de 1nfracão Informados 
ãs fls. 42. encontrara-se fi"lll fase de emissão dP paret..er nes.te. Scr''l":~, rn!S que por 
car;r.c~~ ~E Y3Stste~t~c ,~r~:irQS ruu~ l~a~izado; e a~~~a~de demand~ d~ FA! 1 ~ instau 
rados, não foi possivel dar·lhes andamento, tenao o problema JÕ s1do levada ã esfera 
super1or com vistas o seu soluc1onamento. 

Em, 23.09.92. 

De Acordo. 
Enca&dnhe-se ã CGO/DNPV. 

sm. 24.09.92 

E>~O, ''"'o 
CBEFE/SOOM/DMTC/PA 

-~ _ ... , ........ 
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De ord-, encóllll.tnlull••se.i fjOlfJUR, para proSS"&CJUiJDentc. 

Bras!l:l:'a, ~ de lfc.l~ de 1992 

(À Com1ssilo de Educação J 

PROJETO DE DECRETQ LEGISLATIVO N" 41, DE 1998 
(n° 499/97, na Ci•ra dos Deputados) 

~ o ato que =-ova a = -••Ao 
da JlláD:z:o !'%JUIDZift'I:S r.ma. pa&-a eçl.o
o:az ,._,.,90 .W o:adiocU.:fua&o -.:a -
ODdlli m6cU.a - ~...- .W Bel.o Boo::a.&DD.
te, l&at:adcl .. lti. .... ~.u. •. 

Ao:t. t•. nca !lpalo9adD o ato a que - ~.... o 

Dec=eto .,..... .. 18 .. .. ...... 0:0 da 1115' que ,........_ poo: ... 

_,..' a paz-1::1..: .. 1° .. ... ........ .:o .. 1993 • a .. -··"" da:f•o::a.da 

à McUo !'io:adaa.tea Ltda. pao:a .ap~oo:ar, - .UZ.ito da 

...:l.ua:i.'ri.clacla, ••o:v:i.qo ct. o:~ocU.:fuaão BODDZ'a - oa.da -'dia -

~clacla da &.1o Boo::i.aoa.te, .. ....._ da ~. c;..:a:La. 

Ao:t. 2•. Bate ~= z..v:i.a~au ...... to:a - ripo: -

data da - pablle&9Ao. 

Na. - do m. 49. ~ XII. nahjgptg - o 1 1• elo m. 223. di 
Cwebriçlo FedlnL suiJIIIeiD • • · ;• i~ v-Em ·: ••· *' 111• • n de Eas p de 
' 5 11hw do Seabar Millilav de E....aa da d;o ;"ei o • • i* i w elo D rm de 18 de 

__________ L__ __ 
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nhnl de 1~. qae ~ " maces"" da ~o T"uadeates I.uiL, .,_ expiar• a.:niço de 

llllllladllllll-. em Dlllla mdl'"L na c:idade de Belo Horizlmle. Estado de Milllls Oeaia". 

a..sma. 2t. 

K.K. ai 111 /KC 
kaai11.a, 1 ( da dealllllbro ... 111! 

, _., '- .. · ~-... . .. ·-·-
lubDa~a A aprac1açaa da vo .. a EzcelAac1a o iaclu.a Proca .. 

~~ra~1VD nt 50710.000733/93, .. qua a RAdia Tiradaa~aa Ltda 
coacaaa10D4ria do sa.,...2.ça da radiodifus6o saaara .. oada ....U.a. r. 
cidada 'da Balo Hor2.zaa~a. Eftada" da Mi.zuul Gar&2.S, sollci.- raaavaçt 
do prazo da v2.pac1a da sua coacaaaaa par 10 (da& I ....., •• 

2. A coacasaaa •• apreça foi. oa~ar;ada palo Dacra~ a• 52.009 
da 111 da IIIA1o da 1913, raaavada a p-.ft1r da l' da n.,_ro da 111:1 pe 
lo Decra~ ot 90.255, da 2 da oa~abro da 1914, cujo prazo raaida&l fc 
-~i.do pelo Decra~. da 10 da ouu.o da 1911. • 

3. O pad.l.do da raiiDVaçiD eacao~ra-sa i.~Z'1Üdo da acordo ,_ 
leqi.slaçAo - viCJOr e a .ai.saora aft6 f1U1C2.aaaaào -~= claa cu~• 
~icaa ~eczu.cu a ele aU'1biÚ.CIU por afta MiD1s~Êi.a. 

4. ._ ~•z:.o• do s 31 do 11ft. 223 da CI:IDBt:2.t:uiqiD, o et:O da ra 
..cnrac;.~ saa.ace p:n;d::.z..::i •f~tc• . .!ã.iljj..n. •JIW .. .:l&LJJ::te•-..wa.:i dD·CoM\f.-._.li 
llac:J.oaal. pu"a a..S. d.,.r4 sar r-'C.J.da o prac•••a ~-c2.vo per 
t:illeat:a, q.a ·~ ac:o~~pllll.ba. 

• 
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.. DDVA a CDDC8SS&o da ~ 
lr1radeat:es !.!:da o o pu'& eçlorar 
•en>.ço de riiiU~CU.tus6D -r• -

-jODda MdJ.a, ne c~e de lleJ.D 
8Dr>.zoat:e,OE~ ae KLaa. Gezoais. 

O VZCE-PRBS:EDD'nl O. o Rlll'OIIr.Ic:&, no -rc:Ccio 
elo cartJO de PDS:EIIaft 1111. IID'IIIIl.:E~, ao ...., das a=ibuiçO- cpe U.. 
coaf•r.- 08 &ftS .. 14, l.IICi.SO IV, 223, aapta'C, ela C~i.t1U.çaD, e ll08 
teiNDa do ~. U, uco.so I,do D Z'8t:O ol BI.OU, cie 21 de i-'- de 
1•aJ, • teada ea vis:a o que ca oca do Prac•sso •••n•S'Í:ra'ci.YO a• 
50710.000733/93, 

DECRETA: 

11ft. 1W Fi.c:a ~-. M ....,zoda - o azt:. Jr, S 11 ele 
loAi a• 4.117, de 27 de ...-= de 1912, por 10 (deLI uas, a pard.r de 
1W doo -= de 1913, a CGDCes deter>.de .t. IIAdia ~1r-- LUa. , o 

a-L:a De zeLO a• 52.009, de 11 de de 1913, ......., .... pelo !!ec et:o 
a~ 90.255, de 2 da oat:Dbro cte 1 4, cujo pzosza ruidual ~ oaaLOJA 
~ -uclo pe.lo Decreto de 10 ..to de 1"1. p....a eçlorar, - cU.-
,...t:o de -lus .. Yidecie, seLY>.qo EadiocU.tusao ......., .... - olllda ...ua, 
aa cidecie de .. lo Ror .. zoHa, iauido de Millaa Ger ...... 

Dllt:OriJA 6 reaDYade por eiiUI Dec ~r-s-ii pala CDdi;o Szas.i.le1ro 
Par*Jrato lliU.co. A = do seniço de radiodif.....,, c:uje 

de Telec: ••caçoes, leis s-.c;, =es e seus raqulaeat:os. 

11ft. 21 Esta ato ~e pz:odaurii afeitos 1~ ap68 
dali!l8r~ do COJ19r8SSO IIACJ.DD&Ii, nos tenras do S 3r do 4L'L. 2.23 de 
COIIKit:uiçlo. 

~-t.. Jl 1:3tll! DecrKD 6&i"::.Z'a - V1~:' Ga 

~-.:...:a;&a . 

.... il.l.a,lBde 
... llepjiblic:a. 
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"o r 
de ~ad10d1Zus~o. apro~~dc 
outubro de 1963, declara 

~ua vez, o ~egulamento dos Serv1~os 
P~lo Decreto nr 52 79~. de 31 dR 

Art 
ano'l=l 
para 

2:7 - 'Os. pt·azos de: conceslsão o: perm1ssã.o serão de 10 
p~r3 o servtço de rad1od1f~sio sonora € de 15 Cq~1nze> 
O de tE1EV1SiO 

(dRZ) 
anos 

6 De ilC::IDrdo .:cm o a.rt 1go 4o da Le1. nr 
5 795, de 23 de JUnho de 19~2. Ds ent1dadE& que dese~arem a 
renova~io do prazo e sua outor91a devE'rio d:a.r1g1r ,-equerl•ento ao 
orgão compe.tc:ntE:, no pE'ríodo cclmpreend1dc €'ntre: o 6o (YteMto) E o 
3o <terce:lro) mis antE1"1.0r a.a tRrm1no do , e-specttvo prazo 

7 A outlorga or1g1na.·1a da concessão fa1 
rRnovAda 3Utomatlcamente co~forme determ1nado nos 1ncisos 
l/II/III de art1gc 1o da ~e1 nr ~ 795, de 23 de Junho de 1972, 
até: o d:a.a 1c de nove ... b,-o de 4' 1D7~. rnot1vo pe-lo qual o prazo de 
v:a.ginc:a.a passou o ser contada ~ Part11 de 1o de novEmbro d• 
1973, por ~als um per:a.odo dE d~z anos 

8 Atra~~s do Dec1~to nr 98 2SS, de 
82 1~ 84, •·ubl1cado no Dl~rlo Of1cJal da Un1~0 de 83 segu1nte, a 
1efer1da. c.ul-:)190\ -Fo1 novam~rnte renov~di!l, por novo período de dez 
anos. ~ part1r dE 1o de ~ovembro de 1g83 

0 Os cte1tos JUr1d1cas da 
mant tJotã ,~ .. lo prazo rE"s:a.dual, conforme dl<ãPOo:tto e .. 
de ma1o de \991, publlcado no D1ár1o Of1c1al de 13 

outorga foram 
DecrEto de 18 
segu:a.ntE 

10 Portanto, "J. renov::\c;.S::J aqu1 r:tlR1teada 
dever3 ~co1 ~r a part:a.r de to de novembro d€ ~90~ 

11 
eKamE, 
dt!nt ,.o, 

O ped~do de reno~a•ão de outorga, ora em 
fel Clp:t1•ea;.:::ntado nesta Delegac:a.a em ee tle JUlhO' de 1993, 
po1~. do prazo legal p•ra a requ€rlmento de renovacio do 

12 A ~~q~erant~ tem s~us qu~~ras soc1Et~r10 
~Pr"vd~O . r a~ ~ort~} lft nr 0i4, •lE 27 dE n1~1o •Jc 1994, e seu 
~lrl~~r·t~ ~Provado QUando da 1enovaç~o d~ outorga ~nter1or, co• a 
SIE'g.~.l.lY"C:: ~OriPO-l.;.ã'o 

COTISTAS COTAS ~r,-CR$ 

JOSé ROBERTO I•AF.INHO 9 99<;' 7~6 7 299 823,34 
~OGÉRIO HARUIHO Z23 162,79 

ARTHUR DE r, LHE I DA , 9 13,67 

TOTAL •• .. ,. 000 ~ J0•' eee.e• ' 

GERENTE JOSÉ "OBERTO I•Ah ItlliC 

13 Em ~~ndo rpnov~da a outorga em apre~o. 
quando do rEtorno dos auto$ a cst~ De1~94Cl~ dev~ri ~er 
d~ter~1nado QUE a ent1dad~ Proceda ~ adapta~ão au ~eu cap1tal 
~0~1al ao novo padr~o mon~t~r10 v1gente no pa1s 
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opErando 
lhe f'orê ... il 

15 ~ 1cgul~r 3 ~Jtua~5~ ~i ~once~s1onar1a 
!H"• •ntr o 1-undo de r1sC.i\i.1;:=-r;~o ~.:-~· .. T'=lL"comu'"ll'.:r.~Õo:oc;. F"ISTCL, 
~on~o~r,t~ 1nform~~~~ d~ ~1~ 4~ 

Go.·,= •lt;;.do NAClOnCil do 
l,ad J.oij J .a.t• s.~CJ. ..e,-~ .1"1 c. ou--: =lUC ··r.t J.dê'do::. :~cus ~oc 1u:. c 
d11 I gentE~ não • . .'lf::ru.pC\S_,;un .)~ 11 tatc:; :"u-.ado:;. =;::lo a.·tl.go 12 € 

~e~1;. 1-I:Far.Jg\ 'l:lfo-::.. Jo DE.c.,·ctc- .:-1 •""Ir .2.36. d.e: 28 .::e f'evere:l.l"O de' 
t 9 ...... 

t..,. Fln .• :dmo:r•~E. .... bse.r .;.-s-.r:: :::uE o Pl·azc.. d.:: 
' • .Lq.!:nr:..o.::-. r.la. ':lUto··~c\ .-:lc .... r•- _cl €nl.) ... .,dc:.., ·-=...t11 ..!e .1.0 de 
na.•t•mb•·o fi~ lQ'!;'~, tendo - n .. t- ,;1:;.n ·t~n.;:::" "'o DI az.o da :>..:to. 9c\ 
po•· Dr . .:: .. to ,J~ 10 t1::: 'TI.:.tl. llf • ..,("' 

• ']!-.J(' • • _,I 

I• o p,-,_ :'i -,:,;·1.;1.1'0. ·-=:1~.. 

:lo ;:-r:d1Ju ;,ugcr~ndo 1 .i"l: •:ill '' ~·m·-rl ... d.::.s. :.ut ::. ... a. 
o e T'o.:. ,. ! :uen t c 
:oorden..;.ç:-5: ... 

Ge..,-~1 oj.;: fh •• to,·g:;::;.:. do rEF·r~•- ~,1.:1. p,·nc..:..:"SJUl'"IIE'r•l ""~ 

1 iO\" •• : • 

, .. :. 
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t 4 Com1>sào de Educação I 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 43, DE 1998 
(o" 500/97, na Câmara dos Deputados) 

Ap%'ova o ato qa• .rea.uva a caDcassão 
da S/A RÁDIO PELOTENSE para azp~orar 
serv1ço de %'&dio~fusão sono~& .. 
onda mecU.a na c1dada da Pe~otas , Ba
tacio do lU.o Grande do Su~. 

~ ~V~b~SSO NACIONAL dacreta: 

Art. 1 or. • F.3-c.3. aprovado o ato a qa.e se refere o 

Dec-reto s/n°, da:~ ~e ~.3-0 de 1996, qa~ ren~va por daz anos, 

~7 
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a ~t:i.r cl8 1" da ma:o.o da 19114, a concessão out:orqaaa a S/A 

Mcb.o Pel.otansa para explor•r, •- ch.re1to d8 azclu•:a.v1d.ad8, 

seZ:V>.QO ele rad.iocb.fusão soQora - onàa :zuocb.a na c>.dacle ele 

hlotas, Estada da R.io Qranc:~<; da Sul. 

Art. 2". Este Decrjeto Leq:o.slat::o.vo antra .. v:o.vor na 

data ele sua pal>l:o.cação. 

Soobans-doc....-N-
Nal UIIIKlls do .r11J0 49 ...., m. c:GIIIbulad;o com o § 1• do adiE- :.::1. da 

c --.L..-. a ~Ide v---......_ ac:omp- de Expoa<io de 
....... do ....... Maaao de E.- .. c-- ; c o 110 CQIIIII.IDie do Decreto de 16 de 
- do I- .. ,_ a ela SIA Ndlo Pelo e po1a ooqolor.- .._ de 
i r f'n'o--- Clll oada ......... ~ ........ Ealdo do l.ao a..... do sw· 

........ 2 z de 111&10 do 1996 

Fernando Henrique Cardoso. 

EXPOSI(;IIO DE Mj:)TIVOS N~. DE 7 DE M~ 11H. 
SR -ISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇOES 

Admns..- n" 53790 DOD07:w.t - • SIA Ridoo PeloleMe c:oncess"'"*'• do 
Sullmelo a ~~ VGaa ExcelênCia o 1ndUIO Pracasso 

~ de radlodduslo sonora em media. na acaoe de Pelalas. EsB:ID 11:30 RIO 
Gl8ncle do Sul SOIIata renovaçAo - ele v.genc>a de '"" c:onc:essio par 1 O (deZ) .... 
2 A ccncessio em a~fol ouaarpidll a SOCieaade pela Portar .. MVOP n" 
329 de 11 dll abnl de 1950, PUDI no D•.x» OriCial de 21 subSeauenle e renovada 
pel8 ui...,. vaz. a -ele 1' elo da 1984 PH> Decreto n" 89 ~9 ele 8 da ,_ de 
•- pual ~' no "'*"> Olicul F,.,.. _..,,. cup - re•ICiual ela OUI"'VB 
lao ..... ICID paiD Dllcnm ele 10 de elo 111111.- a r.-açlo CMO dlllencla. 
OIXIR'8r a _,.. ae 1• de matO de 1 

3. Esca.reço qu11 8 ......... peuau 8 ccna1çlo de COI"'CeSSionar18 em ruia 
• IUI'IInlD de pol6naa autonzaciOf! c.ãler prov•sono. pe'-5 Por'W'ras 5205 ( 12), de 
21 ca. wtsantw o de 1976 e 0156 de • ft8'ÇD da 1980 e poa&enormente cansobdildlo 
--• ,.,...... n" 0415. de da IUilhD da 1980. puDIICaCia no D.........atiCIIII ao d.a 
1l•lbl..,.nte 

5. O PIICIIdo de Nf'IDV,;t:::;aa .... 1nstn.udl0 de acorda com a le;Jslaçio 
.,. VIIP' • a flrlllaOr'll eslá dentra oas C8111Cle1'1st1cas tecncas a e&a 
-·par ... _...,., 
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4 Nos termos da § 3" do art. 223 da Ccnstolulçãa, o ato da """""''''o somente 

poaduzri ""'- laga~s ap6o a.l-.çAo da Congresso N-1 ,.. -· -· •• 
- D processo admlniSII'IIIM>--. que BSIB ~. 

"-Pertos• ,. .... 

~t -r-- Corrulocaç6el 

do 1996 

~ a CDii ·to aa SIA Ridla Pelol:anse. 

1*11 explorar - d8 .-- """""" ---na_ do,_ Eal8qp 
da Roo Gr- do Sul 

O PRESIDENTE DA REPUIIUCA. no uso da& -.ç6es- ... wlfaen• as sts. 84 
._ IV, e 223. da CDnSiduiçiD. e nas - da art. 6", 1nC11D Leia 0- ri' 118.066. de 2E 
de ....., dll 1983. e ... em va-. o ~ cansta da Praceao Adnausli&vo rf' 
53790 000073194, '· 

DECRETA. 

Ali. 1° FiCa ---. oa-_,o 111'1. 33, § 3" do LJo ri' 4 I 17, do 27 do agosto 
do 1962, por 10 (Ciozl anos. a- de 1° do"""" ela 19114 a an:essAo "'*"""" a SIA 
R6dio -· pela P.,.,... MIIOP ri' 329, do 11 elo ebnl da 1950 ,.,_ pelO oac.
ri' 89 629. da 08 elo rnaa elo 1984, - mantida o JOZD n!SiCiual da ..-ga. w oloome 
o.cnta de 10 de ..,., de 1991. p.-. IIXPkX'ar. sem dftiiO de ezctow • · •. serw;o de 
_..,sonora em onda-na-elo-E-da RIO Grande do SUl 

P•BV' alo unoca A ~da somço elo l'lllciiCiclllu. cuoa outorva o renovada ""' 
... Deaeto rager-s,e...a pelO C6d190 BraSileiro da Telecorm.ncaçães 181& • rt:eeqtrerwes e 
-..s regu&ilmlll"'lDS 

Ali. ZO Este ato ,.,.....,_ llfOClmnl - l-os apos clalotoerar;ão do Congresso 
N8clan•l. nos lermos CIO § 3• ao an ~ da Cans&ltUIÇAo 

Ali. 3" Este Decreto arca em-na c1a1a elo sua Jllllll......., .... do 1996, I 75° da t ldopêud6naa e 108" da RepubiK:L 
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o. cor 
f.:ad.l.Od.l.T\.I'io~O .. ct.DrCo'eo.CO 

l.9Q":. daot:lAra.: 

s~~ ,...,;::,. 
:...e! c. Det.•·eto 

c Re~u .. ~m~n~c ~c~ 

~n ~=.7ç5. ~e :: da 
Ser-1.-;:::os 

c..ut.ubrc 
o e 
de 

Art..=7 - "~s cr-a:os c:anc:.ess._,o 
oerml.ss-.o seràc 0111 J.•:O 
~nos cara o ••rv1~= 

r~dl.Odl.Tu5~C sonar• ~ de 
lDU.l.n:eJ ~nos oar~ ~ 

t.eleV".l.SAc". 

e 

"'" 1unho de 197=. as ent1daaes ~ue d•s~1.:.rem a renova~ac do ora:o d~ sua 
cu toro.:.. o&v•r-,.c d.&.r-l.gl.r '"901.1&-r .:.mente ct.D C"rg~c r..omoetent.L.. ,,a aRriado 
comor~•ndl.dO entr~ c o~ • ~• ~u 9 o ~q • terce1ro1 me• ~nter1or &a 
't.erml.r•o oo r•sDec:t:. .. o t".lra:::c. 

a. ú t~ra::o c:'e-
T .l.nii.l 

JlÇe~c~a aest~ ~oncK&5~~ t&vw 
~l.do os ~fe1tcs )Url.~1C:~s 

-~.eu termo 
':ia cu"t.orga 

mar.'t..l.;:,~s trelc. ora.::: c r e-sl.ü.Jã.i. ,. osl t.•rmos ~c :•ec.r&tc: ::c:- 1. a e mill.o:J ae 
.1'7ql • ..;.lt.er·adc:. te-lo =>-=-cr""'tCJ uP ... 4 de ~LI't.ubrc:. de l ::;~4. J oed1dc ue 
reno"'.;.'-:,.0 T01 crct.oc:cl.l.::a\lo '"'• Uelleac.c:l.n .:lc 'IC ·o C~"t.aac. .JO ~·l.CI 
G""andlif. oo ~ul e111 ... :.\.'1· -:;.:.. t&omo..:.s:.rt.J.,.Coml!'nte- ~Cr"Ti'l"'''t!:o. e ~ t·enOJ'iiG:21:'t.o 

ceve ~J~arrEr ~ ~ar~~r •a .~o~ 1 •~r we J~q~-

• o ~u~~-~ ~oc.1.et~r1~ 

~ 711 -:a..rl.ct. r.c --, <'o o .... ~ == dE- ""e 1 7E'E-. C"'':lr1- - .. ·1nE!' 

=-..li""OVC..dO 

?-la;:ac.-
.::...:. r.. : 1"'. 

l -o 
c:;::,r=.\. ... t.V.l.::IO: 

.. .. _.:. ... -_.I ... I .. f- -=· -·- !5C. ... 

: ... • C:T~ 

• • l.::, I ·' -==' ' ·-

Je ~ .. nc __ , 

,..,.., t.: c. ;.c:... ... -:--e .. 3 tr'l..ll "~·J.T.l.C:~ ,:!IS. 115. 

-· 
.. 

1:.. ""' am1.:sor-a t?nr:ontra-'Ee operar.ao regularmente. dentro 
das. carac:t.eristJ.c:as lecn1c.:.s "1\.le lh• "Toram .;.tr1t.u.1.das. de c.ccrdo c:on 
~-~nrmaca~ "• ;l~. 1~ 

1~. E re9ular 
Funac de F~scc.lJ.::e~~~ da~ 

~ s1tua~ao da c:cnco~5l.onArJ.a uera~~e 

T~l•c:cMunl.ca~ee$- ~I~TEL•fls. :41. 
o 

14. Cons.• ... ta de 
verJ.tJ.c:ou-'!ie Ol.IE' a. el"''tl.aacc• • seus •oc..1.cs 
'fJ..;•das pelo art1t;Q 1:. e <&eus ~r~ra.Tos. 
~8 d• fev•re~ro d~ 1967. 

r~a~.1.cn•l ae R'adl.O:.dJ.fu5.!1.:J. 
n!l.o 1..1.1 tr acasaam oa ~ .1.m1 Les 

ao Decre't.o-~e1 ne :~6. d• 
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111 - CONCLUSf!IO 

15. Meol.ar-.te r.. €? oo'E:tC. c.o1no oe1.:. :le1er~mer.t.o c:lo :::Jed.1ao 
e suq1rc c o?nc:amJ.nt.ament.o .JO$ autos ao l:.: mQ .:;.-. Mlf·,:.s't.f"C Oe Est.ado 
aa& Comun1cac~es. ac:omp•nh~aos da m1nuta UG úecre~~ ~ tr~s1D9n~~a la 
Reoubl1c"' cara r•novc.s::lro da. uutoroa. [JOr n.cu.s de: ... .-.ao.:;.. .. oa.rt.1r d~ 
lg de ma~c de lCQ4. 

lé. E~cl....,rec;.:.o. r~o.1nt1a. que ue ,...,c;,orao coa ""'rtJ..JD __ _.. 
oar.:.gra..fo :"'Q da Const:J.tul.~~o 1-eaeral. c. mate- ... a de~er-.:. ::er c:~.DrecJ.aaa 

D&lc Con;r-esso Nê.::J.onc-1. =:. f 1m ,je oue u .;,t.o ue r~nov.,c;.l.=· oos&.s 
~roduz1r eTeJ.tos Jeca ... ~. 

Brasília. :lO de setembro de I 995 

uo ~ • I """ ' r - 1 I ' J(• 

... 
.,, '\ ,,,, },J,. 
~ Ll .~&o<.• ~ """ \Jo• .,.....,t:.-_ 

MARI9(DE ~OUf.DES E OL1VE1R~ ~L~MIM 
,_ .• , ~1E-Il~·-P'= 

(À Comrssão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 44, DE 1998 
(n" 502197, na Câmara dos Deputados) 

.ApZ'OV& o ato qae rea.ova a ccm.ceaa&o 
da lláDIO DIFDSOBA DB I~:EAIIA LmA. 
para axploli:'&J: sol:"ri.ç:o d8 ,...d• od• ha&o 
SODOll:'a - ODda m8dJ.a Da c:i.dad8 da 
It:lmb .. .,..a, Estado da Go>.ãa. 

All:'t. l". F.t.ca api:'Ovado o ato a que s• ~- o 

Dec ... to S/D 0
, d8 22 d8 111&>.0 d8 1996, que roDOV& poS: d8• .... , 
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a ~:1: M 1° d8 ma1o d8 ltllt, a o-••ão ela P•d•oct•rv..-a 

ele % bi•ra Ltda. JtaE& -*PJ,ozaz ••~c;:o ct. ze11 ocfi"lldo 

-:.:• - ODeia McU.a aa c~ d8 :Z:t..l:li.a:.:a, Z•tadc ct. CkU.á•. 

azt. z• ... a. ~to :r.vu1•~- -=• - "''i9o:.: -
dat:a ..... pabl.i.caqü. 

MENSAGEM N! 412, DE 1996 

-..-~~oc.....--

Nas .... dD -. •9. - XII. ate cca o t 1• do ...., m. da 
C ;-Znf.-.........,aap:a ;qc•v- •rz ;E* ----•-.-eo :· a--•-•zz• -••'"-.. -· ~-..... -LIIIL._ ............. 
Ma I ''efr ....... •-*.......,aal~de ......... EIIIIIIDdiGai61"' 

L 
-. z, do auo dai-

= :•o•...._., •.••• ...,.,... 
DOM.-UIWGI-ADDDIII --·=~1' saiCaO.:»nA 

a---.... ~------
au.-a• ce._, &oi'IC:UID..._ ... _=won-

.nJDaDitlll1 .. _altADID~DE~L'TDA ____ ..._ 

•• =•-----::,~1. -- ---•w••= =-aDA U&=-w.~ ttll1 .a ......... ,... GIIUW 

= =· .......... -~-- ........... ----~rr"'im..-GMIIITia .,.-..;._,...,...__ r-
........... DCII'NIII--CI. 1 --. 

2. ... -.. .. .....-fel: ,.....aar _____ ..._ 
........ ,....,.. .. - 15- -,.,. • .,....,..~~~..ali 12·-- , .. ---· --···-- ,.,.., .. __ , ... ,. ___ , .. . .... __ , ....... __ ..._ ...................... ,_, ---------· -···--·- ------a..-... --. 
.. -·~- ... -·----··· ... ._.. __ , ·--· ,. .......... _, ___ __ 
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canDI-..;10 .. --..,., ~ ........... =c ... =--.. ~ ~~.. ......... ---·- :-~~ .... ~~~--- ....... _....."_ -.v • ._ --.:-.. _. cu oca ~ - • ........-

=• -· . c...nar.--=~----~----·~ -- ... --··=·---~ ........ ·=== - ...... =.;=::=-= • ...- c:::rn
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Dec:nno de :!~ de ama de 1996 

Remva • ""' .... cta R*IK> o.-.. ltumblanl· 
Lida.. para__. semça de raGIOdd'U&In......,. em 
onda media. na CIWCI6 rJe ltUmDidl'll ~...au ~:t Golas 

O PRESIDENTE DA REPÜBUCA. no uso das .:.:.-..;.,;_. ~ lhe 
c:aalf&iem os arts. 84 lr'ICIG IV, e 223. CBDUt. csa Ccam nção e nas termas ao an.. 
r. II'ICISO 1 da Deamo n" 88.066 a• 26 da 1..-.eero ae 1983. e IW'QD em VISCa o que 
c:ansta do PI~ ' 50 Adm1niSU'aiiVO rr- 29670 000418193. 

DECRETA: 

Ali. 1" Fica rencMida. de- c:am o an. 31 § 3" da Lar rf' 4 117, de 
ZT ele agasta ae 1962, par 10(dezl anos. a IB1B' ae 1• de 1'1'11110 dlt 1994 a 
CD" sta defenda a R6daa Olfusanl de lt~ Uda. li I i&U ~ 
""""""'e Porw1a rf' 1031, de 03 de ncuauao de 1954 ,__..,.pelO 0- rf' 

89553.a. 12 a.llllnl de 1984 c:amo caou iD para - o - ae 
• a a' : ~* "" Sanara em Cll'lda medi& M Cidade de IUnbl8nl. EstaaD de GcdL 

Pwagralo'"""" A 1 ~I ar;IQ do S8MÇD de ..-...., ....- OUIDI'ga e 
IWIDYadiil por est:e Oeawto, regw......a pelO C6d•go BniSIIKO ae Telecomurncaçóes 
- SUDSequames e .... nogulamenlaS. 

Ali. 2" e .. 8ID ......,. pmm..,ra •- ~-- ._ dobbereÇ:iio ao 
Congresso Neaonal. ,_ - ao § 3" cta 1111. 223 da CD11111IUIÇIID. 

Nt. 3" Eale Decreto 0111111 em ,_.na aara de sua ll""i"'RÇê<' 

llrulba. =: de 
de RapubiiCIL 

de 1996. , 75" da r apaiCiêiiCI8 • 1 os-

MINlSTERlO DAS COMUNICAÇ0ES 
PARECER SEJURIDRMC/GO N" 0173 

REFERENCIA. 
OIUGEM 
ASSUNTO 
EMENTA. 

CONCLUSÃO 

Procaoo a• %!1670.000418193 
DllMC 
Reaavaçio de Outorga 
Penaiaão para aec:atar ~ de 
ndiodifuoio soaora, cajo prazo 

- - termo rmal - 01 de ....... de 
1..!194. 
Pedido apreoeatado tempativameate. 
Reg.lara a ••taaçio tóc:a~ca e a vida 
.aedria. 
Pelo delerimeato 

"' 
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CONCLUSÃO 

....... 

1-0SFATOS 

ABRIL DE I Q\18 

I. Mechpme Decreto r/' 89 5513, de 12 de Alri de 1984. foi.....,.. penaissio 
a bdlo Difiuora de ltumb11ora Lida p.raiexplonr, por lO IDOS o 5eiVI\'O ele Radiaclifbslo 
Sclllln em Frequàlcla Moctn!ede • aa eidajle de IIIIDIIIWa, Esw1o ele Golas 

2. A 0U1Drp em ~ '""*~ u a vipnr em I' ele Ma!o de 1984 com a 
edlçio do Decreto r/' 89 553 ele 12 de Abdl ele 1984 · 

3. Cumpre ressalw que, dmflnle o último penodo ele V!genc>a da outorp-;: 
eaadade lin advenlda • WIIÍOI me se -.fil:a de """" llll!eiiWIIeiiiS cadastrou as ~ lp J 

n-~MÉRII"O 

4. O Código Brasileiro de Teleco!lalllic:aç6es. iutdwdo pela Lei r/' 4 117. de 27 ele Asosto 
ele 1962, -a.elece os prazos de ~!!:::J.:""" o semço ele ndlocldbslo $0110111 a IS 
(qw112e) IDOS pan1 o semço de t que poderio - reaovados por penodos 
-.:-.os e igoJIIIS ("" ?23 § S") _ 

De acordo c:om o III'Dgo 4", da Lea n• S78S. da 23 de Jlll!ào da 1972, ... 
enridades que desej....n a reaovaçio do prua ele .,. outorp, clevedo diriair requerimenro 
111 órgio competente. no penado COii!jiiJod!dido - o 6' (SIIXIO) e o 3' ltercearo) mes 
1111en0r ao termiao do nspeaivo pruo 
S. O pruo de vise-a deoraJpa ·do teVe seu termo liDai d!a I" ele Mmo ele 
1994, ~ uu 1'0'1 a vi&olmlll! I t/05184 com ediçlo o Dec:no!o ri' 89 SS3 de 12 de 
Abnl ele 1984 p!bhndo no Dillno Olicial de 13104194, ..-bendo esdanlcer que o pnzo deora 
pem · lo já lài naovado .-iormeale, penado ptóprio. 

6. O pedido de I"I:IKIV8Çio da CIIIIDip, ora cm -. ftu protoCOlizado ,_ 
D ' sria, ao dia 04/11193 clmDo. JIOIS do JIIDD lepl, 11.. 01, ma._. que de ..ardo com 
O~ ta Lei da~ O pedidO el-a- !ljli nado- 1° de NCNGiilbaO de 
1993 e 30 de Abril de 1994 
11. A A!!p101mte tem""""~ loCII:iollia- e cliMivo aprovodos pelo Poder 
Co!UiCieNe 00111 • MJ!ri'" composiçla. 

COTISTAS 

ÁLVARO SOARES GUIMARÃES 
CLEVZA. BERNARDES GUIMARÃES 

TOTAL 

CARGO 

GERENTE 

COTAS 

21.266 ...,.. 
21.'700,00 

NOME 

VALOR 

2UH.OO 
4M,OO 

2L'700,00 

ÁLVARO SOARES GUIMARÃES 
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1Z. A emislora se eaco111111 openado regulanncllle. dcmro das c:anaaislic:as 
récmcas que lbe fOnm lllribwdu, cxmlàrme iDdic:a o setor de engmhaM& a fls 46 
13. É regulllr a SIIUIÇio da permilllllllána penme o FUDdo de Fiv.elrzaçio das 
T"-"'icaçiles- FJSTEL, coasoa- illformaçlo de ll 32 
14. Finalmon!e, oblerva-ae que o prDO de vigêal:oa da CIUIOIJ!& dewri .... 
.....,....., a par11r de 01 de 111&10 de I 994 

(À Com1ssão de Educaçõo) 

DE ACORDO 

Je ordom. à co:JJU:l ~ara p·o>'eguimentD 
Brasaha, l,~ de ~ ea 199 5 

tV~J:v. 
6~~ntr "'"' e ~ Le,l,.. s.no 

Coanllnoaara Gera1 
Qfllllf/liFO 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLAVO N" 45, DE 1998 
(a• 503/97, na ca-..an dos Deputados) 

Api:O'I'& o ata qae o:aaova a pe...U.aailo 
aata"'iJada à JtKDit MS ~ DZ 
aáD:tOI 11: 'l'BLZVl:sáo :t.'Z'IlA. ~a ..p1oo:ao: 
• .., .. ~ d8 o:acb.ocl.>.fuaão aoaoo:a -
f~:l..a -.lu1ada aa c ... ed• d8 c.a
po ~...U, !:atado do lia ta G.a:oaao do 
h.l.. 

kt. 1". l':l..ca ~ o at:o a qae - ..-foazao a 

l'ozUI::I..a ~a• 301, da 7 c1ao ~o d8 199&, qae .,_.,. poo: clao& 

-•· a ~~:Lo: dai 21 clao DOV wo d8 1915, a ...,_.. ..... 

-t:oqada à a.cs. MS :t~a~at;=ão da 116d.i.o • 'r•1ev:Laão Ltda. ~· 

eç1oo:ao:, - d:l..za>.ta dle ~ua>.v:a.dacla, ...,..90 clao 

....U.od:i.f11aAo aoaon. - f~a -.ID1ad& na c..dacla d8 CUlpO 

Qc&Dclao, BatadD do llat:o Go:oaao da Sal. 

kt:. z•. Bau ~t:o r..v:La1aUvo -=a - v:l..goo: D& 

dab da .... ~:I.C&I;Ião. 

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAçOES. no uso de soas atrlbulç&ls, 
canfonne o diiPC*O no art 6", •ncrso 11. dO Dec:rato rf' 88.066, de 26 de ~ro de 1983. e 
l8ndo em YJata o que c:ansta do Processo ~ S3000.004452195, 

RESOLVE: 

Art.1• RenDVIIr, de acordo com o art. 33, § 3", da L.et rf' 4 117, de 27 de agostO de 
1882, por 10 (dez) 1111011. a partir de 21 de I"PPIemblo de 1995, a pennussão outorgada ii REDE 

MS INTEGRAc;Ao DE RÁDIO E TELEVIsA-O LTDA pela Ponana n• 321, de 19"lllri16vambro 
de 1885, ~ explorar , sem d1re1t0 de ,exclus•v•dade, serv1ço de radlodlfuiAD _. em 
freqQinga modulada, na cadade de Campo Grllnde. Estado de Mato Grosso do Sul 
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An :!" A execução do serv1co, cu1a outo•qa é renovada por esta Portana, reger-se
à pelo Cód1go Brasrle•ro da Talecomumcaçõas le1s subseqi:lentes e seus regulamentos 

An 3" Este ato somente produz1ra afe1tos lega1s apos deliberação do Congresso 
NaCional, nos termos do § 3° do an 223 da Const1tu•ção 

An 4" Esta Portana entra em v•gor na data de sua publicação 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N"141MC DE 17 DE MAIO DE 1111, DO SR • 
.. NISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇ0ES 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Republica, 

Submeto a aprac1ação de Vossa Excelênc•a a 1nclusa Ponana n• J o 1 , da 
7 da ma1o de 1996 pala gual renove• a panmssão outorgada à REDE MS 

INTEGRAÇÃO DE RÁDIO E TELEVISAO L TOA , para explorar sarv•ço da radiodifusão 
sonora em frequência modulada na c1dade de Campo Granae. Estado de Mato Grosso 
do Sul, pela Ponana n• 321, de 19 de novembro de 1 ge5 

2. Os orgãos competentes desta M1n1steno mamfestaram-sa sobra o pedido, 
considerando-o Instruido de acordo com a legislação aplicável, o que me levou a dafenr o 
requanmanto de renovação 

3 Esclareço que. nos termos do § 3° do an. 223 da ConstitUição, o ato de 
renovação somente produzirá efeitos lega•s apos deliberação do Congresso N8Cional, 
para onda soliCito 58Ja encaminhado o refendo ato, acompanhado do Processo 
Adm1mstrat•vo n• 53000 004452195 que lhe deu ongam 

M1ms 
/ 

Respe1tosamar~e. 
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!t.::.11S;..G::."t , ... 560, D& 1 996 

N01 lermos do arngo 49, incjiso XII. comhin"'o com o § I" do amao 223, da 

COIIIImliçio Federal, submeto a 8pi'IICDÇlo +v- Excei&JMas, acompanhado de Expcl'içlo de 

Mouvos do Senbor Mimslro de Eswlo das CPm!ll!lciiÇCies, o PIO conslalllc da Ponana n• 301, de 7 

de maao de 1996, que renova a pennissio ~i Rede MS lnlegraçio de IUdio e Televislo 

Lida.. para expknr, sem duelro de eo<d~. ~ de radiodifilsio IIODOl'& em ftequêncra 
modulada, aa cicbde de Campo Grande, Emdo de Maio Grosso do Sul 

SBimÇO l'1lBLICO 1"EDBRAL 
r.mrJliTi:JUo IWi COMDNJCAÇI)BS 

Bnsilia. 19 de JU11bo de 1996 

Femaado Henrique Cardoso. 

PU~ NOIESI'ADODO MA.TO~_,IIUL 

PARECI!R S&JlJR NR. o Z3f/S 
REJIEUNCIA : Procaau n• 53000 004-' 52195 
INTERI!S&.\DJI;: RBDE MS INTE{.RAÇÃO DE RADIO E TBLi!.-.'1 • .'~0 

ORJGBM 
ASSUNTO 
EMENTA 

LTIU. r1'7 ... ~ ... 
: JlRMCJl\dS 
: ..... !Çio da Oldalp. 
: ,.. To r-a ~ o somço de ddlodilbslo -...,JIIUD...., --linalem:ZOdeiiiJ\'CIIIIwde l!IPS. 

l'edido apaaarado b!"4* mtamazre. 
.......,_ alllllllçllo *"*"c a 'rida • I iL 

CONCLUSÃO : Jl"tlodeiCnmo:mo 

JIBDit MS QrncRAÇÃO DE RÁDIO E TBLBVUL\0 LTDA., 
... D .... do llmÇII ele lldiodiiiiiiD -j:ml'n if"1• ;e~, Da CIUdc ele c:.DipD a..tc, :s.lo 
do MaiD a.- do Sul, noquer -·c· do 111*1*., a' · de .............. CUJO -a.~-wa em 
:ZOdewiWitaoele 11195. 

DOS FATOS 

1. Medillnle$. 321. de 19 de ~ de 11185. p.d• de na 
DOU de 21111~. f'lloulal"glldll a MDE M8 INTEGRAÇ.\0 O. RAao E~ 
L'I'DA, .-a .......... par 10(cfezl 11110!1. o de f..tadirUslo IIOIICIIll em F~ loladuiNa, 
na ddacle de campa Grande. EstiiC'O do ~ do Sul. 

2. A oa1Drp em__..,- ;illl a Ylp8r aa 21 de NCIVUIIIIn> de 1915, dila de 
pai+ ec;• da Podana de p:musslo no DUno ~da Uailo 
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3. Cuaqlle .-aliar que, duaiDtt. o JIOnOdo « \"lgàlaa da oU~~Xp, oaallwwe oe 
ftl1fica na R.claçlo de ~ as lls.'IOf.ll. • !0111111 mstawados os scguiiiii:S l'lll '" de ApuniÇIO de 
Jafiaçlo: 
Processo m. 29112.0000357!Si -
p,-Dr. :!9112.000116187 -
Processo ar. ::9112.000239!Si 
Processo ar. :!9112 001146018'7 
Processo ar. :!9112.0006661117 • 
Pic:c:essonr. 29112 000427188 
Pnx:esso Dr. 29112.00045-11811 -
Pmccsso ar :!9112.00005"/89 
Proc:csso ar. :!911:! 000055i89 
Pnxosso ar .:!!'112 OOO:!Si.'S9 
PIOCCS!IO ar. :!9112 000512/89 
l'mc:os>o III ;:911;: 000141 '119 
Pnx:esso nr 291 12 000687t89 

p,........, nr.29112.0005401S9 
Pnx:esso 111".291 12 000416189 
Pnx:esso nr.29112.000394190 • 
PI........, nr.29t 12.000243/90 
Paua:sso nr.29112.0000571!10· 
Pwtt:!m 111".291 12.000105/90 · 
l'lo:csoo nr.29112.1l0<N76/ill 
I..-111".29! 1:!.0000811191· 
I.......,., Dr~ lll.0002S:NIII 
PJ.-111".29112.000167191 • 
PI nr.29112.000008191 
Pie c nr.29112.000048191 
Pnlcuso ar.29'700.0000401'12 • 
Pnl 111".29112.000363191 
Pnm c Dr.S0700.000108193 
Pft r 111".50700.000266192 • 
PI Dr. 53700.000167193 
... Dr. 53700.000497193· 
PnlcusoDr.53700~~ 

PIPIIII:IOSIIOIIIf. 53700.000268194 

Proceao Dr. 53700.000323194 

l'll'loc _ ....... 53700.000811'94' 

Pll'loc-DDr. 53700.000417195' 

Proceao m. 53700 000531.195" 

- MUI. 'IA· R.ccolbida. CllllfDAlU' (Fls '"3 } 
·ARQUIVADO 
• AD\'ER.'IÊ'ICL .. • 
• ARQUIVADO-
• ML'LTA: Ra:olluda.. CllllfDARF iFir..6'/.tQ 
- ADVER'IÊ'ICl .. 
• MELTA-Rcc:nlhjdo conf DARF(Fis.lrt } 
• MULTA· - (1'ls GB ) 
• .'\KOUf\' ADO 
• AAQl'l\'AOO 
• MI.'L TA· Recolluda. conf DARF (f[s (;'! ) 
. AR.Qt.'l\'.\00 
• ,>,DVER TE.'IC"L-\ () 

• AD\'ER.'IÊ'ICIA 
• ARQUIVADO · 
• ADVER.tl:NCL-\ 
• ADVERTENCI!\ 
• ARQUIVADO " 
· ADVER'IÊ'ICIA • 
• ARQUI\' ADO -
• ATIQTTN ADO" 

Ar...Q"-T--'!\t:U 
·ARQUIVADO 
- ADVER'IÊ'ICIA· 
- ADVERTSCIA 
• AR.QUIVAOO -
• ARQUIVADO · 
• ARQUIVADO 
-ARQUIVADO· 
• ARQUIVADO 
-ARQUIVADO 

pg:emmhecto ao Dcpto.dc FISC.das Com. cm 22106195. 
<21Ja pena premm t de SUSPENSÃO 
Bnmnmhecln.., Dcpto.dc Fisl:.das Com. aa07107195, 
<21Ja pena premm t de st!SPENSÃO. 
Jiilram!Dhedn .., Dcplo.de FIIC. da Com. CID 
14107195, CUJB pala prt\'ISia t de MULTA. 
:s-mmhedn oo Dcpto de F'151:.du Com.cm 26109195, 
<21Ja pena plftl5la é de SUSPENSÃO. 
Elamalhado ao DepiD. de F'JJC. da Com. cm 
~S,tllJ& pena Jllftl5la e de SUSPENSAO. 
flnmmhndç a.:; Dep1D de f'IIC. da Com. cm 
261091!15, CUJ& pena ........... e de SUSPENSÃO. 

01 pll "I que o.boll<o ~ J'onm aplrec!u a pena de MULTA. e que a cnudldc •
lcwpcdiVIDkiJrc. Pedido de R'"'ODSI=Ic:nçio da sançio apl1c•d• e os &UIOS momaram ao Depanamc:nlo de 
Fhcelmçlo poro. epeaaçlo e deasio,-

Pl'o nr ~~700.000170194. Ponana nr 271. de 08/06195-00U 06/07'!:'!-Eacammbado ao Depro.de F'IIC. 
da COIIL em 211011195 
PIIII:IOSIIO nr.S3700 000269194 • Ponana nr. 356, de 05/0719S-OOU 1110ii9S ·Enc•mmhecln ., J)opm de 
F'IIC.da Com CID 29108195. 
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Pnlc:uiO ar. S:r700.000S06/94- Pormna nr.J79, de,07J07195-00U 19107195 - EDc:amalb8do ao llepLF"IIC.dU 
Com- 2'»01195. 
PiWI nr 53700.DQ0673194 • Pormna nr 363, de 051117195-DOU 17107"95 - F-mmhedo • Deplo.de 
fJII:.dll Cam. cm291111195 
Pnl ar. 53700.0000114~ - Por1ana ar. 413. de 021DB195-DOU 1610&19' - ~hedo., DepiA. de 
l'iol: dos Com. cm 05110'95 1 ) 

»oMERITO 

4 OCbdl!o~de l'den-n•• •;"11 -do pela la D' 4 ll'r,'ai'27 de 
....... de 1!162, ........... os pnms de lO(dcz) ,... o aviÇO de pwlindHi ......... c de l5(Cj11111110)
pa o de WeviSio. que poderio ser rmovados por llalodos- e JgUIIS(IIl 33, § 3'), penados eaes que 
fGnm lll8lllldos pela MUII COIIIGIIIIÇio(art. 223. § sõl) 

5. Por ......... o~ 1o5 Scm-;oo; de Rlld!Ddilllslo,llpiOYado pelo Decmo 

.. 52 ?95. tfc ~! de L"W!J>ro 6: 
1
:163, ~IDd~ 
"Arl2?.UI .. IIIZC•I COD'ni+· C ~fCI:u:ssiiUilõ.''in(ir l{lf"r7.'11111..'!"' p.:11 n 
ICI'IIÇOde IODOIUde lS(qumz&:)poniOdCIIoicnsiD'. 

6. Ducamlo comoU11F4' di Lá a• 5.78S,dc23 dcjullbode 1972,uemjder!es 
qae ~ a 1-tiÇio do ....... de - ........... dnaiD dmp noqWWWIO 80 Oi!lo OOIIIJ 11

- DO 
plllodo 'XII• p ,. d""'adn: o 6'(1U10) e o 3'(tlln:do) mb- •ll!lmmo di ~di 0U11qL 

7. o J11UD de ~ .._ pamilrlo, tem KU- fiDII no dia 20 de IIIJialllim 
de 19iS, p11qU11110 """"'"9'M1 a vaparem 21 de NOvealblode 1915, c:amap•Ne ....., do uo aan:IJ .,., •• 110 
DIIIIIDOlldlll de 211ll/B5. 

I. O pedido duaor t~ da CIUIDip, om c:m-. foi ,....,...,.vedo ua llllle de*{_ 
Millilli!riD- BIUIIia, DO doo 18 de.,..., de 199 -· )1011. do J11UD lopl. uma ftZ que de-*> com o 
dilpaiiD •Lá da llaMwaçlo. o pedido deYala .- • '•-20 de......, de 1995 e 20 de..,_., de 1995 

9. A ICqUCICDIO t!m 5C1B qllldms soao&IUIO e dJrsvo, llpiOYados pelo Poder 
Cancedculo , com UIO@IIIIIIa caq M'ÇG oo: 

rorrsr.u cor .u 
JVANPAESBARBOSA 21.600 
I!T ISSFS AZUil.llE Al.MFIDA SERRA NFTI0 2.400 

TOT .U. 2<1.000 

NOME 

IVAN PAES BARBOSA 

VALCP. !:!!.f RS: 

21.600,00 
2.400,00 

24000.00 

CARGO 

DIRETOR-PRESJDFNTE 
DIRETOR-ADMlNISTRA TIVO UUISES AZt.!IL DE AU.II!mA SI!I!RA NE1TO 

lO A CIIIISSOrl. se enc:Gnua opennc1o ~a:. clamo das canaaiSIICB ttcillCas 
qae lhe fenDI 1111........._ coafonnc mdlca o SCIOr de c"'""'hiN , mcdwla: lllf0111111Çio as As S. c; 
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11 E re!!Uiar a sltU&ÇiL> da •'}Ydade pc:ranu: > Fund" J< F•5C"hzoç•o d:lS 
TclccomUIIICIIçõcs-FJSTEL. c<m~<>nne deroonstnldo as tls ç;-=.f) 

12. CGm bosc na Doodaraçil> oxpressa aslls z. 'I , \onficou-so que a mbdadc:. sous 
SÓCIOS c dingcntc aio uluapassam os lumtcS fixados pelo lli'Ugo 12 e seus J>ll3!'ral05. do ~r.>-ICI 11• 236, de 28 
de tl:w:raro do 1967 

13. Fmalnxotc, obscnla-sc que o prazo de VJginaa da OUIOI!!& dc•era ser n:IJO\'ado a 
parar de 21 de ........,bro de 1!1!15. --

Pelo OXJIOSIO. COIIC.hámos pelo dciCnmeDl!> do pedido. SII@Cnbdo O 
-•mnhommto dos 1111105 ao DcparllmoDio de OUtcrps, que o covtara a CoDSUIIOna Juricllca. pora 
JIIOIIIOI!IIIID 

DE ACORDO 

Culpo Grlndt(MS).~~/l ~b.-o 
CHE~~ 

EDcamulbc-se os autos. ao Dc!Jfnàli!=oo de ~ J111111 pn>SSCGWIIICIII 

de 199~ 

(A Comrssão tk Educação) 

de1995 

71 
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PROJETO DE DECRETO! LEGISLATIVO N" 46, DE 1998 
(D0 504197, na c•m•ra dos Deputados) 

ABRIL DE 1'198 

Ap~a o ato qae :c"~& a CIOAI:888ão 

da FUIID"Çio FRI:% Joio MnSD VOGZL -
O.lf'.ll. paza ..cpl.o&az aecri90 d8 &a
~s&o aOilO&& - ODda aid1 • D& 
o~d•d• d8 AAápoU.s, Estado d8 Goâ.U. 

kt. 1•. l':l.ca ••o• do o ato a qo. •• ~ ..... o 

Dec:zeto a/n°, d8 4 d8 .........._ d8 111&, qo. ..-- po& ct.a 

...... • • pa&t:l.& d8 1° d8 ----- de 1113. • = -·.ao da 

randaq•o F&eo. Jo&o Bato.sta VoveJ. - 0.1'.11. paza eoopl.o,...,.., -

d:l.ze:l.to de -cl.uso."ri.dact., ae&Y>.90 de &adi.~&o _,... -

onda .-.u.a na c:l.clade de J\n.poU.s, Estado de Go:l.ás. 

A&t:. z•. Bata ~= r..,o.sl.a~vo -=• - v:l.p& 11a 

da1:a de ·- pabl:i.c:aq&o. 

MENSAGEM N& 1.145, DE 1996 

Seabores Membros do C........, N8Cioaal. 

Nos temiOS do arugo 49, IIIUO XII, comb•nado CODI o § 3" do arugo 223, da 

Coaslltui!:io Fedelal, submBio a ~'de v-Elreclfnn", ._..,.ntwdo de e., aliçlo de 

Mabws do s-bal" MiDiatro de Elàldo "- Cmmniceçi'M, o ato -- do nem- de 4 de 
~ewlno de 1996, que ox- a IXliK +da Fnwlnçlc !'AI Joio Babsra Vopl- O.P.M., jllll& 

explorar senrtÇO de ....tioclifilslo IODCII"a em Cinda média. aa cicWie de Aaipolis, Elàldo de Gaiú" 

Brudia, 7 de IIINembcO de 1996 

Feraando Henrique Cardoso. 
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EXPOSIÇAo DE MOTNOS •• 202/MC.DE 24 DE OUTUBRO DE 1118, DO SR. 
-ISTRO DE ESTADO DAS COMUIIICAÇ0ES 

Subrnr~o .1 ... unsnlcr:zc:zu .:.: \ osu [ 'l':t:e~I!:"IC1.:1 u •ncluso , ... ·oc~so o\dm•nrstr:ttr."f.1 n .. 
:9670 "'OJO: n-:: al1"' uue ... F'unL.: • .&. r-cr J ·.:c: 'l-:: .. .1 \ ••I!CI • ("'J F \I .. abata reno\acio dl 

r'~ ~ . ., e.-.:plgrv sc:n1~ d•· • ·.uztudari.&sao SIJnor.r. c.::: ... .:aa mli:'di.L n::a .,c::.:!:: .. .: .~.ID•M•s ::-suwr.• 
::o _,I.Lõ::. ...-a..="tg;!da m;.,.-M:..-.::nr.e!! I'...,,.., ........ f--:....~ !..t.:L..uurco-: O:.=~ ,i• ~; ú.:i:o. c!' i"' 
de .runbD de 1966.. t. .msl:ll'ld.i. p;ua :. reQUr.'ente pe~o Occrer.o n• 7S ""-rq 11e ~S de SCicmbra de 1976 c 
~- - ......,. do Decrao n' 88 8JO. de I O de oulllbro de I "13. out>llc:ado no OW.o Oficull da 
Uniio do ~&a subsequem:e.. ptJr dez anos. 01. pan:ir de J• de novembro de 1913. L.'UJO pnza nsu1ua1 da 
""""!~&r .. - pelo o-... de lO de nwo de 1991 

: Obsen-o que o uo de outorp onflnal esta &mpat:Lao 1uncizc:amcm:e. consadermdo as 
ddpo11c6a c:anadas na La rf S 785. de 23 de JWiho de 197l. e no DecretO n• 11 066. de 26 de 
jmearo de 1913. ~o~uc a rnularnenr:au.. &lUC co1151der:un como defendas os pedKios de aaauraçtD 
requendos na forma clevldã e nio dec:~chd.os ao ermmo do 'PI'UO de V1pna& da c 'o ~ 
pea11 do sefldo. por ISSO. adm1l1do o Nnelonamemo precanc:- das esraçOcs mesmo qumdo eqxradas 
u 1 t4 cwas oumrps. 
.:; Com esw obsen':lÇÕel. ba~:o e R conclulf' que a temnnação co prazo da 01110fP ou a 
peadincla de sua renO\-.;Io • .z cuno ou 1 longo prua. nio detenmnL nec:es.s&riiii1C a exiiiiCiD elo 
- pnmc~o. podendo o praccsso oz ......,...çõo ser ulamoao 
~ Em sendo l'eiiOYOda a 01110rp em apreço o 010 C011'<Sp0ndeme .....,. ........,. que a 
awu•~ ocorrera 1 parar de 1• de n..n-embro de 1991 -· . 
5 Noaa c:arúonmcWI<. e "" obsemillcia ao que cbspOem a La n' ' 71.5. de 197%. e -
RemdameniD 0ecrao n' 88 06Ct ~e 198]. oubmeto o WUÍilo a supenor COIIIIdalclo de V
e.ãiÕIII:I& ,_decaio e submusio da rcwcna ao Conar- N........_ em QliiijiiW o 10 § 3" do 
UDJD Z2l da €a• •rçio 

Rmpelcosami!IUC. 

DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1996. 

RI:Dova a concessão da Fundação Fre~ João Batssla Vogcl -
O F M . p11111 explorar serv~ço de rad10ddusio sonora em onda 
.-!1a. na c1dade de Anapohs Estado de Goiás 

O PRESIDENTE DA REPÚBUCA. no uso das atnbwções que lhe c:onftnm os uts 84. 
inciso IV. e 223 da CoiiSIItwção. e nos termos do an 6°. IIICISO I do Decreto n• 88 066. de 26 de JIIIICIIRI 
de 1983, e taldo em VIWL o que ccmsta do Processo Admuustrauvo n' :?.9o 70 000303/93, 

DECRETA: 

Alt. I' Fica renovada. de acordo com o an JJ. § 3'. da LCI n' 4 117. de 27 de agosto de 
1962, por de: anos. 3 """~" d• I' de IIOVelllbro de 1993. a concessão da Fundação Fra Joio Blllisla VO@"'' 
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·• O.F M, oumrgad4 .,.,!'"an3"1eDlC a Rádio Slo fumasco Lida pelo Doemo n• 58 655, de 16 de Jua11o 
ele 1966.tr111Sfenda pana requerente pelo DGJ n• 78 479, de 28 de saembro de 1976 e,..,,... pelo 
Dllcreto n• 88.830, de lO de ouwbro de 1983, a11 pnzo residual da outorga fotn..mido pelo :o-.õ de 
I O de maio de 1991, plll'a expiOIV, sem direito do exclusividade. semço de nd10ditiillo _. - oada 
llllidia. na Cidade de Anápobs, Estado de Golas 

Paragrafb UIUCO A exploração do !lletVic;o de 18dtodlfilsão. CU)& outorga e r-...la por -
Decreto. reser-- pelo Código Brasdeiro de T~mmtntcaçOes. leis subsequemes e seus,..., ... -. 

An 2" Este uo someme produzlr;i eã:il:os ieplS apos debberaçio do Co ... eao NIICiOilll. 
nos termoa do § 3" do 1111 223 da CoiiSIIIUIÇio 

An 3" Este Decreto emn. em 'Ytgor na dua de sua pubbcaçio 

BnstUa. 4 de 

5EnVICC P~~~ CC ~~~(FA~ 

"INIST~RIO JAS G~u~.A;õE$ 
OE~EGAC.A :o Y.C E~ VOiaS 

·de 1996, 175" da lnclcpendêncta e 108" da República. 

y, " 
( \ -------· ..,. 

PARECERIASS/JUR/DURMC/60 N" 0044 

\.'"; :::.I 

. --................ .. 

.1.1"' I- ::;__,._ ' '-'' 

... 

" I " _. I ~\.: 

,...üN[.;r .. :..: -,..~:_;A~ 

r;-=M 

c ctcnc.·.r~":,.: . ._: J'.Jt" r ·, 

: to~c~~~ao ~c -~no~~~~o ·ara ~xecYt~,

o ~erv•G~ ~c ra~.o~• ·~~ao sono~a c~~~ 

P~azo ~cv~ :cu tF.~Mo ~.nal em 31 Ce 

A ~~hOACAC FREI ~OAU bH1l:TA V03EL- ~ADIO SKO ~RAN
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9 - A Em1s~ora se encontra o~~r~n~c ~~gu!~rmentc. 

dentro das c:~.ractl!'l""tSttcas tecn•caa c:u~ lhe t"'oram i"tl"'tb•.ddllt~õ • .:on
for~~ •nd1ca o ~etor ~e ense~har.a ~s ~1~& A3. 

1G- a regul~r a satua~~o da concess.on~~.a ~ernntr o 
Funda de F.sc~l•za,ao das TElecomu~•ca~ÕE$- r:s~~~. ~onsoantE .n
~or•acio de ~6s. 4W. 

~~ - Concultad~ o Cadastro ~ac1onal ~e ~a~tDCtfusao. 

ver•f'•cau-'l.E"' o:::ue ü. e:1t1C::ada. e ~~RU":i. CJirtgentes. ~ac Jltra~as-=-arr. c~ 
1 •••tes f'r::o~ ~~lo a~t 190 12 e seu~ Paragraf'c~. ~~ ~ecreto-le• ~g 
236. de =s de reV~f~lr"D de .?67. 

12 - F•nalmEnt~. ab,erv•-se cue o Pra~o de 
da outor9a ~e~~r3 ser renovado a Dart ,,. de ~2 ~e nove~bro 

. -' 

C:JIUC ~ USJ O 

- - . - : .. ::"' -="" , = 
... -. r::-.c.:-•. :-.'": ..... "'ltC" \':. -- ::. - -.. _.--;rt:·-:--

.;,.-.-.... ~-::.- :;:: .: ' - . -. ·:;;. ___ -,_ 

E o parecer "sub censura" 

r.o.an.c.. ==d~"' 

JACIA~\~ 
Chefe Serv. Jurod&co-DRMC/GO 

De acorda· 
EncaMinhe-secamo DroPasto 

-ff 

Golinia. 9 de jaeiro de 1995 

RONALDO cou••~-"X0° OE BRITO 
Delesado~~ MC cm Goo~s 

(A Comissão de Educoçdo.) 

. , 

~•girncta 
de 1993./ 

,• . 
a • -- • ......... :o• ..... 
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PARECERES 

PARECER N" 19q DI:. ,998 

Da c "QMJ:,S..ju DE ~.!>:,[?>.TO:, EOJNV\1/Cu:, 
sobre a Me11sagem rr" n.r Je 19911 do Pnwdeme 
Ja Rt!puhllca ttncammhando ao Çenado Federai 
propo'ita para .fue 'ôeJa amor1:ada a ~Jevaçào 

tempurarra do bmne rlt! ~ndtwdameiJio da Petroleo 
Bra.s11e1ro S A a fim Je que possa .:ontra1ar 
operação de crtdtto extenro 110 1:alor total t!m relh?S 
JapDilt!Ses eqmvalerrre a USS ~"71 017 ::!8.Q5 
(duzentos e setenta e um nulhões. dezessete rrul 
duzentos e vmte e r')ltO dolares amencanos e noventa 
e cmco centa\OSI pmto ao Exporr-lmpon Bank of 
Japan - EXJMB ~ VK 

RELATOR Senador ROMERO JlCÁ 

1- RELA TORtO 

O Pres1dente da Republica encammha para exame do Senado 
Federal proposta para que seja autonzada a elevação temporana do lumte de 
endivtdamento da Petroleo Brasileiro S/A. - PETROBRAS, para que possa 
contratar operação de crédito externo. o valor total em 1enes japoneses 
equ1valenre a US5 271 017 228,95 (duzentos e setenta e um milhões. dezessete 
md, duzentos e \lOte e oito dólares amencanos e noventa e cmco centavos I. jtmto 
ao Expon-lmpon Bank'()f Japan- EXIMBANK 

Os recW"Sos advtndos da operação de credito destmam-se ao 
financmmenro da 1mponação de bens e ser\1ços. notadamente de tubos. 
compressores e unhtanos, para as panes brasileira e bobvtana. no âmbito do 
ProJeto Gasoduto Brasil - Boh,,a E ~ enfat•zar que esse projeto está mcluído 
no Programa 'Bras1i em Ação ·. que 1denufica os mvesnrnentos pnontancs do 
í-o' em o Federa! 

De acorde ·c:-1'1 •'llc:-mações da Secre-.a..,a ao Tesouro Nac1onal, o 
custo total do pr~.:~to fm esnmado em US$ 2,:?!1:! btlhões. com cronoe:rama de 
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dispêndios. de recursos esnmat1vos para três anos A parte oras•leJra esta orçada 
em USS I, 72 bilhão e a parte bohvt;Jna em USS 48 7 i muhões. sendo prevtstas 
captações desses recursos Junto a órJãos e organ1smos de f.nanc1amento ofici31S 
epnvados 

Este financiamento exteljno. a ser realizado por mrennedlo de quatro 
operações de cred1to. apresentara as segwntes caracrensncas financeiras 

a) Devedor· Petroleo BraslieU"O SIA - PETROBRÁS. 

b) Credor The Expott- lmpott Bank of Japan - EXIIV'l\A...Nl(. 

c) Valor Total: are o eqwvalente a USS :!71 017 :!:!8.95 (duzentos e 
setenta e um 1111lhões. dezessere mil, dUDIItos e vtnte e 01to dólares amencanos e 
ooventa e cmc:o centavos), eaa 1enes Japoneses, diVIdidos em 4 
contratos/operações de créditos, coofonne relacionados a segwr 

I) - valor da operaçiD: até o eqwvalente a USS 82 697 697,66 
(Oitenta e dois milhões. smscentos e nownra e sete nul, se1scentos e noventa e 
sete dólares ammcanos e sessenta e seiS centavos), 

- objetivo: aqwsiçiD ·de tubos a serem mstalados no temtóno 
nac1onal, 

11) - valor da opençio: até o eqwvalente a US$ 3i 300 000,00 
(tnnta e sete mlihnes e trezentos nulldólares amencanos 1 • 

• objetivo: aqutSlçio das estações de rompressores e ul!!jdade, 
petllnentes. a sere.JD mstalados no tetntóno nac1oljiiÍ] 

III) - valor da operal,lio: ate o eqmvalente a USS 130 I 04 181 ,29 
(cento e trinta nulbões, cento e .quatro IDII, cento ' .J1ta1:a e .ti\& dólart:s 
am:nu,..aos e vm~c e novt. ::emav.-,:. \ 

• objetivo: aqutsição de tubos 11. serem mstalados na BolíVIa. 

IV) - valor da opera~lo: até o eqwvalente a USS :!O 915 350,00 
(vtnte lllilb6es, novecentos e q~ nul e tre~tos e cmquenta dólares 
lllllericanos ), 
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objetivo: aqws1ção das estações de compressores e ualldades 
penmentes, a serem mstalados na BolíVIa, 

d) Cl!ndíç6es financeins comuns às quatro operações de crédito: 

I - desembolso: de acordo com o esquema de embarque, 

II- carência: se1s meses apos a conclusão do empreendimento. 

III - amortizaçio: em vmte parcelas semestrais, 1gwus e 
consecunvas. 

IV - juros Commerclallntere.fl RD1e of Reference C/RR, cotada na 
data do contrato de fomecunento, pagáveis semestralmente; 

V - comissio de compromisso O,S% a a sobre o saldo não 
desembolsado. pagável semestralmente, e 

VI - despesas gerais limitada~ a 0,1% do valor de cada operação, 

II- VOTO DO RELATOR 

Essas operações de c:réchto extemc. estão SUJeitas as condições e 
ex~gênc1as defirudas na Consnnuçào Federal e na Resolução n-.. 96, de 1989, do 
Senado FederaL às qU81s cabem os segwntes esclarecunentos 

a) o an S2, mc1so VII, da Consntwçào Federal, ambwu 
competência pnvanva ao Senado Federal para dispor sobre os Imutes glob815 e 
condições para a realiZaÇão de operações de créchto mtemo e externo por pane 
de entidades controladas pelo Poder Púbbco Federal. O Senado Federal. na 
regulamentação dessa maténa. esnpulou limites propnos a serem observados por 
essas enndades, bttutes esses defimdos em termos do SerVIÇO da diVIda dessas 
empresas e do valor de seu anvo permanente e de seu patnmõruo líqwdo Em 
verdade, esses parâmetros consntuem o mecarusmo de controle e de fixação do 
montante global de operações de créchto passíveiS de contratação em um 
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detenrunado exerctcto pelas fundações ,. em?fesas estatats do Poder PUblico 
Federal Defimu. amda. que somente aquelas operações de credito que 
onplicarem extrapolação desses hmttes estarão sujettas a prevta autonzação do 
Senado Federal 

Conforme e mfonnado no Parecer STNICOREF/OIREF N" 473, de 
7 de novembro de 1997, o mgresso prevtsto de recursos desse financiamento para 
o ano de 1997, oc:astão em que fora~~~ feitas as apurações dos IIIDiteS, é supenor 
ao parâmetro fixado no mctso I do art~ .,. da Resolução n• 96. de 1989 Ou seja, o 
dispêndiO da dívtda da Petrobras e n1sufictente para fazer frente ao mgresso dos 
emprestuno no ano, o qw: tmphca a jlecesstdade de amphaçào temporána desse 
limlle. conforme deterrruna o art 9" dlt referida resolução 

Ressalte-se, entretanto, que, como entàttzado no parecer da 
Secretana do Tesouro Nactonal. anixo ao processo em exame, a l11111tação do 
montante anual das operações -de ctediro da empresa ao valor dos encargos e 
amomzações da dívtda paga consnttu IIDIIte de endlvtdamento que "'penaliZtl af 

empi'I!.Ya.\ com menor grau de endtvtriamenro. < om I! o caso da Petrobrás " Essa 
restnção fez com que o propno Senado Federal defimsse l11111te altemanvo para 
estados e mumciptos. de forma a comgu- o pnvtlégto que a adoção de um 
parime1ro umco vtnculado ao serVIÇO da dívtda representa para as enndades e 
órgãos com elevado grau de endlvtdalnento 

b) por outro lado. e :!Sá ;.;e:;;na re~olução não define qualquer 
IT1P'1!2:.,,!',..! .c <'ie conr:· ... l .. ür, endl'"~ ... ~Pntc \.,nculadc ~ ve:tfic"~ão d.Y capa.c1dade 
de pagamento da empresa relativamente aos empresttmos e financtaL1entos 
pretendidos A despello dessa OIIIISSão. a Dtvtsão de Acompanhamento 
Ftnancetro das Empresas EstataJS - DIAFE!COREF. mediante o parecer 
STN/COREFIDIAFE n• 213. de 090697. ··conclwu que a Petrobrás po.f.fUI 

condtçõev técmcav de \uponar o end1v1damenro pleiteado 

c) relanvamente a ext8éncta constttuctonal de que programas ou 
projetas constem do Plano Plunan~ e da Let Orçamentana Anual. é mformado 
pela Secretma de Planejamento e A valtaçào que o ProJeto Gasoduto Brasli -
Bohvta encontra-se amparado na Let n• 9 276. de 09 de mato de 1996, que trata 
do Plano Plunanual 1996-1999 da Uluão 

Ainda. de acordo com a Secretarta de Coordenação e Comrole das 
Empresas Estatats - SESTIMPO, as dotações prevtstas nn !Jrne"'lllll de 
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D1spênd1os Globais da Petrobras - PDC , são suficientes para a cobertUra do 
fluxo financeirO est1mado para 1997 relativamente as operações de crecbto 
pretencbdas Há amda preVIsão orçamentana para 1998 para o mgresso de 
operações de cred1to. conforme o PDC da empresa para !998 As operações 
pretenchdas encontram-se assun contempladas do ponto de '1sta orçamentano 

Nio e demais enfatlZlll" que o credenc1amento dessas operações de 
credito pelo Banco Central do Brasil, nos termos do expecbente 
FIRCE/DIAliT/SUCRE-97/550, de 13 de novembro de f90i, esta conchc1onado 
a autonzação, por essa Casa. da elevação temporana do lurute de endiVIdamento 
da Petrobrás 

Ressalte-se por fim que, de acordo com calculos esttmat1vos 
realLZados pela Secrerma do Tesouro Nac10nal. a operação de financiamento 
prerencbdo dev"ra 1mphcar um custo efenvo equl\'alente a :!.61"'• ao ano Essa 
esnmanva de custo e md1canva das condições financeiras favorave1s da operação 
de crédito pretenchda 

Somos. assun. pela auton~J9 ple:reada pela Mensagem n• .n. de 
1998. nos termos do segumte / · 

PROJETO DE RESOLlíÇÃO N" 36, ADE 1998 

~utnr1::a a de1·ação 1emporárza .Jo hmue de 
endll'ldam.-nw Ja Pl!lml.:o Bralzil!lro S A 
PETROBR..f.S. para que pona .::omratar 
operação de: crédzw I!Xtemo no 1 aior total .:m 
zene< Japonese' ate oJ equzl'aieme a USS 
:::., I Di-; ::::R 95 •du=emo' " 1eum1a t! um 
mtlhõe.<. de::e.neu: mzl Ju::emo< e vmte e oito 
dólares amerrcano< e noventa e crnco centa\'ClSI, 
JUnta ao The Etport-lmporr Bank of Japan -
E.\1AtBA.NK 

O SENADO FEDERAL resolve: 

Art. I" F1ca a Petroleo Brasileiro S A - PETROBRAS autonzada a 
elevar temporanamente. e em caráter excepc10nal. o lurute de encbVIdamento de 
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que trata o mc1so I do art .,.. da Resolução n• 96. de 1989, e a ccmttatar 
operações de credito externo. no valor total. em Ienes Japoneses, até o 
eqwvalente a USS 271 017 228,95 (cluzentos e setenta e um nu1hões dezessete 
nul, duzentos e vmte e o1to dólares ~encanos e noventa e cmco centavos), JUDto 
ao The Expmt-Impon Bank of Japan • EXIMBANK 

Parágrafo ún1co Os J1cursos advmdos da operação de crédito 
refenda no c:aput desnnam-se ao fimujc1amento da unportação de bens e servJÇOS, 

IIOiadamente de tubos . compressolls e ulllitãnos, para as partes lxuúetra e 
bobvuma., no âmb1to do ProJetO Gaso4uto Brasil - BohVJa 

Art.. 2" As cond1ções financeiras bas1cas das operações de credito 
refendas no art I • são as seguu11es. 

a) Devedor Petroleo Brasdeu-o SIA - PETROBRAS. 

b) Credor The Export- Impon Bank,Pf Jalllf- EXIMBANK; 

c) \'alor Total: ate o eCJIIValent~ a USS 271.017 228.QS c duzentos.:. 
sete!'-::. .: :-!!' rn•!hõe~ d~-e::setr... m1L d~o~Ze:":~~s e .. ·~n:.: t' C\!H- ,:!:'l'!res amM"'~:mt,s e 
noventa e cmco centavos1. etn 1enes Japoneses, dl\ldJdOs em 4 
contratos/operações de cred1tos confonne relaciOnados a segu1r· 

I) - valor da operaçio: ate o equ1valenre a USS 82.697 697,66 
(Oitenta e do1s m1lhões. se1scentos e noventa e sete rml. se1scentos e noventa e 
sete dólares amencanos e sessenta e se1s centavos), 

- objetivo: aqu1s1ção de tubos a serem mstalados no temtóno 
RaCIOnal. 

11) - valor da operaçio: ate o eqwvalente a USS 37 300 000,00 
(tnnta e sete milhões e u-ezentos mil/dólares amencanosl. 

• objetivo: aqws1çi.:! da• e~tações de compressores e uuhdades 
pernnentes, a serem Instalados no tetntóno nac1onal. 

III) • valor da operaçlo: ate o eqwvalente a USS 130 I 04 181,29 
(cento e tnnta m1lhões, cento e quatro md, cento e Oitenta e um dólares 
amencanos e \1nte e nove centavos l, 
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- objetivo: aqutstção de tubos a serem mstalados na Bolí,,a. 

IV)- valor da operação: até o eqwvalente a USS 20 915 350,00 
( vmte tmlhões. novecentos e qwnze mtl e trezentos e cmquenta dólares 
amencanosl. 

- objehvo: aqutstção das estações de compressores e uuhdades 
pertmentes. a serem mstalados na Boh~a. 

d) Condições financeiras comuns às quatro operacões de crédito: 

-desembolso: de acordo com o~ema 4e embarque, 

- carência: sets meses apos a conclusão do empreend1111ento. 

- juros Cummt:rc1al /ntere.\1 Rate ol Relerence-CIRR. cotada na 
data do contrato de fornectmento, pagavets semestralmente. 

- comissão de compromisso 0.5°o a.a sobre o saldo não 
desembolsado, pagavel semestralmente, e 

- despesas gerais· hmttadas a 0,!% do valor de cada operação. 

An. J" A autonzação concedida por esta Resolução devera ser 
exerctda nwn prazo de quinhentos e quarenta dtas. contados da data de sua 
pubhcaçilo 

An. 4" Esta Resolução entra em ~gor na data do: Mw pujjlicação 

15 de abnl de 1998 
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COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÕMICOS 

MENSAGEM N.• IM7, DE 1H8 

ASSiNAAAU C· !.IA~;-ee-., i:!'# 11 DE A,!I~U_ DE ·~~. •)S !f,_t-IO!='..:S 
SENADORES: 

ESPERIDIAo AMIN: Prwsldana EV11ntual 
ROMERO JUCÁ: Relator 

JoA0ROCHA 
GILBERTO MIRANDA 
ODACIR SOARES 
JOSéBIANCO 
MARLUCE PINTO 
VILSON KLEJNllBING 
LEVYDIAS 
BENIVERAS 

CARLOS BEZERRA 
CASILDO IIALDANER 
PRANCEUNO PEREIRA 
JOSé EDUARDO DUTRA 
•IOPARGA 

PARECER N" 200, DE 1998 

Da COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS. 
sobre o ofu:lo HSH n• 29, de I 998. do P~sldente d" 
Banco CentNII do Brastl que cncommha ao Scnadt> 
F'etkNII >oilu1açiio do Govemo do Estado de 
Rimdõn1a. a ~>pello do con1ra1o de abe1'1Ura Je 
clédlto e de compra r •-enda de DliWJS finnado 
eiJire a Umão. " Estado de Rondôma. o Banco do 
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Estadu .J<: Runduma ' ~ - BERO,\' e a Randôma 
Crédrto lmobtltárm .'>A RONDO!I'POUP. no 
timbun do Programa Jc ;pmu a R~eMnltllrat, ão c.• 

o A!U<IC Ft<cal .IM Ó:•tadn• no 1 a/nr ..Je 
RSSO:! -18 7 683 00 

RELATOR Senador EDISON LOBÃO 

I - RELA TÓRIO 

Vem ao exame desta Comissão de Assumas Econcimicos o Ofic10 
"S" n, ~9. de 1998 I OficiO PRESI-981084~ de 02 de abnl de 19'l8. na ongem ._ 
do Pres1deme do Banco Cenrral do Brasil encammhando .10 Senado Federal 
sohcllação do Governo do Estado de Rondôrua. no senndo de que seJa autonzada 
a assmarura de contrato de abenura de crechto e de compra e venda de atl\'os. 
finDado entre a Umão, o Estado de Rondõma. o Banco do Estado de Rondõma 
S A - BERON e a Rondõma Créd1to Imobiiiáno S A - RONDONPOUP 

Trata-se de operação de credito no 'alor de RS 502 ~87 683,00 
l qwnhenros e dms milhões. quatrocentos e oitenta e sere mil. seiscentos e mrenta 
e três rem.s 1. firmada no àmb1to do Programa de Apoio a Reestruturação e ao 
AJuste Fiscal dos Estados. ao amparo da Med1da ProVIsona 161 ::!-::! 1/98. que trata 
dos est1mulos para mcent1vo a redução da presença do setor pubhco na anVIdade 
financell"3 bancana 

A operação de credllo que ora se examma tem as segumtes 
caractensncas 

ai valor do crédito a ser liberado pela L'núio RS 502 487 683,00 
( qwnhentos e do1s nulhões. quatrocentos e mtenta e sete nul, 
seiscentos e mrenta e três reais). sendo 
I- RS 386 873 875,00 (trezentos e onenta e se1s nulhões. Oitocentos 
e setenta e três mil, Oitocentos e setema e cmco reais 1. para fazer 
face aos deposllos a VISta. a prazo. mterfinance1ros e de poupança. 
11 - RS 97 ~ 70 172,00 1 noventa e sere nulhões. quatrocentos e 
setenta mil. cento e setenta e dms reais 1. para fazer face a obngações 
por emprestunos e repasses. 
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lU - RS 14 143 636,00 tuatorze mllhões. cento e quarenta e três 
m.tl. seiSCentos e ll'Illta seJS reaiS) para fazer face ao pass1vo 
trabalhista. e IV - RS 4 O 000,00 (quatro nulhões de rems). para 
consntwr cap~tal mín o para abenura de agênc1a de 
desenvolVImento. ' 

' Os valores a que se refilrem os IDCISOS I a In deste nem serio 
atuahzados pela vanação da taxa $LIC divulgada pelo Banco Central. de 
01 01 98 are a data do cumpnmento das cond1ções de assmatura do Contrato 

b)form~~tkliberação dos recursos: 

- dlretamente ao BER<I>N. com relação ao montante destmado a 
aqws1çào dos auvos do BERON e da RONDONPOUP. a partir 
da data do cumprutJento das cond1ções a que se refere a 
Cláusula Sénma do dontrato. 

- chretamente ao es •. com relação ao montante desnnado a 
cnação da agência dlt desenvolvunento. apos a comprovação da 
sua consntu1çio e da obtenção das autonzações necessánas ao 
seu fuoc1onamento. 

c lfDrmll de pagaiiii!IIID: 

- as parcelas dos recutSo5 liberados senio mcorporadas ao saldo 
devedor do Coonto de Refinanciamento. nas mesmas datas em 
que ocorrerem as bij;;.Ções, de acordo com o estabelec:Jdo no 
Parágrafo Úmco. ' da Cláusula Décuna-Nona daquele 
mstrumento e IIIIIOibzadas na fonna estipulada no refendo 
Comraro de RefinanCiamento. 

- os recursos em espét1e, gerados pelos attvos do BERON e da 
RONDONPOUP adqwridos pelo eSiado, seria 
obngatonamente dclstmados ã amortização do Coatraio de 
Refinancl8lllellto, 1111 segwnte ordem na amortiZaÇão ou 
hqwdação da conta-erãfica e na amortJzaçào do saldo devedor; 

- o estado podem Qtilizar. na amornzação do Comraro de 
Refinanciamento. créditos secunnzados que tenham Sldo obJetO 
de novaçio a que se~ a Medida Provtsona n• I 635-18. de 
12 02 98. observadas as Cláusulas 01tava e Declma daquele 
lostnunento. 
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- eventuais créditos do estado decorrentes da pos1ção hqwda fmal 
do BERON e da RONDONPOUP serão unhzados na 
amortização do Contrato de Refinanciamento 

Acompanha o Ofic1o do Pres1dente do Banco Central o Parecer 
DEDIP.DIARE-98/0340. de 0:! de abnl de- 1998, que assmala os pontos abmxo 

I o Contrato finnado entre a Umão. o Estado de Rondôma. o 
BERON e a RONDONPOUP prevê a extmção ou a pnvanzação dessas 
msmwções. alem çla constituição de wna agênc1a de desenvol\1memo. de acordo 
com le1s Estaduais especificas. anexadas ao processo. 

2 da anahse do lumte e da Situação atual de endl\ldamento do 
Estado de Rondõma conclw-se que. à luz dos paràmetrOs estabelecidos pelas 
resoluções do Senado Federal que regem a matena. a operação não se enquadra 
no lumte estabelec1do pelo art 3' da Resolução n' 69/95. 

3 o processo f01 mstrWdo com os documentos comprobatonos do 
atendimento aos arts :!7 e 212 da Constituição Federal. ass1m como do pleno 
exerc1c1o da competência tnburana e com as Cemdões Neg:atl\as de Débllo Junto 
a Recena Federal. a Ca1xa Econõm1ca Federal! FGTS l e ao INSS. 

4 segundo mformou o Tnbunal de Contas do Estado. as despesas de 
Rondõrua com pessoal totalJ.ZaraJII, em 1996. -8"'• das receitas correntes hqu1das. 

descumpnndo dessa forma. o que estabelece o art 13. mc1so VI!, da Resolução 
n, 69/95, 

5 o estado encontra-se cadastrado como adwplente JUDIO as 
mst1tu1ções do S1stema Fmance1ro Nac10nal 

Adne-se. amda, ter s1do apresentada pelo Exm• Sr Senador JOSE 
BIANCO Emenda ao ProJetO de Resolução penmente. cuJa proposta e a de que 
se dê ao seu Art :!". Item I. a segumte redação 

Art ,. 

al 

I - R$ '86 873 875,00 1 Trezentos e onenta e Se1s Milhões. 
Onocentos e Setenta e Trés M1l. Oitocentos e Setenta e Cmco RemsJ para fazer 
face aos deposnos a VISta. a prazo. m1erfinance1ros. de poupança e para atender 
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Integrabnente os custos do Plano de lncent1"0 ao Desligamento Voluntano dos 
func10nanos. 

Traz a emenda. a gu1sa de JUStificação. entre outros. o argumento de 
que não contempla a mensagem do Banco Centtal - que encammha o parecer 
daquele orgão a respeito do conll'llto em que a Umào se compromete a financiar a 
extmção ou pnvat1zaçào do Banco do Estado de Rondõma - nenhum quesito que 
se refira a fonte da qual senam extmdos os recursos para a e"(ecução do Programa 
de Derrussões lncennvadas A emenda em questào supnna essa lacuna e. como 
forma de alento a quase md setVJdCIIres do BERON e a seus fam1hares. 'ma 
assegurar as verbas necessanas a ex~ução do refendo programa 

É o relatono 

11- VOTO 

O contrato que se submete a esta Conussào de Assuntos 
Econõnucos esta normanzado pelas Resoluções n, i0/95. modificada pela 
n• 12197. ambas do Senado Federal. e cumpre a finalidade de proceder à exnnção 
e pnvattzação de duas msntu1ções1 fiDanceiras estadua1s - o BERON e a 
PONDONPOUP. sendo a Uruão a finimc•adora dessa pnvanzação 

As msntu1ções encon~-se, ate 14 de abnl de 1998. de acordo com 
ponanas do Banco Central anexada$ ao processo. sob o chamado Reg~me de 
Adnnmstraçào Temporana - RAET e sua extinção e pnvauzaçào atende ao 
CODJunto de ações a serem procedidas pelo Estado de Rondôma com o apo10 da 
Utuão. no ãmb1to do Programa de Apolo a Reestruturação e ao Ajuste F1scal dos 
Estados 

Nesse sentido há que se entender que a operação de credito 
conmbwrà deciSivamente para a sUperação das dificuldades fillancetras do 
estado, das qums a extrapolação dos llnutes do art 3• da Resolução n• 69/95 é 
uma decorrência Da mesma forma. 11 redução da elevada despesa com pessoal 
que ameia consome wn percentual a&s recenas liqUidas do estado. em mwto 
supenor ao deternunado pela Le1 Complementar n, 82/95. encontra-se no àmbJto 
do programa de aJuste em curso no Estado de Rondõma. e. de acordo com essa 
norma. devera descer ao ruvel de 60% ate o final do presente exercíc1o 
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Por fim e preciSo de1xar claro que o Con1rato que ora se anahsa 
mtegra o Conll"ato de Confissão. Assunção. Consolidação e Refinanciamento de 
DíVIdas. refendo como Contrato de Refinanciamento. n' 003/98/STN/COAFI. 
celebrado entre a Uruão e o Estado de Rondõma em I::! :: 98 

D1ante do exposto. somos de parecer favoravel a concessão de 
autonzaçào pelo Senado Federal para que seJa finnado contrato entre a Uruão. o 
Estado de Rondõma. o Banco do Estado de Rondõrua S A - BERON e a 
Rondõma Crécbto Imob1hano S A - RONDONPOUP nos tennos do segumte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 37, DE 1998 

Autorr:a o 0ov..wro do Estado de Rondõma cr 
OMIIrar 'untratu Út! aberntra Út! ,redtto e dt! Lumpru 
~ ve11áa de atrvm com a Umão. a Banco do E •lado 
de Rondõnra .\ A - RERON e a Randónra l 'redrto 
lmobtllarto S .4 - RONDONPOUP. nu •-alor J~ 

RS SO:! 487 fíll3. 00 110 Jmb11o do Programa de 
Apow a &estn1111rat;àu e ao Ajllste Frn·a/ dus 
Estados. ao amparo da Medrda Provuorra /6/::!
:!1 98 

O SENADO FEDERAL resolve 

Art. 1° É o Governo do Estado de Rondõrua autonzado a assmar 
contrato de abenura de cred1to e de compra e venda de anvos com a Umão. o 
Estado de Rondõma. o Banco do Estado de Rondõma S A - BERON e a 
Rondõma Cred1to Imobdiano S A - RONDONPOUP. no àmb1to do Programa 
de ApolO a Reestruturação e ao AJuste F1scal dos Estados. ao amparo da Med1da 
Pro\~sona 161::!-21/98 

A rt. 2° A operação autonzada no art I o sera reaiJZada nas segumtes 
condições 
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a) wúor do credito a ser libel'tldo pela União RS 502 487 683,00 
( qwnhentos e dots milhões. quatrocentos e mtenta e sete nul. 
setscentos e mtenta e três reais 1. sendo 

I - RS 386 873 875,00 (trlezentos e onenta e sets rmlhões, 
ottocentos e setenta e três rrul. oitocentos e setenta e cmco reats l. 
para fazer face aos deposnos a vtsta. a prazo mterlinancetros e de 
poupança. 

ll - RS 97 470 172,00 Cno~nta e sete milhões. quatrocentos e 
setenta mil. cento e setentjl e dots reats 1. para fazer face a 
obngações por empresttmos C: repasses. 

lU- RS 14 143 636,00 I quatorze trulhões. cento e quarenta e três 
rml. setscentos e tnnta e ~IS re111s) para fazer face ao passtw 
uaballusta; e IV - RS 4 000 000,00 (qumo rmlhões de re111s), 
para constttutr capttal muwno para abertura de agêncta de. 
desenvolVImento, 

b)/orlflll de liberaçlío dos rl!t:IUSos: 

- diretamente ao BERON. com relação ao montante desnnado a 
aqutsição dos artvos do BERON e da RONDONPOUP, a pamr 
da data do cumpnmentO das condições a que se refere a 
Cláusula Sétuna do Contrato. 

- dlretamente ao estado. com relação ao montante desnnado a 
cnação da aj!:êncta de deslenvoiVImento. apos a comprovação da 
sua consntwção e da obtenção das autonzações necessanas ao 
seu furu:tonamento. 

c)formtl de pagamento: 

- as parcelas dos recW"SOs liberados serão mcorporadas ao saldo 
devedor do Contrato de Refillanc:IIIIJICnto, nas mesmas datas em 
que OC;W 1 et em as libetaçjijes. de acordo com o estabelecido no 
Paragrafo Único, da Clausula Déctma-Noua daquele 
IDStrumento e amontza4as na fonna esnpulada no refendo 
Contrato de Refinanctamento. 

- os recursos em especte. gerados pelos attvos do BERQN e da 
RONDONPOUP ~wndos pelo estado, seria 
obngatonamente dest*os a amontzação do Conuato de 
Refinanctamento. na segumte ordem na amomzação ou 
hqutdação da conta-grafica e na amontzação do saldo devedor. 

ABRIL DE 1998 
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o estado poder a uullz:u-. na amornzação do Contrato de 
Rerinanc1amento. crednos secunuzados que tenham sido obJeto 
de no~ação a que se refere a Med1da ProVIsona n' 1 635-18, de 
1:! 0:! 98 observadas as Clausulas •Jnava e Decrma daquele 
mstrumemo. 

-e\ entua1s creditas do estado decorrentes da posição llqu1da final 
do BERON e da RONDONPOUP ser:io unllzados na 
amomzaç:io do Contrato de Refinanciamento 

Par.:z..;raTo um.:o Os 'alares a que se referem os mc1sos I a III, da 
allnea ·a'" deste :litigo ser:io atuallzados pela \anaçào da taxa SELIC d1wlgada 
pelo Banco Central. de 01 01 98 ale a data do cwnpnmento das condições de 
assmatura do Contrato 

-\rt. 3° '\ contratação da operação de credito ora autonzada devera 
efeti\ ar-se no prazo max1mo de duzentos e setenta d1as .::amados da data de 
publicação desta Resolução 

Art. 4" O Governo do Estado de Rondõrua encanunhara ao Senado 
Federal relatono trunestral contendo descnção detalhada da situação dos aavos 
do BERON e da RONDONPOUP adqumdos pelo Go\emo do Estado. 
especificando os 'alares resultantes da alienação dos mesmos e a destmação dos 
recursos gerados por esses at1vos 

Paragrafo umco O relatono a que se refere o c.:zput devera conter 
um balanço do Programa de Derrussão Voluntana dos func10nanos do BERON e 
descnçào dos gastos realizados com encargos e ações traballusra 

Art. 5° Esta Resolução entra em \1gor na data de sua publicação 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 
OFÍCIO "S" N" 29, DE 1998 

Sala das C onussões. 15 de abnl de 1998 

Ql 
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COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS 

OFICIO •s• N" 29, DE 1999 

ASSINARAM O PARECER, Ell15 DE ABRIL DE 1998, OS SENHORES 
SENADORES: 

ESPERIDIAO AMIN: Prealdante Evantual 
EDISON LOBAO: RallltOr 

JOAo ROCHA. Ralator da Emanda n• 2, com paracar oral, favortval 
GILBERTO MIRANDA 
CARLOS BEZERRA 
LEYYDIAS 
CASILDO MAl DANER 
ODACIR SOARES 
José EDUARDO OUTRA 
JOSÉBIANCO 
BENIVERAS 
ROMERO JUCÁ (abstançto) 
BELLOPARGA 
MARLUCE PINTO 
FRANCEUNO PEREIRA 
VILSON KLEINOBING (vancll:lo) 



ABRll. DE 1998 AN -.IS DO SENAOO FEDERAL 

.O SR. PRESIDENTE (Carlos Patmcín10) - O 
Expediente lodo va1 à publicação 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patmcí111o)- So
bra a mesa, requanmanto que será lido pelo Sr. 19 

Sacretáno em axen:íc1o, Sanador Adem1r Andrade. 

É lido o sagu1nte 

REQUERIMENTO N"~, DE 1998 

Convoca o Sr. Ministro da Educ:açio 
pal'll preslllr HCiareclmantDs no plerUirlo 
do Senado Federal acan:e da politica do 
Govamo Federal pal'll o ensino superior. 

Senhor Presldante, 

Nos tennos do art 50 da ConstitUIÇão Federal 
a do d1sposto no 1nciso I, do art1go 397 do Regunen
to Interno do Sanado Federal, soliCito sa)B c:onwca
do o ExcalantiSSirno Senhor M1111stro da Estado da 
Educação, pam tratar da politiCa do governo ladaml 
pam o ens1no supanor, em partiCular tratando das 
seguintes questões. 

a) G1111111 dos docentes das lnsbluiÇiies Fada
nus de Ens.,o Supanor; 

b) Dderenças da tratamento regiOnaiS às Ulll
varsldadas br&SIIallas. e 

c) Crédito EducabVo. 

Jusllftcaçio 

As unMII'Sidadss ladara1s brasileiras estão, hé 
três semanas. com suas aiMdadas paraiiS8das. A 
adesão ou ITIOVImanlo ci&SC& em escala gaométnca: 
hOja, cerca de 70% das 1nsblu1Çiies estão em grave, 
o que permte supor que, em pouco tempo, o conJun
to de 52 1nslll1.nçõas federais de ans1110 supanor as
tará cruzando seus braços. 

Do1s latos, absolutamente emblemáticos 
acen:a do caráter lnd1scut1VBimente JUsto da greve, 
merecem ser ressaltados. Em pnmeiro lugar, no 
que se ralara ao amb1anta 1ntemo dos camp1, a so
lldanadade que os docentes vêm recebendo dos 
lunc1onános a dos estudantes, em clara demons
tração da que a causa é colabva, poiS está em 
Jogo a própna sobravJvêncl8 da umvei'Sidade públi
ca em nosso Pa1s. 

O segundo ponto, d1retamenta VInculado ao pn
melro, diZ raspado ao 1nusdado espaço que o mDVI· 

manto da paraiiS&Ção vem ocupando nos meiOS da 
comuniC&Ção. JomaiS a I8VIslas, &ITIISSOIBS da rádiO 

a da taleviSio, vêm transmd1ndo ao públiCO a avalu
ção da cnsa - reafirmando sua 1mportãnc18 -, além 
da insen-la nas preocupações cotld1anos da SOCIB· 
dada. tudo ISSO serve para demonstrar, da forma cla
ra a insolismavel, que o Brasil, ao contráno do que 
possam supor datann1nados satores do Governo, 
tem COliSCiêncl8 do papel da suas un1vei'S1dadas pu· 
blicas a não admde vê-las destruídas 

Por outro lado, part1culannente na rag1ão 
norte observa-se, numa breve análise da srtua
ção das lnsiiiUIÇõas Federais da Ensino Supe
rior, que vem ocorrendo uma redução preocu
pante do seu corpo docente, asl1x1ando os que 
nela trabalham com salános 1rr1s6nos - recusan
do-se, há três anos, a proceder à elementar re
composição -, 1mpad1ndo a correta manutenção 
dos equ1pamantos a laboratónos, reduzindo os 
recursos para o l1nanc1amanto da pesqUisa, den
tre outros sar1os problemas. 

A questão do crédito educabVo também mere
ce asclaraamentos, tanto no que tanga aos recursos 
d1Sponlva1s pam garantir esta benefíCIO, quanto so
bra a ongam dessas recursos, até mesmo quanto ao 
acesso dos estudantes ao credito. 

Por estas raz6as, JUlgamos oportuna a urgente 
a convocação do Excalantfss1mo Senhor MiniStro da 
Educação para expor ao Sarl8do Federal e debater 
com os Sanadoras sobra a problamábca do Ens1no 
Superar no Brasil. 

Sala das Sessões, 16 da abnl da 1998. - Sa
nador Adsmlr Andnlcle, PSB - PA, - Eduardo Su
pllcy. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patmcín1o) -
Essa raquanmento sará..pubiiC8do e 1ncluldo oportu
namente em Ordem do Dia, nos tennos do art. 255, 
IIICISO 11, alínea c, liam 9, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroclmo) - A 
PresidênCia comui"'ICCI ao Plenário que os PIOjeiOS 
da Decreto legiSlativo da n"s 35 a 46, da 1998, lidos 
antenonnanta, tramdariio com prazo determinado da 
quarenta a anco dias, nos termos dos arts. 223, § 
1•. a 64, §§ 2" a 41 , da Constituição, combinados 
com o art. 375 do Reg~mento Interno. 

Da acordo com o art. 122, 11, b, do Reg!IM!IIo 
Interno, combinado com o art. 41 da FIIICIIuçlo ri' 
37, da 1995. do Sanado Fade181, .. rnat6rlu ~ 
rão receber emendas pelo prazo da cinco dlu lllell,. 
perante a Comssão da Educeçio. 
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• O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroclnoo) - A 
P-ldlnaa ~ ao Plenáno que os Pio,atos 
da Reaolução da n"'l 36 e 37, da 1998, l'llllllllanlas 
de pai8C8NS lidos antenormenllt, farão perante a 
M- durante cmco di8S úte• para racebl- da 
emendas, nos termos do art 235,11, f, do Regmaooto 
lntemo, c:ontooo illdo com o arL 4• da Rasoluçlo rf' 37, 
de 1995, do Senado Federal 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Paboclnoo) - En· 
canou-se onlem o prazo para ~nlllçio da 
emendas às segwnlea malérias: 

- Pi'OjiiiO de ReaoluçAo n" 29, da 1998, que au
toriza a Rapúbloca FadalatJva do BllUIII a CCIIIRW 
operação da cráclto externo com o Banque Nllbona· 
la da Pens - BNP, no valor aquovalante a - molhõ
as, traze moi a cem d6laras norta-amancanoa da 
ptoocopal, daslonando-M os recuraOB ao linanclaman
to parcoal do Programa da Banco da Tastaa para Da
aenvolvomanto da Prop~ollioras da Satélotas; 

• PIOjlllo da Rasoluçio n" 30, da 1998, que au
toriza a R&pl)bloca FadaraiMI do 8111811 a cantratar 
operação da crédito externo no valor da conqOanta a 
um rnolh6as, trezallos a dezoito moi e conqQanta dó
lanis I'10fle-arnenc8 a ootenta a ooto ca,.,._, JUn
to ao Peena Warft GmbH; a 

- PIOjlllo da l.aJ da CAmara n" 60, da 1997 (n" 
1.2116195, na cua da ongem), da onicoatova do p._, 
dente da Repúbloca, que dispõe sotHe a criaçio da 
caogos afellvos da Agente Penotancoéno na Canaora 
Polocoal CMI do Dostnto Federal e dá outras pcovodên• 
coas 

Não tendo ra8oodo emendas, as rnal6nas -
rio oncluidas em Ooaam do Doa oportunamente 

O Stl. PRESIDENTE (Carlos Patroconoo) - Hl 
oradoras oroacrotos. 

Concedo a palavra ao amonante Sanador 
Eduardo Suplocy por permuta com o Sanador Jonaa 
Pl'lheoro. 

O SR. EDUAicDO SUPUCY (Bioc:uiPT -811'. 
Pronuncoa o saguilllll discurao. Sem nMSio do ~ 
dor.) - Sr. Poeeodanl8, Sanador Carlos Patrocinl(o; 
Sr"s Senadoras, Srs. Sanadoras, é com grande pe
sar que V8JO a ctoacona da Eldorado dos Cara, • s 
oornpoatar doill anos. Amanhã. Faz doill anos que 19 
pessoas falam brutalrnllma IIIIBIISSII1ada, duranla 
um c:aroo poliCial na rodcMa PA-150; doia anos que 
as voúvas de Cai'IIJás procuram qualquer veatfgoo llla 

JUaliÇa; doos anos que os 6lf6os da CaiiiJás rolo ou
_,. as vozes dos PBJS; dois anos que paos, mias, r
mias e amogos perderam seus companheiros. 

Setecentos e tnnta dias se ·passaram de· 
poos daquele nefasto 17 de abrol de 1996 e. até 
agora. nonguem too punodo. O processo que tra
motava na Justoça Militar está parado no Tribunal 
de Justoça do Para. O que tramrta na Justoça co
mum só deverá ser JUlgado em 2010. Os 155 po
lociaoa mlhtaras que atoraram sem pena nem dó 
na multidio - a cena for transmitida pelo mundo 
afora - contonuam ompunes. O Coronel da Pollcoa 
Molltar Mároo PantoJB, que comandou a operaçio, 
aguarda o JUlgamento em liberdade. As 69 pes
soas larodas durante o massacra aonda nio fo
ram ondenizadas, nem as lamlloas dos mortos. ~ 
por osso que o doa 17 de abnl too ontamacoonal
mente escolhodo para ser o Doa das Lutas Cam
ponesas Contra a lmpunodade. 

De 1965 até hoJ8, ocorreram no BllUIII 7.643 -•lltos socoam no campo. o-a número, 4 666 
conflllos fozeram parta da luta pala conquista da ter
ra. Nesse parlado. a Cornosaio Pastoral da Terra 
n~g~strou 1.003 assassinatos de trabalhadoras ru
rais, lndoos que dehlndiam suas terras, advogados 
em dei- doa doraltos doa trabalhadores, IKroi
cos, lideras sondlcals a ralrgio- hgados i luta 
pela terra. Ampliando essa período para 
196411996. contabihzarnos t 644 mortas ViOlentas 
em confhtos da terra. Apenas da 1965 a 1996, fo
ram contabolozadas 33 chaconas, com 195 mortas. 
Em relação a todas essas monas, ocorreram ape
nas 56 JUlgamentos, nos quam apenas 14 mandan
tes sentaram no banco dos réus, tendo havido 
apenas sala condanaç6ea. Uma verdadaora guer
ra, senhores, onde a luta é desogual. Silo lablun
doélios, postolaoros e policiais armados contra ho
mens, mulheres e cnanças fammJas lutando por 
um pedaço da terra para plantar arroz, feojio, dog
nidade. Enquanto mso, o Go-..o assosta a tudo e 
se onnte debaixo da uma reforma agn\rla que ca
minha a passos lentos, diante da nacassidada pre
mente da modofocar a estrutura da conoentraçAo 
lundoána no Brasol. 

A concentração de tanas em nosso Pais conti
nua extraordonéria, uma das maooras do mundo: 
2.8% dos ornóveos da grandes propnellúlos ocupam 
56,7'% das tarraa. E.- dados foram dMJigadOB 
pelo INCRA, em 1996, e rei- à raahdada da 
11192. Deeda então, em que pesem os modaatce es-
10f90S de relomoa agn\na e da -'amanto - é 
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pntt:oso reconhecer que hOuve progresso nesse 
sentido num ntmo meos acelerado, poos anterior
mente quase nada se tazoa - howe um recrudes
comento do processo de expulsão dos trabalhado
res no campo· cerca de 400 md, apenas nos últo
mos três anos, contonne assonalou o Secretáno de 
Minostro da AgncuHura, Guilherme da Silva Doas, 
ao deoxar o cargo. 

Aproveoto a ocasião para aprssentar um reque
rvnento de orolormaç6es ao Ministro Extraordonáno de 
Pollbca Fundiária sobre dados atualizados da estru
tura tundoána do Pais. Esses dados, mesmo que 
paiCIIIIS, seMrão também para avaloar os quatro 
anos de reforma agrina do llb.lal Governo e de sua 
poJibCa agrfcola. Se tivemos maos de cem rml assen
tamentos até agora e um grande número de peque
nos propnetários, de trabalhadores rureos que aban· 
danaram o campo, é precoso saber o que aconteceu 
com a estrutura lundoána É necessá010 um levanta
mento atualozado. 

Só no Paré, onde aconteceu a chacona de 
Carajás, exostem meos de 7 rmlhões de hectares 
ociosos em terras cadastradas. Desse numero, 
88% em omóveos considerados latofúndoos. Então, 
quando teremos uma poii!JCB de reforma agrina 
séna e JUSta? Quando teremos punoções para en
mas como os massacres de Corumblara, Eldorado 
doa Carejás, rocunas, Geldino e tentos outros que 
Já passeram pelas páginas dos JOmaos do mundo 
onteoro? 

Pensando em tudo ISSO que hoje, véspera do 
doa em que o massacre de Eldorado dos CaraJSS 
complete dois anos de impunidade. nós, do PT. do 
BJooo de Oposçio, lembramos os nomes daqueles 
que morreram lutando pela terra, de 1964 a 1998. 
Homens, mullaas e crianças, que s6 conhecíamos 
através dos números, das estetlsbCas, agora meoe
cem a nossa homenagem. 

Sr. Presidente, trago aquo, numa lostegem, os 
nomes daqueles que, n- perfodo, laleosram no 
campo, lufando para que houvesse Justiça e dognlda
de na esttutura lundoária brasieora. Portento, a nossa 
homenagem a ales. Mas, como são 1.435 nomes, on
cluindo os de Chieo Mendes, Padre Josono, de Fus
quinhe e da Doutor, paço a V. Ex", Sr. PI"BSidenta, 
que se)8m todos transcritoS nos Anaos. É a homena
gem que fazemos. 

a- deixar claro que essa kste da no
mes é bem rnaoor Durante a pasquosa, enoontramos 
409 nsgostros de mortos não ldenbllcados. Entra 
ales, vénoe lndlos a babAs, filhos de lavradoras que 

nem sequer bnham documentos. Sabemos das mor
tes que nunca se tomanun públocas, dos desapareco
dos. daqueles dos quaos não se têm notfaas. Sabe
mos também que muitos nomes ss perderam no ca
monho entre o campo e as enbdades •gadas à ques
tão agrána. pnnapalmente durante o pariodo da do
tadura 1111litar 

Sr. Presodente, ressaHo. em relação à ompuno
dade, que em abnl de 1997 a Assembléia do Es1ado 
do Pará aprovou emenda à ConstituiÇão ~ual 
segundo a qual o Comandante da PM se oguala a 
Secretános de Estado, só podendo ser JUlgado pelo 
Trllunal de Justiça. Esse é maos um passo para se 
ddlcuHar a realozação de JUsbça. 

Nossa homenagem àqueles que faleceram 
tombando no campo oncluo os que focaram no 
anonomato, mas que também ajudarem a cons
truor a hostóroa dos Raomundos, Josés, Marias, 
que morreram pela terra e que. agora, fazem 
parte dela. 

Como doz João Cabral de Mello Nato em O Fu
,..., de um Lavndor: 

"Esta cova em que estás/ Em palmos 
medida 

É a conta maoor que tiraste em VIda. 
NID é cova grand~ cova medida 
É a terra que quenas ver dividida. 
É a parte que !e cabe neste latilílndio". 

A esses Instes versos de um erudito somamos 
os versos cheios de esperança numa relonna agré
na que traga paz ao nosso Pais. de um grande arbs-
18 popular, PatabVa do Assaré, que no pasme Eu 
quero, declame· 

"A bem do nosso progresso 
Quero o 11p010 do Congraso 
Sobra uma ralorma agrána 
Que venha, por sua vez, 
Libertar o camponês 
da situação precéna. 
Finalmente, meus senhores, 
quero ouvor entra os pnmores 
Debaoco do céu de anol 
As maiS sonoras notas 
Dos cantos dos patnotas 
Cantando a paz do Brasil. 

Era o que eu tonha a dozer, Sr Presodante. 
Multo obngado 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. EDUARDO SUPUCY Ell SEU PRO
NUNCIAMENTO: 
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1. AntOnio Fernandes de Sousa 

2. Antônio TeJXCira 

3. Benedito Serra 

4. Pedro Alves MontcJIO 

S. Pedro JnáQo da Silva 

6. Manocl Pereira 

7. ManoeJ Xavier da Silva 

8. José da Cruz 

9.Manocl Gonçalves da Silva 

IO.Süvano Soares Santos 

ll.José SabiDo dos S:antos 

12.Antônio Soares Mol81s 

13.Francisco Geraldo de Lima 

14.José RaimUDdo Félix 

IS.Valdomiro Manocl 

16José Roque da Silva 

17 .Mmo Batista da Silva 

18.Marcionflio 

19.José Nogueua de Farias 

20.Reinaldo Costa 

21:Joaquim Gomes da Silva 
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22.1 oao Fidélis Carlos 

23.Manuel Tenório da Silva 

24.Domingos Inécio da Silva 

2S.Paulo Kuraki 

26.José Kuraki 

27.José Mãximo da Fonseca 

28.Jose Alves da Silva 

29.Amaro Duarte de Melo 

30.Enoque Manoel Dias 

31.Scbasnlo Gomes da Silva 

32.Martmho AfoDso 

33.Fehpe Ferreira Duarte 

34.LuiZ Isidoro da Silva 

3S.José Beaedito da Silva 

36.Mana dos Santos 

37.LmaJustma 

38.Severino Silvestre Pemra 

39.Aivemar Moreira de Barros 

40.0tonael Campos Barreto 

4l.Antõruo Almeada Silva 

42.0rvanato Fem:ua 
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43.Jonas Adelino de Araújo 

44.Amaro Luis de carvalho 

4S.Mariano Joaquim da Silva 

46.F61lx Escobar Sobrinho 

47.Manoel Mangueira 

48.Rosenvaldo Costa Filho 

49.Denis Casimiro 

SO.Manoel Monteiro Filho 

S lJolo Maraohlo 

S2.Manoel Roxo 

SJ. Valdivino Gonçalves de Oliveira 

S4.0lavo da C111Z 

SS.Severino de Souza 

S6.I audelino PiDhmro da Silva 

S7.Jos6 Franc1sco Pereira 

SB.Jos6 Correia de AraúJO 

S9.Joaquim ln6cio da Silva 

60.Jos6 InocênciO Barreto 

6l.Jos6 Porflrio de Souza 

62.Gil de Oliveua Campos 

63.Dona Mana 

64.Raunundo Ferreira do Vale 

65. Thomaz Pere1ra Fernandes 

66 Flonano de Souza Oliveira 

67.Manoel Silva MorBJs 

68.Rmmro Teodoro da Silva 

69.SIIvmo Ferreira Mascarenhas 

10.Franc1sco Moura Leite 

7l.Evansto Caldeira 

72.José Caldeira 

73.Carlos Augusto Dantas MIIIIUIÇOS 

74.Jos6 Alves da Costa 

7S.Dernevaldo Nunes dos Santos 

76.Waldir Ribeiro 

77.Maria 

7B.Pedro relipe 

79.Gabriel Rodrigues Sccrmmar 

BO.Orlando Bonfim 

Bl.Manoel Bonfim 

82.Nery 

BJ.Jolo Clemente de Morais 

84.Manoel Aleixo da Silva 
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85.Almirando Alves Lima 

86.Ant&lio Viana da Cosra 

87.Carlos do Esplrito Santo 

88.Luiz de Souza 

89.José Sinval dos S111tos Maia 

90.Antônio Jos6 da Süva 

9l.Manoel Andrade Ribeiro 

92. Wilmar Oliveua da Silva 

93.Moisál Camargo 

94.Dorival Farcira 

95.Francisco Garcia 

96. Wilmar Pemira Melo 

97.Djalma Abreu Diniz 

98.M6rio Lima 

99.Luiz Afouso Pin:s 

IOO.Joaquim. Alves 

lOl.FI"IIDCisco Ivo Feijó 

1 02.Jolo Palmeira SobriDho 

103José Viana de Souza 

104.Güclo Montaaholc 

JOS.Aristeu da Costa 
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106.Anttmio de Souza 

107.Ant6nio dos Reis Silva 

IOS.Honório Vieira Ramos 

l09.Pedto Martinho de Ohveua 

IIO.Isawo Alkmin 

lii.Nestor Veras 
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112.Maciolfnia Rodrigues dos Santos e seu filho de I aao 

l13.Joquim Pereira dos Santos 

114.Gcrvúio PCRira da Süva 

IIS.Basflio Caldeira da Süva 

116.Sinbaldo 

117.Frucisco Cerqueira 

IIS.Paub Rodolfo Lunkenbem 

119.Simlo 

120.Palft Joio Bosco Penido Bumier 

12l.Alhdo da Süva 

122.Fraacisco Adalberto Gomes 

123Jos6 Gomes da Süva 

124.Peclro Morais da Süva 

12S.Gumen:indo Gomes Monteiro 

126.Ant6mo Cardoso Silva 
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127.Antônio Maranhense 

128.llda Ferreira 

129 Lucas Francisco da Silva 

130.Jaime Brito da Silva 

13l.Luizlo 

132.José Antônio Cláudio 

133.Eugênio Alberto Lyra Silva 

134.Hélio Pombo Hilarilo 

135.Antônio França de Oliveira 

136.Antômo Francisco da Silva 

137.José Ribamar Souza 

138.Francisco Pereara da Silva 

139.Manoel Odinei 

140.Valdir 

14l.EIIas Fonseca 

142.HorácJo Alves 

143.Geraldo Santana dos Santos 

144.FrancJSCO Tavares de Lima 

145.Miguel Cabral 

146.Sebasblo Martins Coelho 

147.WIIson Ribeuo Magalhles 

148.VJcente do Nascunento Marinho 

149.Porcelmo Francisco dos santos 

1 SO.Franc1sco José da Silva 

J s l.Antômo Soares da Rosa 

1 52.Antômo Soares da Rocha 

153 .Alberto Poli 

154.João Anrunes de Oliveira 

ISS.José Carlos Januário 

1 56.Mathias Jarvorski 

157.Gentú Soares 

1 58.Sebastiao Barbosa da Silva 

159.Júlio Santana 

160.lvo Alves 

16l.Joao Bertolino 

162.Manoel PmheirbL.ucena 

163.Lindolfo Cordeiro 

164 Enoc Pessoa 

165.Antônio Batista da Rocha 

166.Amadeu MaiiõCI de Melo 

I 67 Esposa de Amadeu Manoel de Melo 

168.Hermfnio Alves da Luz 
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169.Anstidcs Antômo Oliveira 

170.Ptauí 

17l.Mllrli de Souza 

172.Pnlxedcs Fcm:ira da silva 

173.Alberico Lopes 

174.Eldc. CavalcaDte CorreJa 

175.Manocl Fcitosa 

176.Bcnedito Rodrigues da Conectçlo 

177 .José Olivcua 

178.Jos6 Messias dos SIID10S 

179.Jos6 Clcmmte da Silva 

180.Nelson Macedo 

181.Migucl Bispo 

182.Nm:io Macedo de Almeida 

183.Mauro Antôoio da Stlva 

184.Mllrivaldo da Silva 

1 BS.Adilson da Silca Moura 

186.Benicio Gomes de Olivicra 

187 .Benedito de Alencar Baiano 

IBB.FranctsCO Rosa da Stlva 

189.Ant6mo FranciSCO da Silva 

190.Elpidio MartiDs dos Santos 

191.AnisfoPereira de Souza 

192.Marceliao José de Souza 

193.Manoel Cardoso da Silva 

194.Pettollllio Costa Farias 

19S.Vandalci Silva Pereira 

196.Clcmentino Fcm:ira de Jesus 

197.Antenor Andrade dos Santos 

198.José Barroso 

199.Firmmo GUerreiro dos Santos 

200.Eliscu PossJODC 

20l.Eduardo Rcsc:nde de Souza 

202.Hcmúnio Alves da Luz 

203.Augusto Pereira da Silva 

204.Afooso Alves 

20S.Ncglo 

206.Miguel 

207.Durval Ventura de Souza 

208.Patrocinio Caldeira 

209 Waldect José Machado 

210.~ de Souza 
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2ll.Raimundo Dias Correi .. 

212.Paulo 

213.Vilson Coelho Leal 

214.Geraldo Norato de Paula 

215Jolo Moreira Mesquita 

216.Miguel Soares da Costa 

217.Francuco das Chagas Croz 

218...AIIamas 

219.Ricardo José de Melo 

220.Raimundo Félix da Silva 

22l.Jmme Barbosa dos Santos 

222.0rdmey Acácio Araújo 

223.José Ferreua Nunes Filho 

224.Aicides Desidério Rodrigues 

225.Júlio Rita da Silva 

226.Manoel Muniz 

227.Joaquim Lucindo 

228.Aristeu Lucindo 

229.Wilson de Souza Ribeiro 

230.Anfilófio Moreira dos Reis 

23l.Marcos Almeida Filho 

232.José Dias dos Santos 

233.Antônio Leite dos Santos 

234.Nivaldo Rodrigues Figucm:clo 

235.Francisco Sobreira Lima 

236.Belchior Gaspar de Queiroz 

237.Eivécio Rodovalho 

238.Edson Alves Ribeiro 

239.Joaquim Ferreira Abadia 

240.Jollo Mendes de Souza 

24l.Francisco Jesus da Silva 

242.Jollo Antero da Silva 

243.Ant0nio Genésio veras 

244.José Benolino 

245.Cfcero Catarino 

246.Napolelo 

247.José Martins de Souza 

248.Pedro Basflio dos Santos 

249.Avelino Pereira Guimariles 

250.Adelino Pereira Ouimarles 

25 l.Francisco Sales Duarte 

252.Lounval Marques da Silva 
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253.Raunundo Ferreira Lima 

2S4.Honorato Oliveira da Silva 

2SS.Jolo Costa Figueiredo 

256.Pedro Celestino 

2S7.0smar 

258.Francisco Matias 

259.Jolo Cargo da Luz 

260José Fnmcisco dos Santos 

261.Cassimiro Soares 

262.Alcides Gonçalves 

263.Manoel Ouilhenne Gonçalves 

264.Valci Graça 

265.Consdncio Soares 

266.Agenor Martins de Carvalho 

267.Jolo Eduardo Nascimento 

268.Jolo Pedro dos Santos 

269.Givaldo Santos 

270José AntOmo de Aquino 

271.Jolo AmJncio de Souza 

272.Agmor Dias Farias 

273.Salomlo Miguel Souza 

274.ldaliua Rodrigues 

27S.Ant6nio Alves R.odovalho 

276.Darcücne Pereira Fanas 

277.Ene Júnior 

278.Marco AntônJo 

279.0taviano Alves Ferreira 

280. Waldir José Rodrigues 

281.Marcelo dos Santos 

282.Edson Rodrigues Moreua 

283.Ant6nio Tomés 

284.Nadir Coratti 

285.Pedrinho Tfbola MllniDs 

286.Joaquim das Neves Norte 

287 .José Manoei de Souza 

288.Sebastilo de Souza Oliveira 

289.FrmcJSco Jacinto Oliveira 

290.Fiorisvaldo Oliveira Mendes 

29l.Goiano 

292Jurmdir Antônio de Araújo 

293.Femando Fnmcelino 

• 294.Lúclo Souza de Oliveira 
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295.Fiorênclo Barbosa 

296.Mergulhao 

297.Jos~ Silvino Valdivino 

298.J~ Severino de Souza 

299.J~ Dezena 

300.J~ Nascimento Filho 

301Jollo Duda da Silva 

302.J~ Harolclo 

303.Jolo Júlio da Silva Neto 

304.Jollo LoUR:Oço 

305.Ademir Pereira 

306.Manoel Alaxandre dos Santos 

307.F~lix Resende 

308.Docilina Correia 

309.Jolo Ouvemcy 

310.Jairo Passos Peneira 

3ll.AntO.nio Bento Camargo 

312.Cabralzinho 

313.Porto 

314.Silvestre da Silva Matos 

315.Joaquim Manoel Dourado (Quincas da Aleluia) 

316.Pedro de Bastos 

317.Edvaldo Gonçalves da Silva 

318.Romualdo Rosa de Jesus 

319 Manoel Dias de Santana 

320.Antônio Carvalho Neto 

32l.Filinto Alves dos Santos 

322. Vitóno Rodrigues Novaes 

323.Esaú Alves Teixeira 

324.Jos~ Alves de Lima 

325.Francisco Chagas do Nascimento 

326.Afonso Aleixo da Silva 

327.Beocdito Ferraz da Silva 

328.J~ Antônio Cruz 

329.Baltazar Carneuo 

330.Jolo Cameiro 

33l.Lufs Viana 

332.Elias Zi Costa Lima 

333.Jolo Brito 

334.Cfcero Reinaldo de Souza 

335Joaquim Pereua Bnto 

336.Henrique J~ Trindade 
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337.Erondino Alves de Souza 

338.Goiano 

339.Belchior Martins Costa 

340.Antônio Raimundo de Souza 

34l.Manoel R.amlundo de Souza 

342.Avclmo Ribeuo da Silva 

343.Jolo J~ Pereira 

344.J~ ClAudio Paiva dos Santos 

345.Gabncl Salcs Pimenta 

346.Marcos 

347. Valdomuo 

348.Adlo 

349.Raimundo 

350.Piaui 

35l.J~ Hélio AlcDcar 

352.Antônio do Marrocos 

353.Pcdro Balista da Silva 

354.Martun Luis dos PJ &:Zeles 

355.Juvcnal do Esplnto santo 

356.Agostmho Rodrigues de Souza 

357 .Nelson Percua de MariDS 

358.Derli dos Reis 

359 Carlos da Silva 

360.Jcsus Mabas de Araújo 

36l.Francisco J~ da Silva 

362.1sidoro Pereira dos Saatos 

363.CassJano Dionisio Lopes 

364.Jorgc da Concciçilo 

365J~ Cindido dos Santos 

366.Napolclo Ant6nio de Lima 

367 J~ Oleiro 

368.Boavcntura 

369.J~ Alves de Oliveira 

370.Manocl Cant:ldio de Oliveira 

37l.Apam:ida Pereira 

372.Jolo Oliveira dos Santos 

373.Gabricl de Oliveira 

374.Carlos Alberto Ev•ngclia 

375.Valdelino Gomes 

376.Tony Vicente Seabra 

377.Maoocl Cirilo dos Santos 

378.J~ Pereira de Souza 
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379.Ináeio Teles dos Santos 

380.1olo Fortunato dos Santos 

38l.Hildo Fortunato dos Santos 

382.Geraldo Alves 

383.Rufino Correia Coelho 

384.1olo Soares de Lima 

38S.Tarcfsio Satil de Medeiros 

386.Lourenço Cardoso da Silva 

387.José Carlos Menezes 

388.Laurindo Florencio da Barra 

389.Belmiro Antônio Filho 

390.Jolo José de Carvalho 

39l.Anstides Teixell'll Santos 

392.Jolo Alves de Lima 

393.Raimundo Nonato Lopes 

394.Geraldo Alves Mesquita 

39S.Paulo Caetano da Silva 

396.Beoedito Rodrigues Ramos 

397 .Raimunda Ramos 

398:J~u:;tó::io 

399.Francisco Alves Costa 

400.Custódio Fidélis de Lana 

40l.José Otacflio Cavalcante 

402.Ailton Perell'll Xav1er 

403.Valdecy 

404.Clemente Francisco de Oliveira 

40S.Arlindo Soares da Silva 

406.Paulista 

407 .Sebastillo 

408.Helton Batista Nascimento 

409.Manoel Alves Fem:ira 

410.Pedro Paulo Alves de OlivCU'Il 

4ll.José Pereira 

412.Wilmar C~ Mannho 

413.Domingos 

414.José Milan 

41S.José Carmo 

416.Elias Alves Bento 

417.José Raimundo de Souza 

418.Marcelino do Carmo Souza 

419.Jolo Honório Gomes S1lva 

420.Rafael Coubé 
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42I.Marganda Maria Alves 

422.Jolo Mana de Paula 

423.Ananias Oliveira da Silva 

424.Josias Paulino de A1me1da 

42S.Amaro Vicente da Silva 

426.Antônio Joventino dos Santos 

427.Jotacy Teixeira da Silva 

428.José Ferreira da Silva 

429.Antônlo Montemezzo 

430 Raimundo Paulino de Souza 

43l.José Clcero de Lima 

432.Joel José da Silva 

433.Benedito Nascimento Batista 

434 Manoel Alves de Lima 

435.Crispiano de Jesus Nasciiaeuto 

436.José Alves Feitosa 

437.Almir Pabicia de Oliveua 

438.Minelva Dorillll G6es 

439.Jolo Celestino Costa 

440.Adallton Celestino Costa 

44 I .Mana José Santos 

442.Daniel G.de Oliveua 

443.Lourenço José Villaça 

444.Antônio Alves de Souza 

44S.Eduardo José Dias dos SJIIIIDS 

446.EUzio MedCR' de Oliveira 

447.Raimundo Alves de Almeida 

448.Luls Nunes da Silva 

449 José Mo1ua Alves 

450José Amaro Macena 

45l.Manoel Alves de Arllú,jo 

452José Alves MlrbDS 

453Jollo Paeita dos SIIDtOS 

454.Simlo Alves de Moura 

4SS.Cariovaldo de Souza Oliveira 

456.Sebastilo Pereira de Anaijo 

457 James Carlos da Silva 

458.Hugo de Sousa 

4S9.Scbastilo Rosa da Paz 

460.Banolomcu Coelho Cameiro 

46l.Dommgos da Cruz do E.spJrito santo 

462.Salvador RodriiiiCII Ramos 
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463.Donco Corintio de Souza 

464.Dommgos Silva 

46S.Dalvmo Sevenno da Conceiçllo 

466.MateuS Loiola de Souza 

467.Juliio Pinto de Souza 

468 Bento Alves de Lima 

469.Roque D1ruz 

4 70.Aizecmdo da Mata Vila Nova 

47l.Benedito Raquel Mendes 

472.Acelino Raquel 

473.José Machado 

474 Canúdio DIDIZ 

475.FranCISCO Rodngues Batista 

476.Rmmundo Alves da Silva (Nonatinho) 

477.Artur Alves 

478.Jose R1bamar Mendes Machado 

479.André Carneii'O 

480.José Rodngues 

48l.Sebastião Ass1s de Moura 

482.1srael Alves Moreua 

483.0rlando 

484.Augustavo 

48S.José Celesuno de Souza 

486.Fellcio Genn1111o Mendes 

487.José Amâncio Rocha 

488.SâVIo Gonçalves da Silva 

489.Geraldo Gonçalves de Oliveila 

490.Aweliano Manoel dos Santos 

49l.Juracl José Alves 

492.El6i Ferreu:a da Silva 

493.Jorge Rodngues Caldeua 

494. Vicente do Espírito Santo 

49S.Dimas Jesuino Bailo 

496.Regmaldo Teles dos Santos 

497.Antônio Ulldes Le1te (Antônio Cearense) 

498.FrancJsco Machado 

499.FrancJSco Machlo da Silva 

SOO.RauniUldo Milanda Filho (Maranbense) 

50 I.José Marnns dos Reis 

502.Amaro d: Amonm 

503.Benedtto Alves Bandeira (Benezinho) 

504 Adelino Gomes Moreu:a 
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·sos.Joaquim Ribeiro de Souza 

506.Cfccro Pcmra Cavalcanti 

507Jolo Batista Alves 

508.Jos6Lcrte Cavalcanti 

509.Leocádio 

SIO.EimeciDo Monus dos Santos (GoiiDO) 

51l.Domingos Neto 

Sl2.Eiislmm Penlira do Lago 

513.Jolo da Leai 

S14.Ant0aia 

S15.Ant0aio NUDCS da Silva 

S 16 . .A!Jtônio Miguel de Brito 

517 .AIIast6cio Abma de Lima 

Sli.R•imuodo NOilllto de Oliveira 

S l9.Aat0Dio Rodrisues dos SIIIIIDS 

S20José Gonçalo de OliYcira 

521Jos6 EteiYiDo da Silva 

S22.Arlindo de l.Jra Gomes 

S23.Deocl6udio Pcaeira da Silva 

524 Gilvao Jos6 da Silva 

S2S.Jolo Pedro FraDCISCO Nogucua 

S26.José Nocl Teixeira 

527.Ant0nia Maria da Concciçlo 

S28.Severino AntOnio Nicácio 

S29.Agenor Rodrigues Neves 

S30.Jolo NUDCS Bragança 

53l.Sérgw Pacira de Souza 

S32.Amaral Vrrz. Mcloni 

S33.Valclevino De1ara 

S34.Cieusa Carolina Rody Coelho 

S35.Francisco Gomes MartiDS 

536.Messias Gomes da Silva 

S37.Gcraldo Sebastilo de Oliveira 

538José Cardoso Filho 

S39.Raimundo Osmar Alves 

540.Jolo Batuta Cardoso dos~ 

541Jolo MiDciro 

542Zacarias José dos Santos 

543.1safas Nunes 

S44.Augusto Dias 

545.Maoocl Cirilo dos Santos 

S46José Félix Bartim 
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~47.Demlvaldo Araújo Santos 

348.Franclsco Carneiro 

549 José Antômo da S1lva 

S50 RBimundo Valéno Rlbe1ro 

551 Francisco José 

552João Alberto 

553 Júha 

554 Otâv10 Ferreira Júnior 

555.Divino Borges dos Santos 

568 Joao Fnas 

569 Abílio Mumz 

570 Dommgo Gomes de Melo 

57l.Gonçalo Ferreira Sousa Campos 

572.José Ribamar de Souza 

573.Franclsco Ferreira da Silva 

574.Manoel FerrelfB de Souza 

575.Dommgos Abreu 

S76.Antõmo BatiSta da Silva 

556.Mana das Mercês TavelfB de Souza e seu bebê 577.Antõmo lnác1o 

557.Benedito FcrrelfB Chagas 578.José Luis Moraes 

558.Lu!Z Mendes de Carvalho 579.Antômo Pedro 

559.Nativo da Natividade de <?llveira 580.Ana Mana Pmhe1r0 

560.Domingos da Silva Santarém 58l.RB1mundo Sena 

56l.Antõnio Cirilo 582.Antcnor Sena de Freitas 

562.José Alexandre 583.Francisco Silva 

563.Pedro TeiXeira 584.Manoel Monteiro de Souza 

564.José Rodrigues Santos 585Jonas Alexandre Cavalcante 

565.Valentlm 586 Valdir Rocha 

566.Zczmho Careca 587 .Padre Ezechielle Rd!IIin 

567.Francisco Souza 588.José Ricardo do Nascuncnm 

III 
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589 Mârcta 

590.Adio Marques dos Santos 

S9l.Manoel Punenta 

S92.Jose Gomes da Silva 

S93.Ra.tmundo de Jesus Vteira 

S94.Benedito Melo Peres 

S9S.Eii Braga 

596 José Felipe 

S97.Aiceu Ribeiro 

S98.José Nunes Penetra 

S99.Sebastillo Gomes Pereira 

600 Moacrr da Silva 

601.Lu1Z Fernando Rets 

602.Mmalvo Pereira da Silva 

603.Durvalino Soares dos Santos 

604.Nelson Rodolfo Spfndola 

60S.Francisco Alves Pereira 

606.Júlio Eustáquio de Oliveira 

607 .FI'IIlcisco Pnlta 

608.0scar Verejeano Badaró 

609.José Esteves Viana 

610 Júho Rodngues de Mtranda 

611 Divmo Balbmo Lana 

612 Geraldo Alves da Silva 

613.Dantel 

614 Quinnno Silva Lira 

6IS.Bodão 

616.Eciho Franctsco Xavter 

617.Jose Francisco de Souza 

618.Lázaro Pereira Sobnnho 

619.Zé Raimundo 

620.Eiias 

62l.Aiofsio 

622.Damasto Fernandes da Silva 

623.Pohcarpo de Souza 

624.Franctsco 

62S.Gaspar 

626.Severino Lopes da Silva 

627.Adlo 

628.Terto 

629 Inni Adelmde Molman (fretra) 

630.Manocl Cego 

. ---------
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63l.Julimar Barbosa de Lima 

632.Jos~ dos Reis Silva 

633.Fnmça de Paula Ramos 

634.Francisco Pereira Morais 

63S.Manoel Pereira Monus 

636.Leonilde Resplandes da Silva 

637.Édson 

63S.Gilberto 

639.Jolo Evangelista Vilares 

640.Francisco Pereira Alves 

64l.Luiz Carlos Pereira de Souza 

642Januário Ferreira Lima 

643.Francisca 

644.José Pereira da Silva 

64S. Wllldemar Alves de Almeida 

646.Nelson Ribeiro 

647.Ariston Alves dos Santos 

648.SIIlvador Alves dos Santos 

649.Eiias de Almeida 

650.RaimUDclo Maia 

6S l.Ezequiel Pereira dos Santos 

6S2.Manocl Barbosa 

6S3.José Barbosa 

6S4.José Pereira Oliveira 

6SS.Francisco Oliveira da Silva 

656.RaimUDclo Nonato de Souza 
. 

657 .Antônio Bartolomeu Pem:IJ'II Varela 

6SB.Martins 

6S9.Paulista 

660.Pedro Bezerra 

661.Djair Bezerra 

662.Ant&lio Medeiros 

663Jolo Canuto de OliVCIJ'II 

664.Teodoro Rodrigues 

665 .Altevir PerciJ'II dos santos 

666José Ferreira dos Santos 

667.Pedro Gonçalves da Silva 

668.Evanduir Pereira da Silva 

669.Scbastilo Gomes da Silva 

670José Bartolomeu 

67l.Francisco Flivio da Silva 

672.Francisco Chaves 

113 
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673.Antônio Lwz Oliveira 

674.Francisco Luiz Olivcua 

67S.Francisco de Oliveira 

676.Bcncdito Pereira 

677.K.oishi Ise 

678.Rcinaldo Uma 

679.Francisco Alves Barroso 

680.Messias Gomes da Silva 

68l.Sinval Geraldo Diogo 

682.Romilton Fcrrc1ra dos Santos 

683.Rosival Ferreira dos Santos 

684.Manocl Fcrrc1ra dos Santos 

68S.Josocl de Lima 

686.Bartolomcu Cordeiro dos Santos 

687.Lávio Pereira dos Santos 

688.Manocl Nascimento Lopes 

689.Elfzio Mcnczcs de Oliveira 

690.Deraldo Souza Santos 

691.Abelardo Jos~ dos Santos 

692.Ensvaldo de Souza Santos 

693.Eronildo Teles da Silva 

694.Antõruo Mendes da Silva 

695.Franctsco Hwnbeno Barbosa 

696.Manoel VcrísSUIIO Neto 

697.Raimundo Vcdssimo 

698.Franctsco Verissimo Carlos 

699.1~ Antônio Ferreira 

700.BcncdJto Antônio Moreira 

701JoK Antônio Ferreira 

702Arlindo Pcretra dos Santos 

703.1~ Vieira Sobral 

704.Padre Josimo MorKS Tavares 

705.NOJCO 

706 AntOnio Joaquun F Silva 

707 Manoel Pereira 

708.Joana Margan:th 

709.Gerõnuno Vieira da Silva 

71 O. Vtlmar J~ de Castro 

7ll.Ciaucbomar Rodrigues de Souza 

712.Antômo Fontcnele 

713.Jollo lnácto da Silva Filho 

714.Franctsco Alves de Souza 
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71S.Tcodoro 

716.Ageuor ~Rodrigues 

717 .Fnmcisco Cosme 

718.Fnmcisco Fcm:ira da Silva 

719.José ele Melo Filho 

720.Editb Pm:ira Nogueira 

72l.VIIldonuro 

722.Manoel Messias de Souza 

723.Joaquun Vieira dos Santos 

724.Gümar 

72S.Edinho Paciencia 

726.Manoel Chapéu ele Couro 

727 .Zczlo Cabeça Cortada 

728.Paulo Roberto da Silva Gomes 

729. Vitorino Batista Mendes 

730..Am6rica Rodrigues da Silva 

73l.Peclro Antônio de Oliveira 

732. Walter Oonçalves de Carvalho 

733.Paulici Pm:ira da Mota 

734.Acir Alves da Silva 

73S.Antônio dos Saatos 

736.Mana Rita dos Santos 

737 .Mana da Cruz Vieira 

738.Divmo João ele Deus 

739.Jolo Leite 

740.Wantuil Dias Paes 

741.Jolo Dias Paes 

742.Maria Rosa Passos 

743.Jorge Passos 

744.0svaldo Fernandes de Ohveua 

74S.Jolo Antunes da Silva 

746.Joaquun José Xavier 

747.Severino Santos 

748.Baiano 

749.Manoel" F 

7SO.Ant0nio José Pires 

751.1srael Baianlo 

752.Paulino de Souza Andrade 

753.011mpio Souza Calixto 

754.Ant0nio Moreira Diniz 

7SS.Valdivmo Alves de Souza 

756.Raimundo Nonato Neves de Souza 
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757.Raimundo Alves Coelho 

758.José Bernardo Pinto 

759.José Vieira Filho 

760.Anastãcio Pereira Santos 

76l.Eliza Santaoa de Oliveira 

762.Mana Pemra da Silva 

763.Antônio Eduardo Carvalho 

764.Euzébio Abreu Oliveira 

76S.Severino Moreira 

766.Manoel Alves da Silva 

767 .lnécio Manoel da Silva 

768.José AntOmo de Oliveira 

769.Manoel Francisco de Abreu Filho 

770.Amaro lnécio da Silva 

771.Nüson Diogo 

772.Manoel Edmilson de França 

773Jorge ~de Souza 

774.Matuls José Lisboa 

77S.Israel da Rosa 

776 Ênio Rossatto 

777.Yoshio Muritam 

778.Jolo 

779.Irandi Pereua da Silva 

780.Sibely Apam:ida Mmoel 

78l.Orlando Correia 

782.Antõmo Guedes 

783.Joaquim Celso Leio 

784.Lucas FranciSCO da Silva 

78S.Manoel Camarlo 

786.Manoel Félix 

787.Manoel Maxuniano 

788.Mariano Joaquim da Silva 

789.Miguel Fanas 

790.Severino Correia da Silva 

79l.Sebastllo VItorino 

792.Adalberto Damas Medeiros 

793.Licfnio de Jesus 

794.Manuei Famra Criado 

79S.Teodoro José dos Santos 

796.Antõnio Fc:m:ua, sua esposa e 6 filhos 

797.Manoel Ricardo da Silva 

798.Manoel Ricardo J6nior 
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799.Delmiro Henrique Nascimento 

SOO.J<IK Domingos Pereira 

SOl.Mercldio F. de Sousa 

802.Vilmone Campos da Silva 

803.01air Dias de Oliveira 

804.Juraci Sena Feitosa 

SOS.J<IK de Deus do Nascimento 

806.Antônio Nunes Resende 

807 .OIImpio Farias 

808.Laurindo Silva Amorile 

809.Adelino Teixeira Milhomem 

SIO.Pedro Alves da Silva 

SII.J<IK Barros de Oliveira 

812.Eudi Pereira da Silva 

813Junivaldo de Souza 

814.Raimundo Ferreira Souza 

815.J<IK Alves de Souza 

816.Mozarmel Patrício Pessoa 

817.Bispo Rodrigues Neto 

818.Henrique de Castro 

819.0svaldo Pereua Pires 

820.Jacob Martins do Carmo 

82l.Armando Martms do Carmo 

822.Rannundo Cândido Mendes 

823.Paulo Gonsalves Oliveira 

824.Francisco Carneiro de S.F 

825 .Francisco J Félix R.Jbeiro 

826.Francisco Teodoro da Silva 

827.SebastJ.ão Camllo Sena 

828.Adolfo Maxakali 

829.Ercllio FranciSco Xavier 

830.Jaune 

831.Paulo de França Ramos 

832.Francisca de Souza 

833.Manoel Barbosa da Costa 

834.José Barbosa da Costa 

83S.Indeval José Bras1l 

836.Josael de Lima 

837.Jacinto Rodrigues Pataxo' 

838.Joeilson F. dos Santos 
839.fnclio João ReiS de Jesus 

840.ÍDdia Marlinda 

84l.Antônio F. de Araújo 

842.Maurfc•o Maraglio 

843.Manoel Neto Pereua 

844.Basllio da Conceição 

84S.Jolo Batista Campos 

117 
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846.Docoteu Fones de Sousa 

847 .José Pereira Lopes (Zczlo) 

848.Antônio da Mota Filho 

849.Raimundo N. Neres de Soum 

8SO.Jolo Edson Ferreira Borges 

85 !.Domingos Pereiia Cordovd 

8S2.Severino Moreira de Lima 

853 .I .aclson 

854.Nilo Martins Ribeiro 

8SS.Jolo Antomo dos Santos 

856.Deraldíno Mendes Rodrigues 

851 .Ladislau FI'IDCisco da Silva 

8S8.Pedro Souza de Oliveua 

859.Manuel Paul1sta dos Santos 

860.Francisco Araújo Barros 

861.WelüngtOD C. Z. de Lima 

862.Manoel Gonçalves Ccrqueiia 

863.Almerindo Stecher 
864.Edson C&mllho de Araújo 

86S.Ant.anio Alves de Oliveiia 

866.Raimundo de Jesus Silva 

867.Tomé Serra 

868José de Ribamar Marques 

869.Agostinho Leite 

870.Milton Souza Cruz 

87l.Gedclo Lustosa RibelfO 

872Elias Alves dos Santos 

873.Nestor de Souza Vaz 

874 . .R.auDundo R. dos Santos 

87S.Pedro Mota da Silva 

_876.0smmo Maxakali 

877.0rlando Silva 

878.Rosalino Gomes 

879.José Pemra Santana 

880.Manoel Fillza 

88l.Ãngelo dos Santos d 

882.0eraldo riamuio dos Santos 

883.SebastJilo R. dos Santos 

884.Ciaudiomar 

88S.Lucimar 

886.Eu1iásio Pereiia da Silva 

887.Autônio 

888.Cristina 

889.H6lio Lobato 

890.Sebastilo Panúso 

89l.Ivan Geraldo de Souza 

892.Vicente CIIIUIS 

893.Manuel Jos6 Flores 

894.Manoel A H. Loun!ço 

895.Aiberto G. de AlcAntara 

896.Jolo Femandcs Bczcna 

897 .AntOnio Bispo dos Santos 

898. Virgfiio Serrlo S8CI'IIIIIellt0 

899.Maria Gomi de Souza 
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900.José 

90 l.Antomo Araújo de Souza 

902.Paulo Fontelles de Lima 

903.Januário Santana Lima 

904 Manoel Gonçalves de Souza 

90S.FranCISCO Vicente de Lima 

906.ManoeJ P. do Nascimento 

907.Jolo Moreua de Souza 

908.Raimundo Nascimento Moreira 

909.Eduardo Seabra 

910.José Gonçalves 

91l.Genésio F. dos Santos 

912.Milton Araújo de Souza 

913.1zabete Gomes dos Santos 
914.Antônio de Souza Vianna 

91S.Jolo Passannho "Vintinha" 

916.Sebastllo P. de Souza 

917 Clésio Souza 

918.Felipe Soares de Souza 

919 191aria Demse C. da Silva 

920.José Nonato da Silva 

921.Natanael C. F. da Silva 

922.José Adelmo da Silva 

923.Evandro Cavalcanti 

924.José Severino da Silva 

92S.Jolo Clcero da Silva 

926.Narciso Joaquim da Silva 

927.Manoel V. da Silva Filho 

928.Antômo José da Silva 

929.José Izidro da Silva 

930.Januário R. de Araújo 

93l.Ademir Barreto 

932Jairo Cleso dos Santos 

933.Edval José dos Santos 

934.Josias Ribeiro Gomes 

93S.José Carneiro 

936.Ciaudinei Elias de Morais 

937. Valdemu Pereira 

938.Davi de Jesus Gomes 
939.Diomar Ferreira Maia 

940.Manoel Pedro Richcm 

941.Cenilda L. Ribeiro Richem 

942.Valdu Viana 

943.Antonio De Jesus 

944.José Alves da Silva 

94S.FranciSCO F. da Silva 

946.José Lwz de Oliveira F. 

947.Dalvino Viana 

948.João Ribeiro dos Anjos 

949.Eiizeu Bento Franco 

9SO.Osmar Soares Sindra 

95 l.Lirio Gtosseli 

9S2.Vitalmo More 

9S3.Roseli Corrêa da Silva 

119 



120 ANAIS DO 5,1;.'1/ADO FEDERAL ABRIL DE 1998 

954.Djalma Natabon 

955 Vitono Bittencoun 

956.Juvenal M. de OhveU'a 

957 .Alfrio Narciso de Frc1tas 

958.Djalma Souza Lima 

959.Roque Vieira dos Santos 

960.José Gomes da Silva 

96l.Antômo Carvalho de Souza 

962.Mana Azevedo de Araújo 

963.Alcidcs Lúc1o Luna 

964.Antônio Rodngues 

965.Edvaldo F~ de Almeida 

966.José Augusto A Santos 

967 .Antônio Guilcnnmo de OliVCU'a 

968.Cláudlo Rosa dos Santos 

969.Moisés V1tono dos Santos 

970.Índio Joio Cravun 

97l.Índio Glicerio dos Santos 

972.Francisco Domingos Ramos 

973.Hamilton Santos Moura 

974José Antônio de Oliveira 

97S.Carlindo Pereira de Souza· 

976Jolo Dutra 

977 .Joaquim Soares da Silva 

978.José Dias de Matos 

979.Hcrmes Bispo da Silva 

910.Maria Odete 

-----------------
98l.Jaur Augusto de Campos 

982.Melquiactes 

983.Amauri Loureço dos Santos 

984. Wilmar José da Silva 

98S.Carlos 

986. Y aminar SUI111 

987 .Francisco 

988.Canmdé 

989.Jolo da Silva Ribeiro 

990.Aldcmar Batista da Silva 

99l.Gcnésio Alves de Oliveira 

992José Francisco Martins 

993.Zézmho 

994.Antônio lsmar Alvarenga 

99S.Juscclino Rodrigues Santos 

996.Scvcnno 

997.Raimundo Nonato da Silva 

998.Raimundo Gomes de SOUD 

999.Galdino de Jesus Fagundes 

lOOO.Manocl Francisco Martins 

IOOI.Valdir Ant6nio S. Souza 

1002.Geraldo de Souza 

1003.Edvaldo Ciriaco Pereira 

1004.Jolo Carlos Batista 

IOOS.Antenor Alves MorcU'a 

1006 Francisco de Assis Silva 

I 007 .Antl)ruo Ferreira da Silva 
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1008José Eudes Teixeira 

1009.José Francisco Avelino 

lOlO.Luiz Monteiro da Silva 

lOll.José Soares Silva Filho 

1012.Jolo Domingos da Silva 

1013.Jolo Manuel da Silva 

I O 14.Sebastilo Lan 

1015.Manoel Tomas de Oliveira 

1016.Donald Makuxi 

1017.Henninio Gonçalves Santos 

1018.Sintloriano P. Oliveira 

1019.Edgar de Souza 

1020.Valdete Pereira Dias 

102l.Osmundo Góes Ferreira 

1 022.José Carlos Carvalho Santo 

1023.José Vicente dos Santos 

1024.Sebastilo M dos Santos 

1025.Penno Moreira 

1026.Francisco V. Alves OliveJra 

1027 Vicente Cavalcante Holanda 

1028 Gennmiano Fernandes Souza 

1029 Paulo Dam11o TristiO 

1030 Verino Sossai 

103l.Valdfcio Barbosa dos Santos 

I 032. Wilson da Silva 

103 3 .Joio Carlos Francisco 

1 034.José PereJra 

1035.José Rocha Moraes 

1036.Ralmundo Procópio 

1037.Eunco Paulo dos Santos 

1038Anaruas G. do Nascimento 

1 039.Maria Benedita Pinheiro 

1040José Oliveira 

104l.Donato Cardoso 

1042.Cuiabano 

1043.Fusclo 

1044.0swaldo 

1045.Paulista 

1046.Mineiro 

1047.Herculano P. Silva 

1048.Raimundo Nonato da Silva 

1049.Assis Vieira de Souza 

1050.Atemar Resende 

1 051.Moacir de Souza 

1 052.B81ardo Medeiros 

1053.Manoel Batista Neves 

1054.Severno Francisco OliveJra 

1055.Miguel Capixaba 

1056.Paraná 

1057.Raimuncio Nonato Borges 

1058.Reginaldo Oliveira Chagas 

1059.Antônio Lopes da Silva 

1060.Hennque Cristo de Carvalho 

1 061.Sevenna Rodrigues Franca I Dona Bila 

1.:!1 
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I 062.Luzia de Bnto 1089.Vicente Rodngues da Silva 

1063.Francisco Cardoso Macedo 1090.Antômo Carlos de Sousa 

1064.Luis Colanno de Alme1da 1 091.Homero Patricia Re1s 

I06S.Fiav1o Ribeuo 1 092.Aguzmar de Tal 

I 066.Ezcquiel de 01Jve1ra I 093. V alter BBJcma Silva 

1067.Jolo Pescador I 094 Raimundo Joio Sabino 

I 068.Aurelina de Carh Garc1a 1095.Raunundo Nonato Souza 

1069.Eder de Carh Garc1a 1 096.Aldionor Cardoso da Silva 

1070.José de Jesus Santos 1097.Gentil Rodrigues da Silva 

1071.Neusa de Concciçlo A1me1da 1098.Armando Olivcua Viana 

1072.Mansa Rocha I099.Aionso Süvcstte Gomes 

1073.Marcos Toledo llOO.Gullhcnne Pedrosa Pereira 

1 074.Alcxandrc Batt1stelle llOLJanuáno Emidio dos Santos 

107S.JBJro Rohde 11 02José Natal Romao 

1076.M6rcia Souza Il03.Amantmo Martins de Souza 

I 077 Manocl Adüio Mal1sque 11 04.Aidete Gonçalves da Silva 

1078.01ivio Albani 1105.Tcodoro Pereua dos Santos 

I 079 Milton Santos Souza Jl06.Wanderlin Toms Pinheiro 

1080.Martmho Antômo da Rocha 1107 .Oncy Ribeiro Pereira 

I 08I.Adálio Rodngues Il08.Scvcrino Bernardino Gonçalves 

1 082.R.tcardo José dos Santos 1109.Élio Marins 

1083.Juracl Félix da Cunha 1110.Crcuza Cardoso de Olivcua 

1084.Carlos Augusto Lmo Silva llll.Francien1 

1085 Valdevmo de Souza 1112José P. Martins de Souza 

1086.Ambrósio Tavares de Jesus 1113.Raimundo Ferreira de Souza 

I 087 Nécio Mana dos Santos 1114 Matias 

1088.Herculano dos Santos 1115.Cccfiio de Cunha Souza 
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1116.Antómo 

1117 .Otamu Carvalho dos Santos 

1118.Bras Antõmo de Oliveira 

1119.Ronan Rafael Ventura 

1120.Dommgos Pereira de Abreu 

1121.José Canuto de Oliveira 

1122.Paulo Canuto E. Oliveira 

1123.Juvenil Ventunl Pontes 

1124.Sebastiao Francisco Silva 

112S.José G01ano 

1126.Juarez 

1127.Jacmto 

1128 Cipó de Fogo 

1129.0leriano 

1130.Antônio Cinta Larga 

113l.Joao Duí 

1132. Valdemar Diomsio 

1133.Índio Antômo G. da Cruz 

1134.José Hélio da Silva 

I 13S.Caclque Abdon Leonardo 

1136.Abdias Joao Atikwn 

1137.lremo de Souza Nascimento 

1138.José D1as 
1139.Juca (José Cabeça) 

1140 Ges1valdo Gomes Alves 

114l.Devanu Pmto Soares 

1142.Carlos Alberto Fernandes 

1143.Moac!r Fernandes 

1144.lvo Antómo Schnutz 

114S.Armando Pereua Fre1tas 

1146.Índio Macuxi Mãno Davis 

1147.Índ!o Macuxi Damiao Mendes 

1148.Caclque Yanomani Loureço 

1149. Y anoman1 Alberto Sanumâ 

11SO.Derli Cardoso de Oliveira 

li 5 l.Iosé Otacflio dos Santos 

11S2.Manoel Nicâcio-Manequmha 

11S3.Abdias Gonçalves de Jesus 

11 S4.José Antôn1o C. da Silva 

11SS.Joaqu~m Rodrigues Santos 

1156. Valmu Rodrigues de Souza 

11S7.Cipnano"José dos Santos 

11S8.Idelbrando P. Lourenço 

11S9.Valdinuro Pereira C. Sales 

1160.José Clâudio 

116l.Manoel da Conceição 

I 162.Rannundo Mangueua 

1163.Valdemiro Souza -GuaJajara 
1164.Franc!sco de A Ferreira 

I 16S.António Tavares Roque 

1166.Manuel Miguel Teixeua 

1167.Pedro Jacob dos Santos 

1168. Vanderlei Moreira Borges 

1169.Cícero Caetano da Silva 
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1170 Expedito Ribeiro de Souza 

117l.Scbastllo Ribeiro da Silva 

1172.Derus de Jesus Ribetro 

ll73.Raimundo Souza Neto 

1174.Manocl Ribeiro dos Santos 

1175.Berto Pcretra da Costa 

1176.José Félix do Nascunento 

1177.Antõnio Perdido 

1178.RalmUDdo Barbosa Santos 

1179.Mauro Camctro dos Santos 

1180.Francisco Nunes de Souza 

118l.Baiano 

1182.Raunundo AntOruo de Souza 

1183.José N~ da Silva 

1184.Jos~ Carlos Bezerra 

1185.DJalma Tome dos Santos 

1186.Lufs AntOruo da Silva 

1187 .Joio Prestes 

1188.Dorvalino Ferrctra Santos 
1189.Julia Sybrux Wojcik 

1190.Estanislan Wizbiwski 

1191.Scbasttlo Andrade de Uma 

1192.0lavo Paulo da Silva 

1193.Leodoro Ferrctra 

1194.Ncuroni Pinheiro Machado 

1195 Vilmar Brizola 

1196.Etelvmo Campos (Tete) 

1197.Jose Jorge Andradc-P11ra1ba 

1198 Pedro Araújo Tctxetra 

1199.Severo da Silva 

1200.Juvcnal Ferreira Lima 

120 1.Franctsco Jerônimo Silva 

1202.Manocl de Jesus 

1203.Sõma 

1204.Sccundmo Soares Costa 

120S.Terezmha C. de Oliveira 

1206.José Alves Vasconcelos 

1207.Manocl Gomes (Manczlo) 

1208.Dormngos Mendes Cardoso 

1209.Jolo de Tal (Joio Doido) 

1210.José Pcretra da Silva 

12ll.FranciSCO de Tal 

1212.Ratmundo Crente 

12l3.Antõnio Simlo 
1214.Lounval Cardoso Rodrigues 

121S.Luzr.o Fernandes de Souza 

1216.Luiz 

1217.Julio Marinho Lopes 

1218.Ageu Soero Gomes 

1219.Julieta Pereira Suriano 

1220. Vilmar Barbosa Lima 

122l.Eduardo Alves da Costa 

1222.Sevenno Adclino de Souza 

1223.Ant0mo Calixto da Silva 
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1224.José Rómulo 

1225.José Everaldo R. Bispo 

1226.Josenilson José da Silva 

1227 José FranciSCO Lins 

1228 Antômo Alme1da Pessoa 

1229.José Barbosa de Andrade 

1230.LUIS AraújO (Luisão) 

123l.Pedro Fellc1o dos Santos 

1232.Aménco bolores Matoso 

1233.José Lemos de Souza 

1234.José Alves Machado (Juca Padre) 

1235.Valdir de Souza V1eira 

1236.Antômo Joceli Correia 

1237.Juventino Oliveira Santos 

1238.José Nascunento Amaral 
1239 Paulo César Vinhas 

1240.José M1guel Pinto 

124l.Raunundo Reis 

1242.Antônio Alves Cruz (fimbó) 

1243.Antõmo Cmmlo Lima 

1244.Chlco Panasqneuo 

1245.Donval Carlos Oliveira 

1246.Romildo Conceiçlo Barbosa 

1247 Sebast1lo Francisco Oliveira 

1248.Márcio Antônio Nascimento 

1249 Gllmar Sauer 

l250.Valdeci Alves de Oliveira 

125 l.ArnaJdo Delcldio Ferreira 

1252.FrancJsco Coelho da Costa 

1253.Aifm .~ves Fagundes 

1254.AlcebJades Anjos Santos 

1255.1nácm Batista da Silva 

1256.João Mana da Costa 

1257 Apancm"vites Farrapos 

1258 Jose Pereua da Silva 

1259 Odau de Jesus 

1260.ChiCO Preto 

126!.Ch1co Moreno 

1262 João Pedro 

1263 Bmxmho 
1264 Cupun 

1265.Artur Rufino dos Santos 

1266 Mârc1a M.Eugêma Carvalho 

1267 Odete l"!ledeiros Cavalcante 

1268.Amànclo Franc1sco Dias 

1269 Manoel Augusto Silva Filho 

1270.Gilson 

127l.Dimz Bento da Silva (feJXCirinha) 

1272.José Benedito 

1273 Valdom1ro Olegário Silva 

1274Amauri 

1275 Ademar More1ra da Silva 

1276 José dos Santos Launndo 

1277 Joac1 Rodngues da Silva 
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1278.Raunundo F. de Oliveira 

1279.Lutz Augusto de Castro 

1280.Zilda de Jesus Silva 

128l.Manoel Bonfim Bastos 

1282.Elisney Ferreira Carvalho 

1283.Manoel Arari 

1284.Djalma Soares Penha 

1285.Valdir delgado 

1286.Joaquim Neto Gomes 

1287 Valdivino Mendes 

1288.Francisco Rodrigues 

1289.Francisco Carvalho 

1290.Josiel Alves Lima "Rosi" 

129l.Elias dos Santos Dreher 

1292.Velho Manoel 

1293.Francisco Lima de Jesus 

1294.Edmar Viana Pereira 

1295.José Ferreira de Souza 

1296.Raimundo NOD&to(Frederico} 

1297 Jaime Santana Filho 

1298.Geraldo de Oliveira 

1299.Newton Coutinho Mendes 

1300.Ceará 

1301.Domingos Inácio dos Santos 

1302.Moacir Rosa de Andrade 

1303.0smar Barbosa 

1304.Pedro Conceição dos Santos 

1305.Jose Martms dos Santos 

1306.Gilvan Cameuo dos Santos 

1307.José Divino Pereira 

1308.Ant0mo Teles Saraiva 

1309.Aicma Gomes Barbosa 

1310.José Sabmo de Sé 

1311 lvaldo Sevenno da Silva 

1312.Janama Domingues Freitas 

1313.Ant0nio Ferreira da Silva 
1314.Lwz Carlos Voltolm 

1315.Gaúchinho 

1316.Joao Matias 

1317.Antônio Matias 

1318.Jolo Mana Weber da Silva 

1319.Aparecido Rafael Jordlo 

1320.Ant0nio Donizete da Silva 

132l.Osélas Gomes de OliveiJ"B 

1322.José Cindido de Oliveira 

1323.Benedito Rodrigues Andrade 

1324.Francialdo Souza. Nascimento 

1325.Maurfcio Batista da Silva 

1326.Raimundo Noaato de Jesus 

1327.Maleus Marques Bastos 

1328.Felicio Medeiros Filho 

1329.Geraldo Carlos RibeirO 

1330 Edimar Frich 

133l.Ant0mo Alves Freitas ("Beja") 
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1332.Edilson 

1333.Francisvaldo Cardoso Oliveira 

1334.Mineiriuho 

133S.Francisco Nunes da Silva 

1336.Abdias 

1337.Jolo Menezes 

1338.Waldemir Brito 

1339.Bigode 

1340.Sebastiilo 

1341.Raimundo Conceição Nascimento 

1342.Guilherme Franc1sco de Sales 

1343.Maria da Cruz 

1344.Alexandre Roberto Castro Cortcz 

134S.Jollo Paulo Gomes 

1346.Vanessa dos Santos Silva 

1347 .Nelsi Ferreira 

1348.Ênio Rocha Borges 

1349.José Marcondes da Silva 

13SO.En:ílio Oliveua Campos 

13Sl.Odilon Feliciano 

1352.Ari Pinheiro Santos 

1353.Alcino Correia da Silva 

1354.Sérglo Rodrigues Gomes 

13SS.Manoel Ribeiro (Nelinho) 

1356.Antônio dos Santos de Jesus 

1357 .Raimundo"Pereoa de Paula 

1358.Salvador Gomes de Souza 

1359.José Domingos Bezerra (Duquinha) 

1360.Antômo Silva 

136I.Dommgos Sousa Bnto (Neto) 

1362.Américo AraúJo Martms 

1363.Adailton TeiXeoa Dourado 

1364.Lourival dos S. Fernandes 

136S.Jane de Olive1ra 

1366.Tiago de Oliveira 

1367.Joslas da Silva Barros 

1368 OtalmU" da Silva Barros 

1369.José Ribeiro 

1370.Maria Lúcia Ribeiro 

1371 AltamU'O Ricardo da Silva 

1372.Antônio Costa Dias 

1373.Raunundo Lopes Pereua 

1374 Leonardo Batista Almeida 

137S.Graclano Ollmp1o Souza (Badé) 

1376José Ribamar Alves Souza 

1377 Oziel Alves Pereira 

1378Manoel Gomes Souza (Leiteiro) 

1379 Lounval Costa Santana 

1380.Antõnio Alves da Cruz 

1381.Adflio Alves Rabelo 

1382.Jollo Carneiro da Silva 

1383 Antônio 

1384 José Alves da Silva 

138S.Robson Vitor Sobnnho 

1~7 
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1386.Amãnclo Santos Silva 141l.CélioAivesPanlo.JaCorrêa 

1387 Valdem1r Ferre1ra da Silva (Bem Te,Vi) 1412.Reinaldo Félix "'Pcdo" 

1388 Joaquim Pereira V eras 1413Joilo Fermra Luna ''Bentlvi" 

1389.Jolo Rodrigues AraúJo 

1390.Antõnio Carlos "Bavtinho" 

139l.Raunundo Nonato "Barbudo" 

1392.Manoel Soares de Souza 

1393.Sebastiao Paulo de Miranda 

1394 Manoel de Jesus Gonçalves 

139S.Antõnio do Bira 

1396. "Paulista" 

1397.Eli Anastácio de AraúJO 

1398.Franc•sco Souza da Silva 

1399.JauricJTon Amado Cristo 

1400.AntôDJo Alves da Silva 

140 l.Zenilda Pereira Santos 

1402.Satumino Ribeiro dos Santos 

1403.Franc1Sco da Conce1çilo (Ch~clo) 

1404.Lino Borges de Aquino 

140S.Serafim Pereua Gomes 

1406.Raimundo Guimaries 

1407 .Ailton César Reis 

1408Jcsé Júlio Rodrigues da Süva 

1409.AnU!mo Fcncira Filho 

141 O.Anl&uo Souza Barros 

1414.Raimundo Ferreira Melo ''Pc:mambuco" 

141S.Manoel LuJZ da Silva 

1416.1nácio José da Silva 

1417.Pedro Augusto da Silva 

1418.Cíccro Gomes da Silva 

1419.FulgênCIO Manoel da Silva 

1420 Vandc:rlei das Neves 

1421José Alves dos Santos 

1422JDR Arnaldo dos Santos 

1423.Edgar Alfredo Becker 

1424.Jolo Batista dos Santos 

1425 .Joaquim Azevedo 

1426.Cosme MunJZ da Silva 

1427.Maria Conce1çilo Rosa de Jesus Souza 

1428.Gonçalo Costa da Silva 

1429.Paulo Pereira dos Santos 

1430.TeodomJTO Ferreira dos Santos-

143l.Onalfcio Araújo Barros "Fusquinha" 

1432.Valentim da Silva Serra "Doutor" 

1433.Sebasblo Camargo Filho 

1434.Adelson Silva de Brito 

143S.Sadi Padilha 



ANAIS DO SENADO FEDERAL 

• O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocinro) -V 
Ex". será atendido nos tennos do Regrmento Interno, 
emrnente Senador Eduardo Supl~cy. 

Concedo a palavra a nobre Senadora Benedtta 
da Srlva 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (BIOcoiPT-RJ 
Pronuncra o segurme drscurso Sem revrsão da ora· 
dora.) - Sr Presidente, Sr's. e Srs Senadores, 
presto a mrnha homenagem a esses que tombaram 
em defesa de um pedaço de terra para plaMar e co
lher. Assoe~o-me também ao pronuiiCIIlmeMo do no
b<e Senador Eduardo SupiiCY, e o laço com a con· 
VICÇão de que o Brasrl detém um recorde que nos 
envergonha - o maror nível de concentração de ter· 
ra. São dados lomecldos pelo INCRA, que mostram 
que 2% dos propnetános rurars são donos de maiS 
de 50% das tenas. Essa c:oncentração provoca 
grandes IIIJUSIJçaS que, somadas a OUIIOS fatores. 
expulsam os trabalhadores do c:afT110, formam lave
laS nos grandes centros urbanos, agravando o de
sanprego, rmpedrndo uma maiOr produção agrícola. 

A l"ostória da luta pala terra em nosso País, so· 
bnl a qual jé. 1M! oportunidade de falar, tem sido es
cnta com sangue. Não foram poucos os que até 
agora tombaram patos seus Kle&JS, enumerados aqur 
pelo Senador Eduardo Suplo:y, que rncluru também 
os mortos de Eldorado doS Car&Jás e os de Corum
blara. Foram presldemes de SlndiCIIIos, foram mu
lhefas, foram cnanças que tombaram. Segundo de
nllncra de Pastoral da Tena, de 1985 a 1995 foram 
assasSinadas 922 p&Rsoas no campo, sornando-se 
820 r&giSiroS de tentaiNBS de assasSinato e 2.412 
ameaças de morte. 

Em razão deSses cnmes, tanmém jé. drsse aqur 
o Senador Eduardo Suplicy, das 56 pessoas que fo
ram processadas, tAo-somente 7 foram condenadas. 
Portento, a "'"unidade tem camonhado ao lado da 
violência e tem servido de estimulo às novas açõas 
cnrmnosas dos lallfundlános, que contem Blnda com 
um Poder Judlcláno lento na apraci&Ção dos 1111giOS. 

O Governo Fernando Hennque Cardoso cha
gou a admitir a gravidade da questão lundlâria sem, 
entretanto, encammhar soluções, alegando falta de 
IIICUrsos. Mas esse argumemo cai por tena quando, 
utilizando-se de diSCurso em delwa da confiança no 
SISiama financerro, o PresrdeMe destrna m&IS de 
R$20 brlhlies para salvar banqu&lros, perdoa dívidas 
de lazenderros rnadrmplentes e utrhza R$14 bUh6es 
para o pagameMo de JUro& e seMÇOS da dívida ex
terna Não é drnherro que falta, mas vomade potibca, 
sanslbdrdade para atender o povo. A polftrca gover-

namantal cada vez mars está comprometrda com 0$ 

ncaços do Pars e do extenor. 
O MST conte com o aparo da oprnrão públrca, 

arnda que se querra drzer que não. Hoje, o MST não 
é urna organrzação que esteJa lrgada a partido pohlr· 
co algum Ele levanta a banderra da reforma agrána 
que todos queremos nesle Pais. E ele não está sozr
nho, porque sabemos que participarão da manifesta
ção do dra de amanhã vénas rnstl1uições, a começar 
por rgreJ8S - e a rnanrlestação não sará apenas na· 
ClOnai, mas mundial, jé. que outros pai- estarão 
envolvidos. Haverá mclusNB rnanftestações nas por
tas das embaixadas O MST impOs -rsténcra à en
trega do valiOSO patnmônro nacronal e manfteslou
em vános mameMOs da vida politrca brasrlerra. 

O art 184 da Constl1urção Federal drz: 
An. 184 Compete à Unrão desaprop1ar por rrr

teresse social, para lrns da reforma agrána, o rmóvel 
que não esleJB cumpnndo sua função socral •.. 

E é desse pomo que pane a ação do Movimen· 
to dos Trabalhadores Rurars Sem-Tena. Há também 
a prerniSSB pollbca de que o Governo não deve rep
resentar apenas os rnteresses da el11e. O MST tem 
dl1undKio o seu slogan, e ternos acompanhado as 
suas lutas. 

A data escolhida pelo Movunemo para a cha
gada da man:ha a s-nra, o dl8 11 de abnl, é srm
bólica Nesse dra completa um ano o mas• re de 
19 trabalhadores rurars em Eldorado dos Cal&lés. O 
ato públrc:o promovido na Praça dos Três Poderes é, 
portaMo, comra a VIOlência e a ~nidade, luta que 
rr erece o aparo de todos os b-rleiros. 

Se há algumas diStorções nessa mobilízaçio, 
nesse movrmento. temos que corngi-las, de forma 
democrálrca, porque não podemos, de maneira algu
ma, acertar urna radrcalrzação que pune os trabalha
dores ruraiS do Movrrirãmo dos Sem-Terra. mas der
xa à solta aqueles que têm aasassrnado os trabalha
dores. 

Ternos que resolver a queslão lundléria. ~ 
dl1o que não será calando a boca ou anrqudando ou 
deslrurndo esse rnovrmemo que atacaAifiiOS a rarz 
do problema. 

VMKnos num País rnJUSto, com uma alta corr
cattração de renda, um Pais onde tá exchrsão so
cai, em que as oportunidades não são rguars. Nilo 
compactUamos com vrolêrlCIB, seJ8 de um lado, S8Jil 
de outro, mas sabemos, ~J!~rleilamente, que vrolêncra 
gera vrolénc~a. 

Queremos paz na tena, e não apenas ,_ 
pequeno pedaço de tena que o Movrmertto busca, 
mas na tena chamada Brasrl, n- terra que, desde 
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GIM&Is, foi onlenado que ocupassemos. A ocupa
çlo da fehio é uma COISa dMna FICO preocupada 
quando queremos destruor a poastbllidade de que o 
ser humano ocupe a terra. Temos e que acabar com 
a VIOiênca em nosso Pais, para que cada ctdadão 
bnlslleor-o tenha o dorarto da poder morar em um pe• 
daço da terra; temos que acabar com os grarides la· 
tHilndtos, para que possamos dMdor com ~gualdade 
Isto é humano, tsto é cnstio. Enche• a face da terra) 
diz o Gê1 1· ' Mas é axatamente nesta vida que te• 
mos que encher a face da terra Dogo ISIO porque; 
segundo a mtnha lilosolla, a vida não termtna aqu, 
ala tem conhnuidada dapols da morte, e, certement
te, não com - inrushÇB que ho1e detectamos na 
nossa IIOCMICiade, nas pollbcaS que a cada diB são 
trnplenattadas, muito tnrustas. 

o.,_ o nosso apo10 a esse povo saindo, que 
tem pe=ado, nio com os pés enxutos, por esse mar 
wnnalho eles astAo camnhando sobra um mar 
vermelho. E os membros dos Poderes ExecutiVO, 
l.egallaliiiO e Judlcláno temos que dar um basta nas· 
se IIIUaçiio. 

Primeiro, temos que cumpnr a ConstrtuiÇáb 
braslleinl, segundo. o Governo tem que ter vontade 
pollbea para fazer a reforma agnlne e os aseenterrleft
kla nec a ' io8 r-. Pala; lercaoro, ternoe que lazer 
JIIMJÇR. não podeltiOS corMVer com a trnpunidada 

Onlam a ClmaJa dos Oeputados, Rlnda que 
por urna difeiBnÇR - podariamos diZer - ITIUIIo pe
quena - "sim" e "não", deu um passo para que 
não pelllêsseniOS a credibilidade e também p8la 

que se lizllsse JIISbÇa. MaiS do que seu patnmõno 
matenal, pr-. perdemm vidas' Sena mportanle 
que esta casa Jll--dl se lazer um gesto como aquele 
que paJtJu ela CAmera doa Oeputadoa. Esperemos 
que o comportamento de todos os Deputados e Sll
nadonls paaaa ser sempre este. quando houver in
jU811Ça, qua J10118111110S comg1-la naquilo que nos 
competa, conciliar as posçl!es e cnar cooldtç&ts 
para que haja paz na Terra! 

Sr. Ptasidente, Sl"s. e Srs. Senadoras, não po
daria canduir o meu pronunaamento sem arrtea fa
zer Lma c:oneoderaçlo a reape11o do que houve no 
R10 de Janeiro, que culmtnou com a morte da Ana 
Carolina. uma JDVII"' de 18 .-. O que ocorreu a 
- (0118111, que acompanhava sua pnrna Ana P•la 
e lol barbaramenle aasasstnada no Roo de JanMO, 
me- aqut urna avaliação. 

NID poidemoa, de forma alguma, acertar a mor
te dessa pvem que teve sua vkla cedada. Nio qlJe· 
ramos procurar culpados apenas no Governo, n1as 
queremos que ambos assumam a rasponsebolidade 

pela lalla de segurança que 110]8 tmpera no Estado 
do 'Ato da Janetro Etl6a moça que penleu a sua 
vida, e de quem estamos falando, faz parte de urna 
1tsta do tamanho, quero crer, da que !01 Ilda pelo Sal
nadar Eduardo Suphcy de mortes no campo CreiO 
que ha um numero quase que tgual de mortas no 
Estado do R10 de Janetro, em conseqüênCia da falta 
de segurança. 

t: uma trrasponsabllidade que !quem bngando 
devido ao momento elettoral, quando preasamos 
que haJ& segurança soetaJ e econ6mtca. e segurar~
ça ostensiVa As ruas estão prattcamente VRZ18S en
quanto se diSCUte qual é a competênciB das policu. 
Estamos sem proteção num Eetado onde eXBtem 
Governos muntetpal e eatadual A PfB0C1 ipllÇAo asbl 
voltada pura e stmplesmente para o ano de 1998, 
para quem tem e melhor propaganda na televiSão. 
para quem dtz que realrzou delemHnadas obras, que 
nio oferecem segurança alguma, porque não se 
pode ter carro e não se pode trafegar pelos túneos. 
Nio há segurança no Estado do R10 de Janettol 

Além diSSO, é piBCISQ que haja outros ltpos de 
segurança naquele Estado. Aquela moça, antes da 
falecer, PIBCISOU de socorro e fot atendida por urna 
~ altamente preparada, que, com esforço, fez o 
que davena fazer. Porém, o hospital não dtspUnha 
da tnlra-estrutura necassána. O par daquela moça 
que teve a trdeltcidade de ser aasaastnade é um ern
praeano de alto poder aquiSiltvO, que p6de gaartar 
R$5,6 mtl para que sua filha pudeese ser atendida. 
Ele é um nco empraséno, e o hoaptlal em que sua fi. 
lha lot atendida é publiCO e atende a metun11 da po
pulação desempregada e assalanada. 

Vamos observar o que realmente está aconiB
cendo com a sallde pravenbVa, com o tllllarneniO 
que a área de sallda está olet-Ido no Estado do 
RIO da Janetro! Como os pobres poderio sobnlvtvar 
- sttuação de msegurança do Estado do RIO de 
J......., e com a feita de sta~lo? 

PataCB-111B que, nesta sessão, len!mos que 
tratar apenas da questio da vtalêncta. Hoje, estAo 
a.tdo JUlgados aqueles que IIZ8rarn um grande maa
sacre em Vtgáno Geral Até agora, todos são tiiOCIIII

tes. TMI opottunidada de atendar, não ~ 
te, mas como cidadii, uma moradora dessa favela do 
Estado do RIO de Janetto. Praatet seMÇOS àquells 
lamHIBS que toram diZimadas, massacradas e 1111118S· 
srnadas. Esse fot um dos cnmes mats bátbaroa e 
!nos J8 comeltdos ai•' 

Vou falar novamente aqur do t.-nunho de 
urna memna dessa favela CIBIO que. naquela oca
Silo, ftz menção a esse fato V Ex's me ouvtr&o 
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pela segunda vez. Uma pequena menrna, com um 
bebê no colo, VIU sua família 1nta1ra ser assassmada; 
rnorraram seus paiS, seus avós e todos os que esta
vam em sua casa naquele momento Havl8 três 
cnanças na casa uma men1na de sete anos de Ida· 
de, um men1no de dez anos e um bebê. Os assassi
nos se olharam e se perguntaram se matanam ou 
não aquelas cnanças; um doa assass1nos resolveu 
que não as matanam, porque OUVIram-se tiros e eles 
chagaram à conclusão de que a comunidade estava 
raag~ndo. Eles salram apressadamente, e a memna 
p6de ver o rosto de um deles. A memna pegou o 
bebê e começou a andar pelos talhadoa a balar de 
porta em porta, mas nenhum morador da favela se 
etnMa a atandã-la naquele momento Aquela meni
na fo1 cam1nhando, até que, mudO diStante dal1, con
seguiU se JO!Iar do telhado de um doa barracos com 
o bebê e seu primo. Depo1s, a men1na foi intanaga
da. Perguntaram-lhe se bnha Vlslo a cara doa poll
aaas. A men1na raspondeu - não me esqueço disso, 
porque acompanhei aquele depcxmento - que eles 
não eram homens, mas s1m blchoa. Verdadelramer~-
18, eram biChos aqueles que fizeram aquele massa
cra• Agora, eles es1ão sendo JUlgados. Esperamos 
que se faça JUstiça! 

Sr. Prasldanla, s.-s e Srs. Senadoi8S, para 
concluir, nio posso deocar de "'91Strar o transcurso 
da Semana do lndK>. Ontem, 11ve oponu .. dade de 
parllc1per da ebenura de uma exposiÇão, ocasião em 
que os lnd1os apresentaram seus cantos e suas dan
ças. o que mudO nos alegrou. MaiS do que ISSO, os 
lndK>S estavam faslaJBndo a demaiCBção de algu
mas de suas temos. Estavam também dando uma 
demonstração de que eles não são apenas aqueles 
que e8IAo se matando, confonne publicam os JOI'· 
nais Eles tanmém são aqueles que, desde os pn
meii'OS di8S do descobnmento, estão construindo o 
Brasil Eles querem que o Governo cumpra a meta 
que se ~rometeu a abnglr na demarcação de 
suas terras. 

O Conselho de Articulação doa Povoa e Orga
nrzações lndlganas do BraSil - CAPOIB - e o Con
selho lnd•gen•sta MISSK>náno - Cim1 - estarão tam
bém fazendo uma manifestação de protesto no pri
meirO ano do assassinato do lnd1o patax6 Gald1no 
.leais dos Santos, polque entendem que não se fez 
JUBIIÇII em relação ao que aconteceu com o lndlo. 
Nlo esperamos que a concepção dessa men1na de 
sem anos, que diSse que aqueles pol1CI81S não eram 
homens, eram bichos. S8J8 acatada pela nossa Justi
ça; que ela não lanha essa mesma concepção. de 
que lndlo não é genta. 

Sr. PI8Sidente, S,OS e Srs. Senadoras, peço o 
11191S1ro, na mtagra, do meu pronunaamanto, jé que 
o faz de ImproVISO. 

Muno obngada 

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO 
DA SRA. BENEDITA DA SILVA: 

Senhoras e Senh01es Senadores: 
Representantes da diVBrsas entidades, entre 

alas ABRA, MST, CIMI, CNBB, Caritas, Núcleo 
Agláno do PT, Pastoral da Juventude Rural, decidi
ram por uma manifestação nacK>nal, no 018 17 de 
abnl, em prol da Reforma Aglána Camponesa. FICOu 
decidido urna mandestação ao ar 1MB, com a partiCI
pação do rnaK>r, número de pessoas possível, que 
devera concentrar-se pnnapafménte em frente o 
STF e o Palâc10 do Planalto, SlmboiWUido o JudiCiá· 
no e o Governo bras1le1ro. HOJB, às 15, horas, selá 
concedida entreviSta colebVa em fnmte ao STF das 
entidades ligadas ao Fórum NacK>nal pela Reforma 
Aglána e Justiça no Campo, com a partiCipaÇão de 
representantes da delegação da entidade "Desen
volVImento e Paz", do Canadé, que V8IO ao Brasd 
trazer 40 mil cartões postaiS escritos por canaden
ses e endereçados ao p18Sideme Fernando Henn
que Cardoso, cobrando o fim da 1mpunldade e a rea
lazaçlo de urna ampla refonna agréna. 

A com~ssão falá uma v1gi118 em frente ao STF, 
onde serão colocados 22 canrões. SlmboiiCBmente 
representando os 19 sem-tarra assass•nados em El
dorado do CaraJés, Sul do Pelá, em abril de 1996, 
os doiS serr~-terra assassinados em Parauapebas, 
no úlbmo d•a 26 de maiÇO; e o lnd10 Gafd100, morto 
em abnl do ano passado. Os CIIIXiies serao cobertos 
por uma banda1ra, cor de terra, com Inserções do 
!.,a "Pio, Terra e Uberdade- Campanha Global 
pela Reforma Aglána - Relonna Agrána Jli.. • 

Os representantes do mDVImeniO quen~m uma 
audilnaa com o mrustro Celso Melo, do STF, para 
cobrar nova postura do Judicláno em ralaçiio aos as
sassi'IBios no campo e aos processos de desapro
pnação, com en!Tega de certa e dosSiê """"" sobre a 
ltiofêiiCia no sul do Pelá e O andamento do piCo SSO 

de apuração doa rasponséveiS em Eldonldo do Cara· 
)ás As VIUYeS dos serr~-terra BSSBSSIIalos eslalão 
p!esantas, como os fendes no massacra. Hevalá ma
nilastação e o despejo de 132 cruzes em flenta ao Pa
léclo do Planalto, SII'TtxiiiZando o número de BSSaSSI· 
nados no campo bras1le1ro desde que o presidente 
Fernando Hennque Cardoso assunuu o governo 

Aprovartando a "Semana do lncio" a Capolb e 
CIMJ estão raeflzando manilestações. num protesto no 
pnme1ro ano de assassmato do lndK> Galdmo Palalló. 
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• Focou decidido que o Dia 17 de Abril, será o 
"Dia lntern&CIOI181 de Lula camponesa Contra a VIO' 
Iênci&) a as Pollbcas Neol1banus" Nossa luta, ne 
Senado Federal é por urna Reforma Agrána, E"""" 
go a pela Moradia e Fm da Impunidade no Campo. 

Nio é somente Brasília O RIO de JIUIIIIIQ. 
corno a C8pllal Intelectual do Brasil, também .-. 
nesta luta. A CUT/Rio, o MST e o Movimento Comur 
niténo organizaram um grande ato......,. na Cent,_. 
do Brasil, palco de Importantes atos na hllllóna ~ 
pais. com uma programação que c:c>1111f8811de um+ 
passeata com valas acesas, que seguirá até a ~ 
de Valores, onde será feRo um ato de protesto, q\ljl 
se repelirá na Candelána. A passeata prosseguirá 
até o prád10 da light Os mal"llestantes vio ca...._ 
um total da 19 cancões, lembrando os sem-lena -
aass1nados em Eldorado dos CaiBJIÍS 

Em outras palias do mundo, haverá manfesta. 
ç6es contra as InJustiças prabcadas no campo. Eslikl 
confirmadas manifestaç!les em frente às embaara
des blliSIIeiras na Alemllnha. Austna. Bélgica. Fran
ça, Filipinas, (ndi&, no MéxiCO a em Honduras Hf. 
axpectabYas que ee l'8llllzam atos em ma• de 5CI 
palses As embelvadas seria cercadas com ara.,. 
farpado a entregue ao entlancador uma pabção 111-

temaciOnal Todas - manifestaçães man:am o 
lançamento de Campanha Global pala Reforma 
Agrána no BraSil, uma IniCI&bva de movimentos cam
poneses de vános palses. 

Em recenta Setmnário de Reforma Agntna. De
sen!IOhnmenlo a C<dadama, proiTIOYido pelo GovartiC) 
Federal, o MmiSIIo do Pfarletamento (AntóniO ~ 
d- que "a reforma agrána nio desempenha ~ 
IICOfiGmiCo algum". Na wrdade, esta é a oooiCIIPÇio 
~lamente rniiJOriiáne dentro do Govenno f'eman. 
do Hennque Canloeo - ou 118111 - a reforma agrárill 
dave - concebida no lmbdo das po/ltlcu SOCIIIjr 
~a nio como um dos prognunas futl
damel , IS para a ~ de empt&gO, IIHida, ds-
11811tdmwnl0 ec:on6mico a SOCJIJJ. 

Venficamoe que l88lda ai uma divergência p,. 
IIIIWIIII" entra os sa1on1a da SOCI8dade que dafeudalh 
a reforma agrána a satoras do Govenno, que parlerll 
do pnr~eip10 que nio axillta problema fundiáno nb 
Pais a que a reforma agrána nio é uma das condi· 
çiles para B retomada do CIIIIK"manlo IIOOIIOmtco 11 
SOCial do Brasil. E nio aerá surpresa que, no boJO de 
sua políbca SOCial compensatóne, o Govanno cu"
as matas de assentanw1to (Incluindo a ragulanza
çio de fam1has Já nseldenlea) collbdas no aeu prO
g- de govenno: 280 mi famiii&S. Multo rnaB pala 

praaão sOCial organiZBda e para tentar ll"lllllorar a 
magam do Pais no axtenor. 

Outra grande preocupação que J8maJB pod&
mos nos esquecer a que a fab da Ralonna Agrária 
urgente permde a continuidade da violência no cam
po, em função da luta pela lena, o que é dacorrante 
do aRISSinno grau da conoantração da propnadada 
da terra Segundo dados, os nvnlfúndiOS rapnt
sentam 62,2 por cento dos ImovaiS cadastrados a 
ocupam 7,9 por oento da érea total cadastrada, en
quanto que os 2,8 por cento de grandaa propnada
das ocupam 56,7 por oento da área total (lriCra). 

Apesar da gravidade da questão agrána do 
Pais e da sua raiZ estrutural, as açõas govemaman
lllls não têm sido suficltlntas para, no mlnimo, arn&

niZBI" o quadro da confiRas a VIOlência no campo. A 
II'I8I11ÓI Ia da luta e da resiStência dos camponasaa 
pala lena ragiStra que ,_ últimos 12 anoa foram as-
1111881nados 978 trabalhadores ruraiS a IIdarançaB. 
entra alas 45 mulheres. No ~ parlado foram 
raaiiZBdos 57 JUigamantos, sendo que 15 datas fo
ram de mandantes. 

Em todos os Estados da Federação há conll
tos que urgem por soluções Imediatas A viOiêuca, 
com mortes, regiStrada nos pn11181ros trta ~ do 
ano de 1997, segundo dados do própno CIMI. 

Que o presidente Fannendo Hennqua Cardoao 
faça urna melhor rellaxio a toma a urgente lllic:laWa 
de COriCrabZar uma Reforma Agrána I1VIIB iiJijll 11 1-
va, que possa 1r da encontro aos reaiS 1nlal assaa da
queles que querem trabalhar a terra 

O SR. PRESIDENTE (Callos Patnx:fn10) - V. Ex" 
sani atendida nos termos do Regimento. 

Concedo a palavra, para uma brava comuniCB
çio, por cinCO nvnutos, ao amooente Sanador Adarnr 
Andrade. 

O SR.. ADEIIIR ANDRADE (Bioco/PSB - PA. 
p.,. uma braw comurucaçio. Sem I8VISão do ora
dor.) - Sr. PresldarCe, Sr"s. a Srs. Senadonla, que
ro, naasea CIIICO ITIIIIUios, tratar de doiS temas, por 
mala mposslval que ISSO possa paraoar. 

Anui1CIO que foi cnada, ontam, no Congi 1 : 
NaciOnal, a Franta Pallamentar pela Delasa dali 
.-s lnablulç6as Fedenus de ErBIIIO s-. 
com a presença de todos os rallonls braailelros, de 
polfbcos de todos os partidos, sam aliC8Çiio de ne
nhum, IriCIUSIY8, rapresentando o Sanado, astawm 
PI-ntas os Sanadores Pedro Simon. Emilla Fer
nandes. Espandlão Amn, entra outros, a .,... de 
oam Parlamanlares ladenus. Easa Frente foi COIIIIII
tulda para cuidar da quastão elas nossea umverslda
das em função das ddlculdadell que a•Iih'llam. 
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• DeseJO, Sr. Pras1dente, que seJB t1811scnto nos 
AnaiS o pronunc:wnento que faço sobl8 a questão 
das nossas unnreiBidades, eapecdiCBmente as gre
ves que nelas estão ocor~ando Peço também a 
transcnção do requenmentõ que ap~asento a esta 
Casa - espero contar com o apo10 dos Senadores, 
1nclus1ve da base do Govemo ·, convocando o M1n1s
tro da Educação ao plenáno do Senado Fedelal para 
diScutir três questões das nossas unNeiSidades: a 
greve dos docentes das 1nstdUIÇÕIIS federaiS de enst
no supenor, dlle~anças de tratamentos reg.on&ls às 
unNeiSidades bi'BSIIelras - é um verdadeiro absuldo 
o que se laz com as unNeiSidades do Norte e Noldes
te do nosso País - e a questão do créddo educatNo. 

Espero que o Plenáno do Senado aprove o re
quenmento, e que o MiniStro da Educação possa VIr 

o mBIS breve possível, até porque uma das pnme1ras 
tareias dessa Fl8nle Pa~amentar de Defesa das 
nossas umveiBidades é lazer com que o Governo se 
abra ao diálogo com os docentes desaas lllSIIIuiÇiies. 

Por úft1mo, Sr P18Sidente, quero ragiSIIBI', à se
melhança do que fiZeram o Senador Edualdo Supl.cy 
e a Senadora Benedda da Slva. que amanhã comple
ta doiS anos a chacna de Eldorado dos Cal&jás. 

Reg1stro também, de mane~ra breve, que, na 
verdade, os contidos cont1nuam Hil 20 diBS doiS tra
balhadores líderes dos sem-terra toram bálbara e 
lnamente assassinados O fazendeiro que os matou, 
na p~esença de mudas pessoas, até agora niio lo1 
p~aso; um deles se entn!QOU, mas o que cometeu o 
cnme até o momento não está preso. 

A omssão e a !afta de ação do Goyemo em 
atender à demanda pela terra dos nossos trabalha
dores laz com que o conft1to e as mortes ocorram 
lntei8SS8m ao Sr Fernando Hennque CaRioso es
sas mortes e esse contido, porque, na medida em 
que eles ocorrem, o Presidente tenta nos ISOlar, JO!Ia 
trabalhadores ruraiS sem terra contra médiO& e pe
quenos produtoi8S ruraiS, ena o conftdo e ldenhiiCS a 
OposiÇão, Lula, o PSB e o PT como Integrantes do 
MST e como responsáveiS pelo caos em que ele co
loca este País. 

Deixo r&g~strado no plenáno do Senado que, 
se chegarmos ao Governo, saberemos lazer n Re
forma Aglána com paz, com harmoniB, com diálogo, 
com trabalhadon!s rurais sem terra, com propnaté
nos, com Governadores, com Pnlledos, com compe
tênciB e com ~esponsabllldade, e não com essa Ir

responsabilidade e com essa omiSsão do Sr Fer
nando Hennque CaRioso, que provoca as mortes 
que Interessam a ele Quero que a Nação brasileira 
sa1ba que a OposiÇão sabe lazer as coiSBS, e have-

remos de ~esolver esses contidos com onlem e com 
paz. O que o Fernando Hennque quer diZ8t' ao povo 
braslle1ro é que se chegarmos ao Poder vai haver 
caos e des~espedo à propnedade, e niio é ISSO que 
pretendemos. Fazer Reforma Aglána no Brasil é 
uma questão de vontade polítiCa. Um País do tama
nho do nosso tem Iodas as condições pare atender 
à demanda da sua população sem nenhum conftdo, 
sem nenhuma Vllllêncla e sem nenhuma morte. São 
mlha~as de propneténos ruraiS que que~am nagociBr 
suas terras com o Governo, e o Governo não atende 
a esse deseJO, a esse compromssc, e não leSOlve 
as coiSaS como devena. Portanto, essa VIOiênciB só 
1nte1essa ao Sr Fernando Hennque CaRioso. Ne
nhum de nos a deseJa. E, se chegarmos ao poder, 
resolve~emos as questões sem VlolênciB alguma. 

E~am esses os 18Q1Stros que eu quena lazer, 
Sr. Presidente 

Agradeço a V. Ex" 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. ADEMIR ANDRADE EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 

DO SENADOR ADEMIR ANDRADE (PSB - PA) 

As anvaradadas ladalals braslllaras eslio, hé 'IrAis sarna· 
nas. com suas atvldlldaa pa11 ' Jas A adeaiiD ao mc:Mrtam 
.....,. MR escala geonétiK:L hoje,""""' de 711'!1. doo .-.ç6oo 

- .. gnMI. o que parrriM oupor que. am--·as 52 

IIIBIIIuç6es- de ......, ---.... 
bnoços 

Doos Jaa. _....._ SIJII•Iicati"'" - c1o c:an11ar 
ll'ldiscubvalme ,usao da grave, maacam sar mn "'ados Em 
primeiro lugar no que ae rafww ao .,.,_,.. •ntamo elas ~. 
116 ~ aa daslacar a aclldariadade que os docer-. vem race

-dos fiii1CICII1érm • dos- em c:Ieno daiiiOIISII.,... 

de que a causa é-· pc>a que om J090 8S16 a pRiplta oabnt

vMinaada...- Jaole~am-Pels 

o oegl.l1do -· dlrelamenla .......- ao ~. diz 
'-">ao 11-- que O IIIDollll&lk> de parallsaçilo 
vem ocupando nas II'I8IOS de cc:runc:açlo 

Jornais e 1'8111S1aS, a, · as de nidlo e da IIIIIMIIIo. têm 
ba•••lkklao JKdco a evoluçlo da Cllae- raaflm&'ldo a. m
por~~na -.além de-... nas praocupaç6oll I ' w de oo
c:ledade Tuãa BsD sarve para ct.•IDIIBlrar, de tanna clara e 11180-

-.quaoBiasi.aoconlnlltodoqua_.,oupor_ 

nados-- cloGowomo.----do""""' de ....... 

-~·-----Bs,Pi IJ1111B, a quaatlo da fundo parece....,. em ano wnadal-

-pollbcade-..JçAodo--qua .• ..

de lhiiO osfalço. al>nii!I"ÇAo e -~..--. a NaçiD -
canaeguiU- PaJaceque_,o_.,.-~. 
-.lstoé doi>IBra.--da..Wa-.famclo.<l 
mortaluwnta com as armas do daacaso e do amx:ho llnancello, 
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.......... do 52 lnotllulç6eo - do - ._rtar -
cruzando .... ..._ 

Dais falos, absalutarra118 arllbleiriiMic::os acarce do canllar 
lndlaculivelrne j&ISto da grave, merecam ser msn'lados Em 
prtmolro lugar. no que se-.., ao..-- dos carnp1, a --as __ ..,.,_dos"""'*>néinase 
dos-· em clllra dooo .. llliaçlo do que a ca ... é
..,pois-am J0!10 a pnlprla IIObi-da do .... - pú
blca em ncao Pai• 

O segundo poniD ........,_,. ......,._ ao primalro. diz 

,_...., ao .....,_ - que o - do paraiiS8Çio 
.... ---do -.uncaçAo Jamais • ...-.. 
ara&aoliiS da nklo e da taiiMsão ttm transrntindo ao publico a 
-uçlo da crise-- Ola inopooltiio:la , alilm do noo
ri-lo. ras -ijJiliÇ6M-da-- TIMiolsso-
para damDiiSIIIU'. de torrna clara ............... que o Brasil . ., 
_ilo ___ --iloGcM!r-

no. 111m CUi c' I wJa do papal da suas w~•= , 1ertes Pllbllclls e -------lado . ....-.. na 18Q1ia _., obaoova.,.., 
...... - - da Sdli8Çiio dos lnslluiç6as Fado ... do En
-~.que van .-o a ido ....a oaduçlo- ilo 
---.asfillarodoosquenala--...,._ 
lrrl!l6rloa - raa I& :dca, h6 tr1s anos, a procedar ê. e1aman1ar 
r&CIDII41 \lo -. ••IP8dlido a COITIItll rnarularçlo dos ~ 
mar-.. 1 

' at6ikla, f.auzlndo OS ...... ~ O tlnllndaman
\0 da~. danlnt OUirUS 8éPOI piLltl IW. Aq_ilo ____ _ 

-· ...,...,quellingilaos ......_....,..~--
Ir- -elo. q...., llilln a Oilgom - ........,., ai6 --.. ---.. ---.-. JUgamos aporUia a uogant8 a--
çla do ~...ao Senhor Mnstlo ela em c ;na para u:por 
ao~ F-• _ _.. oa Sa-ootn a.,..,.,.... 
-ilo-~nD-. 

---· 1Sdo-ldol9811.---r 
-.PSB-PA. 

O SR. PRESIDENTE (Cartas Palnx:ínoo)- V. Ex" 
senl a1alldldo na lonna rag1mantal. 

ec.-do a palaVIB ao emn 18111a Sanador Jaf
feiSOII Pén111. 

O SR. JEFFERSON Pt:RES (PSDB- AM. Pro
nuncia o segu1me diSCurso. Sem I'IMSio do orador.) 
- Sr. P18111dente, s.-s. e Srs. Senadores. em pnmooi
ro lugar, deve ter sido um lapso do eiTIInerrie Sena· 
dor Adermr Andrade rafelir-se ~ ao Prasodlllú 
DDmCI Femaido ~ Caldoso. Quan. OU nio O Sa
nador Adamr Andrade, o Sr. Femando Henrique Canb-
80 é Po..-11a da Flap}blica a COITIO IBI deve- llala
do em um IJIO""nc&i&iiD .- planério C1810 que os 
Aras nllilicario as palavras do Senador. 

Sr. Presidente, com o ITIDVImerriD da perafosa
ção das insllluiÇÕ8S lederms de ensono supenor 
prestes a emrar em sua teoçeora semana e ragiSiran
do elevado nivet da adesão em todo o Pais, deseJO 
fazer algumas obseovações sobre a cnse da umver
sldada públoca bi'BSIIeira 

Antes de maiS nada, cumpra-me regiStrar que 
a queslio me fala muoto de perto Sou duplamente li
gado à un~versldada pública: de um lado, como ex
aluno da Faculdade de D1re~o da UnNei'SKiade do 
Amazonas: de outro, como professor de seu Daper
tamerriD de AnáiiS8 EconõmiCB.. 

O Sistema da ensono supenor públoco (esradual 
e federal), responsável por 90% dos doutooamerrioS 
raalozados no Pais, vale dozer, a quase totalodade de 
nossa pesquiSB Cl8rriiiiCB a tecnológica. vem enfren
tando, fé há vános anos. um lamentável processo de 
sucateamemo dos seus recursos rnatena1s e, sobre
tudo, humanos. 

Sem reajuste salanal há mais da três anos, 
muitos docentes aiTIBlgam o colapso da seus prof&' 
tos pi!SSDBIS e profissiOnaiS HDJII, um professor dou
tor, edJUrriD, mvet 4, no topo da carreora, com dedica· 
c;1D exctusiVB. recebe por volta de R$2.300,00 men
SBJS. Um assiSierrie, com mesttado ~leiO. no 
mesmo regune da trabalho, sobnNMI com 
R$1.200,00. Convenhamos, IISSim é prabcamerrie 
ompossfvel sustenter a lamRoa, comprar IMos, adqut
nr equlpBme..- da mfonnálica, parbCipar da sem1· 
nários, s1rnp6sios, congressos e outros everriDs de 
qualdicaçio ou atualiZação Clllnlffico..pedag6g1CB 
ex'!lldos pera o desempenho da clcx:êi'ICIII a pera a 
oradação a futuros pasquosado-. 

Paoa agravar o quadro, a percepçiD generali· 
zada da que as reformas adnnnislraliva e praviden
ciália cortanam benelicoos e ViDianam direitos adquo
ndos dasencadaou uma avelanclte da pedidos da 
aposentadona. Resultado: 6.500 vagas docarriaS em 
39 untdadas fedaraos permanecem em aberto e sem 
perspectova da preenchomento ragular e definitivo. 
Isso porque o con lbale ao déficit público dalennonou 
o "congeeamento" dos concursos p{lbi'OCDS. Como 
medida pai'•-· para niD ter de fechar suas pootas 
a dearar os alunos sem aula, dapertamentDS e facul
dades são autonzadas a ticHiornente selecoonar 
professoras-subSblutos. es- conseguem a IJIO'IZil 
de ganhar ainda menos do que os seus colegas con
cursados. R$737 ,00 pera os doutores: R$494,00, no 
caso dos n18SIIes. 

Sr PIBSidenle, se o corpo docente vao mal, o 
diSCIInte não podana " bem. O corte da 12,5% das 
bolsas de oniCIBÇâo coenlilica alumia as oportunoda· 
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clea para muitos alunos com vocação para pesqu1sa 
Neste pcnto, convém submeter à prova dos fatos (e 
dos números) a noção amplamente veiCulada de que 
o ensono supenor publiCO constituo um subsídio InJUS
to aos rebentos elas classes alta e médoa-ana. As
sm, por exemplo, estudo recente da preshgooSa un~ 
camp mostrou que nada menos que 31% dos estu-· 
dantes aprovados em seu vesllbular nacoonal com• 
plataram o secundáno em escolas publocas. Desses~ 
uma sogndocatova pan:ela logrou ongressar em curso&l 
nos qu11111 a relação candodato-vaga e altamanta 
compebiiVa, taos como Coêncoas Boológocas, Enge< 
nhana Ouimoca e Engenhana Elélroca Dentre 011 
aprovados no ulbmo vestobular da Unocamp, 20'16 
poovim de fam11oas CUJO randlmerrto é onlenor a 1 O 
salénos minmos, e a esmagadola maoona srtua-• 
nos estratos médiOS, que sofreram um onegável pro
- de empobi8Cimerrto na úlbma dacada. No 
CDr'IJUrrto daquela onstrtuoção. 26% dos estudanteS 
alo filhoS de trabalhadores e de ocupames de 01111111 
funções de menor prestígoo SOCIBI, e maos de 30'10 
trabalham eles própnos para se manter. 

PIIIIIC8-mll conma a conclusão que o R":.% 
Unocamp, Profaasor José Martons Filho, 1tn1 
estudo: se e- ehbsmo no sostema educ:acoonjol 
~. certamente ocorre nos m11815 a=t 
chegada do aluno à unoversodade, maos p 
te no ensono médio. Atonai, dos 1 O molh6es de J0V811S 
brasileiros na fauca de 14 a 17 anos, apenas 24% se 
acham matriculados no 'Z' Grau. 

Paralelamente, as compleXIdades SOCIBIS e tac
nológiCIIS de um mundo no llmiBr do teoceoro molêr1oo 
afetam de maneora declsova os honzontes de traba
lho e profissoonaizaçio da Juventude unoversllárta. 
Hote. maos Importante que assegurar um "bom etn
prego para a VIda toda", espécie em franca exfm1;40. 
é garantir a "empoagabiloclade", com a mobll~o 
llexlval de recursos 1nte1ectua1s e pessoaoa sullm*b
doll a IJICassante reaclagem. E as chances atuaos ide 
a UIIMIIIIIodade corrtrlbuor para osso aio, roo mirutllo, 
prablernébcas, confonne procureo mostrar neste lll'o
nunciBmento. De tudo o que too ddo, toma-se t6cil 
petceber por que a llli>mdlcaçlo dos docentes por 
48,65% de reajuste aalanel encorrtra eco em utna 
parcela do estudarrtado que se une em manlfeslaÇ6-
es de solldanedada aos seus professoras em cllla
das como BrasDoa e Roo de Janeoro 

Considero que a outra grande bandeira do mo
vomerrto. a eldlnção do recém-cnado Programa• de 
fncentovo à Docêncoa (PIO), deve ser analisada qom 
cuidado. sem açodemerrto ou poeconcedo O PIO se 
destina a dostnbu1r bolsas para professores que am-

culam p!OJatos de pesquosa com a colaboração de 
saus alunos A liderança da Andes (SondiCillo Nacoo
nal de Decentes das lnslduiÇÕIIS de Ensmo Supenor) 
é cordra a omciBbva do MEC por estomular uma con
cepção 1ndovodual•sta de pesquiSa. Propõe a Andes 
uma altematova pretensamente democrátoca de tra
balho caentlfico, calcada em longas e monucoosas d•s
cuss6es sobre hnhas de investigação, proondades na 
sefeçio dos ob)etos de estudo e na alocação de fun
doa para os diferentes pro)elos, envolvendo o con
JUrrto da comunldada univei'SIIána. 

Com toda a soncendade, ISSO me cheira e as
Hmbleísmo, e dUVIdo mudo que pesquiSBdores, 
pnoritanamerrte ontetessados em conduzor seus estu
doa e expenmerrtos, dosponham de tempo e paciên
Cia para essas 1ntennonáveos diScussões. Claro que a 
pesqu1sa coentífoca. hoJS em doa. pnncopelmerrte nos 
pólos mundoaos de produção de conhecomerrto, é um 
emp188ndlmento que engole montanhas de dólares 
e rnobiloza um exéi'CIIO de onvestogadoras e técmcos. 
Nada, entrelarrto. substituo o talento. a declocação e a 
pertonácoa de estudoosos vocacoonados a - verda
deiro sacerdóciO de "IIISpuação e transpuação", na 
frase Imortal da Thomas Edoson. As descobertas que 
abrem novas fronteiras, salvam VIdas humanas e 
contnbuem para O aumento do bem-sslllr SOCIBI têm 
sua ongam, quasa sempte, em pequenos grupos de 
pesquisadonss. unidos em permanerrte diálogo para 
troca de odéoas com seus congêne<eS de centros de 
excelêncoa no mundo onlelro Cabe 11 SOCiedade e, 
em países onsuficlentemerrte deeenvolvodos como o 
nosso, sobretudo ao Estado, propiCIBr condiÇÕ88 
para o floreacunarrto, a canalozaçio e a dduaão dei
- onvestogações e a aplocaçlio de seus resultados 
em grande eacala 

Por ISSO mamo, 88SISIO com poeocupaçiio é 
debandada atual de professoras, mudOs deles de 
notório saber e tenome, da umversoclade publica 
para 1nstJtuoções pnvadas de ensmo supenor. Apo
aadam-se no auge de sua matundade intelectual e 
produ!Mdade coentftoca e saem em busca de melho
ras salérios e condoQões de trabalho. Quem pode 
corldená-bl por ISSO? O g'8nde Ploblema é que, 
san tredoçio de pesquosa e assoberbada pelo ompe
rallvo do lucro rápido, dohcilrnente a u~~~~~ersodade 
pertocular brasileira estará disposta a aocar com os 
,_ e Investimentos de longo prazo requendos 
pela atMdade coentrtoca séne e de qualidade 

Sr. Ptaldarrte, Sr"&. e Srs Sanadores. goata
na de encerrar sugenndo um doálogo amplo e séno 
entre este Congresso, o Govemo e a comunodade 
acadêmoca e coentlfoca para a construção de uma ai-
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tematMl sórlda e prormssora ao aluai estado de COI· 

sas na unoversrdade brasoleora. Co""reaodo a opção 
prelerencoal do MEC pela reengenhana do ensono 
básiCO e de 2" Grau, que são etapas nas quaos o 
mecamsmo de exclusão socoal funcoonam de fonna 
maos ontensa e cruel. Isso, entretanto, não justdica o 
abandono do ensono supenor à mongua de recursos 
de toda ordem. É bem passivei que urna saída S8j8 

a proposta do ExecutiVO de conceder plena autono
moa às unoversodades laderaos, desde que não se 
perca de vosta a realidade brasoleora, que não pennote 
às unoversodedea das regoões Rlllls pobres ter uma 
o,.,.,artante fonte de raceota na venda de servoços; e 
desde que não sorva de pretexto paoa deeobngar o 
Estado do ondechnável dever de propon:oonar ensono 
públoco gratuito de boa quarKiade. Mas, também, a 
sduação aluai não pode perdurar, com o salário dos 
servidores uruversrlénos lransfonnado em refém do 
pmcipoo da 1S01l0111la, o que omplica o seu avoltarnen
to e a conseqüente lalêncoa do ensono superior. 

Já é te,.,.,a de o Congresso atliluor a esse as
sunto a pnondade que merece, ao onvés de, como
damente. deoxar o problema nas mãos do Execubvo, 
que, sozonho, nas condoções vogentas, não tem como 
resolvê-lo. 

Saúdo a cnação da Frente Parlamentar de De
fesa do Ensono Unoverslláno, à qual, desde já. me fo. 
loo, porque dela me consodero membro nato, na con
diÇão de professor unoveiSlláno 

Era o que eu linha a d1zer, Sr Presodente. 

Durante o discurso da Sr. Jefferson 
Peres , o Sr. Carlos PatrDcímo, 2" Secratá
no, deixa a cadeira da presidência, Qllfl é 
ocupada pelo Sr Anromo Carlos Magalhãss, 
Presidente 

O SR. PRESIJENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
- Concedo a ,palavra ao nobre Seo oadoo Lúao AlcAnlala. 
(Pausa.) 

Sobnl a mesa. oaqueronoento que saá lido pelo Sr. 
1° Secraláno em 8XI!ICÍCIO, Senador Cartas Patn:x:ho. 

É lodo o seguonte: 

REQUERIMENTO N.• 249, DE 11198 

Solicita I~ ao Sr. MllrUiro 
Exb&Oidholirlo de Pollllca FuncUrla aobnt 
• eatru\un fundl6rla IHullalra. 

Senhor Presidente, 
Com fundamento no § 2" do art. 50 da CF e no 

1ncoso I do art 216 do Regomento Interno, solocdo a 
V. Ex 1 Sef8 encamonhado ao Sr. Monostro Extraordo· 

náno de Polftoc:a Fundoána, o seguonte pedido de lfl
formações: 

Ha(a vosto que os dados dospoo o'wos sobre a 
estrutura lundoána de nosso Pais refletem a realoda· 
de de 1992, ou SeJa, de seos anos atrás, solicolo se
J8m envoados dados atualozados, que nos pennrtorão 
avaloar o processo de reordenamento lundláno dos 
quatro anos do atual governo e as poss1veos conse· 
qüêncoas sobra a estrutura lundoana da saoda de 
maos de 400 mil trabalhadores agr~colas e pequenos 
propnelános do ca,.,.,a nos úlbrnos três anos. 

Segllfl a losta de dados soloc:otados: 
1) Quadro demonstratiVo de estrutura fundiária 

brasoleora, no qual constem o cruzamerdo de dados 
referentes a classe de área total (ha) e classe de nú
meros de módulos liscaos de área total, o total de 
omóveos, a pen::entagem de imóveos. a áoaa total em 
hectares e a poocentagem de área 

2) Dados sobre coooc:eub ação lundoâna (de 
acordo com indiCa de Goni) total, por unidade da fe
deração e por regoões. 

Sala das Sessões, 16 de abnl de 1998 - Se
nador Eduardo Suplicy, Líder do Bloco Paolamenlar 
de Oposoção. 

A Ilesa, para decosão em 16-4-98 
O SR. PRESIDENTE (ARõnoo Cartas Magatoães) 

- o raquemoeniO ser.i despachado à Mesa para deCI
são, nos termos do Regnnento lnlemo. 

Sobra a mesa, requenmento que será lodo pelo 
Sr. 1• Secralároo em exeocfcio, Senador Ca~os Pa
troc:lmo 

É lodo o segu1nte 

REQUERIMENTO N.• 250, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos temoos da alínea b, do art. 336. do Rego

menta Interno, requeremos urgãncoa para o Projeto 
de Resolução n.• 36, de 1998, que autonza elevação 
te,.,.,arária do l1mote de endMdamerdo da Pellóleo 
Bras1leoro S.A. a fim de que possa contratar opera
çlo de cnlddO extemo, no valor total, em - ~ 
,_, equovalente a USS 271017.228,95 (duzentos 
e setenta e um m11lões, dezessete moi, duzentos e 
vmte e odO dólares amancanos e noventa e conco 
centavos), IUnt<l ao The Export-lmport Bank of Japan 
-EXIMBANK • 

Sala das Sessões, 16 de abnl de 1998. - Ur
glo Machado-R-.o JUCII- Jáder Barbalho. 

O SR. PRESIJENTE (Anlcnoo Carlos Magatoães) 
- Esse requenrnen1o será votado apOs a Ordem do Doa. 
conforme precedUa o Reg1mento da Casa. 
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. Sobra a masa. ofíCIO qua será hdo paio Sr. 1 • 
Sacretáno am axercÍCIO, Sanador Carlos Patrocí111o 

E lido o seguinte· 

OF. GLPMDS N • 125198 

Brasília, 15 de abnl de 1998 

Senhor Presidente, 
Noe termos regimentaiS, comuniCO a Vossa Ex

c:allncla a llldiCBÇiio do Senador D!alma Fak:Ao, 
como membro tlluler, na Comlssio da Consblulção. 
Jusbça a Clcladan1a- CCJ, e como membro 8upleno 
til ,_ Cormssões da Assuntos Soc~a~s - CAS e da 
Educação - CE, em subsllluição ao Sanador Ranan 
Celhalros e, ainda, como membro tnu•. na Coms· 
slo da FISCBllzação e Controle - CFC, am WlM 
IIXISiente. 

Na oportunldacla, renovo a Vossa Excelê~ 
votos de IIPI8ÇO e c:onBideração - Sanador Jacter 
a.rbelho Udar do PMDB 

o SR. PRESIDEH1'E (Ankno CaJios Magali"_ si) 
- Façlm-se. Sllbo"l"!jÓBS SOin'artas 

A PI'BSidêncJe designa o Senador Ojelma Fal
cão pare 1ntegrer a Comissão de FISCalização e Con· 
!rola. como membro blular, da conformidade com o 
oficiO que acaba de ser lido. 

O SR. F lfESI"ENft (Artcno CaJios Magalhies) 
- Sobre a mesa. ofíCio que sará lido pelo Sr. 1 • Saael6-
no am amrcíao. Senador Carlos Patroc1n1o. 

E belo o segwnte. 

OF. GLPMDB N • 126198 

BrasiiiB, 15 de abnl da 1 9t8 

Senhor Presidenta, 
Noe termos regimentais, comuniCO a Vossa 8x· 

callJncaa a indJCBÇão do Senador lns Rezenda. como 
membro titular, ,_ Comissões da Assuntas Soe
- CAS, SaMÇOS de Intra-Estrutura - Cl, e corno 
membro 8Uplenla nu Co11'11Bsões de Educação -
CE, Relaçiies Extencns - CRE, em substiiUição ao 
Senador Otonl8l Machado 

Na opootunJdada, renovo a Vossa ExcelêiiCIB 
votos da apreço e consJderaçio - SariBdor Jader 
a.rbelho Lidar do PMDB 

O SR. PRESIDENTE (Anlonlo CaJios Magal !: l 
- SarAo lellas as substiluiÇÕ8S soliCitadas. 

O SR. ODACIR SOARES (PTB·RO) - Sr PJ'8o 
Sldente. peço a palavra pala ordem 

O SR. PRESIDEH1'E (Artcno Ca11aa Magallilea) 
- Concedo a palavra, pala oJdem. ao nobre Sanailor 
Odaar Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PTB-RO Pela or
dem. Sem rwJSão do orador.)- Sr. PresJdanta, na 
IIBS8ão da tarde de ontam, f01 requenda paios lida
res partldános do Senado Federal urgilncla para a 
votação do proreto de resolução que trata do flnen
CJ8menlo da díVIda do Banco do Estado de Rondõ
niB O relendo requenmento foi aprovado pelo Pla
náno na SMSão de ontam. Ainda ontem, à node, a 
Comissão de Assuntos Econõmc:os do Senado 
aprovou esse PJOreto de resolução, no âmbito da sua 
~I'ICJ8. 

Goatana de pedir a V. Ex', nalllralmente com a 
aquiBIICênciB dos lidaras - aquJBscêJICIB eata Já ma
mfeslada no requenmento de ontem -. que esse pro
J81o fosse mclu1do na Ordem do DIB da SMSão de 
hoJB, sob pena de o Banco. CUJO RAET - Regime de 
AdmonJSiração EspeciBI Temporária - termina hoJe, 
ser prajudJCado. 

Era esse o requenmento que eu quena fazer. 
o SR. PAESIDENlE (Antonio Carlos Magali' E ) 

- Rag•mentalmenta, eu teria que esperar dOis dJ8s 
útaJs para apraciBr essa proJBio, conforme pracailua 
a L8l Interna. Entretanto. de acordos com todas aa 
l.Jdaranças, Já tenho fado volaÇOas como pade o Sa
nador Odactr Soaras Assim. se os Srs. Udares 
aceitaram a sugeetão do Sanador Odaclr Soarae, 
colocara• essa maléna a a do Estado de Sarglllll em 
votaçlio. Caso contn!Jno. 18181 de cumprir o Regman
to lntemo. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (BiocoiPT-SP)
Sr. Presidente, paço a palavJB pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antolllo Carlos Magali ' \ 
- COIICedo a palavra pala ordem. ao nobre SanadoJ 
Eduardo SupiJCY. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT-SP. 
Pala ordem. Sam I8VISão do orador.)- Sr. Presldan
te, esse assunto foi axamnado com as Pf"""IJÇÕB& 
devidas. Quando soubamos que haVIB - solicita· 
çio nllabva ao Banco do Estado de R011d61 118, fica
mos apraansNOS am razão de ~ os ,._ 
sullados pJaOCUpanlas apresentados pelo Banco 
Cantral ao fazer um apurado 1avan1amento sobn 
uma agência daquela •nSbluJÇio. 

Estou ma •ai&Mdo à agêncoa do Baron no Es
tado de São Paulo, onde haVIam sJdo l'Bgllllradtls 
Inúmeras oparaç6as que não condJZIBm com a lagia
lação, operações Irregulares 

o l8farido levantamento foi obrafo de -
por parta da ComJSSio Parlamentar da lnquénto dos 
PniCBiónos, por - razão é que solicitamos ao 
Pn111Jdante atual do Baron. dalgnado pelo Banco 
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Ceotral, que nos fossem emnadas todas as rnforma
ções pertrnentes 

O PreSidente do Beron encarmnhou com bas
tante raprdez as rnformações solrcrtadas. e ontem 
mesmo as transmttr ao Presrdente da Comrssão de 
Assuntos Econõmrcos, Senador Fernando Bezerra, 
e ao Relator da maténa, Senador João Rocha Es
sas rnformações passaram, então, a constar dos au
tos do processo. Alem drsso, encamrnhamos tam
bém emenda que for acatada pela Comrssão de As
suntos Econõmrcos. 

Gostana de ressaHar, portanto. que apóro a so
lrcrtação do Estado de Rondõnra Assrm o faço. ten
do em vrsta a excepcronalrdade de ser hoJe o ultrmo 
dra de prazo para que essa matena. em sendo apro
vada, tenha relevâncra. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) - Sr. 
Prasrdente, peço a palavra pela ordem 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
• Concedo a palavra ao Senador Espendlão Amrn. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Pela or
dem Sem revtsão do orador ) - Sr. Presdenle, Sr's e 
Srs Senadores, deseJO deucar consrgnado nos Anars 
os pomos que me tazem - e falo também em nome do 
meu Partido, o Partido Progressrsta Brasrlalro - anurr 
em ralaÇão ao pedido do Senador Odaar Soales. 

Por uma sena de crrcunslàncras, acabar presr
drndo a reunrão da Comrssão de Assuntos Econõmr
cos ontem, quando esse assunto for aprecrado Con
forme Ja salrentou o Senador Eduardo Suplrcy, a ma
téna for drscutrda. debatrda e vem a plenano, portan
to, com a mandestação da Comrssão de Assuntos 
Econômrcos. 

Dors requenrnentos a respetto da matena fo
rem considerados, um do Senador Emandes Amo
nm e outro do Senador Eduardo Suplicy, tendo srdo 
anexados ao pcocasso os pontos que realmente vão 
continuar a merecer questronamento, rnde
pendenlemente do acordo Por exemplo: como é que o 
Estado de Rond6nra assume um passrvo de R$500 
mrlhôes, valor equrvalente ao de uma recetta liqurda 
anual'> Que reflexo terá essa atftude no futuro do Es
tado de Rond6ura? Faço essas perguntas, porque o 
prqeto de reescalonamento da dlvrda que o Gover
no estabelece drspõe que a srtuação do Estado só 
estará sanada quando o volume da sua drvrda pac
tuada for rnfenor e urna recetta anual. Ora, somente 
esse acordo representa um comprornetrmento equr
valente a urna recetta anual do Estado de Rondônra 

E há um fato que não poclemos desmentrr: o 
Banco do Estado de Rondõnra freou, durante três 
anos e três meses. sob rntervenção do Banco Cen-

trai. Durante esse período, a sua drvrda cresceu, o 
volume do seu passwo cresceu O Estado sempre 
podere questoonar essa responsabrlrdade, mas não 
há dúvrda nenhuma de 1.1ue há urgêncra em se apro
var o projeto A rnatena e JUStrfrcavel 

Reprto, portanto, porque acho que e do meu 
dever: a matena for drscubda na Comtssão de As
suntos EconomJCOS e nenhuma das colocações der
xou de ser consoderada e avalrada As emendas 
apresentadas pelo Senador Eduardo Suplrcy, que 
são rmportantes para a transparêncra tanto da ques
tão do PDV - Plano de Demrssão Volunlána- quan
to da própna natureza do debrto que o Estado assu
me, foram acatadas. Acho que preJudrcanamos o 
Estado de Rondõnra se não concordássemos com a 
aprecração da maténa no dra de hoJe. 

Murto obngado 
O SR. EDISON LOBAO (PFl-MA)- Sr Presr

dente, peço a palavra pela ordem 
O SR. PRESIDENTE (AnlonK> Carlos Magalhães) 

- Concedo a palavra ao Senador Edrson Lobão 
O SR. EDISON LOBÃO (PFl-MA. Pela ordem. 

Sem revrsão do orador.)- Sr. Presidente, pelas ra
zões ra expostas e até pelo fato de estannos numa 
sttuação de emergêncra quanto ao prazo de exame 
dessa matena, o PFL nada tem a opor à sua vota
ção em regrme de urgênaa 

As emendas apresentadas, uma da Senador 
José Branco e outi'B do Senador Eduardo Suplrcy, na 
verdade, melhoram, aperlerçoam o pi'OJBIO. 

Estou rnteoremente de acordo. 
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) - Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENT'E (AnlonK> Carlos Magalhães) 

-Concedo a palavra ao Senador Jader Barbalho. 
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Pela 

ordem Sem revrsão da orador) - Sr. Presidente, pe
les mesmas razões expostas pelo rlustre Líder do 
PFL. acompanho a posiÇão adolada por S. Ex" 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magallães) 
- Sendo assrm, as rnaténas referentes ao Estado de 
Rondônra e ao Estado de Sergrpe constarão da Or
dem do Ora de hote como rtens 6 e 7 

O SR. PRESIDENTE (Antonio cartas Magalhães) 
-Esgotado o tempo desbnado ao Expedrente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

-Item 1: 

Quarto dra de doscussão, em pnmerro 
turno, da Proposta de Emenda à Constrtur
ção n• 28, de 1996. lendo como 1° srgnatá-
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no o Senador Mauro ilihranda, que altera a 
redação do art 6" da ConstitUição Federal 
(1nclut. entre os d1re11os SOCiaiS. o drredo à 
morad1al, teno:lo 

Parecer favonwel, sob n101 279, de 
1997. da Com1ssão de ConstitUIÇão, Just1ça 
e C1dadan1a. >telator Senador Romeu 
Tuma. 

Transcorre hoje o quarto d1a de d1scussão. 
Em diSCussão a proposta de emenda consbtu• 

CIOflaj. 

O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT -DF) - Sr. 
Presidente, peço a palavra para d1scu11r. 

O SR. PRE!IIDENl'E (Antonio Carlos Magalt- I 
- Com a palavra o nobre Senador Lauro ~ 
para diSCutir. 

O SR. LAURO CAMPOS (Bjoco/PT-DF Para 
diSCUtir. Sem nMSão do orador.) - Sr. P1881denta, 
Sr"s. e Srs Senadores, laço uso da palavra para pe
rabemzar. solrdanzar-me e apotar, com bastanle 
veamênc!ll, a proposta do Senador Mauro M1randa 
no sentido de 1ncl1.1r o dne1to a moradl8 entre os dl
redos soaBJS fundamemBJS. 

São onze mlhões de tr&balhadores e de cldl!
dãos que nio têm teto, que agora vão encontrar,,. 
ConSblu!Çio Federal, uma vez aprovado essa pro,._ 
to. o supedãneo para que se orgamze o movnnento 
dos sern-teto. engrossando a f!le1ra dos se~. 
dos sem-terra De modo que, para aqueles que nilO 
desejam que as classes opnmldas da soaedada ma
ndestam a sua fonna socl8jmente prodUZida de pen
sar, de ver o mundo e de querer transformá-lo, orga
IIIZalldo-se nas entidades que protegem esses direi
tos, goatana de lembrar que, por outro lado, um pal'l
go novo aparece - mas vllll!r é mudo amscado, Já GII
ZI8 Gu1malâes Rosa. de modo que vale a pana cor
rer aasa nsco· ao se orgamzar a socllldade dos ...,_ 
talO, estas lambem passarão a ser alvo de uma poaj!l
vel panada. uma possível elmnaçlo atraYéB da aalu
çio mBJS ou manos poiJc:ial dos problamas socas. 

Já se ahrmou que o Movimento dos Sam-T
devena ser ejm1nado, liquidado, JUntamenle com a 
UOR. Agora teremos também o mcMm&rdo dos 
sem-teto e dos sam-nada. na tentabVa de avançar e 
de organ1zar a sua defesa para a sobrevwêllCIS e 
para que os seus ob!BIIvos sejam cohmados. 

Milito obngado. 
O SR. PRESIDENTE (Anton<> Carlos Magalllilaa) 

- Contmua em discussão. (Pausa ) 
Não havendo quem peça a palavra. a diSCUS

são lera prossegwmento na sessão dehberaiiVB da 
próxima auarta-fe~ra. d1a 22 

O SR. PRESIDENTE (Antamo Carlos Maga'"' ~ 
-111m2: 

Segundo dl8 de diSCJ•saiio, em prmai
ro tumo da Proposta de Emenda à Consti
IUJÇão n' 50, de 1996, de autona do Senador 
Pedro Sunon e outros Srs. Senadores, que 
convoca plebiscito para o eleitorado decdr 
sobre a realização de reforma constlluciCINII, 
altera o art. 55 da Constituição Federal pa111 
prever a perda de mandato por Infidelidade 
partldána e dá outras providênc11111, tendo 

Parecer sob n• 788, de 1897, da Co
nussio de CanslltUIÇAo, JUIIIIça e Cidadania, 
Relator: Senador Jeflenlon Péres, favortvel, 
nos tennos de subslltuiMI que ofeiiiCB, mxn 
VOIO contráno do Senador Jouphal Man
nho, abstençio dos Senadoras Pedro Sina\ 
e Lúelo AlcAnlara, e vota em aeparado do 
Senador José Eduanlo Outra. 

Transco1111. IIO!e. o segundo ela de dlacuado 
em pnmeuo turno. 

Discussão, em conJUnto, da ~ e do 
subsblubvo 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS)- Sr. P,.._ 
dente, peço a palavra para discutir. 

O SR. PIIIESIQEM1"E (Adanio CallaB MIJOII liBII 
-Concedo a palavra ao Sal ledor Pedm Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. P818 dillcu
tir. Sem re111sãa do orador.l - Sr. f'nillid&nle, S .... a 
SJS. Senadores, tenho dito que CCIIIBidero - na
léria, talvez. o Proreto rri8IS ~uportanlll que tenlw. 
apresentado nesta Casa. 

Estamos VMindo, neate final de llécUo, a bla
ca de algumas cfecisllea que coloquem o a...ll no 
11811 verdadeiro lugar. F~ uma A mbiJia Na
CIIIIIBI Consbtu1nte que talvez tenha sido a maill ._ 
moculbea e discutida da II!Biólia da Hui- idedll. 
MIIB, dellldo a uma séria de raz6e& pallls ~ • 
foi consbluida, até porque auballlula um nlglme mll
tar, havendo rnuita8 mé.goas e rnultaB I B III ..... 
toa, oe própnos ~.numa ll6bla cle 'c, 
dlaseram que, p- rlos CIIICD anos, dewHia '
uma 1'8V1São daquela Constituiçlio. 

Passaram-ae oe CJnCO ..,_, l.utlli, da tribuna 
do Senado, como Lidar do entAo GOwoamD .....,. 
Franca, no sentido de que a rni8Ao nlo tc.u t.1a 
naquela OCBSii!Jo. lsea porque a medida ll8lllll6rla da 
Consbtulçio eslal: alecia que a nMdD -.tlluclallal 
sena reaiJzeda após cnco .,_ da pramulgaçlo, 
mas não d1m que linha que eer cmco - e um 
duL Dlza que nlo podia-n..- do que c:inCo IIIIDL 
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. Eu d121a tambern ae. tnbuna que o nosso Con
gresso linha cassado o "'andato. por corrupção, de 
um Presrdente da Republrcs.. que aquele Congresso 
trnha afastado, em razão .:la CFI dos anões ao Orça
mento, rlustres parlamentares, que ocupava a Presr
dêncra da Republica o ?resraente ltamE.r Franco 
que estava termrnando de cumpnr o seu mandato. 
que estavamos, portanto. numa fase de transiÇão e 
que aquele Congresso estava em frnal de mandato 
Fazer uma revrsão constrtucronal, com a senedade 
que o assunto merecra. com um Congresso em frnal 
de mandato num perrodo 1a elertoral. era uma teme
ndade 

Infelizmente. fur derrotado Delenara a rdera de 
que deverramas votar a regulamentacão ao artrgo 
que preVIa a revwsão. mas que ela fosse fe1ta no pn
merro ano da atual Legrslatura Elerto o Presrdente, 
Governadores, Senadores Deputados. esta Legrsla
tura, que está termrnando agora, fana a revrsão 
constrtucronal. Reprto. fur derrotado For lerta a revr
são e ela for um frasco Não se apravertou absoluta
mente nada Na verdade, agora estamos vrvendo 
urna srtuação rnedrta. nunca houve, na Hrst6rra do 
Brasrl, um numero tão grande cre emendas constrtu
c•ona•s como temos em tram•tação na Câmara e no 
Senado 

Sr. Prasrdente, apresenter esse protelo que 
tem o objebvo de lazer com que, nas pro"'IT18S eler
ções do dra 04 de outubro, l".a1a um prebrscrto Junto 
com a escolha de Presrce~te, Governadcr e Deputa
do. O elertor respondera ,; pergunta "Voce concorda 
que o prox1mo Congw&~c.. tenha poderes de P..s.s.em
ble•a Nac1onal RevtzL. rr' " . .:.ra, no prazo de L:' n ~no. 
umcameralmente, J:' .Jr rn::o1ona absoluta. ·aze· c. revi
são da ConstdUição?· ~~ d1sserem "s1m" no d•a 19 
de tanerro do ano que V"o'Tl, o Congresso que for rns
talado !ara essa revrsão 

Apresentar mars rtens que o Ilustre Relator Jef
ferson Peres. numa atrtude correta, resolveu desa
nexar da m1nha emenda e remeter a uma emenda 
em separado. Apresentar tudo )Umo, mesma saben
do q•.re não sena pcssrvel vota-los, mas quena dar 
urndade à mmha rdéra. 

Defendo arnda que. se for aprovado o pleblscdo 
e for Ieda a reVISão no ano que vem, no trnal deve ha
ver um referendo f~o entamo. Sr Presidente. concor
do que esse assumo devera ser discutido na reviSão, 
se houver Os que votarem a reviSão, os que estive
rem fazendo a revrsão. cclocarão. caso querram. uma 
medida transrtona para a realiZação do relerendo 

lnclur em meu prOjeto a questão da frdehdade 
partrdana e o número de partidos polrtrcos para dar 

uma onentaç[o mas tambem concordo que esse é 
um assunto a ;er drscutrdo quando da nMSão, se 
houver O que •amos decrdrr agora é se haverá ou 
não revrsão. z.: oemutrremos que no ano que vem, 
mars uma vez =:mo na ultrma eleiÇão. ha]B revrsão. 
Trvemos em · ?50, na elerção de Vargas, elerções
gerars, depors so em 1994, quando elegemos, tam
bém em ele1Çõ:s-gera1s. Presidente da Republrca, 
govemadcrres oeputados lederars e estaduars e se
nadores Como drmmuru o mandato do Presrdenle 
da Republrca de crnco para quatro anos, teremos no
vamente elerçces11erars Vamos eleger PresKieme, 
governador. senador. deputado federal e estadual. 

Sr Presrd~nte. entendo que, ao contráno do 
que está aconteo=endo agora, quando cada emenda 
constrtuc•onal e ~m parto, quando cada emenda 
constrtucronal e ~ma guerra para se consegurr urna 
rnarona, quando :ada emenda constrtucoonal é uma 
drscussão pohl ca onde o comeúdo e o S'!lnrfrcado 
da exrgêncra e ja necessidade nem sempre ocupa 
pnmerro lugar que aprovar a possrbrlrdade de uma 
reVIsão constducronal para tane•ro do ano que vem é 
a grande proposta que podemos fazer. 

Exrstem algumas drlerenças entre a m1nha pro
posta e uma que meses depors emrou na Clmara 
dos Deputados Pnmerramente, esta úlbma quena 
fazer também a revrsão no ano que vem. mas quena 
que o atual Ccngresso desse autonzação; não que
na plebiSCito De sarda eu drsse que sena um absur
do Não se pcdena rmagrnar que o atual Congresso 
pudesse autonzar que. no futuro. se fazesse urra re
VIsão não por três qu1ntos, mas por ma1ona umcame
ral, sem ouvrr o pavo, sem ter autcrrldade para ISSO 
FeliZmente. o Presrdente da Cãmara teve o bom 
senso de rnclurr uma emenda eXJQrndo que ha]B o 
plebrscdo 

A segunda dderença e que a mmha proposta, 
apresentada meses antes. propõe uma reviSão e a 
proposta apresentada na Cãmara dos Deputados 
quer reVIsar as legislações polrbca e tnbutána. Pen
so que rsso é 1nconstrtucoonal Coma eles farão um 
plebrscdo para mexer em dors pontas? Queremos la
zer o pleb1scdo para mexer na ConstrtuiÇão, embora 
eu reconheça - e a Revrsão fracassada provou -
que onde não houver entendrmento entre as LJde
ranças não havera revrsão constrtucronal. Atrás, digo 
que quem tem marona consegue três qu1mos, quem 
não a tem não consegue. porque quando se forma 
uma maoona ela e solrda Concordo que o pomo es
sencial da revrsão e a revrsão polrtrca, que o srstema 
partrdano coma está não pode contrnuar, não pode
mos ter 36 partrdos se formando ao acaso e ao ndi-
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cuiQ de cacla lllluação; que não pode haver, como hé 
haje, 246 deputados e senadoras mudando de partJ. 
do só nessa legiSlatura Na Inglaterra e 11011 Estados 
Unidos, em cem anos, não hotMt .240 deputados 
que deixaram o Partido Trabalhista ou o Parlldo' 
Conservador, o Partido Repubi"ICBI10 ou o Partido 
Democ:rata. 

~ claro que - quast6es sio easaraaiS. 
Defendo corno -1 o voto distntal Delendo 
como -ncaal uma forma de governo onde haja 
alehvamellle a reaponaabllidade reclprDca, onde 
- 1nS1rUmento hediondo da madlda piOVISÓna en+ 
contra seu deVIdo lugar. Cul118111 Deus que lnléssel 
mos a chance de mplanlação de um semparlamen+ 
lanamo, onde ~ um p~ enj 
que 08 mmiBiros dependeasam de voto de con11a.q 
do Cong111880 Nacional. Na V81dade. o acordo ~ 
• l.ldeiiiiiÇBS é que eatabeleoelá a pnocldade ~ 
llens a _, diScubdoS, como a ratorma lllbulána. 

O Deputado Robarlo Ponlas, que, lana~tavel
mante, alastou-se por ser suplente, Bpi'IIIBJIIOU pro
poeta de CIIICO unpostos ao ll1llál de sessanla. Hoje, 
o plópno Governo raconhece a mpol1lncla de • 
IMnlnar com essa malclçlo da montanha de ~ 
tos. de tennos um -•••do I8CIDI'IIII e~ 
onde haJa uma tributaçiD que poaaa ser efalivada, 
cumpnda. e CObrada, que nlo ,_,. numa IIIBIDril 
que não tem como fugir 11. obligação de pagar unpoa.. 
ID, enquanto hé uma mmona que ganha e que nlo 
paga prabca- nada. 

Sr. Presldenle, concordo que ISSO é o ~ 
tara. mas peneo que o Senhor Fernando Hennque 
Cenloso e o Congrasso Nacional nio podem conlt
nuer com essa venladaml cammhada - perdoe-ma, 
n6o quero ofwnder- de neibihiha. Faamos que 
estamos legislando, o Governo faz que 88lá culit
princlo, o JudiCáno faz que 88lá condenando. ~. 
1111 veldade, ne hora grave, ne hora diffcl, na • 
que p-, o Juellcl6rio, se chega, chega atnaz: 
Ne hora de legislar, se é para valar, o Governo 
medida IJIOVISÓI'IIL Ne verdade, 08 graves poablamlas 
contmuern. 

r_._ coragem na Aaserdlléla ~ 
Conllitumle, DC8SIIo em que salmos de um goverho 
rnlllar para um governo alado pelo Colégio Eleitolllll, 
momento em que ocorrau a mona do Dr. TlllàCniiiiD 
Neves Com todo l'llllp8tlo e cannho ao P-.dailte 
José Serney, S. Ex" foi oodocado VICII-~ 
para o entendlrneo11o e para se consagutr ,_,la 
Mas o homem que bnha llpoiO, mpulao, aolldarlaCia· 
de. conhança, a bandeira de mudar ara o Pnllllllllltate 
Tancrado Nftw. Quem •na coordenar e conduzt a 

AasanlbléiB Nacional CoriSidu•nte era o P1'1181dante 
Tancredo Neves O Presidente José Semey esfor. 
çou-se. mas não t1nha o peso politiCO, a autondade 
polibca de exercer sua mfluêncla solHa a Conshtuln
te. E acol'lleCeu o que acol'lleCeu 

Entretanto, o trabalho da ConstitUinte foi mag
nifico. Não estou aqUI deocarldo de 19CD11hecer ISSO. 
Mas também somos obngados a raconhecer que 
nlo hé um períOdo em Ioda a H1stóna que tenha 
ocon lllo tan1as modd'IC8ÇÕ8S em um espaço de tam
po lia curto Se lonnos olhar a nossa ConsbluiÇAo de 
1988, lá estava o Senhor Fernando Hennque Cardo
so, Lidar da Bancada do MOS, que tlllha doiS lefÇOS 
dos Deputados e doiS terçoa dos Senadonls. Lá -
lava o Governador Covas. Uder do MOB na Assem
bléia NILCID<Ial Consllll.nnte. Lá estavam oa horrllll• 
que hoJe estão ai governando. Lá estava o Deputa
do Serra e 08 nomes de todos 08 pal'bdoll. 

E a tese era a que foi vdonosa, Sr. Pl88idel•. 
Prime110. repilo, porque vlnhamoa de um rag~me mil
lar: então, ceriSura nunca IIIBI8! Mexer na VICia do 
Daputado, nunca! A maneua de formar e de deaen
volwlr o raciocln10 era no sentido da kbenlade lobal, 
- na Coraabluição tudo o que era poaalvel. F• 
zer urne ConabluiÇAo a mais abrangente poaahlel, 
porque n1o sablarnos quanto tan1)0 iria durar Nlo 
sablamos ae havena chance depoiS de poder ,_ 
unw.leglaleçio ordnina em Cima da ConatlluiÇAo 

Jé d-e repdO, IIC8VIUII na casa do P......,.. 
te da CArnera.. Dr Ulya&M Gumarãaa, madrugada 
adentro, diiiCUbndo o texto que tentava ..,.,adir o gol
pe de Estado peles FoiÇBS Annadaa; mpedlf que a 
Fotçaa Annada8 pudessem inlenllr para atuar. E -
debate aq~a e debate acolé. E afirmavam que -
necantria a pnlll8fLÇ8 do Presidente do eona
e do Prealdenle do Supremo. E, no maio daquela 
diaa•sio, q..-m CDfocar no texto da Conalltulçlo 
um dlim que mpecllsse o golpe da Estado. 

O G-..1 1vm1 de Souza Mendell, MI!Mo
Chale do SNI, amgo nosso, ínbmo amigo do Dr. 
Ulysaea, que estava preaente porque goetava da a-
111811r ll.quele bpo de debate, em detenulnado IILI)o 

manto, pediu piii'ITiisaio para 11"118Mr e dilllle: "08 a
nhorea acham que a Forças Armadea quando w6o 
dar um golpe de Estado lêem antea e ConlllltuiÇAo?" 

Mas aquele era o eaplnto que dominava. O. 
pois, C1à1U o MUIO de Berlnn, dnapa._ a Unlla 
Savlébca. o comuni8I1ID passou a ser COI88 do pee
sado e o neoliberalismo esté aí. Nio tamos 11'1818 o 
que 11vemos ao lOngo da VIda inteira, 11. 'MC'1Çáo do 
lmpéno Romano, um mundo b1 ou tnpolenzado, 
ande havia tcxças que se lllllllllficavarn - R,._ 16, 
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..:'·...J.:.•::.nh.d. .- .,1-emanna ai •• 
' .~ ~t.J3 .Jmdcs 

'.:.:! ! go a -1 E::~. Sr Presr
~ "" c: ~"•'='..e-ssana. tranqCula, se
- t· ... , - :: namerua res recam-em-

.•• E<.I!SCII '.•Jtii~ ri-FL-lvf..\) - Pennne-me 
.. • _parte. 
SII f.F.:IIW! "lf.IIOI~ I -"MDB-RS)- Our;x> V. Ex" 

· C•J•s oto •-·:b.::o (f"FL-i'viA) - Senador Pe
' ·r· •n, e r)'~ 11::::: to C e crmcar o processo Jegrslatr

' ~:~orrt_ ~9. · F.:t,;, f9Z na sua longa e concreta 
~ii .. • "" .. 1 .!_rr::":a ::: profunda cntiC8 à nos

- r -trll•tr;~u err· • •gar. ~ue aliás e rmpresláYe 
":' ·•"' '' I'IRSI''ll'i~ da F'epubllca à época. que V 
- _ ..1 • r- u • · "..l.l'tc~ t.'t! cerro mane~ra de modO crfbco . 

'I Sll I O:.tlll l .l' 1 1i1Ur~ IPMDB-RS) -Não! 
~~- ·~<!!Qon .obiio IPFL-MA)- Srm' o Pres•

-=••'.: Jot~~ 'dr.,~,.. ,ue 1 EJci' agora mencK>na de 
...:11&. 1•~-:.:• • ..::;nu :r::: i"'lO;:•:J ::rlllco, teve condrções de 
.. •• .J~• J J JL.o::.5SJ r.en mernor nem rguai a Tan-

) :>H I'!:DI tJ SIMOW (PMDB-RS) - Pelo 
.• r•o· Je • ... e•.J"i vamos 9Sclarecerl O que eu drsse for 

.Je c !)r ::;am~:~y ne.o ~1nha o rnandã.to dado ao Dr 
.lncr9c.Jo. este srn• representava as :orças para fa~ 
dr a Lonstrtuame. O Dr Samey era o ex-Presidente 
... .rerta. que teve orande drQnrdade. a marcr compe-

... rt.. ...: L.lt:arn tsrrh J :J rr~ror resoedo, mas que não b~ 
.u c.. mesma ~grurr•,dade 'lU& lena o Dr Tancredo. 

·: So. ELiis.;n Lol.lão (PFL-r.tA) - Senador Pe
, J ...,,mon, ere t1.1ha 2. rnesmrssrma legrtri'Tlldade O 
, r anL rpac so ptlCJe ser elerto graças a composr

"au 'cm uquele aue ·1. Ex chama de ex-Presidente 
i& ,.,rerra. ~ue for o grande Panrdo deste Pais, o que 
• 2.;: · não nega 

.J SR. FEDRO 31MOi~ (PivfDB-RS) - Como 
co r ''S"e '-t>nt o apartl9 de \· Ex= r 

O Sr. Ediaon l.:lbão U•FL-IviA) - Mas nAo ha 
,.azêo para frear tnste 

O SR_ PEDRO SIMON (PMDB-RS) - Fur de 
!.orna ncompetêiiCia lolal, porque quena diZer uma 
c01sa e diSse ou1ra. \' Ex' esta lazendo um aparte 
que ~ào emendo Se eu ""''eco a aparte de V Ex", 
era melhor eu nàu ter falado Para que eu me levanter? 

O SFI.I"lESIIJEIII"'.: (,\!domo Cal1cs Magalhães) 
- b~ o orador p"nn1t1u " apalte vamos derxar que o 
~enador E'"irsonl~~ii.'J termlll~ ngraaeço. 

O S1. Edi....;11 r_oWio I~FL-o,.AI- Sena melhor 
., •• v O"' "· ~ :::!s.;;e •rre • ...... ceardo o .,uana-, ,...J,~ 

..... ,.,e ,._ r!-·~ ·:a•4rt"! tOilC.€:1"" :=.::.:!. ~.JQU~v 

• d.~ •r:~ , .:.1 • •_,IJol.,j(l .J -~-CI .... 11SiltL..IÇ20 

que o Pres•deme José Samey cmrcou à época. di
zendo que era rmprestavel. rear;neme e E V. Ex", 
com a proposta aue faz, em toa ho"' para modlfrcá
la. melhora-la e com as crrtrcas q~:e também faz à 
propna Constnutção, em vanos de seus caprtuJos, 
demonstra que. de lalo, esra Constoturçào lo• a p1or 
do nosso Pa1s 

O SR. PRESIDENTE (1\nlaniO Carlos Magalhães) 
-Sanador Pedre S•mon. se V Ex". puder conclu11, a 
Mesa agradece. levando em conta que V Ex" Ja ul
trapassou em dez mnutos o tempo nonnal 

O SR. PEDRO SIMON !PMDB-RS) - Eu pedi
na a V. Ex" para recomeçar o meu drscurso, porque, 
na verdade, o Senador Edrson Lobão mudou tudo. 
Tenho que me levantar e começar a falar de novo, 
Sr. Pres1dente. perdoe-me• 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Ca!tos Magalhães) 
-Eu não posso pennd11 ... 

O SR. PEDRO SIMON (PIIoiDB-RS) - Mas pelo 
menos pennda que responda e coloque a situação 
no seu devrdo lugar 

O SR. PRESIDENTE (An\OniO Ca!tos Magalhães) 
- V Ex" arnda poderá falar durante mars três sessõ
es, se ass1m quJSer 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) - Mas tere
mos o i•m de semana e dej)Ois o tenado e so podere• 
falar na quarta-feua que vem Até la fiCa o aparte m
tngante do Senador. rncluswe me derxando numa sr
tuação de que não gostana com o Presrdente José 
Samey 

O que digo. Sr Presidente e mudo somples é 
claro que o Presldenle Jose Samey bnha autondade; 
credibilidade, respeitabilidade 

O Sr. Edison Lobio (PFL-MAl- E legdii'TIIdade. 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) - Ele bnha 

leglt•m•dade - fu1 Mrp•!fro de seu Governo' O que 
estou diZendo - e sabemos d1sso - é que quem co
mandou o processo das "D•retas ta". quem coorde
nou, quem buscou a esperança da SOCiedade brasi
leira 101 o Dr Tancredo Neves ouPI" !1:1ha autonda
de para coordenar o processo da l'fo 1 s:f.o constJtuceo-
nal era o Dr Tancredo Neves 0 !931dente José 
Samey teve autondade, compet~ ~-a seneaade, al
trvez. dmgru mudo bem, mas S. ~- não tonha atrás 
de SI o peso da h!stóna de Tancre-- olaqueo.os !orças 
que foram VJtonosas no Congres~ •. oc:i.c.ona1• Essa e 
a pnmerra COISII que eu quero diZe 

A segunda rruestão e que -,.~\Ja llrr ~ -:_.,eza 
par parte doe. ~·.;:rcidores de Que = hl~H-caue era ao
sol ... ta. Mote. -~I•OO nos queren .. ::. l..Jioca.r "18 ca
aeea ladrão. cor•u~Lor, trarrcame t..::a _.,.:. ... ·.:t:s. nao con
.;;egurr.us. ;::.vrque red1g1mos de te:· - :Jt1e1ra a Constr-
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lwção na oarte reaat1va ao t.1g1io ft tudo maiS - bem 
colocado paraue o oue ncs conhec1amos era o SNI 
lnteMndo na VIda de todo mundo - •lue. h01e. temos 
que estudar urna formUla que garanta a liberdade, o 
SIQIIo e o resoe~o a democracia a todos Mas Que 
não se rmpeça a sOCiedade de pumr o cnmrnoso 

Sr Prasldante. o que estou dizendo é que 'I 
Const~u1ção e mu1to boa mas fo1 lena rum momenf 
to diferente do que VIVemos note O PresiCiente Fer• 
nando Hennaue Cardoso, o Governador Mâno c;o. 
vas e o M1n1stro Jose Serra votaram a favor da 1nclu• 
sl.o do monopol10 do petróleo na Const~lção de 
1988, assunto que. desde t953. não IBZia parte da 
ConsbluiCáo mas sun de uma le1 A ConshiUmte de
CidiU colocar o assunto na ConstduiCão Agora. reli· 
raram. 

Portanto. Sr Presidente a proposta que faço é 
de urna Rev1são a ser fe•ta com a tranqUilidade e a 
-Idade necessanas, com um PI'I!Sidente. um 
Congresso, Governad~res e Deputados Estaduais 
eleitos num mesmo momerdo E, asSim, no pnme1110 
ano de mandato, podermos arrumar a VIda do Pais 
no que tange à vida politiCa e à 1mpun1dade 

Este e o Pa1s da 1mpunldade. Soltaram fogue
tes ontem porque um Deputado 101 cassado Mas eu 
não tenho duVIda de que esse Deputado nunca wu 
saber o que e cadela e não &III se va1 pagar algur• 
COISa em termos hnance1ros pelo que tez. Não ee 
rouba so no Bras11. Sr Prasldante Há do1s meses, 
dois dlretores do Banco Central do Japão fon~m pe
gos roubando Um está na cade1a: o outro suiCidou
se de 'lergonha. 

Mudar ISSO e o objel1vo da proposta que esta
mos apresentando. 

Agradeço a V Ex" pela toleráriCia, s111 que V. 
Ex" entendeu que. lamentavelmente. o aparte etas
tou-me do meu pronuriC~amerllo. 

O SR. PAeSIJENTE (AnlcniO Carlos Maga"dll'ls) 
-Com a palavra o Senador Artur da Távola. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ Para 
discutir. Sem reVISão do orador.) - Sr. Pf'IISidellte, 
Sr"s e Srs. Senadores. goatena de -r Cingir a 
cbcussão desaa maléna apenas a um de seus pon
tae. Pelo HU tamanho e coq>lex1dade talvez S8pl 
dllfcll abonlar no discurso, corno o fez o Senador Pe
dra Simon de modo tio bnlhante e efusiVO, a com
plllllidllde doi Mima que asilo nesta rnaléna 

QuMO apenu IUbm-. neste 1nm&nte, à dls
CU8do a queatAo da perde da mandato por troca de 
partlelo, que aatá na ongam de emenda constd..,o
nal. e- rnaltlla MIYe um parecer do Sanador Jat
,_ ptres ampliando a q.-tão para urna revisão 

COns!dLoCIO·""~: 

qual o Sar:::tC'"'r 
volte n prc'Y'c =- ---,,-:-

vam atoum: -ase: - "c:: 

cons1dera """"j"1r- • ·:or- -=~ 

progress1sta~ ~ = -~.,r-- _ 
complex1daljg '3 --= ::•f•ca· -:: ~,.: :: 

Sr. F"re:·--o::::- : ......... - " =- -

difiCuldade qu., ~- :~.1:-a .~.: · ·- · 
a pienrtude de ~ .. .::. ':=o,.s:: -; ... -: -
se perca o mar.=a~: no r: .. : - · 
enterdo. tenho o -.,ui;;::; • • 
essa mate'la Si:' ? a oet• o::· -- -

deftdade par.:Ca-: .:o,.,-:: .... 
das ma1s gra"e~ -gste - - ... 
dos partidOS 

- -- -- -' ,rl ,:. - - -:. 
- - .l ,làrtl - -·-

---nanf.lrr::- --- ~ 

ji1C113-

:-:-1 -u.: .: 
--,--,.::;;.riJa··--·. 

,-,, J Fur pre~·.::-er·-:" -:::-,.. ., 
Partido, como ~-- =. ":" ~c-:.•-:: · , ... ~ ,i.r.1 .... ,r1 
drade, •não dos r-ator~c- ........ , ~.-o; nq,1::; r , .. "=' .... 

à galhofa• '''Vl ;""·ens.::-- · - n , -•. t,·l:.r•:-- i'" -:• 

SrPres•dente- .. =:::-~ .. ': .:;1.-:.ea:.~ ::--. 
crabzação anterra ~cs .. -~ ... -:-- ,: ,-, :-M· · ,; .. , ~ 
liberatiVO doS t.3.~1dOS a ... 11!'71;"'' .. .: ": ,&, ,'":' .. 111~1'9: 

ptenáno dos se~S ·.:::nretCi':J;:" ·e:"1: ·,· •<; à ol8.:"'1::1t3.1 • 
dlndóno e o pai1a"';"1ant~ ,J;:. ,~.:: 1 1o 11r.. entar.•o 
partidos braslle1ros sotre-n uma mpertrotla das , 
cornssões exacut1vas ~.Jem l.iõnoa nr. partido '=' i 

cormssão execunva que e ui"'a 1aler.c.e1a do CJirA .., 
no. que nunca se reune - ,,c.s •• :.d não entl"8rrnos i.: 

discussão de quem mancJ.l na comssã.1 e.:ecutrvC'· 

A v1da part1dana bra~;,1t::tli8 llllrlrla nns le"B r ..... 
um autontansmo central•zailtü d 1r.tro 1'1•15 ,.ar11:1:1'" .. 
partir dai. o que ocorre? Pnme•rn de.;tsõcs c13 ,... - • 
la sem consulta as bases Segundo. formação d.; 
garquiBS 1r11emas ou de cartonas 1ntemos, digaMos 
BSSim, demro do part1do que corr~andam o seu om
cesao sem que as bases partldanas propnamF"lt8 
~eXISbr 

Pergurdo aos Srs Senadores· o CJLIE' taz UM 
Parlamentar que de repente e asrnaC)IIdo demro do 
seu partido, de modo mplaeével. até por méloaos 
ascusos, como ocorre am1ude na "•da pohiiCB brasl
lalra? Que aMemaiMl tem? Permanecer, 8SIIl8Qado 
no pamdo? FICar ali sem chanre nenhuma de Pl'er
cer a plendude de suas con•ncc:õas? Ser escom~~
de v1da politiCa por um antagomsmo com alguM 
companheiro de partido? O Parlamentar sa1 do parti
do, mu~as vezes por razões nobres por razões ~.,_ 
própna sobreviVeiiCia por razões de d1scordán.· ., 
até por razões ldeolog~ea; protunaas Os pa~ 
no seu cam1nhar, quamas vezes se afastam das pro
postas ongtnaiS? 
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. Há, portanto, um d~rerto Jnal18nável do Cidadão 
quando ele se encontra n,ssa srtuação. É claro que 
o outro lado da questão eXISte, como acentuou o Se
nador Pedro S1mon. Murtos dellcam o partido apenas 
por acomodações cJrcunstancraJs, momentâneas ou 
por trocas de 1nteresse, é verdade. Mas cnou-se no 
Brasil a cunura da senedade ebca da cassação do 
mandato por mudança de partido, e não se ena no 
Pais uma consclêi'ICIB 1gual em relação à vida parti· 
dána. Portanto, a questão da perda de mandato por 
saída de partido lema ver niiii1181TIBite com a questão 
parlldária brasdena e ela está I'IS8IIda no boJO de uma 
séne de reformas poiHICBS. Essas, 11111\, senarn condu
.._ à posiÇão de manutenção daquele que foi eleito 
no seu partido, ale porque o nosso processo alertara! 
Ulda não é um processo elertoral parbdáno. 

O que é o 1101o propoi'CIOnal? É uma akança 
entre os votos que têm o partido a os votos que têm 
o candidato. Como faca um candidato eletto no voto 
propon:IOIIBl com um número maJOr de votos do que 
o da legenda necessana para votá-lo? Aqueles são 
votos dele, que está ac1ma da legenda do partido. 
Portanto, enquanto tiY&rmos o voto propoiCIOnal na 
forma em que é concebido hoJe, ele tanto é partidé
no quanto pessoal. 

VIVêssemos no par1amantansmo, por exemplo; 
llVéssamos, por hopótese, o voto dostntal mosto. No 
voto dostntal mosto o alertar vota duas - em al
guns sostemas: ele dá o seu voto doreto, que e o voto 
do dl&lnlo, a um segundo voto ao partodo. O parlldo 
tem uma losta partodána Aí, som, a perda de mandato 
deve ocorrer no caso da saoda dO partido, porque o 
mandato pertence eo partido. 

V8J8m, Srs Senadores - e acredrto que este
jam acompenhando o meu IBCIOCinoo -, como é com
plexa essa maténa. Sou favorável à fidelidade partl
dána; ~. alllis, partodáno por essêncoa, por nature
za e até por delerto. Vrvo a VIda parbdána Intensa
mente, calo-me por ser parbdáno, enfim, tenho uma 
grande conscoêncoa da omportAncoa de ae construr 
um partido, sobraludo depoos que aenb a dlhculdade, 
como ex-Prasodente do PSDB, de f~ em um 
Pais onde não há grande renovação na classe políb
ca por vánas razlies. Mas penso no dorello ondMdual 
de alguém eleiiO quando é esmagado denbO de um 
palbdo. Quantas méquonas partidénas montadas em 
g<Mimos mulliCipBIS, estaduaiS ou lederaiS Slmples
rfiSnte destroçaram os antagonostas ~ntemos roa VIda 
parlidána. Costumo até usar um neologismo, uwen
tado pela cabeça de um modesto escntor dentro 
dOS partidos, as pessoas não são l)ropnamente par
lidénas, são "partlversánas", uma mostura de parbdá-

no com adversano, até porque a luta ontema dentro 
de um parbdo não é algo somples. Quanto ódoo me
dra nessa luta. quantos antagonosmos, quantas dos
putas, às vezes as maos perveosas. 

A vida pamdána não e esse mar de rosas. 
Quando doos companheoros de parlldo reMndlcam a 
mesma ondocação, eles partem murtas vezes para so
tuações de antagonosmo brutal. De repente, um ga
nha e esmaga o outro, desconhecendo que, em polí
tiCa, quem ganha não bnga; quem ganha deve orfiS
dialamente oncorporar o 11encodo ao partido, porque, 
no ãoa seguonta ele estará ao seu lado no palanque. 
O fato de doiS adversânos em uma luta ontema parb
dároa estarem JUntos no outro doa no palanque é 
maos um dos elementos a trazer a mpoessio de que 
a classe pohtiCB e algo desestruturado organocamen
te, etiCamente. porque os onomogos de hoJe são os de 
braços dados de arroanhã. 

Tudo ISSO tem como base a questão partodá· 
na. Ela som é magroa; e é dentro dela que podere
mos examonar com clareza a lodehdade partodána, 
e não a fidelidade pura e somples. como ae fosse 
um bem em so mesmo - até porque a palavra fode
hdade conota algo poslbvo, embora nem sempre 
se)8 exercida em todos os seus campos, em Iodas 
as suas acepções. A odéoa da fodehdade é posrtiY&, 
ela conota ume odéoa ética que está Jogada ao 
tema, o que toma muoto dlflcol racooconar sobre ele, 
até porque ela ena de lmedoato uma postura favo
rável, a o pensamento fica encapsuladO dentro da 
postura favorável 

Quero daoxar estas reflexões com a Casa: 
como uma pessoa favoráwl à fldelodade partodároa 
tem dificuldade em votar essa maléroa osoladamante, 
nos termos em que está proposta originalmente. 
Quanto ao seu desdobramento. no parecer do Seroa
dor Jefferson Péres, de amploar a questão da I8Yisão 
consbluCIOnal, aí sm me parece que estaríamos em 
um bom camnho, uma vez também que pi há OuiiOs 
piOfBIOS, onclusove alguns onundos de Clmara -ela
cionados a essa rroaléna. Há uma tendênca para 
que se possa lazer uma cAmera especifica para a 
nM&ão constJiucoonal. 

Agradeço a atenção de V Ex". Sr. Presodenle, 
e das s.-a. e Srs. Senadoras. 

Murto obngado. 

o SR. PAESIDENR! (Anlonoo Carlos Magall'ães) 
- Conbnua em diScussão (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra. a doscnssão 
da rnaléna lerá poossagumento roa quarta-feira, da 22. 
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O SR. PRESIDENTE IAnt01110 car1os Magalhães) 
-liam 3: 

Votação em turno uniCO. do Requen· 
manto n• 67 de 1 !õ'98 do Senador Adenur 
Andrade, sol~ellando. nos termos reg1men· 
ta1s, o desapensarnento dos Projetas de Le1 
da Câmara n"s 75 e 97, de 1992. 1 O, 25, 36. 
38. 41, 71, 93, 118, 151, 154, 206. 208 e 
211. de 1993; 32. 50, 62. 63, 74, 94, 101, 
108. 134, 135 e 142, de 1994. 6, 7, 8, 9. 12. 
19. 22 e 31, de 1995, e 73, de 1996, e Pro]e· 
tos de lei do Senado n"s 60 e 76. de 1995, 
que versam sobre alterações na Consolida· 
ção das LetS do Trabalho, e que passem a 
trarmtar em conJUntO de acordo com os gru· 
pos a segUir d18Cnm1nados 

1. PI'Ojelos de Le1 da Câmara n•s 25. 
38 e 118, de 1993, e 9, de 1995. 

2. ProJIIIOS de Le1 da Câmara n•s 75, 
de 1992; 93, de 1993, 6, 12 e 19. de 1995; 

3 PIOJSI08 de le1 da Câmara n"s 211, 
de 1993, e 22, de 1995, 

4. Pro,atos de Le1 da Câmara n"s 206, 
de 1993; 83 e 108, de 1994, e 

5. Prqeto de le1 do Senado n• 76, de 
1995; e Plqelca de lei da Cêmara n"s 41, de 
1993; 74, 94, 134 e 142, de 1994, e 8, de 1!195. 

(Em VIrtude de ad~&mento) 

A maténa constou da Ordem do 018 da sesalio 
do d1a 5 e teve a sua votação ad1ada para hoje. 

P--se à vataçiio do requenrnento, em tumo 
ÚIIICO. 

As Sr"s e os Srs Senadores que o aprovam 
quetram permanecer sentados (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria ratorna à Comissão de Assuntos So

ciaJs, nos termos do requer1mento que acaba de ser 
aprovado 

O SR. PAESIIEHTE (Anlono Carlos Magalhles) 
-IIMI4: 

Votação, em tumo úmco, do Requen.. 
manto n• 185, de 1998, do Senador Waldeck 
Omelas, solicitando. nos termos reg1nlen· 
taiS. tramtação coii!Unta dos ProjSIOs da Le1 
do Senado n"s 51 e 137, de 1996, por trata· 
rem de dedução de gastos com educação 
no Imposto de Renda 

P sas se à....,., do""'*'"""*" em 1UmO (n)o 

As Sr"s. e os Srs Senadores que o apiO!I&m 
que1ram permanecer sentados (Pausa.) 

Aprovado 
Os Pm•etos de Le• r:!'Q Senc.\:!o n•s 51 e 137 

passam a tram11ar em coi1L•nto e retomam à ~ 
são ae Assuntos Econõm.cos. em v1rtude da deciSão 
termanat•va 

O SR. FRESiCEENTE tAmOiliO C<illos Magalhães) 
-liam S. 

ProJeto de Le1 do Senado n• 45, de 
1993 !apresentado como conclusão da Co
missão Parlamentar de lnquento, cnads pelo 
Requenmento rfl 376192 - CPI do PP), que 
altera a Le1 n• 6.435, de 19n, sobre enbda· 
des lechadas de prev1dênc1a pnvac:ta, e d6 
outras proVIdências, tendo 

Parecer sob rfl 165. de 1998, da Co
missão de Assuntos Soc1a1s. Relator: SeriB· 
dor Lúc1o Alcântara. pela preJUdiCIBIIdade. 

Sobre a mesa. re!Jl8111'1Bn!o que será lido pelo Sr. 
1° Secretano em exen:ICIO, Senador Car1os Palrocho. 

E lido e aprovado o seguinte. 

REQUERIMENTO N.• 251, DE 19118 

Senhor Presidente, 
Reque1ro que a matena constanle do liam 5 

conste da Ordem do 018 da sassão do diB 5 de 11'810 
próximo. 

Sala das Sessões, 16de abnl de 1998 - ,...... 
Bemalho. 

O SR. PRESIDENTE iAmomo Carlos Magalhilas) 
• Aprovado o requenmento. " matena SBI de pauta e 
foca transfenda para a ses5õ'O do diB 5 de 1'11810 do 
corrente ano 

O SR. PRESIDENTE \AniOõ110 Carlos Magalliiea) 
·Iam&: 

Discussão, em turno ÚJIICO, do Prqelo 
de Resolução n• 32. de 1998 (ap-ntado 
pela Corrussão de assuntos ECOIIÕII iCOS 
como conclusão de seu Pa- rfl189, de 
1998, Relator: Senador lúciO AlcAnlana), 
que autonza o Estado de Sergrpe a COI.. lar 
operação de créddO Junto ao Banco do Mar
deste do BraSil • BNB, no ãmbdo do Progra. 
ma de DesenvolVImento do Tunsmo no Nor· 
deste • PRODETUR, com recursos de re
passe do Banco lnteramencano de DaHn
volvlmento • 810. no valor de deZeallte m,. 
lhões.trezentos e quatorze mal,-- e 
setenta e se. IB8lS e setenta e nove cenlll· 
vos, CUJOS ,_.rsos se destlriBm à execuçio 
de prDJ810S de 1nlra-estrutura e deaanvalvl· 
manto 1nshlllel0nal naquele Eslado. 
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• A Presidência comuniCB ao Plenano que pode· 
rio ser ofei8CidaS emerldas à propos1ção ate o en· 
cerramento da d1scussão 

Em diSO ISSão o PIOJIIIO, em tu mo uniCO. (Pausa I 
Não havendo quem peça a paldvra. encerro a 

diSCUssio. 
Em wtação. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BiocoiPT -sE) • 

Sr Presidente, peço a palavra para efiCBmlnhar a 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magallães) 
- Concedo a palavra ao Senador Jose Eduardo Ou
tra para encaminhar a votação. 

O SR. José EDUARDO OUTRA (BiocoiPT -sE. 
Para encarronhar a votação. Sem I'EIVISão do orador.) 
- Sr Pntsldente, Sr"s. e Srs. Senadores, ao encami
nhar a votação, deixo consi!JIIado nos Anais da 
Casa o meu posiciOIIBITiento sobre essa matena. 

Em pnme1ro lugar, esse emprésbmo se enqua
dra entre os chamados empréstimos pedagógiCos -
tenno utiliZado na Comissão de Assuntos Econõml
coa pelo Senador Espendliio Arron O obJ&IIVO do 
~mo para o Prodetur, em tese, e nobre. Sr. 
Presidente, certa vez, na Corrossão de Assuntos 
EconllmiCOS, foi dilo que o posiCIOnamento maiS ou 
menos ngoroso dos Parlamentares em relação aos 
emprásbmos era deterrronado pelo fato de o emprés· 
Imo ser ou nio para o Estado do Pallamentar. Ou 
seja, quando o ernprésbmo e para o Estado de on
gem do Senador, a tendência é ser ma1s conde
scendente. Por ISSO, tenho procurado traçar uma li
nha de coerênaa em relação às votações ocomdas 
IWSia Casa a respeito do endMdamento dos Esta
dos. VOiellavoravelmente - e conbnuare1 votando • a 
todos os acordos para a rolagem das d1vldas dos 
Estados, até para manter a coelênc1a seguida por 
vános Senadores no sentido de esquecer as maté
nas Já votadas e resolver o problema daqu1 para 
frente. O Senador LúCio Alcântara, como relator da 
matéria, é testemunha do meu empenho quando da 
votação da rolagem da díVIda de Serg1pe, poiS na 
Conusslo de Assuntos Econõmicos alguns Senado-
188 pensavam em pacllr Vl8la, mas nos empenhemos 
para que a rna1éna fosse votada naquela ocasiãO. 
Aaalm, nio se pode dizer que nosao posiCIOI1BI'IIento 
é deconante de sem.. Oposiçio ao Governador do 
Eslado. O IIIID 6 que Sergipe vendeu a sua empresa 
de -rg• alétrlca a 8816 com R$380 mdhõee em 
c:aura lnclus1V8, o GCIWirno ll8bi fazendo obras no 
ESiado, e es placlls Bnlnclam que assas obras es
tAo sendo executadas com o dinheiro da verlda da 
Energ!p8. Esse chamado cheque elétnco, de R$380 

milhões, provoccL. muaanças Sl•;mrncatrvas no qua
dro pohtrco do rau Estaco ~·ae~anças e..cpress1vas 
da OpoSição 1ogaram-se no• b'ac~s do G. Jemador 
Enl1m, Serg1pe -.;nd. J uma empresa de energ1a elé
tnca. tem R$380 mnhões ern ca1 .... a e so'•cd:a um em
préstimo novo, ce val~r relat•·,arnente pequeno 

O Sr. Jose Fogaça 1PMDB ~S) - V Ex' me 
permde um aparte' 

O SR. JOSE EDU....RDO DU'TRA (Bloco/PT-SE)
PoiS não. 

O Sr. Jose Fogaça (PMDB-RS) • Nobre Sena
dor Jose Eduardo Outra oboeiVo. no parecer do Se
nador Lúc1o Alcãntara, a declaração - Item 3 - de 
que o Tnbunal de Contas do Es!Bdo atesta, median
te ofíCIO, que não hou• . pnvat1zação de nenhuma 
empresa estadual Pergunto a Energ1pe pertence a 
Eletrobrás ou e uma er.·presa genda e mantida pelo 
Governo estadual? 

O SR. JOSE EDUARDO OUTRA (Bloco/PT
SE) - Cre10 que esse parecer do Tnbunal de Contas 
é antenor a •1enda V E~" podena d1zer r,ual é a 
data? 

O Sr. Jose Fogaça (PMDB-RS) - A data e de 11 
de novembro de 1997 

O SR. JOSE EDUARDO DLJTRA (Bloco/PT-SE) -
A Energ1pe lo1 pnvat1zada em novembro de 1997 -
não se1 se apos o d1a 1 I lnclus1ve o Estado de Ser
gipe hav1a 18Cebldo um adiantamento do BNDES por 
conta dessa pnvat1zação O lato e que sobraram 
R$380 milhões para o Governo do Estado, que vem 
aplicando em obras 

Pollanto, trata-se de um emprest1rno relativa
mente pequeno Se os Eslados chegaram a essa SI· 
tuação, a causa, em parte. e a polítiCa de IUIOS altos, 
em parta, a 1n-espor1Sabd1dade de Governadores e, 
em parte, as autonzações de emprest1mos dada pelo 
Senado sem o devido r~gor Ass1m, procuraremos 
adotar o mesmo procedimento para outros útados -
1n1C10 por Serg1pe -. que estão solicitando emprestl
mos novos. Trata-se de Estados que 1á rotaram as 
suas díVIdas, que Ja as federalizaram, que venderam 
estataiS e estão com d1nhe1ro em ca1xa. Na n11nha 
opnão, rliio há JUstd:cat1va para o Senado conceder 
autonzação de emprest1rno novo, pnnc1palmente se 
os pareceres do Banco Central e da Secretana do 
Tesouro NaciOnal são contranos Então, realuma 
essa posiÇão na Comissão de Assuntos Econõm,_ 
cos. Pedi VISta da maténa, devolv1-a no tempo regu
lamentar • portanto não posso ser acusado de estar 
fazendo chiCana procrast~natona -, emd1 voto em se
parado na ComiSsão de Assuntos EconómiCOS, por 
1ntennéd10 do qual ratdiCO o meu posiCIOnamento 
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Na. votação de hoje 1101to a fazê-lo Não vou pedir va
nilcação de -quOIUm, mas acreddo que devemos es
tabelecer um processo para evrtar que os Estado$, 
num prazo de quauo. conco ou seos anos. encon
trem-se na mesma sotuação Ao não havera mais 
Energope para vender Terão que vender a areoa ela 
praoa de Atalaoa. o Palácio Olnnpoo Campos, ou cdo
sas do gênero Penso que o Senado devena ser 
maos ngoroso com esses novos empréslomos 

Quero consognar a monha posiÇão contrana à 
votação dessa marena 

Mudo obngado 
O SR. PRESIDENTE (AnoniO Carlos Magalhães) 

-Em votação 
Os Srs Senadoras que o aprovam queoram 

pennanecer sentados (Pausa.) 
Aprovado. contra os votos dos Senadores Joeé 

Eduardo Outra, Osmar Doas e lauro Campos. 
A maténa vBI a Comissão Doretora para reda

çAohnal. 
o SR. PRESIDENTE (Anon10 Caolas ~l 

- Sobre a mesa, paracer da Comossão Doretora, ot;o
recendo a redaçAo hnal, que será lodo pelo Sr. 1° Slt
cretano em exerolcoo. Senador Cartas Patroconoo. 

E lodo o seguonte: 

PARECER N.• 201, DE 1918 
(Da Comossão Dlretora) 

R1dolpia fiMI do Projeto doi,.,,._ 
ção n.• 32, da 1918. 

A Comossão Dlretora apresenta a oadação tonal 
do P101810 de Resoluçio n • 32. de 1918, que autan
za o Estado de Serg~pe a contratar operação de c~ 
dilo JUnto ao Banco do NordeSte do Brasl - BNB, no 
ãmbllo do Poognuna de DesenvoMmento do T ulls
mo no Nordeste - PRODET\JR, com recursos de ra
puse do Banco lntaramencano de Desenvolvimento 
- BID. no valor de R$17 314 ne.79 (dezassete n
lh6es, trezentos e catorze moi, seteoentos e selelllta 
e IIIIIS reeos e setenta e nove centavos), CUf06 recur
sos se destinam a llli8CI oção de PIDJIIIoS de rira-es11u
tura e deaenvolvornarm -.aonaJ naquele Eslado. 

Sala de Reuniiles da Comossio. 16 de abnl de 
1918 -Antonio C.rtc. lleglllhiea, Prasodenhi
Carfos Palracinio, Relator - Lucidlo .,_U. -
Joltl • Hollandll. 

ANEXO AO PARECER N ° 201, DE 1998 

Faço saber que o Senado Federal ap~ e 
eu, Pretlldente, nos lennos do art. 48, dem 28, do 
Regomento Interno, promulgo a seguonta 

RESOLUÇÃO N.1 DE 1998 

AudoTIZII o Eatado de Sergipe a con
tndar oplnÇID de cnidlto JIIITIID ao BaMO 
do Nordeste do Brallil - BNB, no lmbftD 
do Programa de Desenvolvimento do Tu
rismo no Nordetdlt- PRODETUR, com ,._ 
cursoa de repaese do Banco lnlllraniRrl
cano de Desenvolvimento - BIJ, no 'llllfar 
de RS 17.314.776,79 (de ne mllh6ea, 
trezerltolle c:atora mH, ..-..e.-., 
la e-· resle B nlnâ B- --SIIt, 
cujoa- se III ·-6 li• c ;h de 
projeloa de ............,_ B III IVolvi-
IIWito lll8liluclonal naquela E8tado. 

O Senado Fadenll resolva: 
Art. 1• É o Estado de Sergope autonzado a con

tratar operação da cráddo (Unto ao Banco do Nor
daela do Brasol - BNB, no imbolo do Programa de 
Desenvolvomento do Tunsmo no Nordasle - PRO
OETUR, com A!Cursos de repasse do Banco lnlara
mancano de Dasanvolvomento - BID, no valor de 
R$17.314 n6,79 (dezassete molhlles, trezentos e 
catorze mil. setecentos a satenta a 5918 reaJS e H
tenta e nove centavos) 

Parágrafo únoco. Os A!CUISDS provemantae da 
operação refenda naete artigO serão destliiBdoe 6 
BIIIICução de pl'llfBIOS de onlra-eatrutura .....,_ à 
of1111antação dos (lfOJ8IoS de 2" alapa do Prode
tur/SE e ao dasen1101vunerdo onslduaonal naquela 
Estado. 

Art. 2" A operação de crádoto refenda no artigo 
tará as seguonles condoções hnanceoras: 

I - valor preteudtdo: R$17.314.776,79 (dems
- molhões, trezentos e cartorze moi, satecel- e 
-nta e se• """"e setenta e nove canlaWIB); 

11 -taxa de JUIOS" 0,8735% a.m. (odo mi. sela
.,._ e tnnta e conco dáCimos de mlésm.. por 
canto ao mês), 

III - Indexador: corração cambial; 
IV - dasbnação dos recureos: execooçio de 

obras múlbplas de onlra-estnrtura e daeeTIIIOivlrneno 
ollllbluCional no Eatado. 

V - garantia: Fundo de PlilllciP"Çio dos Esla
dos-FPE; 

VI - condoções de pagarneniD: 
e) do pnncrpt11 em duzentas e c:mqUenllle uma 

parcelas mensaos e s..-sovas, após cartnc.a de 
doze meses, 

b) do6 pnos: eXJgoveJS mensalmente, IIICiueMI 
no penado de carêncoa 

Art. 3" A autonzação concadlda por 1111111 Reeo
lução deverá ser axarc:oda no prazo máximo de du· 
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Zllf!IOS e setenta d1as, contado da data de sua publi
cação. 

Art. 4° Esla Resolução entra em v1gor na dala 
de sua pubhcação. 

O SR. PRESIDENTE (Anlcn10 Caltos Magalhães) 
- Eslando a maléna em n!Qime de ulgênaa, passa-<~e à 
ll'l1lldíala apreaação 

Em d1scussão a redação f1nal. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, enceno a 

discussão. 
Em votação 
Os Srs. SenadoleS que a aprovam que1ram 

permanecer senlados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A maténa va1 à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Caltos Magalhães) 

-bem7: 

Discussão, em turno úniCO, dO Pro1ato 
de Resolução n" 37, apresentadO pela Co
mssão de Assuntos Econõmlcos, Relalor, 
Senador Romero Jucá, que autonza o Go
verno dO EstadO de Rondôma a ass1nar con
traiO de abertura de crédito e de compra e 
venda de abvos, hrmado com a União, o Es
tadO de Rondãma, o Banco dO Estado de 
Rond6na S/A - BERON - e a Rondônia 
Crédito lmob1háno SIA, RONDONPOUP, no 
ãmblto do Programa de APDIO à Reestrutu
ração e ao AJuste FISCal dos Eslados, no va
lor de quinhentos e dOIS ITUihões, quatrocen
tos e Oitenta e sete m11 e se1SC811tos e Ollenla 
e três reaiS, no amparo da Medida PI'OVISÓna 
n" 1.612/98. 

Encontra-ee sobre a rnasa cóp18 do parecer, à 
diSpOSIÇão dos Srs. SenadOras. 

À proposiÇão poderão ser oferecidas amarldas 
até o encerramento da diSCUSSão. 

Sobra à mesa, emenda que será lida pelo Sr. 
11 Secnllário em exercício, Sanador Caltos Palrocln10 

1!: lida a sagu1nle. 

EMENDA Nl1 (ao PRS n" 37198) 

Acrescente-se ao II1CISO I letra •a• dO art 2", 
após a expressão "poupança", o segu1n1a: 

• .•• e para atender 1n18gralmente os custos dO 
plano de incentiVO ao desl1gamerllo voluntáno dos 
func10nanos. 

JuSIIIICIIÇão oral 
Sala das Sessões, 16 de abnl de 1998 - Joa6 

Blanco. 

O SR. PRESIDENT"E (Anlon10 Caltos Magalhias) 
- Com a palavra o Senador Jose Blanco, para~ 
a emenda n" 1 que aprasenlcu. 

O SR. JOSÉ BIANCO (PFL - RO. Pam)usbfl
car. Sem rev1são do orador ) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadoras, a emenda f01 acatada na reumão da Co
ITIISSão da Assuntos EconõiTIICOS e consta do relat6-
no. Mas, por um lapso, ela não constou do proJetO 
da resolução A necessidade da emenda é CDmglr o 
lapso ocomdo. O ralatóno f01 elaborado pelo em
nente Senador Edlson Lobão:~, que não eslava pie
sente à raun1ão e fo1 subatrtuído pelo Sanador Joio 
Rocha, que acatou essa emenda e a do Sanador 
Eduardo Supl1cy, que consla do proJeto Portanto, é 
apenas urna correção no projelo de resolução. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Caltos Magallães) 
- Sobra a mesa. emenda que sara lida pelo Sr. 11 Sa
cretáno em exerc1C10, SenadOr Caltos PatrocíniO. 

É lida a seguinte: 

EMENDA N" 2 - PLEN 

Ao Projelo de Reeol111çio que autart
.. o Govamo do Estado de Ronc16nla a 
aaalnar conbato de abertura de cnlcllto e 
de compra e vandll de atlvoll, com e 
União, o Banco do Estado de Rond6nia 
S.A. - BERON e a Rond6nla Cr*llto .,_ 
b1116rio S.A., RONDONPOUP, no valar 
R$502.487 .&83,00, no âmbito do Progra
me de Apolo ll ReMinltuniÇio e elo Alu .. 
te Flecal doe Estadoa, ao ampara de Me
dida ProviSória 1612-21.'118. 

Acrescente-se, onde couber, o segu1n1a arbgo: 

Art. 4° O Governo do EstadO de Ron
d6nla ellCBITUnhará ao Senado Fadellll rela
t6rio tnmestnll tlescnção detalhada da situa
ção dos abVOS do Beron e da Rondonpoup 
adqumdos pelo Governo do Eslado, especd",_ 
cando os valores resultantes da afMin&Ção 
dos mesmos e a desl1nação dos recursos 
gerados por esses SINOS. 

Paligrafo úmco. O ralat6rlo a que se 
rafara o caput deverá eonlar um balanço do 
Programa de Demssão Valunlána dos funcoo
nános do Baron a desc:IIÇão dos gastos _.. 
zados com ancargos e IIQÕ8S trabalhistas 

Judflcaçio 

A autonzação do Senado Federal permitirá ao 
Governo do Eslado quitar todoS os passiVOS das Ins
tituiÇÕes f1nance1ras, que Irá, também, adqu1nr seus 
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a!Nos. O Senado Federal desconhace a IIIIIMç6o de 
liquidez desses abYOS e os valaras que poderão -
recuperados pelo Governo do Estado com a aliena· 
çlo dos mesmos. que deverão ser utilizados na 
arnortrzação desta operação de crédito 

Portanto. o endovlllamento liquido do EstadcD 
será rea.llante da dilarança entra o valor talai do 
passovo e o valor de IIIBIQldo dos atovos do Beron. 
Como não se pode ter uma avaliação prévia do valor 
que seni obbdo pelo Govamo com a IMigOCiaÇ!io dos 
alivos. o relatóno propoaiO pala emenda to~ 
ao Senado as 1nformaçilas -sénas pan1 o plenp 
conheCimento da operaçio 

Sala das Sassões, em 16 de abril da 1998. -
Ja.6s--. 

O SR. PREESIBDilEIEinlf1rrEI1! (Anll:no Callos Magali .._) 
-Em.-. ãJ o pi"OIIIID e as •••das. am lllrno úni
co. (Pausa.). 

PARECER DE PI.ENARIO N.1 202, DE 1188 

Sc111N • El•• I • n ... 1 a 2- PLEN 
ao PrDjlk • RIIDiu~ID 11.1 SI, • 1-
... -- o Gou- do E.-clo .... 
Rond6ula a ......, -•llalu • a11artuta 
de CI ... IO a._...... a vllllda ....... 
-a Unllo, o a.- do E•da • .._.. 
d6nla S.A- BERON a a Ron dBnla Cli Jll 
lmobiMrlo S.A.- Rondoupaup, no,. 
de RIIIOZ 417 ..1113,110, no AmiiiiO do Pio
ar-. Apoio 11. ~. 10 
AJus1e FlacM daa Eallldaa, ao amparo lia 
llldida P1ovla6rla n.•111.1Z.Z1, de 1118. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA. Para -. 
tlr pa18Cer. Sem nwlsão do orador ) - Sr P1881derfte, 
Sr.• e Sr.• Senadorea, o paracer kll elabolado en
tea do exame e da ap18118~ das emendas ·na 
Camlsaio de Aasui'IIDII Econ6mlcos. Dai lar hiMdo 
o equívoco de a e...- n.• 1 não ter Sida inclulda 
no piOJIIIO de I88QIIçln. O meu ..,_.- 6 lawnlwll 
11. Emanda n.• 1, que c:omplata o prqato. Tem, 1$11-
bém, o acatamento do Benc:o Central, sob o ..... 
manto de que melhora a p!OIIOiiçio em axama. 

No que cllz l'8llp8llo 11. Emenda n.. 2, IIIJRIPOIIbDOill'ldolkl 

que 8Bfll declauade PJ8IUdicade pelo lato de Já ter 
Sida aprovada e 1ncluida no projeto da 18S01uçlilo a 
-Ida do Senador Eduardo Supilcy no -
aanbdo, semelhante a esta. 

o SR. PIEUlE!'ITE (Anllno Callos Magallflae) 
-o pBIIICBr é lavonlvelll. Emanda ., 1 e pela pn!IIJCiaa
lidade da Emanda rfl2. em VIIIUde de !é~ do pm
JIID de _..çio 

Em discussão. (Pausa.) 

Nlo havendo quem peça a palavra, enceno a 
discussão. 

Passa-se, assim, 11. votação do pi'Ojii!O, sem 
PIBIUIZO das emendas 

Os Sl8. Senadoras que o ap101111m quenam 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em votação a Emenda n" 1. 
Os Sl8. Senadoras que a apiOVIIIIl quenam 

pennanecer sentados. (Pausa.) 
ApiOV&da. 
FICB, 111181m. P181udlcada a Emenda ., 2. 
A maléna VBI a Comissão 011'811Xa para reda

çllo final 
O SR. PRESIDEN1'E (Anlono c.tos Magat' I) 

-Sabnla11'8SB,~daCOII ' ~oa.. 
oendo a l8daçáo final, que selá lido pelo Sr. 1° Se
CIW!áno em exarc•cio. Senador Carlos Pallaeíno. 

É lido o SBglllnla: 

PARECER N.1 202, DE 1888 
(Da Comlssio Olnltola) 

Rad.,-o tiMI elo Praj!IID. R__.. 
çion.•st •• , ... 

A Comissão Dualora aprMellla a radaçio llnal 
do PI'Ojalo de ResoiiiÇio n.1 SI, da 1896, que autori
za o Eslado de Rond6niB a ...... COIIbaW> da aber· 
twa da cládilo e de C01J111B e venda de aiMis, com 
a UniAo, o Benc:o do Estado de RondOnla S.A. - BE· 
RON, e s Rondóma Cl'ádl!o lmabdléno S.A. - RON
DONPOUP, no valor da R$502.487.883,00 (q..,. 
nhanlos e doia mllhiies, quatroceniDS e 011enta e 
sela rnd, II8IICBIIIOs e Ollenla e tlês lUIS), no êmbiiD 
do Prograna de Apolo à Reaslrutui'IIÇID a ao AjUIII8 
FIICSI dos Estados, ao~ de Medida PIDVIBÓIIII 
n.• 1612·21198. 

Sala da Raunliles da Cem a"o, 16 de abril da 
1888. - Anlonlo Caltol lllagalhlaa, PIMidenta -
Calloa Pall ali-. Relator - Lucllc Poiilllla -
Joal•llalar:da. 

ANEXO AO PARECER N.1 202. DE 1998 

Faço Ilibar que o Senado Fedaral apmvou, e 
au, P1B111danlll, ,_ tanno8 do arL 48, item 28, do 
Raglnallo lntamo. pnll"lllllgo a seglllfllll 

RESOLUÇÃO N.1 , DE 1888 

AuiDIIza o Eatado de Rond6nla • -
....., -··lu de abarlura • Cl j 11 •• compra.-- de allvos,-. Unllo, o 
BaMo do Ealado • Rond6nla S.A. - BE· 
RON, e a Rond&nla CrtdiiD lmob111611o 
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S.A. - RONDONPOUP, no valor da 
R$502.487.683,110 (qulnhentoe e dois mi
lhões, quatroce..- e oll8nta e .... mil, 
seiscentos e oitenta e Iria reais), no lm
bito do Progrema da Apoio à RIUtrulura
ção e ao Ajuste Fiscal doa Estados, ao 
amparo da Medida PI"OVIII6rla n.• 1812-
21198. 

O Senado Federal resolve 
Art 1 • É o Estado de Rondõnra eutonzado a 

ass1nar contrato de abertura de crédito e de compra 
e venda de aii\IOS com a União, o Estado da Rondõ
ma. o Banco do Es1ado de Rondõnra S.A.- BERON, 
u a Rondõma Crédito lmoblláno S.A. - RONDON· 
?OUP, no ãmbllo do Programa de Apoio à Reestru
•uração e ao Ajuste FISCal dos Estados, ao amparo 
:la Med1da PI'OVISOna n.• 1612·21198. 

Art. 2 • A operação autonzada no artigo ante· 
·•or sera realizada nas seguontes condições: 

I - valor do crédrto a ser liberado pela Unoão: 
R$502 487.683,00 (quonhentos e doos mollliles, qua
trocentos e ortenta e sete moi, seoscentos e odenta e 
t•às reaos). sendo 

a) R$386 873 875,00 (trezentos e ootenta e seos 
"'llihões, odocentos e setenta e três mi, odooentos e 
setenta e conco reaos), para fazer face aos depósrtos 
à vista, a prazo, onterfonanceoros e de poupança, e 
;ara atender ontegralmenta os custos do plano de on
::entovo ao desligamento voluntáno dos funcoonános; 

b) R$97 470.172,00 (noventa e sete rmlhões, 
~uatrocentos e setenta mil, cento e setenta e dois 
l!aos). para fazer face a obngações por l!fT1M8Sbrnos 

'91 repasses, 
c) R$14 143.636,00 (catorze mlhões, cento e 

quarenta e três moi, seoscentos e tnnta e seos reaos), 
para fazer face ao passovo trabalhiSta; e 

d) R$4 000 000.00 (quatro molhões de reaos). 
para constrtuor capotai mlnomo para abertura de agên
coa de desenvolvimento. 

11 - forma de liberação dos recursos 
a) doretamenta ao Beron, com relação ao mon

tante desbnado à aquosoção dos atovos do Beron e da 
Rondonpoup, a partor da data do cumpnmento das 
condoções a que se refere a cláusula sétima do con
trato, 

b) d•retamente ao Estado, com relação ao 
montante destinado à cnação da agêncoa de desen
volvimento. apos a comprovação da sua constduoção 
e da obtenção das autonzações necessárias ao seu 
func•onamento, 

III - forma de pagamento. 

a) as parce·as dos recursos liberados serão 111-
corporadas ao sa1do devedor do contrato de refonan
cramento, nas resmas datas em que ocorrerem • 
liberações, de acordo com o estabelecido no pará
grafo uniCO da clausula dec1ma·nona daquele Instru
mento e amortizadas na forma estipulada no refendo 
contrato de rel1nancramento, 

b) os recursos em espec1e. gerados pelos ab
vos do Beron e da Rondonpoup adqu1ndos pelo Es
tado, serão obngatonamente destinados à amortrza
ção do contrato de raf1nancoamento, na segu1nte or
dem· na amortização ou l1quodação da conta11rafrca 
e na amortização do saldo devedor; 

c) o Estado podara ut1lozar, na amortização do 
contrato de ref1nancramento, crédrtos secunbzados 
que tenham s1do objeto de nevação a que se refere 
a Medida Provrsona n• 1 635·18, de 12 de fevereiro 
de 1998, observadas a~ cláusulas odava e déc1ma 
daquele Instrumento, 

d) eventua1s credrtos do Estado decorrentes da 
posiÇão llqu1da f1nal do Beron e da Rondonpoup se
rão utol1zados na amortização do contrato de refinan
cramento. 

Paragrafo unrco Os valores a que se referem 
as allneas a, b e c do rncoso 1 serão ahralrzados pela 
vanação da taxa SELIC divulgada pelo Banco Cenlraf 
do Brasof, de 1• da f1111111ro de 1998 ale a data do cumpro
manto das cond1ções de ass1natura do contrato. 

Art. 3" A autonzação concedida por esta Reso
lução devera ser exerada no prazo máx1mo de du
zentos e setenta dras, contado a partir da data de 
sua publrcação 

Art. 4° O Estado de Rondônia encam1nhará ao 
Senado Federal relatono tnmestral contendo descn
ção detalhada da sduação dos atovos do Beron e da 
Rondonpoup adqu1ndos pelo Estado, especificando 
os valores resultantes da alienação dos mesmos e a 
deshnação dos recursos gerados por esses ativos 

Parágrafo únrco O relatóno a que se refere o 
caput deverá comer um balanço do Programa de 
Demissão Voluntána dos funcoonanos do Beron e 
descnção dos gastos realizados com encargos e 
ações trabalhistas 

Art. 5• Esta Resolução entra em v1gor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENT'E {Antonio Cados Magalhães) 
- Estando a matena em reg1me de urgãncra, passa
se a 1madrata aprecração 

Em d1scussão a redação f1nal. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, enceno a 

d1scussão 
Em votação 
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oã Srs. Senadoras que a aprovam qUI!Iram 
permanacer sentados (Pausa.) 

Aprovada. 
A maténa vm 11 promulgação 
O SR. PRESIIl&RE (Ankno Carlos MagalhiiiiiS) 

• Esgotada a maténa constante da Ordem do DIB 
Passa-<~&, agora, 11 apraciiiÇáo do Requenme~

to n" 250, de 1998, de urgência, lodo no ExpediS~, 
para o PIOjiiiD de Rlllllllução n" 36, de 1998, que a -
tonza a lllevaçAo tamporána do lomlle de endiv • 
manto da Petnllao Brasoleoro S/A - PETROBRÁ , 
para que possa contratar operação de crédito exter· 
no, no valor total, em Ienes JIIPOnes&S, até o equova
lente a US 271,017,228.95 (duza~tos e setenta e um 
molhõas, deze&aate mil, duzentos e VW1Ie e Oito dóla· 
ras amencanoa, e I'IOVIInta e conco centavos), JUnto 
ao The Export-lmport Bank ol Japan - EXIMBANK. 

Emvataçio. 
Os Srs. Seuadonos que o aprovam queorarn 

permanacer -lladoa. (Pausa.) 
Aprvvado.. 
A rnalána e que se relere figurará na Ordem III<> 

Dia da 8888iio do segundo doa úbl subsaqiiente, IICIS 
ternms do ert. 345, 11, do Ragmemo Interno, ~
nado com a Ranlooçio n" 37, de 1995. 

O SR. PFIEBIDENIE (Anlano Carlos Magalh", ) 
-Volta-se l hsta da oradores. 

Coo ocedo a palavra ao nobre Senador Casddo 
Maldaner, por casalo do Senador Francelono Pereora. 

O SR. CASILDO IIALDANER (PMDB-8C 
PronuiiCIB o llllgUIIIIe discurso.) - Sr. P!Midente, 
Srs. Senadoras, a raziio pela qual ocupo rneos uma 
woz esta tribuna Iam mudo a ver com a própria ao
breomtêucia desta pais e da- gente. Tanho acom
panhado, aam ascoudeo a angústia, os po~ 
enlnlnlados pela agncullura e, por conseguonle, por 
todo o aelor pradullvo deste pais. Ao longo dos '*'· 
mos gowornos, - pais aa tomou auto-suhc- na 
pooduçlo da g.aos, falo que podena ser comemora
do nao toea.n os gnaves e, até então, ..-lúveos 
poobleo1- ••••dados pelos nossos poodutonos. 

Dasda a Fllodada Uruguao do GATT, o Bnalld 
tem procurado raspeotar as decisões ,......._,.,. 
no que tange ao comên:oo de produtos agrfcolas. Do
--colegas já subiram nesta tnbuna e denuncia· 
ram o protacionlmo europeu, os subsídoos asoábaos 
e no-ncanos e a conconãncoa desleal pratiCa· 
da por dlvenaos pai- mundo alona. 

Com O adWinlo do Me~ul, O Brasd VIU aiDn· 
norn-ee aa portas da um novo mercado, e com ISSO, 
as pa ....,,.. de compensar aa peodas solndas 

cada vez que os nossos produtos precosavam cruzar 
os oceanos. Mas a realidade é outra 

Por razl!es que someme os burocratas conse
guem explocar, o Brasil é obngado a omportar deter· 
moroados produtos para poder vender outros. Até ai, 
nenhum problema, desde que os poodutos adquon
doa pelo BraSil este]Bm na emressalra ou que tenha 
haVIdo quebra na safra por alguma corcunstâncoa clo
mátoca Maa estamos omportando alguns produtos 
que poderíamos produzor rneos, não fossem as dd>
cuklades que os nossos produtores encomram des
de o plantio até a colheota 

Só para cttar um exemplo. o nosso tngo, de 
alta qualidade, não supre as nossas nec aaaoc!edes, o 
que nos obnga a comprar trigo choleno e canadense. 
Mas não podemos culpar os nossos produtoras, pa. 
são mudos os obstáculos que eles enfrentam na -
pooduçiio e comercoalozação. Em pnmeoro lugar, ta
mos as taxas de JUIOS rnaos absurdas que o mundo 
Já VIU. Além diSSO, como podemos compebr com o 
mercado asoátoco, onde a ITiáo-dEHibra não recebe 
nenhum topo de qualifocação e é a maos baixa do 
mundo? 

Sr. PIMidente, Sr"s e Srs. Senado-. não po
demos maos admtor que as mudanças na agnculluiB 
resumam-se 11 aornples troca de Ministro. O Senador 
Arlindo Parlo vonha raalozando um trabalho nuto bom, 
quando se VIU deslltuldo por coma de uma relorma 
que pnvolegoou nulo maas os Partidos do que o povo. 

Como vamos conaeguor resolver os problen8s 
se não oferecemos tempo nem condiÇÕes para ISSO? 

Sabemos mudo bem que, ao abordarmos o -· 
não podemos eliiCiuor nenhuma região brasdeona: o 
Pala como um todo tam soda palco de um sofrlnwm 
sarn precedente. 

Tenho recebido oamenas de rnanfaslaQiies de 
todo o Estado de Santa Catanna, onde aa autorida
des munocopaos e comunttánas, assc>rNiradas com a 
realidade e com as perspectovas sombnaa, niiVIIIdo
cam-nos açOes. Há fi1 munocopoos cataJooenaas 
aluando no segmento Pronal. que 1111PfM8Me, ~. 
o olruco programa que se propõe apooar o agncullor 
lamloar do Pais No ano pMSado, realiZOIHI8 nesta 
Casa um semnáno sobnl a agncunura larmloar, onda 
tnremos oponunodade de conhecer melhor - pro
grama, que pode ser a lébua de salvaçlo da noaaa 
agncunura. 

No caoso especifico de Same Catanna, -
sagrnento raprasante hqlt msos de 90% da produçloo 
ondustnal estadual. Em 1997, as parcelas sob IW
ponsabolodade da Uniio, prevostas para os nunoci
poos, toveram ums redução de 60%. Dos 31 mur.cl-
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PIOS contemplados, 14 não receberam nenhum re
curso até o momento E. como se osso não bastasse, 
os recursos anuncoados. da R$250 moi por munocopoo, 
1á foram reduzidos para R$90 moi, osso para aqueles 
que aonda tentam receber. 

Sem dúvida, o Pronaf const~uou-se numa gran
de odéla, capaz mesmo de resolver os problemas da 
agncuttura. A grande questão é que esse programa 
não vem funcoonando a contento São recursos que 
não saem ou que são insutocoentes, enfom, há toda 
uma séne de problemas que fazem com que o clima 
no campo se tome cada doa maos tenso. 

Gostana de pedor ao Dr. Francosco Turra, nos
so comerrâneo do Roo Grande do Sul, que assuma 
agora o MoniSiéno da AgncuHura, que, de forma de
termonada, encaminhe soluções prátocas e urgentes 
para essa sotuação É inconcebível que os nossos 
produtooes conbnuem como vftomas da burocracoa. 
Assom corroo o Governo tem empreendodo esforços 
no sentidO da assemar os sem-terra, precosa tam
bém dospensar maoooes esforços para manter roa ter
ra quem, há anos, está alomantando este Pais e con
tnbuondo para o seu desenvolvlrroemo 

O Pronaf precosa ser tratado com pnondade e 
garantoas da hnancoarnentos do Governo. Esse pro
grama é a grande attsmatova de soboevovêncoa da 
agncuHura famoloar Não podemos admotor que aque
les que hoje produzem se tomam amanhã trabalha
dooes sem terra. Estes, aloás, Já comam com o Pro
cera, um programa que vem sendo muoto bem de
senvolvido. Não quero acoescentar nenhum ongre
doente de anoiTIOSidade emre os com-lena e os sem
terra. mas o Governo precoss resolver tanto a s~ua
ção de um quanto de outro, poos da roada adoamara 
veshr um santo e descobnr outro. 

lnfelozrroente, vemos Ioda a ornprensa estampar 
manchetes do topo 'Congoesso corta velbas do Pro
na!'. O Secretáno de Desanvolvimamo Rural do Mo
lllsténo da AgncuHura aforrnou, no mau Estado, que 
o Congresso orá cortar 60% de um total de R$12.5 
molhões que Santa Catanna reoabena com o progra
ma. Esses cortes, segundo ele, serilo te- no Or
çarroemo destonado ao Estado. Em pro.rne110 lugar, 
cabe ontorrnar que os cones no Orçamemo são pa
troconados pelo Governo. É ele quem esbpula o 
quanto pretende gastar nesta ou naquela área 

lnfelozrnente. Sr. Presidente e nobre Colegas. é 
bom que se tnse que, aonda nesta semana, o Secre
táno da Desenvolvlmemo Rural do Monosténo da 
AgncuHura. em meu Estado, anuncoou que o Con
graso Nacoonal vao cortar velbas de Pronaf Os JOr
naos estão a regostrar osso, corno que transfenndo, 

para o Congresso Nacoonal, a culpa de algo que vem 
sendo praticado pelo Execubvo Isso não pode acon
tecer. O que consta dos JOmaos não é a verdade. A 
agncuHura catannense e setores organozados do 
meu Estado estão cobrando uma posoção e, oncluso
ve, estão responsabilizando o Congresso por esses 
cortes de velbas. Mas a vaidade não é essa. e não 
podemos nos calar doanta dessas aformações' 

O propno Secretáno se comradoz quando ator
rna que 'R$1,7 milhão o Governo mandou segurar e, 
aonda, R$2,4 milhões que o Pronaf focou devendo 
aos mumcopoos catannenses em 1997 serão retua
dos do Orçamento'. Ele mesmo dossa isso, e, nesse 
ponto, há urna comradoção. Se a s~uação já era gra
ve, omagonem agora' 

Para enoarrar, Sr. Presodeme, So"s. e Srs. Se
roadOres, quero ragostrar que, nesta data, emneo ex
pedoente ao Sr Monostro da AgncuHura, Dr. Francosco 
Turra, solocllando que os problemas burocnilocos re
feremes ao Pronal SBJBm resolvidos imeãoatamente 
e que os recursos sejam liberados. Ao mesrroo tem
po, conclarno os Colegas do Senado e da Câmara a 
reverem os cortes prorroovldos nesse programa. Afi
nal de contas, está em JOQO o poópno desenvolvl
rroento nacoonal. É necessána e fundamental urna 
políbca séna e responsavel, que nos bre da inércia e 
estagnação produbva de apenas 80 a 85 molh6es de 
toneladas de goãos anuaos, que se perpetua há maos 
de uma década. 

Nós, Sanadores e Deputados, precosamos urnr 
forças para tentar reverter esses cortes que o Go
verno vem praticando no setor da agncu~ura O Pro
na! é fundamental para a pequeroa agncuHura. para 
a agncuHura tamiloar: ele a provê em todo o Pais. O 
meu Estado é um exemplo da pnibca da agricultura 
famdoar. Neste mamamo, preciSBmos socorrer esse 
setor tão Importante dã agncuHura brasileira. 

Aonda ontem, nesta Casa, o nosso Colega que 
fOI Monistro da AgncuHura, Senador A111ndo Porto, 
desenhava e relatava o potencoal da agricuHura bra
sileira no PIB nacoonal. Os nagócoos raferantes à 
agncuHura goram em tomo de R$320 bilhlies e ofere
cem cerca de 52% de emp1agos doretoa e mdoretoa 
Essa e a on.,ortãncoa deSse setor no contexto do 
Produto Interno Brasole!ro 

Portanto, não podamos nos calar doanta des
ses numaros e deSse quadro. Um dos setores socor
ndos com multa força pelo Pronat é a pequ- agn
cu~ura brasileira, que não pode sofrer esses cortes 
de 60%, que se anuncoam agora. Preasamos socor
rer esse setor, para que os pequenos agncunonss de 
hoje não se tornem serro-terra amanhã. Com osso, 
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.,.,_ sentir, .cada vez maiS, o êxito açomecer em 
-pálnal 

Essa é a conclamação que deiXO na data de 
hoje, para defender - setores que, embora pe
quenos, multo 18Presenlam no comexto geral. naco
munhão naaonal, no uniY81So do trabalho e da pro
dução da lodo o Pais. 

Sr. Preslllente, eram essas as consldeiBções 
que gostana de lazer no dia de hojB. 

Multo obngedo. 

Dutanle o dlscutSO do Sr c-Ido Msf.. 
daner , o Sr. Antonio Carlos Magai/Wes. 
Prasldtlnte. dsarB a Clldetta da pteSKI4fiCIII, 
que 1é ocupada ps/o Sr. Carlos Patroc/mo, 2fl 
Secn!láno. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrac1n10) -
Concado a palavra ao emnente Senador Bemardo 
Cabral (Pausa.) 

Concedo a palavra a nobre Senadora Jún111 
Mansa. 

A SRA. Jl:iNIA IIARISE (Bioco/PDT -MG. Pro
nUIICIIl o sagwnl8 diSCUrso. Sem IBVISio da oradcll
ra.) - Sr. PI'8SIIIenle, Srls. e SIS Senadores, retomo 
a esta hibuna pan1 lralar novamente de um tsma 
que, por MJB mpor!Ancia e pela graVIdade da BIIU4l
çao, 8XIII8 a rn6xlms atençio por parte desta eas.. 
Refiro-me IJO ITICMINIIiCV de llmbdo n&CIOnal qll& 
está levando à peraiiSIIÇAo das atMCiades de um n6-
mero crescente de u~ISidades pubiiCBS em -
Pais 

É claro que a greve causa transtornos, preJudi
ca o andamento do - lellvo, alleiB os plai'I!IS 
pessoa• e de aellldoll. No entanto, chega-ee a uma 
BIIUaÇão em que - leglbmo matrumento de PllfS· 
do precisa ser ut•IZIJdo. espec:talmente quando, do 
outro lado - no c:uo, o Governo Federal e o Mlmsté
no da fducação -, cnstallz.a-ee uma SlluiJÇio de des· 
caso, ll'llolerincla e prepotêt ICIIl. 

Por que as u,_,.ldades feder&IS biBSIIelias 
estio tomando a decllão extNma de paralisar seu 
trabalho acadlmlco? 

Antes de julgé-laa, o bom senso 1nd1CB a ne
ceSSidade de Wi•- a reehdade em que se en
contram os~ e as nossas UniYtlfSidades. 

Tendo a educação como uma de suas pnonda
des rnUimas, de acordo com o cornp101111sso de 
campanha, quando cmco dedos da mio &pomal8m 
para os seton111 mala crlbcos da VIda IIIICIOIUII a •se
rem pnonzados pele ação governamental, o Goter
no Fernando Hennque Cardoso parece ler cometido 
um erro fundamental. AD J0118r todas as fichas no·en-
81no funda..-! - NpBrem que nem mesmo falo de 

"educação básiCa" que pressupõe, alêm do......, 
fundamenlal obngatóno, a educação l'lfanlil e o ..., 
mêdlo -. o Mlnlaleno da Educação começou a 11g1r de 
modo a ldenblicar pnondade cem exciUSMdade. 

Promovendo uma macoça campanha pubi!CIIérla, 
o MEC deu a entender, ao Pais. que a~ 
do acesso ao ent11r10 ~. malhorando os 
seus lndiC8dores da desempeooo. sena o lllllsade 
pare mudar a lace dO.....,. educaCional btasla110. 

Nada ma1s falso, Sr Presidente, nada m&l8 pe
ngosemente falaciOSO 

Talvez tenha faltado ao MiniStro da Educaçlo 
algo essenCIBI para quem assume ae lllfl9ÕCIS que 
lhe foram conferidas. a cc~ de que a edu
caçio é um processo e, cerno tal, não pede ser sec
C10CI8da Da educação 1nlanbl ao enano supenor, 
etapas se somam, JBINliS se excluem. EsiiBnho, 
poiS, que quem 1á foi Secretáno de Educação do Es
tado de São Paulo e RedOr de uma das 11111111 respet
tadas umvei'Sidades brasileiras - a Urucamp - nio 
tenha compreendido que não se faz uma educaçiio 
básiCa de qualidade sem professo,. qualificados 
para a tanrla e que, graças à pesqu!SII e aos .... 
cursos ds IIC8ncta\1Jra, quem torne ISSO poeslval é 
exatarnenta o IKISino supenor, espeaalmente as 
I'IOIIS8S urtMII'Sidades. 

Eu gostana de abrir um panime. nesse q,._ 
llio. Certamente não estamos aqu1 nos pi)SICIOfl8ndo 
contranamente à pnondade confenda ao eiiSIIIO fun
damental. Corno Cldadi e pllfiCIPBimenle cerno Se
nadoiB da RepubiiCB, sempre apo1e1 e sempiB apoia
,.., as rneciKias propostas ou ~ pelo Po
der ExecuJJvo que_, à rnelhona dO nlvel do
no ds nossc Pels. Por eamplo, como não apciiiU' a 
deseantrahzação da merenda eacolar, deplorando a 
l8duçio dos nacursos a ela destinados? Como nlo 
aplaudir, por exemplo, a a""- mebeulosa dos li
VIOII dldébcos e sua dlatribuiÇào em tampo h6bl? Hé 
alguns anos, eles chegavam no final do ano. ERa 
deciSão do M1mstério ~ nossos apla1,_, 

Como não estar, por exemplo, de acoldo cem 
a elaboraçio de paJêrnetroe cumcula,., OIIBIIIado-

188 dO trabalho pedagógico em todo o nosso Pala? 
Como nio -.hecer também o potenCial da 

TV E-'a, BlliiQindo o praleasorado em todos os 
cantos de nossa Plilna, dando-lhe ccndlçiles ds 
apnmcrarnento proflssiOIIBf? 

E como não enxergar no Fundo de Valonzaçlo 
do Ens1no Fundamental uma tantabva válida de. 10-
braludo, dlgnllicer a c:atnllf8 dO docente? 

Fll\)0 essas observaç6es, Sr P-ldente. p&IB 
que nmguém pense estar diante de urna Senadom 
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que não abre os olhos à realidade ou que se1a Inca
paz de reconhecer eventuaiS aoertos da polítiCa edu
caciOnal Implementada pelo M1n1slro Paulo Renato. 

Sem nenhum bpo de sectansmo, sem estar 
rriOVIda pela peiXão, que pode mudas vezes cegar, o 
que me move neste Instante é o tamor de que, por 
razões desconheCidas, este1a hoJe o M1n1sténo da 
Educação cometendo um equívoco de tal natureza 
que ao País podara custar mudo caro, pnnc1palmen· 
ta em tampo e am recursos É preasamente ISSO o 
que está oconendo com nossas 1nstrtu1Çães públicas 
de ens1no supenor, mobvo pelo qual elas se encon· 
tram hoje em giiM!. 

Mesmo que J&m&IS tenha tido a cmagem de 
afirmá-lo com todas as letras, o Governo Fernando 
Hennque, desde o pnme1ro momento, tem demons
trado, no m1n1mo, má vontade com as unntersldades 
mantidas pela Urlliio Ora questiOnando, por exem
plo, as suas ad"""'strações, ora dando a entender 
que seus professores não gostam de dar aulas, ora 
sugenndo que são mUlto caras pelo que produzem, 
o certo é que objllbVamente nada, nada mesmo tem 
sido fedo até hoje nesses úlbmos três anos e me10, 
para garantir a essas ~r~&tltiiiÇ6es o mínmo IndiSpen
sável para o seu regular funciOnamento 

Em verdade, o procedimento do Governo Fe
deral em relação às uruversldadas públiCaS Iam pe
c;ado, antes de qualquer outra consldelllÇiio. por 
uma lmperdoáveiiJIIOIIIB hlslónca. 

Esquacem-se do caratar estratégiCO dessas 
111Stdu1ções, espeCIIllmente em um pa1s como o nos· 
so, com tantas mazelas hiSioncamente constru1das 
Parecem desconhecer o esfoiÇO empreendido pela 
Nação no sentido de cná-las, sobretudo ao longo 
das décadas de 1950 a 1960, na certaza de que es
sas universidades havenam de contnbu1r - como de 
lato ocorreu - para a superação do subdesenvolVI
mento e a construção de uma SOCiedade ma1s piÓS· 
para e menoll desigual. 

Não por acaso, cerca de 90% do conheCimento 
ciiKitífiCO em nosso Pais provem de nossas IIIStdul
ções públicas de pesquiSa, à frente das quaiS estão 
as nossas urwersldades. 

Por 111111s paradoxal que possa pan!cer, nem 
rnaarno o período da ditadura, esses VInte a tantos 
anos do reg1me m1ldar, conseguiu atmg~r tão dura
mente as un~versldades publicas quanto o atuaJ Go
velllO nesses llês anos e me10 

HOfB, em pleno Estado de 011erto, com as ga· 
ranbas IndiVIduais e SOCIBis respeitadas, com o Par· 
lamento exen:endo a plenitude de suas atnbuiÇães, 
com a 1mpransa liVre, enf1m, com a democracia poli-

tiC8 sendo pratiCBda, Joga-se sobre a uniVBrsodade 
públiCa todo o peso de um Estado considerado qua
se 1n11n1go. 

Parece haver um deliberado 1ntemo de golpear 
a un~versldade publica naqu1lo que ela tem de I1IIIIS 
essencllll. a sua d1gn1dade InstituCIOnal. As medidas 
vão se sucedendo, numa seqüênc~& que os profes
sores consideram macabra - e eles têm razão: cor
tam-se drastiCBmente os recursos de custeiO- os re
cursos do OIÇBmento da União para as uniVersida
des foram cortados drasbcamente; nsduzem..se os 
montantes desbr~ados a área de Cléncl& e tecnol ... 
g1a; d1m1nuem-se as bolsas de capacllação d-mt 
e docente (como ocorreu com o corta de 50% dos 
recursos para as bolsas de capac:llação docente e 
de IniCiação crentlfiCB), abng1ndo, portanto, em cheio, 
o Vltonoso PICDT, ou Sllfll, a IniCiação C~entiiiCB, o 
PET, e o acesso aos cursos de Aperfeiçoamento, 
Mestrado e Doutorado 

Mas era necessáno " além na tentabva de ven
cer por asflx1a o que restava de bno, compromiSso 
SOCial e d1gn1dade profiSSional nas uniVBrsldades fe
derais Ass1m 101 feito. Começando pela alteração 
nas regras da aposentedona - que ernpunou milha
res e m1lhares (18 professores de noaso Pais, na JUS
ta tentatiVa de preservar os seus d1reltos, para fora 
da uniVersidade - e passando pelo absuldo descum
primento de dec~sões JudiciaiS transitadas em JUlga
do, como é o caso dos docentes da UniVBrsldade de 
Bras1l1a, que, em dezembro de 1995, ganharam os 
26,05% da URP e, até hoje, não receberam. Chega
mos a quase 1.200 d1as sem um mísero re&JUsle sa
lanal, o que equiVale à parda de 48,65% do poder 
aqu1slbvo dos selános dos professores! 

Há Blnda outra questão, que já trouxe à lliluna 
do Senado· os professores da UniV&nlldade de La
vras, no meu Estado, M1nas Gerais, também ganha
ram na Justiça o reaJuste saJanaJ devido desde 
1993, em sentença proferida pelo Juiz Federal de ao 
Vara de Belo Honzonte. O Governo chegou a emmr 
os cordracheques para o pagamento, atendendo à. 
deciSão da Jusbça, rri8S até hoje não deposdou a 
quanba deVIda, conforme denúncia dos própnos pro
fessores da UniVersidade de Lavras. 

Ora, Sr. Presidente, quando consideram que 
essa postura do M1111sténo da Educação, de chegar 
até mesmo e em1t1r os contracheques mas de não 
depositar os valores. parece uma atitude fraudulen
ta, quase que um esteiiOMIO em relação àqu1lo que 

• detam11na a sentença JUdiCial, certamente esses pro
fessores tém razãol 
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Sr. P18111dante, os docentes das •nslliUIÇ6as de 
.ano supenor têm um Sindicato - a ANDES -. de 
longa a valoroaa lnljatóna. NaSCida corr~~ assoc~ar
çlo em plano ragma mlllar no Pa1s, ala souba cum
pnr seu papal, laglbmando-se por sua ação e rapre
santatlvKiada ao longo da todos -anos 

Pois bem, daada dezembro da 1995 - quero 
repetir a data. dezembro de 1995 -, asse sll1dlcal0, 
que rap-.nta os docentes das unMirsldadas públ
cas, tem tentado ser recebido pelo Mnstro de Edu
c:açlo. pan1 debater a realidade untversllána a apre
..ur as suas propostas Somente agors, no mêls 
de março, apos três anos e maiO, quando o quadrb 
da grave já se mostrava •navarsíval, o Mlmsténo dia 
Educação maiCOU uma audiência pan1 ~ os 
raprasantantas dos cfocantas. E o fez, em su..,., 
PBIB diZBr que nada podana fazer. 

Em tannos salariais. o úmco gasto do Governo, 
por slfllll daploriwll, fOI pmpor, através da medida 
priMSÓna, o Progn~ma da lncanbVo à Doc6nc• nas 
nsbluiÇiias, clasadiCBdo por mudOs prolassores 
como "IgnÓbil, indac:enta, moral a mequlllVéiH:o". 
PBIB os docal-. o Progn1ma, tal como fOIIIpniSBII
tado, faz "chagar 11 oomunKiada unMirsllána a 11 ao
nadada a falsa IIMoa da astat concadando l88fUiht 
salanal". No enllll'do, argumentam 'lS profellaoras. 'a 
I'IIIICIIda é diSCnlllinal6rta, pDIII contempla Bprolllf18-
damante 25'lGo dos docantas, excluindo os aposents
dos a os servidores técniCO-adm•n•trallvoS". 

Conduo,portamo,Sr.Pnssdenta,~pohK8ndo 
ma• uma vez a mmha 1ntagral solldanadade aj)s 
que, na unwarsldada publica ou 10111 dela, rac:onha
cem o valor a o ~~~S~~Iflcado dassa msblução cor11o 
produtora a d--.dora do saber, mstrumanto ex
poiiBIICIIII para a ~ da uma socllldada 118-
sanlada na prospandade, na JUsbÇB. na ctdadana e 
nos IT1BI8 elevados valores da damocraca 

Que o 11111 •e ora cliado entre as un~verslda
des públicas e o Gowtmo possa ser superado P!Jia 
-do cMiogo •ltlligal*' e IIIICBIO, da ITIIdo qua sajllm 
IIUplll8llas as 11iiiddas provocaiMis e piÍ'ICipllmanle 

"de&h*4 
7 

-·-..-............. p'ibkas 
O Bras~ nio pode pi'II8CII1dlr de uma universo

dada operosa, digndicada em eau ofíCIO, Al8pBit4da 
pelo seu trabalho. Nio havenKnOS da aer a Naçlo 
com a qual sonr.mo. _, o concurso da uma uno
versldade Intra - pnfiCIPillmante da uma uniV8r&lda
de !Ma -. p,_ apenas ao comproi111SS0 sagnldo• dto 
contnbuu pan1 o avanço das conquistas da humano
dada e de edificar um Brasd melhor 

Voltamoa, como disse no 1mC10, nas uma vez 
a - tribuna, Sr Prasldente, para trazer elemerdOs 

I"'IVVS que sustentam nesta rr11mento a Justihc:aWa 
dos professores umvel'lllllinos PBIB sua paraliSação, 
que vem aesceOOo, llbngil1do hoJB prabcamante a 
unamrrodade das untvelllldadas púbiiCBS do nosao 
Pa1s. Certamente, eles não estão fazendo essa pa
IBIIS&Ção porque dee&Jillfl ou porque querem 

Tenho recebido correspondênaa na mmha cao
xa de cona10 no Senado. BSSim como telegramas a 
cartas de estudantes e profassonss da uniV8r&ldades 
de todo o PaiS e do mau Estado, M1nas GeraiS, em 
que me IIIICBIIIIIIham, I'ICiusMI, o seu conlnlehequa. 
E é raalmenle assustador depara...- com -
contiBChequas São prolessoras que têm JlÓ811ra
duação em umversidadas da Europa - França, Ingla
terra, Suíça - e nas pniiCipaiS umve..wtadas dos Es
tados Ul'lldos - Nova lolqiiB, MBSSiachueallll. Sio 
professoras com 15 anos da expanãnaa e que estio 
ganhando um saléno bqwdo ...-rával ela 
R$1.700,00 a R$2.000,00. 

Ora. Sr. Presidente, se fiza...- urna rallairão, 
baseada no bom senso e pMCipalmanta na sensibili
dade, havensmos da concordllr que elea têm IBZio 
quando, nesta momento, Lllllizam-se desse INIInl
manto de pressão que é a paraiiBIIÇão, a greve, PBIB 
que S8jam OIMdos palo Governo do Pn111identa Fer
nando Hennque C&rdoso. Apoa tansm nscomdo ao 
Podar Judicáno, Vlnlm vánas causaa serem JUlga
das, 1nclusNB com sentenças transtadall em julga
do, dando aos professonsa ganho da causa Maa 
nem BSSim o M1n1S1éno da Educação __, e con
con:tou em cumpnr decisões JudiCIBIS. 

Ora, maJS do que a rac:omposiÇio salanal, é 
pnsaso resgatar nossas universidades. Hqa, alaa 
não têm recursos sequer PBIB sua pn!pna rnanutan
çio. Existam anco md vagas de docantas em todo o 
Pais que toram desocupadas pelos milhares de ph)
te.ores que se apoean181Bm e por outros taniD8 
que opiBIBm pala uniV8r&Kiada pariiCular, onda as 
salénos sAo malhonss 

Esta Situação. a redução de vegas, da racui'BCIS 
e de bolsas de estucloa, está provocando um ,_.._ 
d8lro - das ur-.dadee públcas ... 
vando ao camnho da niSialr'llllzaç do_.., supa
nor no Pais e 11 prMIIIzaçio de nossas WIMHSidada&.. 

Faço um apelo ~aemente ao Prasdenta Fer
nando Hennque Cardoso para que Sua Exceltnaa, 
como professor, como adadão, como Chefe da Na
çlo não IIICOrpora em seu curriculo a nasponsablhda
da de ter sucataado, tachado, pnvaiiZado e uiWBrao
dada publica da nosso Pa•s Está na hoiB de ser to
mada uma daciBio a a deci lo 8816 nas mio& do 
PI'IISKienta Fernando Henrique Cardoao. 
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• O SR. PRESIDENTE (Cal1os Patroc:onoo) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Jpel de Hollanda. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pro
nuncoa o seguonte doscurso. Sem revosão do orador.) 
- Sr. Presidente. S~. e Srs Senadores. venho à tn· 
buna nesta oportunidade paoa dongor um veemente 
apelo ao Pn~~~odente da Aepubloca. Fernando Henri· 
que Cardoso, paoa que detennone a sua equope eco· 
nllmoca, em espeaal ao Banco Centoal e a CailCB 
Eoonõmoca Federal, o estudo da goavissoma sttuação 
dos rnolhões de C()l'l1)r8dores de omoveos oom lonan· 
ciBmento do Sistema Fonanceoro de Habttação, que 
estão oom atoaso nas suas prestações e ameaçados 
de perder suas habitações 

Sr. Presidente, a cada doa aumenta o número 
de edttaos publocados em jomaos, diVUlgando loquoda
ções extr&jUdiciBIS e leil!ies de omóveos lonancl8dos 
pelo Sistema Financeoro da Habitação, em oazão do 
não-pagamento de p18stações 

O que é goave, Sr Presidente, é que não são 
omóveos pertencentes a, por exemplo, trabalhadores 
desempregados. São omóveos adquondos por luncoo
nános púbriCOS, por molita18s. por economostas, ad· 
vogados, psocólogos, oomercoantes, médocos, enfom, 
por prolissoonaos libsraos, por homens e mulheres da 
classe médl8, que agooa estão ompossobolttados de 
pagar as prestações desses omóveos 

Até mesmo. Sr Presidente, JUizes de Do18olo 
têm sodo cotados nesses edttaos como onadomplentes 
JUnto à Cauca Econõmoca Fedeoal. Aliás, pai8C8-me 
ser até uma olegalodade nomear JUizes. promotores e 
advogados nesses edilaos. 

Só no meu Estado, no Estado de Pernambuco, 
estoma-se que setenta moi mutuanos estão com débi
tos jUnto ao SIStema Fonanceoro da Habttação. Se no 
meu Estado sio setenta mi - o Estado de Pernam
buco é um pequeno Estado do Nordeste -, ornago· 
nem, Sr. Presidente, S~. e Srs. Senadoi8S, quan
tos não sio em São Paulo, no Aio ds Janeoro. em 
Belo Honzonte, em Porto Alegre, enfim nas maoores 
capotaos do Pais. 

Não tenho dúlllda de que sio omhões de braso
leoros que hoje estão VIV8ndo o doarna de ve"'m os 
seus nomes cttados a cada diB nos JOrnaos de maoor 
18percussão do Paos como onadomplentes, em atraso 
com o Sistema Ananceoro da Habttação, ameaçadoS 
de perderem os seus omoveos, quer por urna ação 
exloajudocoal, quer pela possobolodade de sel8m leva
dos a leilão 

O fato, Sr. Presodente, é que, não obstante o 
êxtto do Plano Real no combate à onflação. na esta-

bolozação da moeda. a classe médiB boasoleora, sobre· 
tudo, perdeu poder aquosrtovo. 

Quanto ao Juncoonàno públoco, essa perda é 
bem patente, e bem vosivel. Há quase quatro anos 
sem aumento, os servodores publocos federaos, esta
duaos e munocopaos toveoam. de outra parte. de arcar, 
a cada doa, com o aumento de suas despesas na 
al8a da educação, da saude, da habitação, do paga· 
manto de omposros, como o IPTU, do pagamento de 
água, luz e telefone. 

Vê-se, de um lado. a ausência de re&jllste e, 
de outro, o aumento constante de despesas de ma· 
nutenção de suas famihas. O resultado é que a elas· 
se médl8 brasoleooa. a cada doa. dospõe de menos 
18nda paoa arcar com compromossos como esses do 
Sostema Fonanceoro da Habttação. 

Molhões de brasoleoros, espalhados pelo Pais on
teoro, estão sem poder cumpnr com suas obrigações 
jUnto ao Sostema Fonanceoro da Habttação, tendo 
seus nomes cttadoS nos jOmaos e sofrendo ameaças 
de perderem seus omóveos. 

Não acoedoto que nonguem de boa fé - um molo
tar, um professor. um médiCO, um denhsta, um JUIZ 
de Doretto - pennota que seu nome vá paoa o 1omal 
se não estover enfl8ntando dlfoculdade mutto goande 
para arcar com seus compromiSSOS. Nonguém de 
boa fé perdena o seu nnóvel, o nnóvel que adqumu 
com tanta ddoculdade, se não INBsse enfrentando do
loculdades lonanceoras O omóvel que too adquondo 
com a poupança de uma lllda. o movei que toda fa
mnoa se 18umu paoa adquonr. de repente, é devolvodo 
a Caoxa Econõmoca Fedeoal, é lomado pela Cauca 
Eoonõmoca Federal ou por outros agentes fonanceo
ros. Se osso ocorl8, não é porque o mutuáno não 
quer pagar. é porque o mutuáno não está podendo 
pagar em função da perda de poder aquiBIIIvo, da 
perda ds recetta e. de outra parte, pelo aumento das 
despesas que a classe média está enfranlando no 
alUai momento Por osso, Sr. Presodenle, é que me 
pnaocupa multo a situação desses mutuános do Sos
terna Fonanceoro da Habolação. 

Tenho em mãos dezenas e dezenas de edttaos 
que estão sendo publoc:ados no Estado de Pernam
buco. como dosse, cttando JUizes de Dl18ito, ecoroo
mostas, bancanos, professores, médocos, psocólogos, 
enfim, profossiOIIBIS liberaiS que estilo em débito com a 
Cauca Eoonõmoca e que estão sendo chamados pelos 
editaiS e ameaçadOS de perde...m seus ornóveos. 

Qual e a solução? Eu dona que exiStem duas lo
nhas de ação que o Governo podena &dotar A exe
cução exloajudocl81, a retomada do omóvel toaz até 
rnaos problemas paoa as onslttUIQÕIIS hnanceoras, para 
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a Caixa ~. poiS os ornówll& que são ratam&• 
dos pennanecem desaeupados, são muiiBS vea. 
abandonados, dalenoram-se e, lreqüentamente, os 
conJUntos habllaCoonaJS são onvadodos. Esse cam.. 
nho da retomada do omóvel ena maos problema• 
para a Caixa Econômoca, que tomou um 1m6vel que 
agora passa a ser ocupado de forma onegular por on
vasores urbanos que Ja 8XISiem em vánas codades. 

Portanto. a questão não é executar IIXInlJudi
cialmente a hlpolaca, IIIIOmar ou leiloar o unóvel, até 
pcxque, quando do latlão ~ móvas, nio apara
cem co~oadores dospostos a pagar o praço JUsiQ 
Aparecem aqueles que querem se aproveitar e c0f11-
prar - omoveos a praço bastante aquém do se1J 
valor roo mercado. 

Se a Caixa for vender ou transfenr esse finan
ciamento para outros compoadores, não vao encon
trar comprador, porque os saldos devadores sãio 
bem maionls do que o valor de rnen:ado ~ 
imóveiS. ~ mudo dllfci, portanto, encont~&r algu..., 
que ~ra ~r um omóvallinancoado pelo Sos"
ma Financeoro da ~. porque, ao faz6-lo, 1811& 
que -.mor tantán o financoarra1lo com reBJ11818 
,_ cooldoções do Soslama FlniiiiCI!IrD. E o auman1o 
das ll'eala96eS maiS o aumeniO do saldo devedor tor
na ii41iabcável que qualquer 011110 rnutuáno assuna, o 
un6wl que estava com PfQblemas de linanaamenta. 

No meu modo de entender, Sr. Presodenllt, 
Sr"s. e Srs. Senadores, exostem duas linhas de atua
çlo que o Goverroo podena &dotar: a pnmeore. é cuo
dar daquelas pessoas que estão pagando os ~ 
ImóveiS com muno sacrlfícoo. Para estas. penso q• 
o Govamo, a Caixa Econ6rnoca, as onsiiiUIÇiles tonan
-ras devenam até dar Blllímulos e oncentlvas. 
Aquelas pessoas que estão conseguindo pagar o 
aeu om6vet em doa, apesar de todas as ddiculdades, 
devenam ter redução, por ~. roo valor dlls 
- P'8111BÇ68s, deweriam ter llldução. qwm salje, 
roo Baldo do seu linancoamentD. ~ urroa tocma de -
rnllar aquelas pessoas a fazenlm um ea1ooço maior 
e c:onbnuarem honrando o ~roiT1ISSO de IJSIIIl-
1'*1111 de seu liiiiiiiCIBIII8nto. Para aquelas pess*
que eslfiO com vénas Jll1l8l89(les alrasadaa, que ... 
tio com seus ~ roos editais, que estão serldo 
chamadas a &pl8lar as contas com a Caixa Econ6-
~ qual sena a solução? PeriSO qu.J cabe ao Go
verno c:nar uma lorça-tarata, como too feito recerte
mente com outras ~s. e toda a eqUipe IICOIII6-
moca do Goverroo, o Banco Central, a Caixa Econ6-
rnca e o pn)pno CongretiBO partoapanam das dos
aiSB6es a tom doo encontrarmos saldas para as pes
soas que estão em débito. 0.1881õe1 como o alcJnCia-

manto do prazo de pagamento desses ImóveiS, a re
duçio do valor das prestsções e dos Jllro& desses fo
nancoamentos podenam ser diSCutodas 

Ontem, vomos que os JUro& baoxaram. Poderia
mos, lambem, estudar uma redução dos JUro& para 
os financiamentos habolacoonaiS; podenamos estu
dar como reduzor o Saldo devedor dos tonancoarnen
tos oemanescentes, como desburocrabzar os pro
cessos de compra, venda e repasse dos omovets, 
poos havendo essa desburocratozação e o lavoreco
mento para aquelas pessoas que queoram assu1111r 
esses omoveos que estio com as prestações atrasa
das, osso podena ajudar a solucoonar o problemL 
Também poderoamos estudar corroo renegoaar os 
dábllos das dderentes categonas de devedores do 
Sistema Financeoro da Habllaçio, como os molila-. 
professores, medocos, dentiStas, comercoantes e os 
protossoonaos loberaos a Goverroo podena estudar urroa 
16rmula para que cada um pudesse renegoaar os SMI8 
débofos e. com osso, evotanamos o vexame da rnuloplo
cação dos editais em todo o Pais, chamando os mu
tuános para um leolão dos seus omóveos. 

Sr. Presodenle, já tennmando. estou convenco
do de que da mesma forma com que o Govemo BJU
dou os bancos para que nio houvesse urna quebra
deira do siStema bancároo no Pais; da mesma forma 
com que, recentemente, o Govemo Biudou todos os 
agncullores, consolidando as suas dovodas e as -
gocoando; da mesma forma que o Govemo Biudou 
todos os Estados brasoleoros na reestruturação das 
suas dovodas, acredito que chegou a vez de o Gover
no também se debruçar e 8llludar uma fomoa de rerlll
gocoar a díVIda dos co~radores de omóveiS com linan
aarnento pelo SIStema Fonanceoro da Habitação 

~ um problema SOC1Ill gravíssomo• MUitoS paoa 
de famlloa estão deseaperados porque .uop nobolila
dos de pegar os seus ornówlos; estão ameaçados de 
deapeJo, de verem os seus om6veos letloadoa e nlo 
terem corroo equacoonar, poos não vão deixar de 
C011111"8• alimentos, de pagar a escola de seus filhos 
e pegar os médicos para a sua tamRoa para poderem 
pagar o SIStema i'=iniUICelro da Habitação. 

Sr Presodente, o Goverroo ag~u bem quando 
evitou a quebradeira do SIStema Fonanceoro porque 
ona levar a rnaos desemprego e co~~r a 1111111-
bllldade do Plano Real. O Governo agou corNto 
quando reestruturou a diVIda dos agncultores O Go
varroo age bem quando esta 8JUdando o mocroempre
sáno, quando está ~qudando os ernpresénos em dito
cuidadas, mas agora é a vez de o Goverroo ~qudar os 
c:omptadores de unidades hatM!aaOnaos Os pnqe
soras pnmános, os professores umversdéroos, os 
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lunc;1onános pubhcos que, de um modo geral, estão 
ha quatro anos sem aumento, tendO que pagar um 
preço maiOr por educação, por saúde, por reméd1o, 
por transporte, por telefone, por água, por luz e por 
IPTU, essas pessoas estão sendo chamadas pela 
Canta EconõmiCB e peles dema1s entidades l1nanc81· 
ras para resolverem a questão dos seus financia
mentos. murtos perdendo os seus rmóve1s, murtos 
tendo que morar tora da Cidade, com parentes. 

Portanto, Sr Presidente, este e o apelo que 
laço ao Presidente Fernando Hennque Cardoso para 
que ele. com a sua sens1b1l1dade, tendo em v1sta ser 
lambem um professor un~versdáno, dete1TT11ne que a 
equ1pe econõmiCB realize essa loiÇB-Iarela para que, 
em curto prazo, possa levar medidas de socorro aos 
mlhões de mutuános do SIStema Financetro da Habr· 
tação que estão ~1bllllados de pagar as suas 
prestações e ameaçados de perder os seus ImóveiS. 

Mu1to obngado. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos PatrocíniO) -

Com a palavra o nobre Senador Laura Campos. 
(Pausa.) 

O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocoiPT -SP) -
Sr. Presidente, peço a palavra para uma comuniCB
ção 1nad1ável 

O SR. PRESIDENTE (Carlos PatrocíniO) - Con· 
cedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suphcy, por 
c1nco m1nutos, para uma corruniCBÇão nadláv.el 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT-SP 
Para uma comun1cação 1nadlável Sem reVJSão do 
orador ) - Sr Presidente, Sr"s. e Srs Senadores, na 
manhã do uH1mo d1a 9, o Delegado FranciSCO VICen
te Badanes Jun~or prendeu o Prefeito de CanaciCil 
do PFL-ES, De111Jr Camata, conhecido como Cabo 
Camata, por porte Ilegal de anna na BR-1 01. ao nor
te de Serra-ES. Camata e seus seguranças estavam 
portando uma p1stola ponto 40, um revólver cal1bre 
38, uma escopeta cal1bre 12 e muniÇ6es. O Prefeito, 
além de não ter porte de arma, hnha em sua posse 
armamento de uso restnto, ou seta. armas que so 
podem ser utilizadas pelas Forças Armadas. 

De acordo com a Le1 n• 9.437, de 20.02.97, 
aprovada pelo Congresso Nacional, qualquer pes
portando arma de logo sem a devida autonzação 
deve ser presa, ressalte-se que em se tratando de 
portadores de armamento de uso restnto das Forças 
Armadas. mesmo aqueles que tenham porte de 
anna estarão SUII!IIOS à pnsáo por torça da legisla
ção em v1gor e pela natureza de cnrne 1nal1ançavel. 

DeseJO lazer mV!has as palavras das 30 Comu
mdades Ecles1a1s de Base que compõem a ParóqUia 
São José Operáno, em Carap1na, e do Deputado Es-

tadual CláudiO Vereza, PT-ES, e me congratular com 
o Delegado FranciSCO VICente Badenes Jún1or e o 
Prom10tor Lu1z Renato Azevedo da Silveua por faze
rem cumpnr a Le1 Gostana, também, de expressar 
m1nha 1nd1gnação com a at1tude de alguns polítiCOS 
capntabas 1nclusNe com destaque em Brasil!& e no 
Esp1nto Santo. por saírem em defesa dos atos Ile
gaiS do Preledo de CanaciCB 

Aprovello a oportundada pera cumprrnentar o 
Governador VdOr BUBJZ por re51Sbr às pressões que eXJ
!JIBfll a dernssão do Delegado Badenes e sua equpe. 

Era o que eu hnha a d1zer, Sr Presidente 
Mudo obngado 
O SR. PRESIDENTE (Cerlos PatrocíniO) - O 

Sr Senador G11berto Mnnda erMOU à mesa pro,eto 
de resolução, cuJB trarmação, de acordo com o diS· 
posto no art 235. 1naso III, allnea •a•, tem 3, do Regi
mento Interno, deve ter 111c10 ne Hora do Ecpedleode. 

A proposiÇão será lida na próxima sessão. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroc:lnio) - Os 

Srs. Senadores Odac" Soares. LÚCIO Ak:4ntara, Car
los PatrocíniO, Guilherme Palmetra, Gilberto Miranda 
e Mauro M1randa emnaram diSCursos à Mesa para 
serem publiCados na forma do diSposto no art 203, 
do Reg1rnento Interno. 

s Ex"s serão atendidos 
O SR. ODACIR SOARES (PTB·RO) - Sr. Pre

Sidente, Sr"s e Srs. Senadores, segundo MachiBvel, 
o pnl'lCipe, quando preasa tomar atdudes dolorosas, 
deve fazá-lo da uma so vez e rapidamente. Com 
essa estrateg1a. concentra o descontentamento da 
população at1nglda, descontamento que 1rá mihgar 
depo1s, pratiCando, aos poucos, outras ações do 
agrado dos subddOS. 

No Bras11. o Estado concebeu e tem prabeado 
uma estratégia oposta à aconselhada por Maclnavel: 
concebeu e tem pratiCBdo a Indiferença, uma postu
ra semelhante a clássiCII hgura do herói que pe1ra In
cólume sobre os escombros. Essa, na wrdade, a 
alllude que~ dlllnle dos màtas accxdecl
mentos que têm requendo uma ação tan.,-va de 
reordenamento. Deoca-se o ptablena evoMr, deiXa-se 
o ter11lQ correr, deixa- a q.-tão monar à mingua. 

EspeafiCilrnente, quero relenr-me ao problema 
da grave das Umversldades ptlblicas em curso já há 
três semanas 

Em qualquer pais madiBnamente preocupado 
com a sua IUVBntude que cursa o ensmo supenor, ou 
com a educação do seu povo de modo geral, três 
semanas de pareiiSBÇio sanam suficientes para ca
ractenzar uma calanndade naCIOnal. Entra nós, a so
ciedade quase nem IICil sabendo e o governo dá-se 



160 MAIS 00 SF.NAOO FED:cE=RAc::..cL:__ ___ _ ABRIL DE 1998 

o luxo de detxar o tempo passar, quando muito fa· 
zendo ~ deslnlerassadas ralabvas ape+ 
nas - pen:entuBJS de adesio à grave em cada 
UnMtrsldade 

É lasbmàvet que apenas na tercetra semana de 
grave os envolvidos, Governo e gnMSIIIS, agendar' 
raul'lio para debater os problemas e as rennnd.,._ 
çiles causadoras da 1'118rrupçio das alividadas a
cMrncas. Poor Ulda, multo provavelmenlll, pouco ou 
nenhum progresao serà obbdo nesse encontro, poos, 
prehmnarmente, 811111ern-se pronunaamentos e ex· 
tenonzarn-se posiCIOnamentos que apontam mais 
para a rneciiOcndade do que para honzonlas apro
pnados à SOlução dos mpassea 

Todos sabemos que a IIIIUaÇão VIVIda pelas 
UnMti"Sidades públicas brasileira& é lasbuma: as 
melhores meet- 18bram-&e porque peeamamen111 
remunerados; os modelos trabalhados são, em graft· 
de parle, ~ de Hnbdo; equiplll'llllrlloe dupliCa· 
dos, -rulura& lácnocas e adrrunlsiJabvas superd•· 
n.raonadas, ativ1dadee sem d1"""-; falia de ee· 
paço e n:entiVO para a cnativldade; Bllltaaso de re
g1118man111Ção dos cursos, falia da zelo; e, I1IIIIS gra
ve anta, falia de um proJeto da UnMtiSidade para' o 
Bras1l e, -rsa. o Brasd não tem obieiiVOS para 
111188 Uriversldade& públocas 

Regulamantaçio niio falta para as ~
dee, falla-115 a ama que é a IBZiio de ser de .. .,._ 
lência. ama que ee deva -.alzar na& a..,. IIIIMIS e 
no&~ delndo& que o Pais nelas deposita. 

É lnadiiiiSSivel além de prolundamenle frua· 
trante olhar e ~r a& cm:uns!Ancias em que se 
e~o:;onbam 1'101181111 UnMtrsldade&, ...-mente ils 
portas de uma elllpe da hlstóna do deeenvolwnelllo 
dos povoa marcada por exigài1CIIIS cada vaz 1111US 
wglll- e ..,.,..andhlllls roo campo da qualificaçjlo 
de mio-de-obra, de pesquiS8, da po&se da lllforrla· 
ç1o e do dcmlnlo de- tecnológicas. 

Segundo a AII&OCIBÇio NIICIOI"IIII dos Docentes 
do E1'181110 Supenor - ANDES, hoje hé 6 mil e SOO 
vagas de pola a~ para praenc:her no -•roo 8u· 
penar públtco. 

Segundo o MEC, a& vagas a pree11Cher são 5 
rnle600. 

Os n-es que parmanecem em a!Mdllde 
IMaldêl1ica hé trts anos não .--bem fllllllâe Cfoe 
.... ,.. baaxoa _ ..... -. É vanlade que, graçaa 
ao conllole da moeda. a •nllação tem Sido pequena 
arn ~ração com a hiSióna- do Pala, n
ala -'&. Os pni90B subiram e um professor III!D 
cada vez ma• aa qu-r manter-aa atuallzado e jlro
gradlr roo &&bar e em rnatodologiBS. Por - nlz6.. 

es, os prol a a coe& I8IWICicam 48,65% de aurnerm. po
rém, aagundo nlam&;õe& dvulgadas pelo Ma 5816no de 
EdiiCIÇio. o 1r101.., 1111 dos gasiDs com pasaoal a11v0 e 
reiNo daoonaule deaae- sena 1radnaaabáwl 
no lmbllo dos IIICIIIIIOS cispolo ,_ no on;arnaniD. 

Sr. Prasldenle, raconhecern-se as dificuldade& 
que o governo tem para solUCIOnar sab8faloliamenle 
os problemas da& UnMtl'llldacle&. Por OUbO lado, niiD 
é pos&lvet roagar apooo ils I"IIMndlt'BÇÓIIS dos profes
sora&. AsSIIIIe-oS a razão, a necessldar.le e a Jusbça. 
Aa••- a crasoanlll demanda. 1ncluslve arn ler· 
mos da quallbdada de alunos. Nossas Umverslda
de& pi8CISBIII ter qualidade, ter cooldiç6es de ei1CII
minhar competentemenle sua chenlela para o com
pabbvO meiCIIdo de trabalho do presente e do futuro. 

Dentro desaa quadro, é pniCISO awnçar II'IICia
bVas, prevenir desperdicoo da tempo e I!VIIar o na
cuperàvet. 

Para o bem do País, não há lugar para a P*" 
ca do descaso. do deatar o tempo corrar. Nio há Ju. 
gar para o 1'*1:181 esboroamanto de lnsbluiÇ6es tão 
~ quarllo as UnMtrsKiades. 

SAo --.... mudanças? Sam dllvidal 
Mude se, enllo, corajosamenbl. TOIIIIIIIHIII as ini
CIIIbVal necaoalll!l88. 1.-.:Md~Vas que raeulbam da cna
INidade pollbca e da Wlio do papel do Ealado arn 
ralaçio a 80CIIIdade 

Era o que eu bilha a dizer. 
MuiiD obngado. 
O SR. lÚCIO Al.CANTARA(PSDS - CE) - Sr. 

Prasldenle. Sr"s e Srs. Senadores, 18 de abril co
memora- I1IIIIS um Dia Nacional do LMa. É o en-
88JO de IIIIIB uma vez enfabzarmos, entre 01111a1 
pal'llCIIIalldact, a sua mpl)flênc&a como veiculo de 
lodos os~ do coolhec:nuento, e de rallatinn. 
sobra as problemaa que cercam o II18R:8do ediiOnal, 
pnwocando e raduçio de lllulos anualrlwB Wlllas 
a lume a lrulllrando o cleaabrochar de ....-tala..
lllerános. 

o livro tem • ..,.. diMda, Junção culural ........ 
lilufvet, que o elege como deniOIIBbllliw do prograe
ao de um pcwa, ullrapaaando a mera deeiiiiBÇio de 
suporte eecolar em IOdos os nrv-. Sofra, apaaar 
dllao. a farte COI......,..ICIB doa modemos ..- de 
comuiiiCBÇio, com aaus rec:uraos de lazer madioms, 
em variedade e cor, - qu&JS m1.utas - faltam a 
nec a sé.,. denaidade, em lermos culluiBIB 

o que nio IIWÚdll o falO por nóa IIIII'I'IP'8 enfa. 
bZado, de conablulram a mesma lllraa de procluçlo 
edllonal, que awnça conbnuadamenle Indicativa. no 
aau CC1f1Unlo, do n•vet de dellenvolvlmanlo cw; lllllco 
lllcuol6go:;o e ecou6mo:;o das naçiles. 
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• De hábrto, 1ndaga-sa com lreqüênciB se há, no 
meroado nacK>nal, um nível de desempenho compa
tível com o ostentado pelos países desenvolvidos. 

HIStoncamente, os numeras revelam cresci
mento dos exemplares produzidos, dos t1tulos e do 
laturamento, mesmo ante as ddiCuldades costumei
ras do aumento d de preço das edições, atnbUido a 
elevação do custo da maténa-pnma, conlonne deter
minado pela prátiCa llllelllBCIOnBI. Tem-se como cer
to, porém, que a CIR:Uiação de IMOs em nosso Pais 
podena ser multo maK>r do que a hoje registrada. 

A esse contexto temo-nos relendo vanas ve
zes, ao testemunhar que &IQMICBbva parcela de 
nossa população remanesce a margem da Cidada
nia. Que, •nacusavalmente, compõe-se do elenco de 
d1redos à educação, ao lazer, à cu~ul8, à Informa
ção, à momdiB, à saúde, ao emprego e a tudo maiS 
necessáno à ex1stê11C18 d•gna. 

Ass1m, nas modemas demociBCIIIS, a cu~l8 
geral há de ser obbda mediante a educação e a le•
tura habdual, lnlnslormando os que nelas v1vem em 
btulanss, de lato, de d11edos; obngados, em contl8-
partlda, ao cumpnmento dos deveres de Cidadão 

A refenda marg1naiiZBÇão s•gmlica que m1lhões 
de nossos petricK>S estão ausentes dos estabeleci
mentos escolares. Entra os alfabetizados, somente 
uns poucos têm acesso a condi9ÕBS f1nanceuas ca
pazes de propon:1011ar-lhes a aquiSIÇão de l1vros A 
mudos, também, la~ o habito da ledu18, uma tiBd•
ção em outros pelses, não diiVIdarnente aSSimilada 
pela nossa sociedade. 

Portanto, a expansão dos me1os de comuniCa
ção d amassa, especialmente o rádiO e a televisão, 
reflete-se no cenáno cunural que 018 VIV811C1amos. 
Conquanto longe dos extremos da qualdiCBção de 
péssma ou ólma, a realidade bras1le1ra nesse Iene
no, é compará~ à de naç(ies de equiValente mvel 
de desenvolvimento sóeiOeconomiCD, mas, IIBiando
se de IMO, quedamos em sduação multo distante da 
alcançada pelos países ncos. 

De 011118 parte, du18nle 500 BriOS O IIVIO teve 
lugar de destaque, sobressa111do-se por sua eiiCiêrt
CIB Incontestada corno veiculo de diVulgação cuHural 
e lllformaiiVa. Essa suprernaciB, no entanto, está 
hoje ameaçada, incluSIVe oo Brasil, onde chegamos 
às eras do rádiO e da televisão, sem que tiVéssemos 
enadiCBdo o anallabebsmo ou eslabeleado a popu
lanzação da ledu18 de penódiCDS 

As modernas têcniCBS de armazenamento do 
saber humBriO permdem cotec10ná-lo em CD-ROM, 
abalando a posiÇão do livro como Instrumento uniCa
mente Ideal de diWigação da cu~ra. Também. a as 

redes 1ntem8CIOI\a1S de comuniCaÇão pi8Stam-se ao 
acesso do connec~mento Instantâneo, permd1ndo até 
mesmo a 1nteração do usuano com o autor da obra. 

Sena. na prábca, 1rroposs•vel s1ntebzar em liVro 
a soma ~ncontavel de estudos Clentil•cos. peças lde
ránas e 1novações tecnolog1cas dadas à diVulgação 
em todo o mundo Por ISSO, a massa de conheci
mentos produZidos só pode ser coleaonada utl•zan
do-se os SIStemas aluallzados de mtdlunidia. 

Não se ha de esquecer, todavia, que, desde a 
BlbDa de Gutemberg até os nossos d1as, os IMOS 
condensaram toda a •ntel~gênciB da espéc•e huma
na, legando-a ao futuro, e que, ao seu lado, o advart
to da Imprensa d1ssermnou o saber·e 1nduz1u às prá
IICBS democratiCBS as socl8dades de todo o planeta. 

A Informação valonza a escolha de opções 
peJo cidadão, le'ldo o lrvro, a parbr do século segum
te à 1rNenção da arte hpográ!IC& rnecãr11ca, transmlb
do as noções lundamenta•s aceroa da fase dos cles
cobnmentos, desde a grave responsabilidade dos 
comandantes as expenénc•as de mestres e cartógra
fos, em numerosos depoimentos para a HISióna. 

VISta a questão pelo enlonque meramente eco
nOmiCD, há uma eslrulu18 empresanal Integrada pe
las editoras, pelas d1stribu1doras e pelas llvranas, an
tecedidas de produtores e comeiCIBntes de papel e 
das gráfiCas Não há entrosamento entre essas atM
dades, cada uma à outra debdando o custo extrema
mente elevado do l1vro, o que determ1na o baiXO con
sumo que, à sua vez, causa elevação de preço. 

Por ISSO mesmo, certos pa1ses procuram, ao 
contráno do Brasil, esbmular a produção hvre1ra na
CIOnal. Aqui é relatiVamente menor a quantidade de 
livros I'IIJCIOnaiS. tendo-se em conta a totalidade das 
obras eddadas. Ademais, autores novos são, em ge
ral, descartados por oferecerem problemábco retor
oo financeiro, e certos t1tulos, de elevado Interesse 
cultural, são desprezados, por não atenderem às 
ex1gê11C1BS do consumo 

Nesses casos, configurado o lflleresse da cul
tura, da ecooomiB e dos costumes 1rrtemos, devena 
a autondade púbiiCB assegurar incentiVOS f111Bnce1ros 
às eddoras, mesmo as de natureza pnvada, uma vez 
que a sua omiSSão tem Impedido a reediÇão de 
obras esgotadas, de nolável1nteresse cu~ral. a pre
texto de manter-se afastada de aiMdade caractens
IICB da lniCIBIIVa pnvada 

Ho(e, a lnlormábca a• está corr.,.-ovando que a 
human.dade continua II'ISUbsbtuM!I, em certos aspec
tos Antes de ope18r um computador e de daa.endar 
os segledos da nova aêi1CIB, o usuaoo terá nec sse· 
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namenle de racomtr a um IMo, ou a um livrato de 
Instruções que se)&, a f1m de habilitar-se e operá-lo 

Como lá r&giBbamos a esse propósito, nem a 
toda parte pode-se levar o computador e, em sua 
tela, aprecoar o texto do romance rroaiS recente. A sa
tiSfação de ler um hvro, ass1m como o piBZer da es
cnta, não será substrtuído psta comumcação despida 
de emoção e absolutamente ob1et1VB produzida pela 
lnforrroat1ca 

O IMO, BSSim lambem a Imprensa, não va1 de
saparecer. Pare nós, chega a ser I8VOIIante a consta
tação de que contamos com cen:a de 600 IManas, em 
todo O Pa1s, enquanto apenas na Cidade de Buenos 
AI18S, capital da VIZinha Algllllbna, estão em pleno fun
aonamento rroaiS de mil desses estabela a11Bntos. 

PreciSBmOs ci8SC8r nesse campo e, portanto, 
18V&rter esse quadro, estabelecendo urroa Pollbca 
Nac101"181 do l.Nro, a ser executada pelo Estado, na 
qualidade de Indutor do processo, que compreenda 
madldas de facihtação do acesso ao liVro e de ddu
sio do hábito da lertu~a entre a população. Mantida 
a expenêi'ICIB bem-sucedida do M1niSiéno da Educa• 
çlo, com 18ferênca ao livro dlllábco, podena esse 
órgão promover a 1nstalaçio de novas bibliotecas e 
espaços de lertu18, ao lado da ampiiiiÇáo quantllaiiVa 
de liVros paredldábcos nas salas de aula 

De 1gual modo, o Governo podena assegurar fl
nanaamento para essa ampllllção da rade naCIOrllll 
de bibliOtecas e outros espaços de ledul8, provendo 
est1mulos de natureza técniCII e f.,anceore a estados 
e muniCipiOS, pai& que venham a 1ntegrar-se na tare
fa de promover o amplo acesso ao liVro. 

Frente ils g~g~~ntascas dimensões tamtonaiS de 
nosso País e à redUZida malha de IManas nele ..,.._ 

-· c:orMfl8, além diSao, 81J111ar o SIStema de ven
das pelo CanelO, a baixo cusla, mediante IT1IIIOf8S estí-
mulos a comeroakmçin A ceda ano, o c:hamadal •••lwtii• dtrato, que utma essa v.a, vem mantendO 
lugar de destaque na estrutura de vendas de IMOS 

T arnbém, o 1ncen11Vo a ntaiWiçlo rroaiS lntansl
ve de fBiras de liVros r&giDnBIS, congregando pl8fet
turas. escolas, editoras, IMelrDII e clubes de servi
ços, pode otaracer gl&nde Impulso à difusão do liVro, 
a custos redUZidos. 

Enfwn, o IMO p18S81Va, 1nduvldosamenta, fun
ção estiBiagiCII e una na rnaiCha de ascensio sa
CIIII e econãmiCB da SOCiedade brasdeol8, como Ins
trumento cultural 1nd1spensavel à ntallzação da clda
daroa e à exaltação do reg1me democrabco 

O conhecimento, por multo tempo a1nda, será 
aufendo nos IMOS pelas novas e SUC8BSMIS geiBÇil
es envolvidas. enquanto se renovam os das e avan-

-'--

ça. a tecnologa, em rnodemos m6todos de CCIIn.llll
cação, sed1rnentanc10 a estrutura cultural do poocee
so pennanenta de desenvolvmento. 

Com essas bnMIS e l'8llaradas C011811de1aç6ee 
a propósrto do Dia NaciOnal do l.Nro, voltamos a ra
cornendar rna10r ênfase à questão edUCIICIIINII bnllll
lelra, de sorte a que possamos colher novos êxiklll 
nos protetos d1ngKios pelo M1rusténo da Educaçlo, 
sobratudo em busca da elinonaçãc do analfabellsmo e 
da poniDção do hébltD de leilura ema os bl 'mros. 

EIB o que tínhamos a d1Z81". 
O SR. CARLOS PATAOCIIIIO (PR.-TO) - Sr. 

PRIIIIdente, Sr"s. e Snl SenadolwB. o "PIIIno Real p!IBz 

sa longe das f8ITI1IICIIIIS"I Com este titulo, o Jornal da 
Brastla denullCIOU, recenlamenle 8IIIMdD8 alx..as 
nos preços dos 181llédlos, lá compmvadoa pelo f'lo. 
con-OF. Na mesma 111po11agem, aquele veiculo de co
mumcação cobrou piOVIdênaas do governo faderal. 

Segundo a d11etora do Procon-DF, EM& Mar
tins, os aumentos sio constatados na18111manta, 
sendo que, no mês de fever&~ro pr=edo, alguns 
reajustas chegaram a 30%, o que caractariza uma 
verdaden liberação dos p18Ç0S. 

A rroaténa do )Ornai atraiu-me a atançlo, uma 
vez que, algumas horas antas, o presldanle do Con
selho Rag10nal de FarmáCia do D- Federal, Art
t6nio Barbosa da Silva, estava em "*' ~ 
.-ta Casa. Indignado com a srtuaçlo de aprmdma
damenta 35 rmlhões de brasileiros que nlo têm 
acesso a mediCBmenlos, atribuiU essa tnate realda
de à falta de estab1lldade econõma no rnsroado far. 
macêubco 

Desde dezembro do ano anterior, aquele Con
selho tenta mudar um héblto arralglldo do ,_ 
povo: comprar remédiOs pela rnan:a e nlo pelo 
nome da subsllnca que os compõem. P- a 8116-
de, nlo há a menor difanlnça. 011 preços, porém, va
nam mudo de um nome fantasiB (marca) pana outnl. 

Essas dlfanlnças jll lonom diVulgadas em .._ 
dos pnnapeiS madiCBmeniOS, pela .,.,..,_ locld. 
P- mellor atander à populaçlo e à lwde de famá
,.,.. do Dlstnto Federal. o Coi1S81ho lançou, c:am o 
apo10 de entidades e órgios pllbllcos. o Dlclon6Jio 
de Medicamentos Genéncos (DMG), que expila, 8Gb 
o nome genénco ou substinca poiCIJIIII, os~ 
fantasiSS ou rnaroas que lhe são l8laclonados, 118m 
corno os respeciiVOS pi8ÇOS Deaa forma, o -
nudor pode optar pelo produto 1'111118 berato, além da 
comprar apenas a quanlldade que lhe foi ,...itacla. 

Tal tarefa, eriCBbeÇada pelo pr1lllldanta do CRF 
do D!Sinto Federal, tem por objiiiiVO último oonlrllll* 
c:am a população. stiJdando.a a economzar na oam-
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pra de remédiOS Merece aplausos a rno:ratiVB, que 
deVe ser seguida em vánas outrQS Unidades da Fe
deração 

Entretanto, Sr Presidente. todo esse trabalho e 
despesa senam drspensávers, não so no DF. mas 
em todo o terntono nacronal Como rnsiSte o Sr. An
tõnro Barbosa, "basta o govemo federal exrgrr o 
cumpnmento do decreto dos genéncos, aprovado 
pelo Congresso Nacronal deste 1993 ( .) Caso fos
se cumpndo o decreto, os preços dos remedros car
nam no m1n1mo 30%. •. 

DeseJO, outrossrm, regrstrar que a propna Se
cretana de Acompanhamento EconõmK:O vem rnves
trgando os aumentos consrderados abusrvos Por 
esta razão, a Rhodra for obngada. em 1997, a redu
zrr seus preços, e os laboratonos Alcon e Alergan 
estão sendo alvos de rnvest!Qação Tambem a Vrgr· 
Jâncra Sanrtána se prepara para uma frscalrzação 
mars eletiVB. 

Neste mês de março, a Secretana de Vrgrlãncra 
Sandána do Mrnrsteno da Saude pretende barxar 
portana que resultara em uma redução dos preços 
atuars. que pode chegar a 30% Segundo o Jornal 
do Brasd, a rdéra é srmples fazer com que as com
pras govemamentars, que representam 70% do mer
cado, frquem voltadas, exclusrvamente para os produ
tos genéncos, nos quars apenas o nome do pnncrpo: 
atrvo do remédoo aparece na enilalagem Dessa for· 
ma. forçando a ampliação do mercado de genencos. 
o governo promovera a comparação dos preços. 

Também o Conselho Admrnrstratrvo de Defesa 
Econõmo:a pretende drvulgar, por telefone e pela ln· 
temet, uma Jrsta de produtos relacronados por suas 
substâncras broqulmrcas e respectrvos preços. 

Nlio se pode negar que o governo federal este
Ja atento. Entretanto, Sr. Presrdente, não se pode 
também contestar que são soluções demoradas Ha 
quase crnco anos a socredade vem pagando drleren
ças de preço que chegam a ate 600%, segundo o 
Conselho de Farmacra do DF. Parece-me srmples a 
solução: basta que haJil uma frscalrzação efraente 
no cumpnmento do Decreto 793/93. 

Essa ação governamental benefraará a popu
lação como um todo, mas pnncrpalmente. as cama· 
das mars carentes, que se encontram, como sempre 
rnars p18Judo:ades 

Srrral evrdente de que o Govemo Federal pre
tende acabar com a guerra das marcas dos produtos 
larmacêullcoS for o encontro que oconeu. dra 14 de 
abnl Representantes dos mrnrsténos da Saúde e da 
lndústna e Comércro reunrram-se com o Vrce-Jrder 

do governo Deputado Ronaldo César Coelho, no 
Gabrnete CMI 

Como resultado dessa reunrão, o Vrce-líder 
atuará como negocrador do proJetO de ler de autona 
do Deputado Eduardo Jorge. que toma obngatóno o 
uso do nome genenco nas embalagens dos medo:a
mentos. 

A tramdação desse proJeto, que se encontra há 
meses parado na Cãmara, pode levar a redução de 
ate 30% do custo lrnal dos remédios, colocando a 
saúde rnars ao alcance dos mrlhões de brasilerros 
que rntegram a carrrada populacronal de menor po
der aqursdrvo. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL-AL) -
Sr. Presrdente, S~ e Sls Senadores, ausente do 
País, fur surpreendrdo em meu regresso com a notí
cra do laleerrnento do ex-govemedor Tarcrsro Mara, 
cuJa memóna quero reverencrar, como um dos ho
mens publrcos por quem sempre nutn profundo res
pedo e enorme admrração, herdados da crrcunstân
cra de ter srdo esse emrnente homem pubfK:O, amrgo 
e conelrgronano de meu par, no tempo em que am
bos mrldaram na polrto:a Não foram. porém, as qua
lrdades de homem pubiK:O, sua frlração à antrga 
UDN, nem o desempenho sempre correto e elogiado 
nos cargos que ocupou que frzeram aumentar mrnha 
admrração pelo Dr Tarcrsro Mara. Foram. mars que 
rsso, seus atnbutos pessoars, a retrdão de seu cará
ter, sua probidade. sua conduta rmpecavel e, sobre
tudo. sua relrrrada educação, que o transformaram 
num homem eKtramamente cordral, rrras frrrne em suas 
decrsões. que despertaram em mrm a conscrêncoa de 
que se tratava de urrra reserva moral do País. 

Deputado em duas Jegrslaturas, Governador de 
seu Estado, Presidente do JPASE e da Companhra 
Nacronal de Álcalrs 11 !!m polítrco de excepcrorral en
vergadura crvK:a, rrranteve-se em atrvrc:lade durante 
mars de vrnte anos de mandatos e ero:argos que 
honrou com a mesma devoção com que se dedicou 
durante outros vrnte ao exercrr:ro de sua prolissio de 
médK:O, na qual gnqeou lama, prestlgro e respedo. 
Falecrdo aos 81 anos de Idade, deora para seus filhos, 
nosso colega Agnprno Mara, o Errt>arxadof Otan Mala, 
e a filha Teresa, um patnmõnro de conduta que é um 
orgulho para os seus amrgos, os seus femrlrares e 
quantos trveram a oportunidade de priVBr de sua 
sempre generosa e ennquecedora convrvêncra. 

Considero um rnfortúnro. Sr Presidente, não 
ter estado presente às úHrmas homenagens que lhe 
toram prestadas durante suas exéqu~as. no Rro de 
Janerro, onde faleceu Por rsso, cumpro, agora, este 
dever de reverencrar sua memóna e prestar à sua 
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VIda eurnplar o tributo de m1nha II18IS piOiunda ad
I'I'III'IIÇão. Quero rega;tllllr em nossos Anais a pefda 
que 18Presenla pan1 o Estado do RIO Glande do 
Norte. pa1a VIda públiCa brasllel1a e. sobretudo, pala 
sua famlla, mas, ac~ma de tudo, pala o Pa1s, o seu 
desaparecimento. 

Fonnulo daqui os meus votos de que os sel,ls 
descendentes, que não podem se recompensar dajs
aa perda, possam, ao menos. ter o corllorto de tap
tos testemunhos que lhe fo1am tnbutados, pelos 1 ..... -
maros amgos an&umos que dele raceberam atsn
çiles, gentilezas, 1númeras vezes aux111o e assistên
Cia, 1J01S o exeiCíCIO de seu mag~&teno na Medtcma. 
profissão que escolheu, exen:eu e hon1011, não fOI 
menos d1g110 nem menos eci!IC8nte do que o seu 
magiStério como homem público, como CICiaelão, 
como polihco e chefe de famna. 

À memória de Ta1Cis10 Mma. que !,que aqu1, 
penl sempnt, o regiStro de l'lllllha m8IS piOiunda ad
rnraçAo e do m8IS -ro respeito 

Ela o que eu bnhe a dizer 
MultO obngado. 
O SR. GILBERTO MIRANDA (PFl-AM) - Sr. 

Presidente, Sr"s. e Sra. Senadores, os meiOS de eo
IIUIICSÇão têm dMIIgado, no perlodo .-nte, os 
a- IJlii1Siorrx. cauaados à população de Ma
naus pelas freqOentell Interrupções no abastecuran
to de energa etétnca. O raciOI\UIIentO ~~ à po
PIIiação rnenauara tem mplrar!o, nas úJbmas sema
nas, a Interrupção no foiTIIICimento de ene'll• por 
HtS horas a cada dia, em dois periodoa de três 'ho
ras cede. Os telespectadores de todo o Brasd tolna
llllm conhac1mento, por exemplo, dos pesados pra
JUizos an:ados pelos comeiCIBntes que trabalham 
com glneros perecíveiS Cornpallllhanun, por 1111110 

de seus telavaloraa, da frustração doS -~ 
de pescado ao taram de JOIIBr ao hxo toda a ~
dona, rapidamente detanorada uma vez eXIIOSI* àa 
alias ternperaturas tfp!CBS de nossa nlglão. PenaiiZB
ram-se com a 811uação de mdUSinals obngadOs a 
vultosos in-lllliBn!Oa em galllldoras pnlpnos, como 
única 8lt8mabva à constan1a ll1lenUpção das aiMde
dasdesuaa~ 

lnc:or..,.ra.valmanle p10r do que todo essa pre
JIIÍZO rnate'nal, porém, são as penlas de VIdas hl,lrna
nas Já OCUIIIdiiS em Vlltuda desses ~- É que 
os cortes no tomaciinei 11o da ene~g~a alétnca não !pou
pam saquer os ho8pfas, e pelo menos doB 18bém
f!MC!dos Já peraceram em conseqüência do deSliga
mento das Incubadoras em que se encontnMun. 

A 81U81 ~ do Sl.ofllollfllllo da er111rg1a 
al6llk:a à Captai- decorre de doBiatGias. 

O pnme1ro - e de maiOr relav6ncla - é a ,_. 
llllda poslefgação de mvestunentos na lllllpllaçiio da 
capaculade 1nsta1ada daS termelálncas a óleo com
bustlvel, que são responsaveiS por I118IS de 70% do 
abastecimento a c1~. Ja ha mu1to tempo, os órgl
os responsave1s pelo setor, tendo por base as prqe
ções de c~esamento da demanda. alertam pen1 a 
necessidade de se leBIIZ&rem mvesbmentos, como 
forma de evi!Br o colapso que ago~a se conCiebza. 
Apesar dessas repelidas advertênci8S, a pennanan
te Situação de penúna dos cofres p!'•bhm& -
sempll! corno pretexto para que os 1..-b~ 
fossem procrasbnados 

O segundo lalor a determinar a precanedade 
no abasteCimento de energl8 é a mvulgar -oam 
que se abale sobre a região, no contexto do fell6me
no El N1iio. O n~vel d .. água na hKfnllébica de Bab
na esta bem abaixo do normal, PI'B!udiCBndo a gera
ção de elelricKfade nessa usiiiB. 

Tendo em VISIB as danosas conseqilências dos 
freqüentes cortes no l-manto de energiB. - con
seqiiênctas que, corno Jé. mei'ICIOl18l, extrapolam o 
àmbiiO dos preJuízos econ6nocos, envolllendo, ini*I
SIY8, a saúde e a 1ntegndade físiCa dos ~ 
ses -. é motM> de JÜbdo para num podar afinnar que 
a solução definrtNB do problema eslá assegurada, 
no méd1o prazo 

A solução definitiVa para o problema do supn
mento de ~~a elétnca a Manaus e outras 38 lo
calidades da Região Norte. beneiiCIBndo uma popu
lação de quase 2 nulhões e 1'11810 de habdantes, en
contra-se em mais uma nqueza desse Elllado que 
se caractenza pela extraordllláne abundênCia dos 
seus recursos natui'BIS. Retuo-me, Sr. P~ ao 
gés natural da baCia do no Solmiies. 

Os am-dentes do proflllo de expforaçlo de 
gés natural na baCia do Sollmiies 1emonlam a 1878, 
q.- 20 anos atnls, quando a PetJalris llaaa aiMu 
petJóleo no R10 Juruá. Oito .,_ ,_. tanle, em 
1986, Bllllm encontrados patoóleo e gés ~no 
campo de exploração de Urucu. Em maiol doia ..-. 
asaa últmo campo fé se eN::Oidiav& no •'Agio da 
produção comei'CIIII de petoóleo. 

Em Juruá, também há gás natural, 1rau.iwl 
com a vantagem, em oelaçlo a Urucu, de que fá o 
gás não está aBSOCI8do ao petoóleo. Por corll8 da 
a&SOCI8Ção entre os doiS combust'- em Urucu, e 
tendo em VISta que o PIOIBID da exploração do gés 
natural a1nda não se encoulla em opBI'BÇAo, a Pwo
brás tem slllo obngade a relnjlllar nos poços o gés 
que allota jUIII8m8nte com o jAito61ao, que - ..,_ 
do exlllllfdo desde 1988. Eaaa IWIJIIÇio oapr I nta. 
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8VIdentemente, um custo adiCIOnal para a empresa. 
m&IS um moiNO pelo qual é deseJável que o proJeto 
de exploração do gás natural se)8 operac•onahzado 
no maiS breve lapso de lempo possível. 

Os estudos de pré-vl&bllldade da exploração 
desse gás natural foram IniCiados em 1991, e os estu
dOS COf1Unlas de Vl8billdade técniCB, em 1993. Em 
1994, 1!18111 ncradOS os estudos C011Unlas de Vlllblida
de 8COIIÕIIIC8 e financeua. Ja no ano segumle, a Porta
na rf' 128195 do ~ISiéno das ~ e EnergiB cnava o 
Grupo de Trabalho - COIIIpOSIO pela Elelrobrãs, Elelro· 
_.., e Pelroblás- com viSia a ~r as allemabVas 
para o supnmento de energiB elétnca à Amazõrua Le
gal. No corrente ano, ocorreu a assmatura do memo
rando de el"llllndlmentas enlre essas empresas VIS&r1-
do à exploração do gás natural de Urucu e Juruá 

Nos estudos para def1n1r qual sena a melhor al
temahva para o supnmento de energl8 elétnca a 
Amaz6nl8 Legal, foi considerada também a opção 
de abastecimento por meJC de l1nha de transmiSSão 
a partir da Venezuela Em termos de custo da ener
glll, verificou-se que essas ahemabVas eram equiVa
Jentes. OUtros moiiVDs, no entanto, IndiCaram a op
ção pelo gás natural como ma1s vanlaJOS8. E que a 
abrangência espacral desse proJeto é rna~or, assim 
como aio maJCrss os benellciOS lnd1retos que ele 
trará à raglão. 

Com eleito, asse pro)81o - denominado pelas 
empresas estalais por ele responsáveis 'ProJeto de 
Gás Natural de Urucu' -Irara numerosos e •mpor
tallles benefíciOS para a Reg•ão AmazóniCa. 

Em pnm111ro lugar, e Importante dastaear que o 
PIOJBIO tem por base um combustlvel CUJO supnmen
to está garanbdo pelo prazo de 20 anos. Afinal, o to
tal das _.rvas de gás natural em Urucu/Juruá é as
limado am 74 bilhóes de metros cúbiCos, diVIdidos 
em 29 bilhões de metros cúbiCos Já comprovados. 
23 bilhões de metros cúbicos provava• e 22 bilhões 
de metros cúiHoos possíveiS. Já considerando o ace
lerado ntmo de cresc•mento do consumo de energ1a 
em Manaus, essas raservas aio aptas, como afirma
mas. ao ataudlnaillo da demanda por um prazo não 
inlarior a 20 anos; isSo sem coriSiderar a grande possi

bilidade de clescobiKta de novas )8Zidas na Região. 

Outl8 vantagem funclamentsl desse PIOIB!o é o 
lato de ullllzar-aa de um combustlvel ambl811181men
te lmpo. Em todo o mundo, as autoridades govema
mantaJS nas á..a de energia e me10 ambl&nte bem 
corno as organ~zaV!- ecológicas têm no gás natural 
um contlustivel da eleiÇão, em vrrtude dos tnBignm
cantes nlvaiB de emiSsão de poluentes resuhantes 

de sua que1ma. quando comparados àqueles resul
tantes da que•ma do petróleo ou do carvão 

Mais um beneficiO •gualmente relevante do PIO)B
to é o baiXO custo da energiB gerada. VI!JII-se que, 
atualrnente, a Eletronorte tem um custo de 150 dólares 
para cada megawall de energ•a gerada na Região 
Quando a energ~& passar a ser gerada pela que1ma do 
gás natural, esse custo ca•ra para 45 dólares por me
gawall' Menos de um terço do custo aluai' 

Não se pode de1xar de mencionar, a1nda. que, 
drterentemente do que ocorrena caso adotada a al
tematiVB de suonmento de energ•a por me10 de l~nha 
de transmissão a part1r da Venezuela. o proJeto do 
gas natural mphcani a geração de numerosos em
pregos d~retos e 1nd1retos. ao longo de todo o pro
cesso de exploração e transporte do combust1vel. 
Essa vantagem será max1m1zada em função da al
ternativa del1nlda para a utilização do gas, que •nclu1 
sua hqiielação por SIStema cnogênJCo, transporte em 
barcaças. reconversão ao estado gasoso e a quetma 
em loca1s distantes dos campos de exploração 

Por 11m, deve ser crtado, como maiS um benefi
CIO 1nd1reto da Implantação desse proJeto, a cnação 
da chamada '1ndústna do I no', a partir do processo 
de vaponzação do combustível no seu local de dest•
no. E que, como Já menciOnet, o transporte do gás 
natural em barcaças pressupõe sua hqúelação, para 
redução de seu volume e vrab1ilzação econõmiCB do 
transporte Essa l1qiiefação é realizada por s1stama 
cnogêmco, ou seja, dras!ICo reslnamento do gas 
Conduzido o combust1vel a seu dest•no, ele será, lo
giCamente, reconvertido ao estado gasoso- vapon
zado -, para ser qU&Imado Nesse proc asso de racon
versão, e liberado, em grande quantidade, o 'lno'. Isso 
permtlni, por exemplo, a 1nstalação de fngonlicos em 
áraas ad)8CIInles às plantes de vaponzação, os quaiS 
terão baixos custos operaciOniiiS, em vrrtude da abun
dância desse seu '1nsumo' básiCO, o 'fno' 

Sr Presidente. uma vez del1mdo o gás natural 
como a melhor opção para o supnmento de energiB 
elétnca à Amazõnoa Legal. a Petrobrás lançou-se ao 
estudo para del1n1r a melhor e m&JS econõm~C" for
ma para o aprovettamento desse combustível. Vá
nas ahematlvas foram estudadas Cogitou-se, por 
exemplo, de Instalar uma us1na geradora em Urucu, 
na própna região produtora de gás, e realizar a 
transmiSSão de energ1a eletnca a Manaus por me1o 
de linha Alvrtrou-se. lambem, a construção de gaso
dutos para transportar o combust1vel da zona produ
tora a Manaus e Porto Velho, com a geraçã.l de ele
tncldade sendo farta nessas localidades. Outra op
ção aventada fo1 a construção de um gasoduto até o 
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porto de Coan,. na margem dnella do RIO Solnnõas, 
onde o combustlvel eena llqiiefelto, para da~ lllllt" 

transportado, por Vl8 IILMBI, até Manaus, Porto Valho 
e outras localidades 

A altematNa qua se rrJOStrou rnaos vantaJOSB, 
apos cntenosos estudos. é urna mescla das duas úl
tomas 111C8m refendas, adolando, para cada localoda
da a ser supnda da gés natural, a melhor opção de 
transporte. de acordo com as peculoandades da re
gião Defonou-se, assom, que o gas natural eera trans
portado, por duto. até Porto Velho e até o porto de 
Coan Em Coan, sará llqúeferto, e de lá transporta
do. em barcaças cnogênocas, até Manaus, Macapol e 
maiS uma localidade- aonda por eer defonoda -. na 
margem esquerda do R10 Amazonas, J8 no Esta:fo 
do Pará Em cada uma dessas três cidades. o ~ 
sara vaponzado - ou SBJil, reconvertido ao esta:fo 
gasoso Nas llês, bam como em Porto Valho, o com
bustovel SBMrá para movomentar turbinas geradoras 
de eletncodade. 

Trata-se, Srs. Senadores, de um PfOI8Io de 
grande envergadura, que envolva um onvestomento 
total supenor a 1 bJihlo e 600 nulhões de l'lllliS, para 
Vlllbil12ar uma pnxluçAo de 4 mothões e me10 de me
tros cúbicos de gás natural por doa. 

Nio se 1111111 apenas dos volumosos onvasb
mentos necaaánoB à explooação do combustível 1108 

c:an.,os de Juruá e Urucu. A construção da gasodoitos 
klllllozará maos da 900 quil6metros: são 150 quiOona
tros logendo Juruá a Urucu. 276 qwk'lo nabos de U~ 
a Coan e 500 quoiCmabos de Urucu a Porto Valho Em 
Coan, será ~ a unidade de hqilefação, en
quenlo tJts piar.- de vaponzaçiio eeriio construídas. 
rwpectJvamente, em Menaus, Macapá e na margem 
esquerda do Roo Amazonas. Sognohcatiws oiMisti
mentos precosario eer feitos, também, no_,.. de 
transporte IIUVIIII, por ban:açes cnogênocas. 

Todos- 111WSbhMito&, porém, garantiria 
o suprimento de energoa elétnca a urna populaf;:io 
de ceoca de 2 rrdlõea e 400 moi habitantes, ~
te em 38 dofenlntes locahdades da Ragoão Nórte. 
laao porque, embora o gás natural vé ser transpórte
do para nlo maos do que~ localidades. a ...,. 
gla elélnca gerada em cada uma delas será dostrllul
da para dN&I'888 outras A energoa gerada em Ma
roaus abastecerá. aMm da própna Capital, outras 
onze localidades do Estado do Amazonas. O gás 
transportado por duto até Porto Velho supnrá de 
energoa - Capotai, outras dez localidades do• Es
tado de RondCna e duas do Estado do Acre, IMindo 
urna Rio Branco O gás loqileferto reconvertido em 
Mecepé atenderá, também, outras três localidades 

do Amapá Por Iom. a usma geradora a eer lr8talada 
na margem esquan:la do Roo Amazonas, no Pará, 
garantora o abastecimento, por transmossio radoal, 
da dez localidades daquele Estado 

O proJeto relabvo ao transporte lluvoal do gés 
natural for otr,eto de aprofundados estudos, encon
trando-se J8 defrnodo em todos os seus detalhes. As 
barcaças que serio utJIIzadas sio adequadas ao ca
lado médio do Roo Amazonas, da ordem de 12 me
tros Cada comboro transportador de gás será com
posto de um empurrador e quatro barcaças. Levan
do-se em consrdaração a capaadade de cada ban:a
ça. da t mrl e 900 metros cúbrcos da gás lrqilefatto, a 
capac:odade do comboio sara ele 7 11111 e 600 metros 
cubrcos. A reconversio do combustrvel ao estado 
gasoso resulta na mulbplocaçio, em 600 vezes, de 
seu volume. Dessa lonna, o volume de gas transpor
tado por um comboio. uma vez vaponzado, será de 
4 nulhões e meiO de melros cúbicos. A pen:ta • ..,. 
mélnca entre o locel de produção e o desbno do 
combustível e estmada em 35% a 40% O custo de 
cada barcaça e ele 2 nt11h0es ele dotares. 

Já for objelo da cálculo, também, o consumo 
de gas natural de cada uma das termelétncas que 
receberá o combustível. A usma de Menaus, e maior 
delas, dellerá consumr 2 milhões 560 mi metros cú
bicos por doa: a de Porto Valho, 1 molhão e 60 mil 
metros cúbicos: a de Macapé. 360 mi "nelros cúbi
cos. e aquele srtueda na margem esquerda do Aio 
Amazonas. no Pará, consumrá 270 moi melros cúbi
cos por dra Sornadas as quatro termelétncas, tare
mos um consumo da ordem de 4 milhões 250 moi 
metros cúbicos de gás natural por doa. 

Assim como lodos os.,_ .,. •• do f'lqe
to de Gés Nalural de Urucu, lllnDlm seu madalo -
presanal é rrtehgel rte, ajo st 1 a r a I fw:le ,...,... 181 e 
ao momento atua1 da &:OIIOir• bc 1' a Ira e nudaL 

O modelo empresanel é dMdido em quatro um
decles, a pnmerra de reeponsabilidade ele uma -
presa pública, a Petrobrás, e as três seguintes a se
rem assurndas pela oniCI&IIva privada. A Pelrabrás 
emp-nderá a exptoraçlo do gés 1108 campoa de 
Urucu e Jurué. seu transporte por guoduiDa .té 
Porto Valho e Coarl, e sua lrqQafaçio ne planta a ..,. 
construída nesta úlbma codacle. A segunda ....._ 
empresanal, J8 de reeponeablldade da ll1iclaiMI pn
veda, responderá pato transporte do gás loqilllf*J, 
nas barcaças cnogêuocas, até Manaus, Mecapl e a 
margem esquerda do Roo Amazonas. no Pai'L A tar
-ra unidade ernpresanel, tarnb6m pnvada, eerá 
aquela que orá operar as plantas de vaponzaçio nas 
três localidades recém-refendas. Na ponta final do 
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p10Jelo, teremos a geração e distnbuiÇio de en&rg~a 
etétnca, atiVidade que, tendo em v- a pnvabZaçio 
da Eletronorte, nos curt1ss1mos prazoe já definidos, 
selá tocada, Igualmente, por uma empresa pnvada. 

Um outro aspecto que tampouco escapou ao 
planeJIIITHif1lo f01 a proJBÇllo do aumento no consumo 
de gás. Part1ndo de um consumo miCial de 4 milhões 
de metros cúbicos por d1a no ano 2000, proJetou-se 
sua progreSSIVa elevação, até abng1r o patamar de 5 
m1lhões e me10 de metros cúbicos por d1a no ano 
201 O, nfvel que develá ser manbdo estável nos odD 
anos segu1nles. 

Essa proJeção de aumento no consumo do gás 
natural tem em conta a expansão que se esbma ne
cessána na oferta de energia alétnca. Est1ma-se que 
até o ano 2000 será necessáne uma potência de 
940 megawalls Entre os anos 2001 e 2005, dever
se-a acrescenter 71 O megawalls a esse número; e 
entre 2006 e 201 o. sará nacesséno um acráscmo 
de 1.010 megawalls, lolal1zando, ao fim do perfodo, 
uma potência de 2.660 megawalls. 

O ProjBIO de Gés Natural de Urucu já é uma 
realidade palpável, em VI8S de concrebZaçio a curto 
prazo 

Um p10Jelo piloto de ubllzação do gás - deeb
nedo a colocar em prébea, testar e avenguar as di
VBISBS nuanças operaciOnaiS do PIOjBIO como um 
lodo - já se encontra em fase de mplantaçio. A Pe
lrobrés, em cooperação com a CEAM, con.,anh1a 
responsavel pelo abastecimento de energia elétnca 
ao 1ntenor do Estado do Amazonas. está llnplantan
do esse proJeto p11oto na cidade de Caraoan, locali
zada a 45 qu116metros dos poços de Juruá, à mar
gem do no de ..-mo nome. Alualnaa, está sendo 
...,. • .,da a ~~ da IBIXa de tarreno onde serão lan
çadas as tuiM daçlies do gasoduto ligando a zona pro
dutora a Calaoan. Antes do final do COIIBIIIB ano, a 
CEAM comprelá a turllna, que deveré enlllll" em lwl
cionamenlo em ma10 próx1mo, gerando 2 megawatts. 

A Eletronorte, por seu tumo, apresta-se para 
receber o gás natural de Urucu e Jurué. No conanta 
ano, a amprasa mstalou e colocou em operação, em 
MBriBus, duas tulblnas, de 35 megawalls cada, bl
combuslfvels. Ou S8J8: atualmente, essas turb1nas 
operam com óleo combust1vet, ma, !Ao logo o gás 
natural comece a chegar a Manaus, atas pessalio, 
IITIBdlatamente, a ubl1za-lo. Uma teiCBira dessas tur
binas, com 1dênllca potência, fo1 instalada e já entrou 
em fullCIOnamento em Porto Velho. Em Macapé, são 
três turtlnas bl-combuStiVBIS, de 15 rnegawatts 
cada, que começarão a operar oo conante mês. 

Sr. Presidente, a Amaz6n1a eslé entrando em 
uma nova fase, de progresso e desenvolvimento. 

A entrada do Chile no Mercosul, em JUnho do 
aoo passado, a fonnallzação do acordo préviO com a 
BoiiVIa e, ma1s recentemente, o anúnc1o do plello da 
Venezuela por sua Inclusão no bloco dão à Amaz6-
nla um novo papel na Integração contmental. Alento 
a essa realidade e a necessidade de desenvolver 
esaa vasta região do terntono nacional, o govamo 
brasileiro InclUIU, no documento Agenda 21, apre
sentado na Sessão ESPBCIBI da Organização das 
NaçOes Unidas (ONU), em Nova Iorque, em man;o 
passado, vanas lfiiCIBiiv2s de Infra-estrutura que te
rão Impacto d1reto sobre a região. Uma dessas 011-
CIBbvas são os corredores de .desenvolvimento do 
"Bras1l em At;ão", os qua1s começam a tomar forma 
e correspondem à construção de eiXOS de transporte 
que VIIIIIIIIZBriiO a Integração da Amaz6n1a ao resto 
do País e aos mercados mundiBIS. Toda essa con
juntura faré com que seJB fortBITIIIflls alavancado o 
desenvolvimento regiOnal, penmbndo a rnelhona da 
qualidade de vida dos cerca de 20 m1lhões de biBSI
Ielros que vNem na região. 

No contexto das vánas 1mciabvas desllnadas a 
reloiÇBr a lfllnl-esbulura da região amaz6nlca, de 
modo a dar suporte a seu plenO desenvolvlmenlo, UITB 
das IT1IIIS IJ1)0rtantes, sem dúvida, é a explolação do 
gás natural de Urucu/Jurua. Com o gés, a Amaz6nia 
estaré abasteCida de um combusllvel limpo, baralo e 
abundante. O gás de Urucu, além de IIISOiwlr a atua1 
carànciB no lomecmento de energa elétnca, seré a 
fonte para supnr os futuros aumentos da demanda, 
por conta da expansão da economia regiOnal. 

Mandesto, portanto, peiPnle este Plenéno, ITII

nha sabslação e meu entuSiaSmo com relação a 
esta relevante conquiSta regiOnal, que é o 1níc10 da 
exploração, oo futuro piOXImo, do gás natural da ba
Cia do RIO Solimões. 

Em o que eu t1nha a diZer. 
Muito obngado. 
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO) - Sr. 

Presidente, Sr"s. e SIS. Senadores, os problemas de 
saúde pública do Estado de GOiés não sio diferen
tes do quadro geral de cnse que atinge todo o pais 
As estruturas de atendnnento hospllafar conbnuam 
atreladas às liberações dos escassos recuiSOS fede
raiS, e, se os repasses do SUS são InsufiCientes, 
elas serão 1nei1CI8nles, dentro das leiS natuiBIS de 
causa e alado. O Ideal, para romper esaa 8ltuaçio 
de dependência, é que as nossas unidades lederab
vas comecem a encontrar soluções própnas e Inova
doras, e esta é, sem qualquer dúwla, a altamabVa 
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que-vem saldo encamnhada em Goiás, com axpac
laiMl da bons rasullados no curto prazo. 

Antas de daoxar o govemo do Estado para con
correr ao Senado, o ex-govemador M&gullo Vilela 
lançou um conJUnto de medidas de emergãncoa pala 
quebrar a 1nérca do setDr e melhorar a qualidade do 
1118nd1mento mad~llalar em ,,_ c:onsldera
das cntiC&S. Enlnl as qu1nze medidas que Já ~ 
Ç8J8m a ser mplamantadas, uma das nas lmpOr
tantae é o chamado "Mubrão de CINI'gi&S ElatMIS". 
Através da convéruos firmados entra a Secralana !lia 
Saúde. as santas caaas. a Fundação Banco -. 
Olhos a o hospital das chn1C8S, selá poss1val a ra~j~,_ 
zaçio de lrée rrul c1rul'gi8S num prazo da 90 di&S. 

Esea deCisão, que está sendo Implementa-. 
no govamo da Naphtal1 Alvas de Souza, vem 18801-
var uma 8lluação g111Y11 que se anasta por maiS jla 
dez anos na rede pública da saúde do Estado, que é 
o crascmento constante das filas de e~rurgiB. Para 
garanhr o su o daasa amp1811ada, a secratana da 
saúda Já p10gramou a ulilzaçio de um montenta da 
RS 1 milhlio para cobnr as dasJl as Só na Fundaçlio 
Banco da Olhos, da acordo com os úlbmos levanla
II*IIOs, h6 559 paaantas à espera da c1rul'gi8S 

Outra questio que deverá ser resolvida gi'IIÇIIS 
a medidas anunCiadas é a das filas para agendar 
consultas. Elas Dbngam pac•ntes pobres a pe&llll· 
ram a I10IIe 1nhlml na pona das unidades hospllala
ras. para a marcaçlo da uma consulta médiCa. A 
Inovação que está p10gramada é a cnação da um 
sefV190 telaf6IIICO que V8l fui'ICIOI'Iar 24 horas por ela, 
penndindo o 1MB acasao da toda a população 

Faz parla an:la do ~unto da medidas a 
construção do Hospital da Urgências da Anépoloa, 
com p-"o para 180 lados e atendmanlo a todas 
as aspacllllldades An6poiiS é a segunda m&IOr ciCia
da do Estado da Golés, a nio diSp6e de um hospital 
da urgências, o que lava a congesbonar o atendi
mento da rede da Goiln• A obra VBI amar ao is
lado RS 4,9 mlh!les , e, Juntamente com a ~
ra do p-da Santa Casa da Anápolls, IPU· 
Ira daclllêo confirmada, o problema da falta da .-n
dmanto da amerg611C16 estalá resolvido na Cidade. 

O Hospital AraúJO Jorge, que é ralaréncoa 1no 
tratamento da c:Ancar em toda a região Canlro-Oes
te, recabalá racui80S da ordem da RS 2 mlllilas 
para ter em funCionamento um acelerador l1n&ar, 
equipamento da alta taa IOiogla que é usado no h
lamento da doença Selá mplantada, a1nda, a Carl
trai da lndustnallzaçio de MadiCBmentos FISIO!erdpl
cos, que em COf1Unto com o hospital de rnedlc11111 •al
temalive. úiiiCO do gênaro em toda a rede públiCa •do 

pala, VBI aumentar O atandlmaoto a popnle9iiae ,.... 
carentes. 

Mas nio é so ISSO, senhoras a senhoras .... 
doras. Um convéniO com a lndústna Qulmca do Es
tado de Goi&S vBI permbr que 88)8111 fomacldos me
diCamentos de tarmaaa básiCa a muniCípiOS com 
maiS da 20 11111 habllantes. Com essa deciSão, todoe 
os muniCIPIOS do Estado serão atendidos, J8. que a 
dllllnbução normal que é promovida pelo mniS!érlo 
da Saúda alcança apenas as Cidades com popula
çlo 1nfenor àquele limte. 

O Govemo do Estado de Goiás autonzou tam
bém a construção do lnsbluto Integral de Saúda 
Mental, que dalá atendmanto da qualidade aos por
ledoras de doenças neurológiCaS. Na ánta adrmnill
trabVa, estabeleceu--se um "-"ISmo da COilllola 
que V8l 1mped1r a plátiCB de fraudes no sator da saú
da. Todo asse conJunto da deCisões tomadas pelo 
govemo de GOiás confirma os comprormssos da soli
dariedade humana que foram a marca do governo 
Magudo VIlela, e que tario prosseguimento no man
dato da Naphta11 Alves de Souza. Trago - reglll
tro para os AnaiS do Sanado. para mostrar um 
exemplo de ações públicas lfltagradas que podam 
reduzir a nossa alUai cnse de saude pública, o m.or 
da nossos problemas, ao lado do daaamprago. 

Era o que eu linha a dizer, Sr. PIIISidenta. 
Mudo obngado. 
O SR. PRESIDENTE (C&rlos Patrocln10) -

Nada maiS havendo a tratar, a PrasldAI'ICIB va1 en
cerrar os trabalhos. 

Está eriCBrrada a presente sessão. 

(l.Bwrnta -. SBSSãt1 à 13hota.} 

AGENDA CUIIPRIDA PELO 
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 

SENADOR ANTONIO CARLOS IIIAGALHlEs 
1 ...... 

Quinta feira 
1Cih-Cenrn6nl8 da lf1Sialaçlio do Gama& do.._ 

Extraolll1náno da Refonna lnsiJIUCIOnal 
Sala de Audlênaas do Palácio do Planalto 

11 h - Sessão DellberatiVB Olll1nána do Senado 
Federal 

1511 - Despacho lntamo 
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Ata da 31• Sessão Não Deliberativa 
em 17 de abril de 1998 

41 Sessão Legislativa Ordinária da 50! Legislatura 

Presidencia dos Srs. Geraldo Me/o, Lúd10 Coelho e Leonel Paiva 
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~-.sessão és 9 hotas.) 

O SR. PRESIDENTE (lúd10 Coelho) • Declaro 
aberta a 85Sio. 

O Sr 1° Secretáno em exerc•c•o. Senador João 
Rocha. procedera a letlura do EKpedlente. 

Sob a proteçio da Deus, moc1amos nossos tra
balhos. 

r hdo o segu1nte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM N" 131, DE 1998 
(N" 455/98, na origem) 

Seabon=s Membros do Senado Federal, 

De ccmfimmdade com o art. 84, inciso vn. da Consllnuçlo Federal, e com o 

diaposw 110 Bit. 18, im:iso I, e 111111 -. 56 e 58, do Replameoro de Pessoal do Serviço Exterior, 

llpi'OVIIdo pelo Ceemo a" 93.32.5, de I• de OUIUbro de I986, ao art. 54, inciso n. allnea "a", e 110 ut. 

SS, do Aae:xa I ao Ceemo a" 2.246, de 6 de junho de 1997, submeto à apreeiaçlo de Vossu 

Ela:eltacW a acolha, que clelejo lilzler, do SeDbor JOAQUIM AUGUSTO WHITAKER SALLES, 

Mlaistm de Sepada Clasoe, do Quadra Permanente, da Carrans de Diplomara. para exen:er o 

-ao de fmheixedcv do Brasil jUDio à República do Queaia. 

Os méritos do EmbaiYador Joaquim Augusto Whitaker Salles, que me induziram a 

llbf-lo pua o d = 114""'ho dessa elevada fimçlo, CODStam da IUieXII informaçio do Ministério 

daa ReiiÇiles Eldtaiwes. 

BIIISilia. 15 de abril de 1998. 

Feraaado Beariqur Cardoso 



170 ANAIS DO SENADO FEDERAL ABRIL DE 1998 

Bll H• 129 /DP/IIRC/G-MRE/APES 

Brasil ia, 14 da abr~l da 1998 

BXcalentisaima Senho~ Presidente da República, 

Da acordo coa o art. 84, inciso VII, da conatitui.;Ao, a 
- o clispoato no art. 18, li.nciso I, a nos arte. 515 a 58, do 
Jla9UliUiellto de Peasoal do SerViço Exterior, aprovado pelo Decreto 
n• 93.325, de 1• de outubro de 1986, no art. 54, inciso II, alinea 
•a•, a no art. 55, do Anexo I ao Decreto n• 2.2415, da 6 da junbo de 
1997, .w:..to iii apreciaçt.o da Vossa Exc:al6ncia a anexa minuta de 
Ranaage. ao Sanado Federal da~inada iii indicaçao do Senhor Jaaqata 
ADgaato llld:talulr s.J.l•, Minli.atro da SIIIJUIICia Classe, do QWu!ro 
Pez'llananta, da carreira da DiplOIIata, para exercer o cervo de 
BllbaixacSor do Brasil jQJ~to iii RepUblica do QU•nia. 

2. Bncaainho, igualmente ea anexo, info~çt.o sobre o pais 
a CIIEriaal- Vitae do Ministto de llaliJUftda Claasa Joaqni• ADgaam 
taitalulr S&J.l•, qua, j1DI~ta c- a Manaaqaa ora aubãatide iii 
apreciaçt.o da Vossa Exc:alêQcia, serão apresentados ao S.aado 
Paderal para ex... por parta de seus ilustras 11l8llbroa • 

._peitoeaaanta, 

L.AIIPREIA 
Ministro Ralaç6aa Exteriores 

.L li t UKIIACõÃU 

c.:urricul- vitae 

Minis~ cie ~ classe oJClAQUIII AUGUS'l'O Wlll'rAI<D ... , I " 

são ~aulo/SP, ·~ de ou~Ubro da .LY4J. 
Filho ãa uoaqu~m Auqus~o Mon~e1ro sallea e Flors Mar1a 
Whi~aker sallea. 
CPCD, !RBr. r.:urso da Planejamen~o e uasanvo1v1 .. n~o 
Económ1co, JPEA. CAE, !RBr. 

Tarca1ro secre~ar1o, u3 da favare1ro de 1970. 
Saqundo secre~ario, antiqu~dada, 17 de JunhO de .L975. 
Pri .. 1ro sacre~ar1o, marac~mento, 21 da junho da 1979. 
conselheiro, marec1aan~o, 24 da dezembro de 1985. 
Kin1stro da Segunda Claaae, marac1aento, 18 da da:laabro da 
1992. 
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Ass1sten~e do Chefe da Cam1ssão de Transtarenc1a do MRE para 
Bras1lia, !970/71. 
Ass1s~en~e do Chefe ãa Divisão de Pol1t1ca Financeira, 
1971/12. 
Ass1sten~e do Chefe da D1visão de Orçamen~o e Proqrameção 
Financeira, 1972/74. 
Assistente do Chefe da Divzsão de Imiqração, 1977/79. 
Chefe da Coordenador1a Técn1ca do Depa~amen~o Geral de 
Adm1nistração, 1979. 
Ass1stente do Chefe da D1visão das Nações Un1das, 1983/85. 
Subchefe da Divisão das Nações unidas, 1985/87. 
Cbefe, subst1tuto, da D1visão das Nações Un1das, 1986/87. 
Chefe, inter1no, do Departamento de orqanismos 
Internacionais, 1986/87. 
Chefe da Div1são da orqanização dos Estados Americanos, 
1987/88. 
Chefe da Divisão da Europa-r, 1990/93. 

Los Anqeles, COnsul-Adjunto, 1974/77. 
Barl1m 0r1ental, Sequndo secre~ario, 1977. 
Londres, Prime1ro secre~ario, 1979/82. 
Nova York, ONU, conselhe1ro, 1988/90. 
Haaburqo, Cõnsul-Garal, 1993/98. 

II Reunião do Comitê da Governadores do BID, Caracas, 1971 
C assessor) • 
VIII sessão da conferência Geral do Orqan1smo para a 
Proscrição das Araas Nucleares na Aller1ca Latina , OPANAL, 
Kinqston, 1983 Cdeleqado). 
Raun1ão Req1onal Lat1no-A11ericana Praparator1a a conferência 
Intarnac1onal sobre a Palest1na, Hanaqua, 1983 (deleqado). 
Conferênc1a sobre a •orqanização das Nações Un1das•, 
profer1da no curso de comando e Estado-Maior da Escola de 
Guerra Naval, Rio de Janeiro, 1984. 

Reun1ão soDre ~az e ~equrança da urqan1zaçao Não
c..overnamen"Cal "1 Pugwasn 11

, c..:amp1nas, l.~H~ l parc1C1pan1:e I • 
III c.:on:ferênc1a de KBV1Sàa aas ttarces ao ·rrat:.aao de Não
PrOi1teração ae Araas Nucleares, ~aneora, .198~ tdeleqaaoJ. 
Grupo ãe ·trabalho ~ras1l-.u-qen~1na soare 1'ol1~1ca Nuclear, 
Rio de Jane1ro, 198b 1memoro1. 
sessão Subs1:an~1va da ~om1ssão aas Nações ~n1ãas para o 
Desa~en~o. Nova ~ork, 1986 !deleqadol. 
Reun1ão ao Hureau coaraenador do Mov1men'Co dos Nào-Al1nhados, 
Nova Delhi, 1986 (deleqadol. 
Escritorio do Represan~ante EspeC1al do Bras1l para Assuntos 
da Desarmamento, Ganecra, 1986 (encarreqado de neqoc1os). 
Sessão da Conferência do Dasarmamen=, Genebra, 1986 
(daleqado). 
XXXVIII a XLI Assembleias Gerais das Nações Un1das, Nova 
Yark, 1983/86 (deleqadol. 
conterênc1a sobre "A OEA e outros orqan1smos Interamericanos 
a os !ntaresses do sras1i 11 , profer1d.a na .t':scoia de comando • 
Eataao-Ma1or aa Aeronau~1ca, Rio ãe Janeiro, 1987. 
conferenc1a sobre "O ~ras11 e os ·rra~ados internacionais•, 
proferida na câmara ãe vereadores do Rio de Jane1ro, d~an~a 
a l saaana do Desarmamen~o. Rio da Jane1ro, 1987. 
conterânc1a sobra "A orqanização doa Estados A11er1canos•, 
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Jln)farida no curso de c-= e Bstado-Ha1or da Escola da 
Guerra Naval, Rio da Jana1rq, 1987. 
Grupo ele Tratlalbo Brasil-~tina sobre Politica Nuclear, 
Buenoa Aires, 1986 • Rio dt! Janeiro, 1987 (aembrOJ. 
Seaaão da ccmterincia djQ DellaE'IIIAm8n~O, Genebra, 1987 
( delaqado) • 
X SB8aão da COnferãnc1a ~l do o~an1sao para a Proacrição 
elas ~· Nucleares na ica I.at1na, oPAMAL, lkmtavicloiu, 
1987 (delaqado). 
XVIII Rawu.ão Ordinaria dcP conselho Intera-r:.cano para a 
Ci6ncia, a Bdacação a a CUl~a, Maahinqton, 1917 (dalaqado). 
Via1ta Praa:tdancial ao K*xlpo, 1987 (maabroJ. 
IX Conferência Interamar:tclllna da Min1stras da Aqricultura, 
ottava, .1.987 (dalaqado l. 
IV Reunião Ordinaria da Junta Interamar:.cana de Aqr:teultura, 
ottava, .1.987 (elelaqado). 
XVII ABB-.blaia Geral da Qrqanização dos Estados Americanoa, 
..._bi~. 1987 (elelaqado). 
eonterenc1a sobre "A ~~zação dos estados ~ricanoa•, 
Jln)ferida no curso de c e .!stado-Ha:tor da EacoJ.a da 
cauarra llaval, Rio de Jane1 o, 1918. 
eonferenc1a sobre •o TJtatado de Tlatelolco e a Mão
Proliferação•, proferida no curso da capac:ttação em Controle 
a Conta1Jilidade de Hllte§' aia Nucleares, patrocinada pala 
COaisuo Hac1one1 ele 1a Nuclear e pala A96ncia 
Internac1anaJ. da Ene ia A ica, Rio d.a Janeiro, 1918. 
XLIII e XLIV Asaeabl~as G rais daa Nações Unidas, NOVa York, 
1981/89 (dalaqado). 

XLVI ::.aasão ao l!<>nselho aa AdJD:tn:tstraçao ão >'ror;rama das 
Nações Un1das para o O .. anvolv:tmento, Nova YorK, 1989 
( delaqado 1 • 
XLV e XLVI seasóes ãa ~omissão ãe u1re1tas Humanos, ~eneora, 
1989/YO (delaqaãoJ. 
I sessões Raquiares ãe 1989 e 1Y9U ao ~onse.1na .t:canom1co e 
soc1a1 das Nações Un1ãss, .1989/YU (daleqaaol. 
XVII e XIX weun1ões da com1ssào M1ata ~ras1J.-ftapubl1ca 
Federal da Alamanba ãa ciparação Econom:tca, eras111a, .1990, 
• Porto Alegre, 1992 (dal ado). 
II a.anião da Coal.saão ta Bras1l-Austr1a da cooperação 
Bcanbmics a Industrial, ailia, 1990 (dalaqado). 
Viaita PraaidancJ.al à Ea~, 1991 (meabro). 
COnferãncia sobra •Rel ç~ do Bras1l coa a Europa 
ocidan~sl", profar:tda no o da Pol:ttica, Estratéqia a Alta 
Ada1.niatração da Eacole da caaando e eatado-MBJ.or do 
~rc1to, ftio da Janeiro, 1991. 
ccmterãncia sobre "Par!lpectivas diante da UIIB Europa 
Unificada", XXIV ( . .'urso ela AparraiçoiUiante da Oiploma"CBs do 
Inst1tUtO R:tO Branco, sra,ilia, 1~~2. 
lleqoc:.ação do Tretado-Ga;fel da cooperaçio e Alaizede eraaJ.l
Bapanha, Madrl, L992 (dal.qado). 
III Raun1ão da coaissão Mista Bra1ul-suec1a da cooperação 
Economica, Industr1al e Tacnolóq1ca, Eatocolmo, 1992 
( dalaqado) • 
XIX Raun1ao de Coalsslo Miate aresJ.l-RFA de Cooperação 
Econõm1ca, Bras1lia, 199a (daleqado). 
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ardem do R1o Branco, Cavaleiro, Brasil. 
Medalha Mér1to santos Dumont, Brasil. 

-----

ordem de Isabel a catol1ca, Comendador, Espanha. 
ardem ao Mér1to da Republica rtal1ana, comendador. Itália. 

:::;i(ei:J.Õ MarcÕ~zranteJ 
Diretor-ueral do Departamento do serv1ço Exter1or 
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1- POLÍTICA INTERN<\ 

No seculo VIl. os arabes mstalam colõntas no l11on.1 do Quenta e desenvolvem 
trocas de mercadonas com as tnbos ao mtenor !'llo fim do seculo XIX. e"ploradores 
1ngl1;5es conquistam a re!!Jio do1111nada. a epoca. por suhõ~ de Omi Pelas dec:1s6es 
emanadas da Conterenc1a de Berhm. em 1885. na qual se procedeu a d1V1sio do 
c:oattneme africano emre as potenctas colonta•s. o Remo Urudo garame o dtreno de 
admlntstrar o Quênta 

2 Em 1963. o Quênla conqutsta sua mdependenc1a. Jomo Kenyana. •mponame 
hcler lakuyu. e eletto Pres~deme Kenvatta mo""' ~ agosto de 1978 e e subst1tu1do pelo 
ado Vice-Pres1dente Dante! Arap MaL reeleno Pres~dente em 1988. 1992 e 1997 

3 ~ 1991. a admtrustração de Arap Mo• beneficiou-se do umparudansmo. com a 
prellalênc1a do parudo KBnya Afncan NaiJona/ Umry (KANU) Tal fato favoreceu a que 
MOI assum1sse cada vez nws poderes autontanos. repnmmdo tenTIIlVRS de orgamnçio 
da opoSIÇão 

4 .U crescernes mamfestaç6es 1memas por reformas politicas. no trueto da decllda 
ele DOVeiiiL levam o Governo queruano a promover uma onda de repressio. que cullluaa 
1111 pnsio de chvenos lideres pohucos. emre eles. o ex-Mmistro dos Tr:IIISpOI1el. 
Keunetb Matiba .U teDsões geradas pela i ep1 ssio das aurandades gowom•ment•i• 
segue-se, por seu turno, uma sene de proteiiOS, em Nauob1. (;OIIilec:idos por Soba Soba. 
que resultam na mane de tnma mamfestantes 

5. Ao crescente descontentamento interno no IDICiO da decada de noventa, SOIIIatli• 

se as pressões dos patses ocidemats. que, no 11110 de 1991, chegaram a aispender 
JII"DBf&iiUIS de aJuda eccmõmtca ao Quêrua. a fim de !Orçar o GoYerno Moi a reahzar as 
relbrmas polnicas e econõmtcas necessanas. ena-e elas. a mstttuiçlo de um ..
lllllkiparudano A reaçio das autondades quemanas. sobretudo as pressões e:xtentas. foi 
imedWL seado revogado, assim. em de2Cillbro de 1991. o arugo da ConstmllÇio que 
auegurava a prattc:a do llllllNUtldansmo 

6 Vínos parudos pohttcos de opostçio foram cnados nesse penado. No --· a 
llllll6ncaa de apresemaçio, pelos novos parudos. de platafonnas poüticas bem definida 
acabou por garBilbr nova Vltona ao Prestdeiile MaL do parado KANU. iiU eleiçiles 
pnudeocws de dezembro de 1992, com 36 4% dos votOs 

7. Nlo obstante o estabelee~memo de um SISteiiia nmltipamdatio. o Govento Moi 
c:oattmiou proc:uranclo desmobilizar a oposiçio, ICCOiieudo, para taiiiD. regulanDea&e. a 
• ..,.. lo policial Em resção, ad-.anos do Preadente Anp Moi cniUUil um IICMI 

pm~do polnico, o SAFIN A. dtngtdo por R.icbanl l.eskey, anuopologo bnDco que aoza 
de respett•bdidade iiilerna e externa. teado-se tnliiSformado em IIIICieo de opiiiiÇiO ao 
reguoe Em agosto de 1997, Leakev e outros membros do SAFINA foram espancUos 
por JOVbRS IDihwnes do KANU, parudo do PreSidente. o que gerou protestolliiiii!IIIIS e 
atemos COiilr& o Governo daquele paiS 

8 Iii alegações gener:altzadas de que as eletç6es gerats realtzadas em clezBDbro 
ulumo foram marcadas pela v•olenciL fraudes e vanas Jrregulandalies 11& chsmbulçio 
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dos boletms das urnas Elas conlirnuoram. mats uma •ez. Arao ~lot na prestdêncta da 
Republica. com 40 I% dos vmos Mwabat K.ibakL do Llemoc:ra11c Pcvn· e Ralla Odm!!L 
do Nm1mral Vet~t~lopmeml'ariV, olmveram. J I "'a e 10.9'!-'o dos •otos respectlvameme 

9 Apesar das acusações de Klbala e Odtnga de que o Governo tena mantpulado a 
COIIIlssào eleitoral em seu taYOII. MOI tbt declaraao vencedor Postenonneme. três 
grupos de observadores tndepend=r:es. o Coaselho ll<acronal das IgreJas. o IIIStltuto para 
Ecluc:açao e Democracta e a C o sao de Paz e Justiça afirmaram que a votaçlo reflena 
o desejo dos queruanos. nio ob a ocomlncta de numerosas trregulandades. e que 
os resultados devenam ser acenolj pela opoi!Çio e pela populacão 

11 - POL.ITIC.\ ~X TE RI"' A 

Nos ultimes anos. o Governo quentano tem stdo cnt1cado peta comuntdade 
tlllel'naCional em vtrrude da lemldão das retormas polmco-economtcas. do recurso a 
repressão e do desrespetto ao• cbreuos humanos Em consequenctL os palieS 

cleMnvolvtdos que têm tbmectdo lljuda financetra ao Ouenta - oncltspensavel para que o 
pus logre tCc:bar o balanço de ~~ - tem condtctonado esse auxtho a ag1üclade 
.. tmplementaçao das retendas ~formas 

2 Em reumio consulttva dos p- doadores em Pans. em julho de 1995, cltscutw
se o liuo ~enbo q.-.no em termas de reiDrma COIIItltUCICIII cllrenos 
ltwlutDos. segurança e ..-rutPntçlo do setor publico -\pesar das crmc:as. os 
t6jli tr•Nes dos pa1ses doaddres rec:onbeceram que. embora pnd'enssem reformas 
J11n1S miWI COIWstentes, o Go11emo quent•no haVIa logrado J1101!1ftS0S no c:lll:;;>o 
eccmóuuco no btemo 1993-1 ~ a despeno dos eteitos soc:ws nepuvos advtndos do 
pra-nao de ljiiSWIIemo esuutwjal Dunme a reumio. decldtu-se que a ajuda bilateral 
ao Quem& sena mamtela pelol pllsa doadores 

3 C~~~~~pre lembrar. ouaossjm. a rec:eme tnsntuCIOIIIIhzaçio do DOO (DeWira:.~ 
Drlelopment <irt111pJ, no 11110 ~ 97, CUJO obJettvo e esamuilll' a delnac:raDzlçio do 
QuimL O DOO. com sede em IN'IIirábt.. c:ozt1!R88 os Emtwx•dcm:s e Alto COIIIISSIII'IOS 
de 24 pmes ond-•tL Tra-se1de um grupo tnfilnnal. sem -tto~ nem tntpCISIÇio de 
~ ao1 membros. IIIi- -dem. pon1111, em awtter COIIIIIItas tecapux:u e 
em nio - tm.c:iattvas 110......_ No .amo. o Gnspo acata u oplllli!es aunomanu 
~ clilcorda. um.plesmeme lllo _... o doc:umemo ou a cledaraçio emrW• de 
cWibençio da IIIIIIOI1L 

4 O DOO tept r=:o evoiJKID posmva na forma de •m•çlo de palSe5 octdeaws 
bw:aauvu umlarenus são sub....,du pela açio c:oorcleaada. u dismnões publicas por 
- rep1ares e diiCI'etOS a11m o Gov.no. e a preuio arropme pela perawio. As 
~ do grupo tém rec:ebtdo • omJhida do sovemo qn-ano. lljllliaDdo a ~
pela pnmetn vez na hiltOn& - do Quàua. enteDCIUDeDtos enae o Governo e a 
oposaçio, que colocaram em IIIIII'CIIa um processo de l'IUd•nças uptficado pela c:naçio 
de uma comulão consutuct~ que. ao cabo de três anos, làra recoml"nd•ções de ..,.ae..,. ·~ coiiSIIlUc:IOnÚI 
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S No que diz respetto a polnaca regwnal surgaram. não raramente. 111111os 
nas relações emre o Q-.aema e Uganda. com a troca de acusações de apcno IIIUIUO a 
elementos subvemvos No eawuo., a c:naçio da EAC C&m 4fncan Cooperrmon). em 
IIIII'ÇO de 1996. tendera a mminuzar evemwus tenSÕeS entre o Querua e Ugaiada. 

6 A nova EAC. •mesrada pelo Quiilna. Taozâma e Uganda tera objeavos 
antegrac~orustas menos ambacaosos dos que os da antiga l:Asl Afrrcan ComiiiiiiR!y, 
desfena em 1977 Ao conuano da antiga East Ajncan L'ommwrrl), que, pnM& o 
estabelectmemo de um orgia supn!UIClOnal que comrolana todos os setareS de 
aDYidade dos paues membros. a IICMI EAC busca. em um pnmeii'O estagiO, a 
lwmoruzação das polntcas monetana e nscal. a hvre cuculação de pessoas. e, em um 
segundo mamemo, esamular o am:rememo do Ouxo dos mvesumemos e do tmen:àmblo 
comerctal ~em como estabelecer cooperação mass eretl\ a oara 9 aesenvolv1memo aa 
lntra-estnnura regwnaL 

111- RELACION-\MENTO BILATERAL 

Em I 064 o Brasa! reconheceu a mdependcnc1a do Quén1a e. pelo decreto n• 
61419. de outubro de 1967. toa cnada a EmbaiXada do Brasal em Naarobt A Republica 
do Quolma não possu1 Embatxada sedtada em Brasdta. exercendo seu Embaixador JUmo 
as Nac;óes Unadas. cumulatavamente. as funções de Embaaxador no Brasal 

2 O relactonamemo entre o Brasil e o Quolrua tem-se mostrado pouco denoo. com 
poucos aconlos llSSinados ba um acordo de cooperaçio teemca. de fevereuo de 1973, 
de tmen:àmbao cultural, de feveretro de 1973, e para semços aereos. de outubro de 
1990 Segundo mformaçio da Embaixada do BI'&Sil em Nuroba o acordo para servtços 
aereos nlo prosperou em razio das elevadas tanfas aeroponuanas que as alROndades 
quenaanas pretendiam cobrar 

3 No que se refere a cooperação aecmca bilateral pode-se afirmar que ela não tem 
apresentado avanços notavets nos ulumos anos llessalte-se. no emamo. que. em 
setembro de 1995, deleg•çilo tecmca oueruana Ylsttou o BI'IISII para ti'IIW' de assumas 
relativos a produção de açuçar 

4 No plano das relações politicas. destacam-se. do lado brastle~ro. as YllttaS. ao 
Quêma. em 1973, do MiDistro Mano Gibson Barbooa, e. em 1981, do Mtmstro Colsar 
Cais, das Minas e Energaa, como chefe da dei~ brasileira a Confenlneta da ONU 
sobre footes novas e reaovaveas de energaa e de nussio exploratona teclllco-aesmfica 
do MREICNPQ com Ylsr& a ulemdicação de areas de tmeresse comum para a pesquua e 
cooperaçio 

S Do lado queruaao. cabena catar as YISIIU, ao Brasd. em 1975. do Mialstro dos 
Neaoaos Estrangeuos. Munye Wuyaka. em 1981, de rmssio tmemunlstenal chefiada 
pelo Subsec:mano Permanente do MnuSieno da lndustna do Quolma. a fim de estUdar a 
tecnologaa brasde~ra de unliZ&Çào de c:atVio vegetal na saderurgta e do Vice-Mtmstro 
para o MeiO Ambaeme e Recursos NIIIW'llls. para :onhecer a tecnologaa brastleua de 
gaseaficaçio da baomassa para samese do meranol. e. em 1995. do Mlmstro dos 
Nesoaos Estrangetros e da Cooperação lmemac•onal Stephen Kalonzo Musyoka. com 
o ob)ettw de estimular a cooperaçio e o dialogo polttteo emre os dcns puses 
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6 Quanto 10 1111en:àmb•o COIIIIJI:•al. pode se llfirmar que a uocas bU.... dm •-•nado valores modeslos O Wllullle do c:omen:io bd_., por sua vez. 111111 
mellldo rel1111va esral»bdade. 'º"''lngclo USS 14 S ltlllhões em 1996 e USS 14 3 
nnlhlles em 1997 

7 M exportações braslle.ru PIP aquele pus. em 1996. Conm da ordem de USS 
14 4 IIUihlies. e. em 1997. USS I 3.3 nallllies. Os prllll:l!llll llfOCiutos exponadol pelo 
Bnsd foram açucares, produtos de ecmfeitana. caldeJras. llllqUIDU. aparelhas e 
IIIIIIUIMftlDs mec:ãmcos. feno fuDdulo. feno e IÇO, .-s. 1.-res. ~ 
CjUIIliiCOS. gorduras, oleos. cera e produtos diversos elas 1nduslnas qmnnca 

8 As Importações braSileiras prtwememes elo Quems. por sua vez. totallmranl. em 
1996 USS 217 INL apresemaDclo s!plficauvo •nmemo no 1110 segwme. quao 

somaram L,SS 9'll mu -\s peles. os couros. as !!OJDas e as resmas V"!!CC:IIIS tigwam 
como OS pnnCIPIIS produiOS Importados daquele paiS. 

9 Segundo os ul11mos dados dlspoouveJs do Banco C emral do Brasa L relauvos a 
pDIICão de JUnho de 1995. não coiiS$Un 1nvest1mentos quemanos no Brasil Os regJSUOS 
do Banco Central. relativos a 1ft81Q0 de 1996. apontam. no emamo. a ex~a~enc.a de 
IIIWIIImentos brasale~ros no Quemi.J no valor de USS 19 1Nih6es 

10 Cumpre recordar. tinal~~~e~~~~e. que o Brasal acenou. recemememe. 1nteanr o 
000, em resposta a gell6es de ~ daquele grupo para a ac1esi0 brasden. 
a-tte-se. a propos110. que a nnv!~a da deaommaçio do pupo. de ~D«M>r 
O.oatx;y Dewlopmem c;~· (0000) para •a.-crca;y INwlopmerU Groltp'' 
(DDG) d--se a IICeltiiÇio elas poaderaçCies brasaltOJras. O Brasil sublmbava -
• oofimo com a poss~vel percepção local nepuva elos "dotv!ores'", CQDCeltO em que 
-...a nnpbcnas supenondadel tiaal:elra e cap~~culade aliciadora ou puDiava. 
s--. desse modo. que. com a sua adealo. a IIOÇio de demoa 1 nç1o deucma de 
- excluSIVIdade de alguns poucc11 p11se1 e que • na 1merlocuçio com o QuêaiL ou 
ouaos p8ISCS úhcanos. a preoc:11!*Ç1a brullmra sena sempre a de esamu1ar 11;6es de 
C~MeJ" posn1vo. 10 1nves do ..-., 10 "bis stà:" ou a ~ de pumçlo O 
~ de uma decido do Sitiai de adenr 10 GnqJo sena. JIOIL a cowpaWblla do 
Governo quemano de que o J11p11 do PIIÍS n1o sena o de deieader a 1mp~"' de 
DIII1IIU e pracecbftiCIKOS, e SUIII o de ra,oncw a -~~~ local de valares 
campar1lliuldos pela COinJDidldt l_.t, CU)& obseniDCI& e • ciaJ para 
....Pmr relaçiies llllemaCIOftaJI proficuas 

li A raçlo do ~ qt*"'M cliame da dlspD''ÇIO brasalen de lllleplll" O 
DDG foi favomlel A Cb•Kdaril_.e pms JIIIDifesrou sua._fi!l!JÇI na Clll*ldade 
braleira de facalitar o c1iüogo e 1*-~ ~·n•i• A ~ 
bluiliU"II de dar CCIIIiJec:IIIHIIIIO cfle- lll'telo;Cies ames de~ O 1118fe110 DO 

1111J10 fo1 COIIIIderada 810 de sensibilidade e amizlde para com aquele pus 

M.TMSB 

(A ComiSsão de Relações Extenores e Defesa Nac10nal). 
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MENSAGEM N° 133, DE 1998 
(N" 460/98, na ongem) 

Excalentisssmo Senhores MembrOs do Senado Federal. 

Nos termos do art 123, parégrafo único. inaso 11. da Constdu•çio. tenho a 
horYa de submalar é aprovaçlo de Vo- Excelãnaas o nome ao Dautor CARLOS 
ALBERTO MARQUES SOARES para exwc:er o cargo de Mir ..ao do Sl· .JenOI' Tribunal 
Militar, na vaga ~ a JUIZ AudiiDr e decorrant'! aa aposentaaona do M1nJStro 
AntoniO c.los de Seocas Telles 

Os méritos dO Indicado, para o desempenho desse elevado cargo, constam 
do 111'111110 curric:ulo. 

~ Brasília. 

~-S... 

15 de ab rrl de 1998. 

Femando Henrique Cardoso 

EM/MJ N" 2 0 2 198. 

Bras1ha. 2 de abnl de I Q98 

Excelentíssimo Senhor Pres1dente da Republica. 

Submeto à elevada cons1deraçiio de Vossa Excelência exped1ente que 
ob)ellva lrnCJar o procedimento para prover um cargo ae Mm1stro do Supenor Tnbunal 
Militar, na vaga reservado a Juiz Aud1tor e decorrente da aoosentadona do M1rnstro 
Antorno Carlos de Se1xas Telles. 

Com VIstas ao preenchimento do aludido cargo, ressalto que o Exm• Sr. 
MinlstroVlce-Presldente, no exerc1CIO da Presidência do Supenor Tnbunal M11itar. pelo 
OfiCio n• 014/PRES de 23 de Janell'o de 1998, soliCitou as açOes deste M1msténo no 
sent1do de ser submetidO a aprec1açiio de Vossa Excelência os nomes dos Juizes 

J1Q 
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Auditores, por ordem de anbgOidade, aa;auto-relaaonadOs: A cogrtada mdlcaçao encontra 
amparo nos arts. 84, 111QSO XIV, 122j. iiiCISO I; e 123, parágrafo ÚniCO, ii'ICIIO 11, da 
ConslltulçAo. 

Corregedor da JustiÇa Militar 

Dr. carros Augusto Cardoso de Morees Rego 

Juizes-Auditores da Justiqa Militar 

Dr. José Victor Marques dos SantoS 
Dr. Alceu Alves dos Santos 
Dr. Angelo ~o Júrvor 
Dr" Zilah Mana Calledo Fadul Petersen 
Dr. JúliO Cézar da $ilvll Fagundes 
Dr. Edmundo Franca de OI1Ve1ra 
Dr. Antomo Cavalqant1 SiQutllra Filho 
Dr. Méno César ~ado Monteiro 
Dr. JoAo Alfredo ~ieira Portela 
Dr. Celso CeltdOnio 
Dr. Roberto Menre Barreto de AssumpçAo 
Dr" Rosal• Cunha Machado Lima 
Dr. Carlos Alberto MarQues Soares 
Dr. Antonio Mo~ro Seixas 
Dr" EJi Ribeiro de Brito 
Dr" Wilma Cardo$) Menezes Milazzo 
Dr" Teima Angéli$8 F.gue1redo 

Cumpre salientar que o nome do •nd•caclo deveré ser transmitido ao 
SenadO Federal para aprovaçAo. 

Respeitosamente, 

~-- ~ 
~ESUS Flt.H"ó 

MiiiiitrC de Estado da JustiÇa, lntenno 



ABRIL DE 1""8 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

FILIAÇÃO: DR. MÁRIO SOARES DE MENDONÇA e 
Da. AMtUA MARQUES SOAR~ 

NATURAUDADE: ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

NASCIMENTO: 08 DE JULHO DE 1943 

ESTADO CIVIL: CASADO 

ESPOSA: ALDA MARIA ABREU SOARES 

FILHAS: CARLA ABREU SOARES (23 anos) e 
MARIANA ABREU SOARES (20 anos) 

PROFISSAO:JUIZ-AUDITOR DAJUSTIÇA MILITAR FEDERAL 
·DIRETOR DO FORO NA AUDITORIA DA 7" C.J.M., 
EM RECIFE, COM JUDISDIÇÃO NOS ESTADOS DE 
PERNAMBUCO, PARAIBA, RIO GRANDE DO NORTE e 

ALAGOAS({v 

l.Ingressou na •Faculdade de Direl.l:o da Um.versl.Ciade Federal 
do Rio de Jane1ro• em 1968, tendo colado grau em 23/12/72, 
Bacharel Am C1ênc1as Juridl.cas e Socl.al.s. 

2. Dipl0111a confen.d.o peln "F.mba1 xada dos Estados Unidos da 
~r~ca - Fundaçao Gel:úlio Vargas• - por haver part.1c1pado do 
III Seminário Nac1onal de D1re1to Comparado, realizado de 24 
a 31 de maio de 1970. (Cert1f1cado anexo). 

181 



182 

• 
ANAIS 00 SENADO FEDERAL OJ!Rll DE 1998 

3.Part:J.C:J.paçio na "I Semana de Debate'!l :ur:J.d.1cos•, realizados 
de 25 a 29 de outubro de 1971, sobre Dire1to Calllerc:~.al. 
lCert1f1cado anexo) • 

4."Curso de D:~.reito do Trabalho e Lagislaçlo Trabalb:~.ata•, 
realizado de 02/08 a 16/09/76, partl.c:~.pação com 
aprove:~.tamento na Faculdade cato~1ca de ;1•nc1as Kumanas. 
(Certif:~.cado anexo). 

S • Participou da "Banca Ellluu.nadora do Concurso Externo para 
docentes na D1sc:~.plina d• Direito Penal• - Faculdades un1das 
de Bagé - Fundação Atila Taborda - Baqé/RS, em 1~/08/83 · 
(Certificado anexo) • 

6.Profer:~.u palestra da "III semana Juridica de Bage•, ea 
30/08/82 - FUndaçio At:~.la Taborda - Faculdades Unl.das de Bagé 
- Tema: "A Just:J.Ça Mil1tar Federal, 1" e 2" Instânc:~.as
Formaçao e Procedimentos". (Certificado anexo). 

7. Proferiu palestra na "IV Semana Jur1d1ca de Bagé", pronoçlo 
da Faculdade de Direito de Bagé - FUndaç&o At1la Taborda, em 
05/10/83 - Tema: •oa Prescnçlo da Pretensao Pun1t1va no 
Código Penal H1l!.tar". ('Certificaao .mexol o 

8.Profer:J.u palestra na •25• C.S.M., 
Ol/11/84 Tema: "Jus~:~.ça Militar 
Proced1mentos". (Receb1cia uma placal o 

- Fortaleza ICE•, 8111 
Evoluçlo Histórica-

9oProfer:~.u palestra na 
a ofl.c:J.alidade, em 
E:voluçlo Histórica -
!Recebida uma placa) . 

"B.se Aérea de Fortaleza ICE•, para t~ 
2$/03/8~ Tfllll&: •Justiça Ml.ll.ta:áf 
1" e 2" Instlnc:~.as - Procedl.mentos". 

10.Profer1u palestra no "23° B.C., em Fortaleza/CE"- pa~a toda 
a oUciall.dade, no dia 14/05/85 - Tema: "JustJ.ça Militar
Evoluç.to Hlst:Orica - l" e 2" lnstancias - Procediuntos•. 
!kecebl.da uma placa) o 

11. Pro:ferl.u palestra na •E.staçao Radio da Mar:~.nna•, pa~a os 
oficiais daquela un:~.dade. no dia 17/06/88 - T_.: "Justiça 
M1lita~ E:vcluc;:ao H1stOr1ca 1" e 2" Inst4ncias
Proced1mentos•o (kecebida uma placa). 

12.Coordenou e partic1pou ao "III Encontro de Direito Penal e 
Processo Penal Militar", promov:~.ao pelo qrupo brasila:~.ro da 
Soc~edade Internac:~.onal de Dire:~.to Penal Milit:a~ e D1~e1to de 



ABRIL DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Guerra n:l per1odo de 28 a 31 de ma~o O.!!' :!.986, em Fortaleza, 
instalado pelo Exm0 • M1n. Dr. Jose Carlos More~ra Neves (STF) 
e encerrado pelo então M1n. Dr. Franc::.sco RezecY. (STF). 

13.Partic:~pou como c:onferenc~sta do "XIV C1clo de 
sobre Direito Penal Milit.llr, real1::ado pelo Comando 
CIO Leste, de ZJ de ma1o a 09 de J'.o:mo de 1989. 

Estudos 
MiHtar 

14.Participou como conferencl.sta do "XV C1clo de Eseudos sobre 
Dire1to Penal Militar, real1zado no Comando Militar do Leste, 
entre 07/05/90 a 31/05/90, com qua:ro palestras sobre os 
segu1ntes Temas: 

aJ"Das deserçOes na Mar1nha Concel.t~açao ao Crime, 
Deserção ~spec~al e o art.1go 453 do CPPM" (09/05/90); 

bl"Da Prescr1ç!o da Pretensào Pun1t1va no CPM"; 

cl "Do c:n.me de dano culposo. Sua natureza. Aqente ativo 
civil. Soluçio JUr~dl.ca"; 

dl"Just.iça M~litar como JUst.~ça Espec~al - sua necess~dade, 
Pe~liar~dade - Proclemas leqa~s ante a nova Const~tulçio
Pode~ J~uic1ár1o- !mproprledades :onstituc1onal.s". Todos no 
dl.a 29/0~/90. 

1~. Pro!'t!z:1u palestra na ••o1.v:~.são 

Lindelllberg para a o!J.C1al1dade, 
Mill.tar- gvoluçao HistOn ca
Procedimantos•. 

~f1b1a" - a conv1te do A~. 
em lb/U7/90. Tema: "Just1ç"l 

1" e 2" Instinc1as-

16. Profer1u palestra no "Centro de Instrução Silv1o de 
Camarqo, antiqo CIADEST, a conv1te do Alm. Edés1o Campanile, 
para todos os Of1c1a1S do curso e sargentos escr~vães, no dia 
24/10/90- !'ama: "Just1ça Mill.tar- Evolução H1st6r~ca- 1" e 2" 
Inst4ncias - Procedimentos• 

17. Part:.c:l.pou como conferenc1sta do XVI Ciclo de Estudos 
sobre Dire1to Penal Militar•, realizado no Comando Militar do 
Leste, entre 13 de maio a 07 de Junho de 1991. (Doc:\D&nto 
anexo I 

18. Partic1pou como conferencista do "XVII Ciclo de Estudos 
sobre Dire1 to Penal Mil~ tar•, real~::ado pelo Comando Militar 
do Leste, em JU~ho de 1992, com 4 (quatro) palestras. 

19. Profer~u palestra a conv~te do Comando, no "57° Batal.hao 
d.a Intantaria Motonzado tESl", anngo :REil Regimento 

18~ 
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Jo:scola de lnfantarJ.a, no dJ.• 01/07/91- :-ema: "Justl.Ça l"ilitar 
- Evoluçao Kistórl.ca- 1" e 2" ~nstànc~as- ?~ocedl.mentos 

20. k'artl.cl.pou, como debatedor, do :ô:~:lp6S10 ".!\. SocJ.edade 
Brasileira e a sua visao da Defesa Nac:. ~nal", promovido pelo 
Inst~tuto Histórico-Cultural da Aeronáut~=a IINCAER), de 18 a 
22 de novembro de 1991. (Xe#OX anexa!. 

21. Part~cJ.pava, mensalmente, das 
Histórico- Cultural ~a Aeronautl.ca 
efet:~.vo. 

re..:.r,l.Oes 
:::CAEI\l, 

do Inst:L tuto 
come membro 

22. Pare1c1pou do •r Eneontro de Mac~strados da Jus~iça 
IU.lJ.tar•, ocorr~do em BrasLlJ.a, na sede :io Superl.Or Tr~bunal 

Militar, entre os dias 07 e 09 de outubrc de 1992, 1nteqrando 
o grupo ~, cujo tema "O Relac:Lonamento FUnc:Lonal entre 
Maq~strados de 1" Instanc:~.a•, tendo 3presentado trabalho 
(xerox anexa), que toi entlreque ao Exm'. sr. Min. Pres:Ldente 
do Superior Tribunal M:~.l:~.ta~. 

23. Proter1u palestra no •: Encontre Nac:.cnal dos Of:Lcl.a:Ls de 
Just:Lça Avaliadores F'dera~s, no R1o de ~ane1ro, em 11 de ma1o 
de 1991. (Xerox anex~lr 

24. Partl.c:Lpou do "SemJ.nar~o sobre Raymcn~ Aron na UNS", com a 
presença do Raymcnd Aron, do Curso de Extensão da Univers~dade 
de Bras1lia, de 22/09/80 a 26/09/80. 

25. ProferJ.u palestra no I t:ic1o :::1e Atual1zaçao de 
~sessoramento Jur1d:Lco ~a AdmJ.nlstraçao, coordenado pelo 
COmando Militar do I.aste, em setembro de 1993, c0111 duas 
palestras sob os temas "Da Prescr1ção da Pretensão Punl.~~va no 
C.P.M.- o Exame do Mér1to nas AçOes Pena1s "- •oa Instruçlo 
Cr.1.1111nal no C.P.P.H. - Peeuliarl.dades". 

2 fi. Part1c1pou do V l Simp6s1o Nac1onal de D1re1 to Panal a 
Processual Penal, pr~v~do pelo INSTI'rUTO DE ESTUDOS 
JORíDIOOS, realizado nos dias 14,1~ e 16 de outubro de 1993, 
no Hotel Glór1a(RJ), com carga horar:~.a de 20:00 horas, tendo 
cama conferencJ.sL~~= F. c. Tour1nho Filho, Franc1sco da Assis 
Toledo, .!\.fran1o Silva Ja~d1m, Juarez ~avares, Joio Mestiari, 
Jwu,.,. Cirino dos Santos., Weber Mart1ns BatJ.sta, Paulo I.llc~o 
NQ9Uelra, Renê Ar1el Dottl., Mar1a Lúc1a Karam, Paulo Ramalho, 
Amilton Bueno de Carvalho e Júll.o Fabbr~nl. M1rabete. 

27. Elll Recife, COliJO Ju:u: Aud1t.or da :•. r:: • .J.H., proferiu 
pal .. stras na 7". Req1ao, no CPOR, na Base Aérea do Recife, na 
Capl.tania dos Portos da Pv,nambucc, sobre o tema ~A Justiça 
M1litaz Federalw. 
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1.Mvogacio l.IUICJ:Lto na OP.B-G!I sol: ::. n. • .n. OE>l, cam 
ce~:~ificado de aprovaçao do "Exame de urdem", efe~uado )unto 
& Ordem dos Advogaaos do Bras:~.1 - seçlo do Estado do R:~.o de 
Janeiro, nlo exetcendo a Advocac~a. atualmente, por 
impe~n~o legal. 

2.No d1.a 08/09//0, :..ru,jte::;.,ou no r.scr~tOric de Advocacia 
ABELARDO PEREIRA, si~uado a época, na Av. Pio Branco, n• 128-
Sala 1006, -:::omo .. s~agl.arl.o, permanecendo 11~é 17/04/'74. No 
Esc::tJ.t6rl.o ABELAROO PERE!AA, que possuía cll.em:es do ma1.s 
alto qabatl.~o. exerc1.a todos cs ates lner'3ntes ao desempenho/ 
da profissão, 1.nclus~ve r.o acompanhamento d:~.árJ.o das causas 
ea andamento no Fero de Estado do R1o de Jane1.1:o. 

3.No dia 17/04/74, foi conv1.dado para assessorar JUrl.dl.cmnente 
o Exm". Sr. MinJ.strc Tenente-Brl.gadelro HONORIO PINTO PEREIRA 
DE ~HAES NETO, no superior Tribunal MLl~tar, permanecendo 
até ocasil.o de sua aposent:adorJ.a, em outubro de 1976. ( O 
S.T.M. dispoe de comp~:ovaçâc). 

4 .Assessorou JU:J:l.dicamente o E'res:~.dente do SuperJ.or Tribunal 
Militar, Exm". sr. Min1strc Tenente-Brl.gadeiro CARLOS ALBERTO 
HUET DE OLIVEIM S.I\ME'AIO, durante '> período de outubro de 
1976 até a ocasJ.âo de sua aposentadorla. (0 S.T.M. d1.spOe de 
c0111provaçao l . 

!.De 19/04/77 até 12/03/82, assessorou JUrl.dl.camente o Exm~. 
Sr. Ministro Tenente-Bngadel.ro DE:OCLÉCIO LIMA DE SIQUEIRA, 
tamb6111 no Superior Tribunal Militar. (0 s. T. H. dispOe de 
comprovaçao)-(jâ averbado). 

6.Ass1.11111.u suas funçoes judicantes em 12/03/82, como Juiz
AUditor Substituto, com exercicio na 2• Aud~tor1a da 3• 
c.J.M., em Bagé, Eseado do Rio Grande do Sul, tendo assumido, 
por inámeras vezes, a titularidade do Juizo. (O S.T.M. dispOe 
de comprovaçAol. 

7.Removido, a pedido, para a Aud1tor1a da to• c.J.M., em 
Forealeza, Estado do CearA, onde assumiu suas funçoes no dia 
23/04/84, tendo assURUdo a titularl.dade do Juizo por 1.nãmeras 
ve~••· (0 S.T.M. dispOe de comprovação). 

B.AssUIII1u a titu~ar1.dade na Auditoru da a• C.J .M. (Belém), 
duranee o periodo de 20 de novembro de 1985 a 19 de dezembro 
de 1985, conro~:me Ato n• 7.344, da 1~/10/85, publicado no BJM 
n• 039 da 18/lO/BS. 
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9-.Assunu.u a titu.l.ariaaae na AudJ.torJ.a d.a 7• C . .:i.M. (RecJ.fel, 
ãurante o periodo ãe 20 de novembro ãe :986 a 19 de dezembro 
àe 1986, conforme Ato n• ~.603, de lS/10/86, publJ.cado no BJK 
n• 043 de 17/l0/86. 

lO.Assumiu a titulandade na AudJ.tona da 9" C.J'.M. (Campo 
Granctel, ourante o penodo de 01 de ;ulho de 1986 a 30 d'
julho de l986, conforme Ato n• 7.535, de 20/06/86, publicado 
no BJM n• 026 de 27/06/86. 

ll.Removl.do, a pediclo, para a 1" Auãl.torl.a de MarJ.nha da 1" 
C.J'.H., no Rio de Janel.ll:O, onde assunu.u suas func;:Oes no dia 
18/11/87, permanecendo att a presente data, tendo assumJ.do a 
~L~~lar:~.daae no Juizo por inúmeras vezes. 

12.AssumJ.u a titular:~.dade da 2" Aud:~.tona da l" C.J.M. (ex-
2"Auã:~.tor:~.a <:te Mar>.nhal CUIIIUlat:L vamente cem suas t:unc;:Oes 
Junto~ 1" AUdJ.torJ.a, no per:~.odo de 28 de setembro de 1993 a 
27 de outubro de 1993, em v:Lrtuãe de concass&o de f6r1as à 
Juiza-AuC1l.tora Substituta e de estar afastado o t:~.tular, que 
esta exercendo a Presid6nc:~.a da Assoc:~.açao dos Magistrados da 
JustJ.ça Militar Federal. !COnforme Ato n"10.624, de 14/09/93, 
da Pras. do s.T.M.). 

13.AssUIIU.u a tJ.tu1ar:.C1ade aa Aud:~.tona da 9" Circunscriç&o 
JUdJ.cJ.6ria M11J.tar, em campo Grande, no Mato Grosso do Sul, 
no periodo de 3 de Janeiro de 1994 a 2 de fevereiro de 1994. 

14 .Assumiu a tl. tularidade da 4 • Audi torJ.a da l" CirCWUicriçao 
Jud1c16ria M:~.l:~.tar, ~lat>.vamente com suas funçoes Junto A 
1" Audl. tona, no perio<lo de 4 de março de 1994 a 3 de abril 
de 1994, devido a aposentadoria do titular, o:. Nelson 
MaChado Guimaraes, e porque a Juiza substituta, Ora. Sheila 
de Albu~~erque Bierrembach se encont~ava em qozo de férias. 

15. Pr01110v1do a Juiz-AUditor titular, por merecimento, atravée 
cso Ato n• 11.099, do EJa11°. Sr. Ministro Presiãente do 
Superior Tribunal Militar. de 20 ae )unho de 1994, publicada 
no o. Justiça da Uniaa, de 22 de JUnho de 1994, para exercer 
a titular:~.dac:le e c:lireçl.o do foro junto a Alldi~or:~.a ela 7• 
C.J.M., em Recife, Estado de Pernambuco. 

16. convocado pelo &xmo. sr. Ml.nJ.s~ro ~resl.dente do Super:~.or 
Tribunal Militar, atraves do Ato n• 13.259, CSe 02 de 

c:lezamcro de 1997, pa~a assumJ.r o exercicl.o plenQ do earqo CS. 
Juiz Auciitor ,s;j~lfeqec:lor, durante o perioCSo de 02 a 31 ~ 
janeiro de l998{l 
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l,Quando acadêm1co de Dire~to, fo1 aprovado em concurso 
público peuante ao s. T .M., para o cargo de Oficial de 
Justiça, exercendo, porem, tal função, na Aud1tor1a Mil1tar 
do Estado da Guanabara tatual Hio de Janeiro! . Desde 02 da 
janeiro'de 1969 até 1974. 

2.Aprovado no concurso Publ1co realizado em 1976, para o cargo 
de Procurador Autárqu1co/ASsistente Jurid1co, chamado a 
exercê-lo no Estado-Ma1or das ~Orças Ar.madas, ~ando recusado, 
!Publicado no D.O.). 

J.Aprovado em Concurso PUbl1co rea!1zado em 1976, para o cargo 
da ,Advogado do Bancc Central do Brasil. tPubl1cado no 0.0.1. 

4 .Aprovado em Concur,.o Públ1co para provimento ao Cargo de 
JUiz-Auditor Subst1tuto na Just~ya Mil1tar Federal, 
classificando-se em 6" lugar, dentre ma1s de 100 cand1datos, 
tomando posse no d1a 12/03/1982, decorrente do Ato de 
Nomeaçao assinado pelo Exm". Sr. Pres1dente da República, de 
03/03/1982. A apz:owr~o Co~ - &• 1...- - F- • 

alie • w, puo•a=d= ~ e• dr<r:i.do a U-.1-. (O 8.'1'.11. ti.... ... = E Zih&9Ao) • 

l.Condecorado com a "Medalha de Ordem do Mér1to Judiciário 
Militar", no Grau de Dist1nçao, em Ol/04/76. 

2.POr oca,.1io da aposentadoria do Exm". Sr. Hin1stro Tenente
Brigadeiro HONÓRIO PINTO t'l:.HEIRA DE MAGALHAES NETO, recebeu 
elogio 1ndiV1daal, integralmente -::ranscr1to no Boletim 
Illlt!rno do Super1or Tribunal Militar r.• 38/76 txerox anexa). 

J.Condecorado com a "Medalha Mérito Santos uumont", Portaria 
n• 674/Scc, de 30/06/78, ass1nada pelo Exm". Sr. H1n1str~ 
Aeronáut~ca, publ1caao no u.o.u. n• 1J4/78. !Xerox anexai~/-

4.Condecorado com a "Medalha da Ordem do Mér1to Judiciário 
Mil1tar•, no Grau de Alta D~st1nção, em 06/04/83. 

~.Por ocas110 de sua exoneraç4o ao cargo de ASsessor Jur1d1eo 
do Exm". sr. Ministro Tenente-Brig:ade1ro DEOC:I1:C:IO LIMA DE 

1~7 
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SIQUEIRA, para assllllll.r o cargo de Ju~:::-Auduor Substituto, 
rec:ebeu elog:~.o :~.nd:~.v:~.~ual, :~.nteqralmente transcr:~.to no 
Boletim Interno do Superior Tr:~.bunal ~1l1t:ar ~· 21 - P6g. 276 
de 19/03/82. 

6.Condecoraclo CCIIII a "Medalha do Pac:~.ficaeior" concee11da pelo 
Ministério do Exérc:~.to em 1992. 

7. Ea 1996 recebeu elog:~.o ind:~.v:~.dual, reme~l.do pelo Exmo. 
Gen.Ex.José Carlos Lell.te Filho, Comandante Militar do 
Nordeste, dir:~.g:~.do ao Exmo. sr. M1n~stro Pres:~.dente do 
Superior Tribunal Mil:~.tar, transcn.t.o no Bolet= Interno do 
Tr:~.bunal. 

8. Condecorado com a ~Medalha do Mer:1. to M:1.l1 tarn, conced:~.da 
pelo M1nistro do Ex•rc::~.;o, em 19 de abr:~.l de !997. 

9. condecorado cam a .H.lha do Hérl.to :amandaré .. , concedida 
pelo Exmo. sr. Ministr,P da Marinha, através ela Portar:~.a n• 
332, de 13 de novembro 1de 1997, CUJa medalha foi entregue no 
dia 12 ele daz8111f)ro do corrente ano, conforme publi~çll.o no 
Di6rio Ofic:~.al de 14 de novembro de 1997. 

1. Pareceres j urid1cos 
Tribunal Mil i ta r, em 
(Declaraç&o anexa) . 

- processos levados 
grau de recurso, de 

ao 
1974 

Super:~.or 
a 1982. 

z.Artigo transcr:~.to na Rev:~.sta do superior Tr:~.bunal H:1.11tar n• 
5, sob c t1tulo: "Do a~lar em liberdade". 

3.Artigo publ:~.cadc na Rev1sta de D:~.re:~.t.c Penal Militar da 
Procuradoria da Just.iQa Mil1tar Federal, sob o titulo: "Da 
Prescriç.lc . .tG;- Pretensao Pun:~.tiva no C6clig.:: Penal Hilitar•-
11!10 àe 198l.1f 

4.Arti;o publicado na Rev1.sta do Supenor Tribunal Mill.ta~:, 
volume 14/15, sob o titulo: "Interpretaçao do Rito Processual 
na. O.litos de Deserç&o Ante a Lei n•B.236, de 23.09.91". 

5 ,Az:d;o publicado na J:1evista "DIREITO MILITAR", n• 6 -
.nalho/AqOaco. de 1997, da ASsoc:a.açao àos Magutrados àaa 
JUatS.çu Militares E$taàuais (JIMAJMEl, sob o titulo •oa 
Justiça Mllitar Federal e a Lei n• 9.099/95~. 
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6. Trabalho publicado na Rev~sta do Super•or Tribunal M~l~tar, 
Volume 16/18 - 1994/1996, sob o titulo "A Justiça Militar 
Federal", editada e distribuida em 1997. 

l.Desae que ass~u suas !unções come Juiz de, Baqé (3• 
Aud:~otor~a da 3• c.J.M.l até a presente data, =znu:s 
ultrapassou os prazos lega~s no que tange aos receb~mentos de 
denúncias, dec~sões e sentenças. 

2.Suas dec~soes e sentenças est~o encadernadas em ordem 
cronol6gica; cajo n~ro aprox1mado é de mai~ de SOO decisões 
e de 350 sentenças. 

ce ROCJÍRR: 

O item 1 ac~ma, poderá ser plenamente comprovado pelo E. 
Superior Tribunal Militar. 

O item 2 acima, podera ser ~omprovado, posto que o 
declarante possui c6pia de todas as su~» dec:~osões e sentenças. 

Declaro e certifico que o que contém no presente 
•curr~culum Vitae" corresponde à verdade e que poderi ser 
comprovado o seu teor, fielmente. 

Rec~fe, 16 de abril 

J:llt. 

(À Comwão de Constlturçéio, Justrça e CuiDdanra) 

As matenas lliio as Comrssões de Relações 
Extenores e Defesa Nacronal e de Conslllurçào, ./uslrça e 
Crdadama, respectll'ameme 
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MENSAGJ!:M N- 268, DE 1998-CN 
(a"154191, da lllillem\ 

Seahores Membros do COJV'CIIO N~~:~onal. 

ABRIL DE I 098 

Em cumpnmemo 10 precato COIISIItuCIOnai do an 84. inCiso XXIV. enc•rm:nho para 
eame de Vouu ExcelCDCUIS os volumes aaexos, que compraudem as COIIIaS do Gowno Fedeal 

l"'ll&:.vas ao exeracao financeiro de !997, de confonmdade com a •nclusa E~;:<ISIÇio ae Mativt.• do 

Seahor M•Distro de Estado. l111e11110, da FIIZeDda 

BruWa. 1 5 de mril de 1991 

Fernando Henrique Cardoso 

E ,M. nV 234 /!a 

Bras1l~a,l4 de abril de 1998. 

BXce1en~1ss1ma S.nhor Pres~den~e da RepQblica, 

Subme~o • elevada cona~deraçlo de Vossa Excelênc~• os 
Balanços Gera~ a da Unilo - BGU, represen~ando as Contas do 

Governo Federal relativas ao per1odo de 11 de Jane~ro a 31 de 
dezembro de 1~97, !o~~• por quatro volumes. 

2. o BGU compee-ae das demonatraçcea contAbe~s que 
reflet- a utilizaçlo doa recursos consignados na Lei 
orçamentar~• Anual do exerc1c~o de 1997 e seus Cr6ditos 
Adic~ona~s, a favor doa 'Miniatên.os ou órgaoa equivalentes e 
daa Ent~dadea da Admin~s~raçlo Indireta, al6m do Relatório daa 
Ativ~dadea desenvolV1daa no periodo c~tado. 

3 • o Volume I, delliOIJU.nado Relat6r1o, con~6m ~nfo~:maÇCea 

sobre a execuçlo orçamen~ria e at1v1dadea do Poder Executivo. 
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Oa Volumes II e r:- apreseneam os Balanços e DBIIIOnatraçc5ea 
orçamenti!irias, em vurJ.os n1vel.s de detalhamento, enquanto o 
Volume IV apresen't.a a execução do 
das Empresas Esea't.al.s. 

o:>rçamento de :nvea't.1111BJ1to 

4. Torna-se l.mpor't.an't.e ressaltar que aa demonstraçc5ea 
conti!ibel.S foram confeccJ.onadas de acordo com as dl.sposl.çc5ea da 
Lei na 4. 320, de 17 de março de 1964, que eatatul. normas de 
dire1to fl.nanceJ.ro para elaboração e controle dos orçamentos e 
balanços da UnJ.ão, dos Estados, doa MUn:.cip::.os e dO Diaerito 
Federal e, também, da Lel. nv 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 

que dispõe sobre as socl.edades por açc5es. 

5. Nesse contex't.o, ~mpõe-se a con't.abl.ll.dade aplicada à 

adml.nl.straçêo pública como técn1ca ~ndl.spens4vel para o 
reqJ.stro dos atos e fatos adm1nJ.stratl.vos e conseqüente 
produção das J.n:formações easencJ.al.s ao adequado exerc1cl.o do 
conerole fJ.nance1ro e à competente tomada de decisão por parte 
doa qeatores públicos. 

6. Para a consoll.daÇão dos dados constantes do BGQ, a 
contabilJ.dade teve no SIAFI Sistema Integrado de 
Adzlll.nistração F J.nanceJ.ra do Governo Federal o J.nstrumento de 
suporte para o ordenamen't.o dos reqJ.stros de forma sequra, 
r4pida e cans~s~ente. 

7. Em 31 de dezembro de 1997, o SI~: contava com cerca 
de 4 mil UnJ.dades Geseoras Executoras conectadas ao equipamento 
central de grande porte l.nstalado em Braa1lia, cam 
aproximadamente 27 m1l uaui!irl.os habilitados, 1!fetuando quase 
388 milhc5es de transações e mais de 13 milhc5es de documentos 
contabel.a regl.strados, no per1odo compreend1do entre janel.ro a 
dezembro de 1997. 

a. o 
orçament4rl.a, 

refer.:.do 
financeJ.ra 

Sistema 
e patrilllonial 

instrumea:c.a 
no 
de 

pela 
llllbl. to do governo 
adminiatraçao das federal, e coa.fiqura-se em 

finanças pdblicaa que serve de modelo para pa1aes da Europa e 
Americaa Ceneral e jo Sul e, ainda, para estados e munl.c1pios 
braaJ.leJ.roa, além do Dis't.rl.to Federal. 

9 Feitas easas consJ.deraçc5ea de 
apreaeneo a Voaaa ExcelêncJ.a, da modo 

car4ter geral, 
pareicular, aa 
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informaçOes de ma1or relav&nc1a cont~das nas damcnstraçOes 
cont&be1s 1nst1tu1das pe~a Le1 na 4.320/64 ]6 menc1onada, 
representadas pelos S.l~ços Orçament6r1o, Financa1ro, 
Patrllll0n1al e das Var1aç0es Patr11110n1a1s, e que se prestam a 
avaliar os resultados do exerc1c1o da 1997. • • 

10. BALANÇO o 3alanço orçament6r1a 
demonstra as rece1tas e despesas prev1stas em confronta com as 
realizadas, perm1t1ndo conhecer o resultado do orçamento, se 
superav1t6r1a ou def1c1tlria. Essa demanatraçao possibilita 
afer1r o desempenha do ge.tor na efet1va aplicaçao doa recursos 
orçament6r1as cons1gnadaa.à sua unidade. 
11. 1!:111 resumo, 

c011partou: 

--::..iii.. Ca4 ---.,._ --_ .. .._ -·-.. ·-
_.......a...n .... , ..... -... .... .......... ~ ..... 
--·~·DIIMII.__.._ 

...... DI' ........... 

a 

........ a..eTo.... ..__., ___ _ ---:::·"""""-AI .a.v.,._ .__._ 

orçament6r1a 

..... ...... 
IIU>Z ...... ... ... 
IO.'IM 1 .... ,.. _ ....... ....... ....... ..,., ...., 
5:117 .... .. ,. 

... ..... 
101..., ----·-= -1l.JSD UJI 

113.111 6S.IW ....... 142.171 

~~~ .... 1 

assim se 

,. 
121. ... .• , .. .. ... .. 

IJU» u.-.... .... 
'JUII 
UD 
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12. A Rece1ta Orçament6r1a Liqu1da (deduz1daa as 
Rest1tu1çõea e os Incent1voa F1sca1sl alcançou o montante de 
R$ 415.189 nu.lhOes, excetuadas as Rece1taa de Tranaferênc1as 
Intraqovernementa1a, reaultaado em arrecadaçao >.nfer1or li 

prev1s6o em R$ 131.933 m1lhOes, representada, em sua quase 
totalidade, pela ecoaomia decorreate do alongamento do perfil 
da d1V1da e iaflaçao menor que o prev1sto (DPMF-1) e tamb6m em 
decorrêac1a da ni.o efet1vaç6o, em 1997, de contratos previstos 
ao Programa de Apoio li Reeatruturaçao e ao AJUSte Fiscal doa 
Estados. Para a realizaçi.o àa Reca1ta da Uni6o fo1 ut1l1zaàa a 
rede banc6r1a de acordo com a d1spoaiç6o cons-:ante do art. 74 
do Decreto-lei n.a 200, de 25 de fevere1ro de 1967 e, ainda, a 
Conta On1ca do Tesouro Nac1onal, requlamentaàa pela IN/STN n• 
014, de 14 de novec=re ~ü 1996. 

13. As Receitas correates participaram com 42,2' àas 
Reca1tas orçamentarias, cabea~ lia Receitas de Cap1tal a 

complemantaçi.o de 57, a•. Nesta perceatual, ast6o 1aclu!àas as 

provaaiantea de OperaçOes de Créd1to Iatarnas e EXternas 
relativas li d1viàa pdblica mobili6r1a federal e li d1V1àa 
contratual àa Uai6o, totalizando R$ 226.552 m1lhOes. 

14. A axecuçao àa despesa orçament6r1a alcaaçou o 
montante da R$ 391.866 DU.lheea, reprasantllndo 71, 6' do total 

dos cr6ditos autorizados para o per1odo. 

15. Nessa 1110atante est6 inclu1àa a import!acia de 
R$ 168.873 m1lhees relativa lia despesas com Juros, Encarqos e 
Allortizaçi.o da Divida Iaterna e Externa, perfazendo 43 ,li do 
total. 

16. A Lei Complementar n.a 82, de 27 de março de 1995, 
estabelece que os qaatos de Pessoal e Eacarqos Soc1ais da 

uaii.o, Estados, M1m1c1p1os a Distrito · Federal ni.o poderi.o 
exceder a 60' das rece1tas corraates 11qu1das duraate o 

exerc1c1o. Em observ6ac1a a este diapositivo laqal, as despesas, 
com Pessoal e Encargos soc1a1s at1ng1ram 45,:\ em 1997, 

situando-se, dessa forma, aba1xo do patamar estabelec1do. 

1':'3 
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17. Conforme àefl.nl.do no art. 212 ela Conatl.tUl.ÇAo 
Fllàeral, oa gaataa do ~verna Federal com a Ma.D.utençao e 
Desenvolvimento do Ena.1.11a 1 nao podem ser J.nfer>orea a 1Bt da 
receita l1qul.à& arrecadada doa lJIIPOBtaa, obtl.da ap6a a 
dllàuçAo das Tranafer6ncia• ConatitucJ.onal.s, mais as dllàuç6ea 
para o FUndo de EstabilJ.z8ç6o Fiscal - FBF. Em 1997, os gastos 
do Governo com Kanutençao e DesenvolvJ.menta do !nal.Da, 
l.Dclu1doa todas os pro)etoa e atl.vl.daàes que se enquadr8111 
nesta claaaJ.f' caçAo, atingl.ram 26, n, acl.IIIB ào l.iml.te 1111nima 
eatalMilecl.do. 

18. BALANÇO FIRAHC!IRO - o Balanço FinanceJ.ro demonstra a 
recel.ta e a despesa orçamentaria, bem como os recebilllentos e os 
paqamentoa de natureza $ra-orçament4rl.a, canjuqadoa ct:1111 oa 
saldos em eap6cl.e praven~tea do exerc1cl.a anterl.or, e os que 
se transferem para a exe~1cl.o aequJ.Dte. Eaaa demonatraçao tem 
o objetJ.vo prl.ncl.pal de e•l.denciar as saldos que se transferem 
de exerc.1cl.a, ao me•- t.-po em que perau.te asaaliaar o 
IIIDV.imenta financeira do p•r.10do. 

11. Ba a.1nteae, assim se processou a execuçao financeira 
referente a 1997: 

Col'rent.e• 
R.cel~aa ae C&p1t.a1 
Total aaa Ree. Vr~a .. nt.lrlaa 

Tranater1nc1aa ReeeDldaa 
~orre~ndlnc1a ae DtDlt.o 

Total ~rana! Cr;a .. ntar1aa 

e : J Z:UZC. 
Tranafertnc1aa Receb1aaa 
I119n••o• 

20. inqreasaa 

411.941 
211.&14 
ZOI.ZIS 

~~··• c~rrentea 
De.,eaaa oe cap1tal 
Total aaa Deap.or~a .. nt&Z'laa 

~ranafeZ'Inc1aa Concea1caa 
:Ornapanalnc1a ae Crtdlt.o 
•otal TZ"anaf ~r; ... ntarlas 

' a'OI 
Tran.fertnc~•• COnced1Gaa 
D1•p6nd1o• 

ZI.013 DZU. •IRatCDD __ 11.,118& 

.. __ 
391.11'7 
!U.II.L 

9Z.ZIS 
6'74.216 

S03.2U 
211.114 
2U.5U 

U.UI 

oriundos àe Transfer6ncl.as 
Orç&~~~ent:ar.:~.as, no valor de RS 674.276 ml.lhOea, refletem a 
movilllentação àe recursos finance.:~.ros transferl.àoB de órgaoa e 
Entl.dades da Aàml.nJ.straç~ Direta e IndJ.rsta, em cumpr~to • 
execuçao do .Orçamento. E ases valores sao campensadoa pelos 
d1ap6nà.:~.as c0111 TransferencJ.as orçament&rJ.as. 
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21. Transferências Extra-orçamentár~as ~nd~caram 

movLmentação de recursos finance~ros no montante de RS 287.684 

milb6es, sem vinculação com o Orçamento do exerc1c~o, recebidos 
pelos órgãos e Unidades da Adm1nistração D~reta e Ind1reta. São 

r.ov1mentaç6es efetuadas para fazer face aos pagamentos ou p8~~ 
<!::••o;)lução de recursos de terce1ros. 

22. 
posição 

BALANÇO PA'rlliMOKIAL - Essa demonstração 
patrl.DIOnial do per .iodo, com detalhe 

resaalta a 

das contas 
representativa• doa bana, direitos e obrigações, evidenc~ando o 

saldo patr1m0nial ou o patr1m6n1o 1.1qu~do da un~dade qestora. 

23. De forma reaumida, aasl.lll se apresentou o patrl.lll6nio 

doa órqlos da Adm1nistração Direta e Ent~dades da Adm1nistração 
Indireta no per.1odo: .. ··~ 

~ ._ .... 
•'1'1ft 1'1aucnB " , .. • .-no "FDUCSDID 17 ., 

D..-:L-1 4:1 121 -·- z 111 
c.Mat:• - c.-, ...... li zu ca.a...-... - c .. -, .... ,. ... 

.I.Tift .. nWUCSI81D 117 III ... IYO .- rz•..czr110 "' zn 
.. ~~. .... , • Cut.o ~ U Ulll Cllln9..a- - c~ 111127 
.,,.,.._ ......._"_ • Cu:rt.o P..-o ' 711 Waa.- ....._ .. _ • CIU't.O haao t 7U 
..... &a ... & • 1.-.a ~"r-a 35!1 aas Ddlla .. .L • 1...- ...._o 271 z:u: 

-~ ua na la_, .. _"_ 70 105 
liiO&ta..&.az..aa ., 171 
DUU"'.da 17 

I.'I'IYO DAI. 11. 671i •-no llDl. ••' ua 
PA'dtiiOIIJO :tiQII'rDO 1!1.111 

,.,.,a_I.DI"CaP~.t.&l lll 12:1 - o ... 
.... J.t.AIIID ._u.Lada I III 

&TnD &U •r zn.s•• • ..,..IYO coa a IM 1.11111 

••• I • 
24. Nessa demanstraçao, destacam-se as Operações da 
Crédito Internas e Ezternas, reg1stradas no Pass~vo Nlo 

Finance~ro, no montante de R$ 122.120 m~lh!les, venc1ve1s no 
prazo de até doze meses; e as operaç!les com prazo de resgate 

super~or a doze meses, no Ex1g1vel a Lonqo Prazo, pelos valores 

de R$ 136.818 m~lh6es, as internas, e R$ 58.616 m1lb6es, as 
externas. 
25. Oa Restos a Pagar, no valor de RS 9.831 m~lh!les, 

representaram 28,1\ das Obr1qações em Circulação, subd~v1didos 

em Processados, no montante de RS 6.050 m1lh!les, representados 

pelas despesas l~qu~dadaa e não pagas lançadas, em sua ma1or 
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parte, nas contas .:.. ForJI,ececiores e P•~-- •' a Pagar; e N&o 
Processadas, no n:.!::= de I!.$ 3, 781 m>.lhOea, correspondentes •• 

despesas empenhadas e nao ~iqu>.dadas at6 a data de encerramento 

da exerc1cio finance>.ro, r'eqistradas - conforllll.dacle CQD o que 
preceitua os artigos 36 e L03 da Lei nl 4.320/64 e o Decreto nl 
2.401, àe 21 de novembro de 1997. 

:U. DEIIONSTRAÇI.O DAIS VAlliAÇO!:S PATlliMONIAIS Tal 

àemonstra~ao eviàenc>.a as altera~•• (>.ncorpora~lo ou 
deaincorpora~lo de elementos ativos e pass>.vo&) ver>.ficadas no 
patrilll&n>.o, resultantes ou indepellàeates da ezecuç&o 

or~amentlria e indica o resultada patrimon>.al do exerc1cio, se 

lucro ou preju1zo. 

27. O reaul taào patlrimonial referente ao -erc1cio de 

1997 assum>.u um super6vit no montante de R.$ 110.510 llll.lhoea, 

der>.vado do confronto entre as var>.a~~es at1vas e pass1vas, 

resWIIl.das da seguinte forma: r A' .. .... 
VUlAÇIIES Anvu VlllllAÇIIIS P.USlVAS 

~ .. 115 1 au taz ~··IAS 1 n• n1 

._ .. "_ ~l.&z'l.- Ul.lH ~ ........ ltl 117 

...... " .. c.-...."- 171 270 --- 171 127 

.__, .. • Caou.a1 Z11 111 •c..a.ca" UI S'.CI 

l•'-t--.- '" ...... .., 711 la'-'1...-.::::a• r-. ... ,., 711 ... .. u ... 2U 07 ............... 211 .UI 

DJZL TC'"""''ARIIS 12& 127 ~UIIS 181 UI 

.._:a.t.ulll.t.l'a()a ...... 2173 IKUWVOn;-Uzoaa- ' D&l 
lalal_.._ ..... ,~. ... IH DZl ta·-·--'- .... ~. ... ltl DZl 
~-h.Ln-1.•'-• 121 211 o....aa- hLn-a.u• SDI ::1172 

~'rUO P&Ul-IU. llD llD _ _.. 
111 na 

• •• 7 , 1 , •• 721 

28. Fina.l.mente, cmapre-- ressa!t:o:~r que os Balan~os 

Gera>.& da Un>.lo, na fo~ ora elaborada, devem ser ob]eto de 

enc:am>.nhamento ao con~esao Nacional, - cwaprilllento ao 
~ispoeto no art>.qo 84, >.Dcieo XXIV, da Constitu>.~lo Federal. ~ 

Rilspeitoaamente, 

Min1atro de Estado Faaenda, Inter1no 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

L. .... 'T N ~.l<.O - 1."'!: 1'1 DE MARCO nE 1!164 
&taad Nll1"mM Genia de Dlni.t.J f'M•dnJ }18ft ~ G CODW"Üie Wloo 
...-• e bal•lll!l"" da Uali.o, ela. Eatad-. das Mllldciploa e do Distrito 

Federlll 

··························································································································· 
Art. 36. COnsideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas maa Dlo pa

IIIS até o d1a 31 de dezembro CÜSÜJJIWI1do-se as processadas das não prt"""'•das. 
Parli.grafo unico. Os empeahos que sorvem a cODta de cn!ditos com vtaeac1a 

pluneiÍal, que não teubam SJdo liqwd•dns, só.serão computados como a.tall a 
Pagar no último ano de ngêucla do crádlto. 

····························································································································· 
An. 103. O Balanço l"lDaDcelro demODstrará a recel.ta e a despesa o~· 

túzae bem como 08 ~tdmentos e 08 papmentos de natureza ~ 
ria, COD.I"Pd08 com 08 IIBidoe em esplicle provementes do eurci..:io ~. e oe 
que se trallsferem para o Ullrclclo P81111Dte. 

Parálrafo llzllco. Oe :Restos a Pagar elo esercido serão computados na recel.· 
ta eztra.Cirç&mellt4ria para compensar sua IDclusio na despesa oi'ÇIIZDeDtúia. 

LEI COMPLEMENTAR N. 82 - DE 27 DE MARÇO DE 1995 

Disciplina os limites das despesas com o funcionalismo 
público, na forma do artt~r:o 189 da Constituição Federal 

DECRETO N. 2.401 - DE 21 DE NOVEMBRO DE 1997 

Eetabelece limites para o eJDpeaho da despesa e condições 
para a aua iaacrição em. restos a pagar. altera a redaçio do 
artigo 1• do Decreco n. 2.%14m, de 25 de abril de 1997, que 

dupõe sobre a compatibilização enlre a realização da 
receita e a execução da despesa, sobre a programação 
orçamentária e financeira do Poder Execuüvo para 

o -ercicio de 1987, e dá outras providências 

LEI: N. &.4IM - DE 1l5 DE DEZEMBRO DE 19'16 

m.pie I .1llle - Sodst.ft61 ~ Ag&e. 

Ao Tnbunal de Contas da Umão. nos termos 
do art. 71, tnctso /, da Conslltutçào Federal 
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Sera teffB a devida comumcação a aã
tnBIB dos Depurados 

OFICIO 

DO MINISTRO DE ESTADO DO 
PLANE.IAMENTO E ORÇAMENTO 

N. • 132198, de 14 do conente, encam1nhaRdo 
as 1nlolll'lllÇliell ralerantes ao Requenrnento n • 92, 
de 1998, do Senador Emandes Amonm 

As infonnações encon!IBm-se e dispo
SIÇão do requeranre na Secrarana-Geral de 
.uasa. 

PROJETOS RECEBIDOS DA 
cAMARA DOS DEPUTADOS 

PROJETO DE LEI DA cAMARA N.• 7, DE 11188 
(n.• 4.1411111, na C.. de origem) 

Dl8p6e ..... periocllcldllde di! .... 
colhln- .. cmdrlbulç6ea ......,.. .... 
cl6rta •• a adlldaa pelo lnldltuto Nl!clo
nal do ...... Soclai-INSS. 

O Congresso Nacional decreta: 
Alt 1° Podanl. eer aumentada, de modo idlfa.. 

I'IKICIBdo, em COIIjUnlo ou separadamente, par$ até 
IJfls m.es, a penadadade de recolhimento das 
contribuiÇÕeS pi8VIdanclánas anecadadas pelo Insti
tuto Nacional do Seguro Social- INSS. devldaa 1por. 

I - segurados empresános, trabalhadonts 111110-
nomos ou a esta equJPBrado e facultalnlo enqUIICira
mento até a ctasee 11 da escola de salénos-~ de 
que trata o art 29 da Le1 n • 8 212, de 24 de flllho de 
1991, oom a radaçio dada pela Let n. • 9.528. de 10 
de deHmbro de 1997; 

11- empregador doméstiCO, relativamente•• sa
lénos-ciiH:ontnuçlo em valores até o Hmlle estabe· 
lacldo no II1CISO anrenor. 

Art. 2" Eala 181 entra em VIgor na data de sua 
publicação. 

no. 
Art 3" Revogam-se as d1sposJÇ6ea em aontrá-

PROJETO ORIGINAL 

Dlep6e .,... • perlodlcldada da .... 
colhlmaniD dila ~bul9iiaa prwjrlds ,. 
c161taa -•csdsdas pelo 1nat1t11to Nacio
nal do Seguro Social - INSS. 

O Congresso Nac1onal decreta. 
Arl 1° Podllta ser aumentada. de modo dlle

rancoado. em COIIJUniO ou separadamente, para até 
três meses, a penodiCidade de recolhimento das 

contnbuJÇões pi'8VIdencJanas arrecadadas pelo 11'11111-
tuto Nac1onal do Seguro Socl81 - INSS, deVIdas por. 

I) segurados emprasáno, trabalhador aut6no
mc ou a este equ!pllrado e facultalniO enquadrados 
até a classe 11 da escala de salénos-base de que tra
ta o artJgO 29 da le1 n• 8.212, de 24 de 1ulho de 
1991, ocm e l8daçio dada pela le1 ri' 9.5211. de 10 
de dezembro de 1997; 

11) empragador domé&IK:o, ralabvamente a aa· 
láno-cfe..contn em Vllioffi até o 1111'1118 eateba
lecldo no InciSO antenor 

Art 2" Esta lei entra em VJgOr na data de sua 
puhlnlção. 

Arl. 3". Revogam-se as d...,....qw em c:cldl6no. 

Juatlftca9ão 

A proposta, desbne-se. entra outras pi'OVICIIn
ciBS, a alterar a penodlcldade do racclhlmento das 
contnbu1Ç6es piWVICienclarias dos segurados empra
sános, trabalhador aut6namo ou a esta equ!pllrado e 
fecultalniO, enquadrados na escala de salério-base 
até a ctasee 11, bem como do empregador domáatlco, 
com o ob)IIINo de lhes outorgar rnaiors8 facihcl8des 
no cumpnmento de -. obngaçCes pnwidaucul
nas. poiS ao ae exJgW o racolhrmento bnilll8lllll, -
subsbtuiÇio ao mensal, estar-ee-á reduzindo o nú
mero de deslocamento do contnbu1nte à rede bsn
cána, all8dc ao falo de descongeabOnar o ~ 
to neata, raduztndo o tampo perdtdo em frias. A 
ITIIIIB, HnCio o dasembolso magldo apenas III,__ 
tralmente penn- ao contnbu1nte um melhor pla
nef8mento de ~a~s ocmpromssos flll8r1Celros, dimr 
nu1ndo-ee e 1nadunpl6nc18. 

EIICia- que a rnedKia abrangerá espe
Cialmente os contribuintes de baixa renda, ou Sllf8, 
aqueles CUJO aaléw-de-contnbo~çlio está na faiXa de 
R$120,00 a R$206,37. Esta úlbmo ocrresponde ao 
valor do aaléno-base da claae 11 

Ademais, tal rneciJda nio mpiJC&rá qualquer 
ônus para o Instituto NaCional de Seguro Social -
INSS. Oa contribuintes 1ndMduals e os empregado
ras clomésbcos somam aproxmadamente 3..900.000, 
sendo o valor médio das contnbuÇIIes em tomo de 
R$26,00, valor COIIIIIderado relabvamant8 bSDID. 
Come, atualmente, e tanta ccbrada pelo banco para 
etetuar o racabimento das contnbuiÇ6eS pnmclenclá
rias é de R$1,84, este valor abSorva entre 5, 7% a 
7,1% do valor arrecadado, percentuais multo 8Cirna 
da taxa bésJC& de JUros de mercado que atualmenle 
é de 2,11% 

Dessa tonna, se for aprovada a propoata em 
eo~canmiiE1811n1ntoiO, a pi'8VIdêncla socl81 poderá ter como bene
fiCio a redução de custos com tarllas bancánas, po-
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dando resultar em economia anual supenor a 55 m•
lhões de reaiS no ano em curso 

Sala das Sessões, 5 de fevere•ro de 1998 
Deputado Arnaldo Madeira 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

LEI N.• 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991 

Dlllp6e sobre a Organlzaqio da Se
guridade Social, Institui plano de culllelo, 
e dá outras providências. 

LEI ORGÃNICA DA SEGURIDADE SOCIAL 

••••••••••••••• • •••••••••••••••••••o•onooooooo o ••••• •••••••••• ••••••••••••• 

TITULO VI 
Do Financiamento da Seguridade Social 

······················ ............... . .................................... . 
CAPITULO IX 

Do Salllirio-de-Conbibulqio 

······························· ........... ·······················••·•···· ...... . 
Arl 29 O saláno-base de que trata o 1nc1so III 

do art. 28 é determinado conforme a segu1nte tabela 

···var-001 

§ 1° Os valores do saléno-de-contnbuição se
rão reBjustados a partir da data de entrada em VIgor 
desta Le1, na mesma data com os mesmos índiCeS 
que os do reaJustamento dos benel•c•os de presta
ção conbnuada da Prevldênc•a Soc1al. 

§ 2" O segurado que se filiar ao Reg1me Ge~al 
de Prev~dênciB SociBI corno facultativo, ou em decor
rênaa de filiação obngatóna CUJa atMdade seJa su
JBI!a a saláno-base, será enquadrado na classe •n•
CIBI da tabela 

§ 9" Os segurados empregados, InclUSive o do
méstiCO, e trabalhadores awlso, que passarem a 
exeiCBr, excluSNamente, atNKiade SUJBI!a a saléno
base, poderiio enquadrar-se em qualquer classe até 
a equwalente ou a maiS próxima da médiB antmétiCII 
Simples dos seus se1s últimos sallil.nos-<le-contTII 
ção, atualizados monetariamente, elevando observar, 
para acesso às classes segu1ntes, os 1nteratíc10S 
respeciNOS 

§ 4° O segurado que exeroer at1VIdades Simul
tâneas su)BIIas a salano-base contnbu11é com n~la
~o a apenas uma delas 

§ 5° Os segurados empregados, Inclusive o do
méstiCO. e trabalhador avulso que passarem a exer
cer, s•m~ltaneamente atiVIdade SUJ&IIa a saléno-

base, ser.ão enquadrados na classe 1n1C1al, podendo 
ser lrac1onado o valor do respectiVO salano-base, de 
forma que a soma de seus sallil.nos-de-conlnbUição 
obedeça ao limite l1xado no § 5• do art. 28. 

§ 6" Os segurados erJ1)~egados, •nclus•ve o do
mésbco, e trabalhador awlso, que exercem, Simulta
neamente, atMdade SUJBI!a a salário-base, ficarão 
•santos de contribuiÇáes sobre a escala, no caso de 
o seu salá.no at1ng1r o limite mlil.xuno do salá.no-de
contribuiÇiio lixado no § S" do art. 28 

§ 7' O segurado que exeiCBr abvldade suJBila a 
sallil.no-base e. Simultaneamente, for erJ1)regado, In
clusive domestiCO. ou trabalhador avulso, poderlil., se 
perder o v1nculo empregatíCio, rever seu enquadra
mento na escala de aaláno-base, desde que não ul
trapasse a classe equiValente ou a ITI8IS prox1ma da 
méd•a antmébca Simples dos seus seiS úll1mos salá
nos-de-contnbuiÇ.io de todas as ahvidades, atuaiiZB
dos monetanamente. 

§ a• o segurado que de•xar de exercer allvlda
de que o 1nclu1r como segurado obngalóno do Regi
me Geral de PreVIdênciB Soc1al e passar a contnbuir 
como segurado facultabvo, para D18111er essa quali
dade, deve enquadrar- na forma estabaleCida ra 
escala de salános-base em qualquer classe, até a 
eqUIValente ou a lnBIS I!IÓXIItiB da média antmétlca 
Simples dos seus seiS úll1mos sallil.nos-de-contnbul
ção, atual•zados monatanamente. 

§ 9" O aposantado por Idade ou por tempo de 
seMÇO pelo Reg•me Geral de Prev•dência SOCI81 -
RGPS, que estiVer exeiCBndo ou que voltar a exer
cer aiNidade abrangida por este Reg1me e SU)efta a 
sallil.no-base, deVerá enquadrar- na classe CUJO va
lor seta o 11181S piÕXimo do valor de sua remuneração. 
" § 8' com radaçãD- pela L81 n" 9 CXI2, de 211-4-95 

§ 10. Não é ediTUbdo o pagamento ~do de 
contnbuiÇão para supnr o 1nleratiao entre as classes 

§ 11 Cumpndo o 1nteratlao, o segurado pode 
pem1anecer na classe em que se encontra, mas em 
nenhuma h•pótese ISto ense)Brá o acesso a OUIIB 
claase que não a 1med1Btamente supenor, quando 
ele deseJBr progredir na escala. 

§ 12. O segurado em dl8 com as contnbuiQÕBS 
poderá regredir na escala até a classe que deseJBr, 
devendo, para progredir novamente, observar o •n
teratíCIO da classe para a qual regred•u e os das 
classes segu1ntes, salvo se t1ver cumpndo antenor
mente todos os 1nterstíc•os das classes compreendi· 
das entre aquela para a qual regred•u e a qual dese
Ja retomar 
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TABELAS 

ESCALA OE SALÁRIOS-BASE 

NOIIIIHO Mln1rno de Meses 
de PermanêiiCIB em 

Cada Classe 

a.- s.Mrio •••• (lnl!ntfç!a.J 
1 R$120,00 12 

2 R$206,37 12 

3 R$309,56 24 

4 R$412,74 24 
5 R$515,93 36 

6 R$619,12 48 
7 R$722,30 48 

8 R$825,50 60 
9 R$928,68 60 

10 R$1.031,87 

.,. _ _, l8doçlo--- PnMoórla n• 1 523-13, 
de 23-1G-11197 (DOU de 24-1G-1817 • ..., lllgar - a ""*'-" 
çAo) ·o----

ESCAlA DE SALÁRIOS-BASE 

NOmero Mlnorno-de 
Mares de PermanênCia 

em Cada Classe 

ClaMe Slll!lrta a- llnloor!KIIa.l 
1 1 (um) sal6no monmo 12 

2 coS:M.ooo.oo 12 

3 Co$51.000,00 12 
4 Cr$68.000,00 12 

5 Cr$85.000,00 24 

6 Cr$1 Ó2.000.00 36 

7 Cr$119.000,00 36 

8 Cr$136 000.00 60 

9 Cr$153 000,00 60 

10 Cr$170 000 00 

LEI N1 9.528, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1187 

Altlrll d~a dar Laia n.~ 
8.212(1) • 8.213t'Zl, ..,.,.. de 24 de julho 
de 18111, e cllli outra provkllnctu 

O Presidenta de República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decnlta 

a eu sancrono a segumte lei" 
An. 1' Focam raalabalaQodos os artigos 34, 35, 

98 e 99, e alterados os artJgoa 12, 22, 25, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 38. 39, 45, 47, 55, 69. 94 e 97 da Lei n • 
8.212. de 24 de JUlho de 1991, com a aegumte llllla
ção 

"An 12 ......................................................... . 

v- . . ....... ·················· ········· ························· 
b) a pessoa fisoca, propneténa ou não, que ex

plora atMdede de extraçlo rTUneral _ ganmpo _ em 
caniler parmanenta ou tamponlno, dintlamanta ou 
por ontarmédoo de prepostas, com ou aam o auxOio 
de empregados. utilizados a qualquer titulo, ameia 
que de forma não continua 

"An. 29 ............................................................. . 

ESCALA DE SALÁRIOS-BASE 

NOmaro Mfnorno de 
Meses de Permanêncta 

em cada Classe 

Claue Sal6rtoB- CIIIWi !llulae! 
1 R$120.00 12 

2 R$206,37 12 

3 R$309.56 24 
4 R$412.74 24 

5 R$515,93 36 

6 R$619,12 48 

7 R$722,30 48 

8 R$825,50 60 

9 R$928,68 60 

10 R$1.031 87 

"An. 30 ............. . 
III _ a eonpresa adquorenta. consumdora ou 

consognaténa ou a cooperatnta são obngadas a raco
lher a contnbuoçAo de que trata o arbgo 25, até o doa 
2 do m6s subtleqüenta ao da operaçio de vende ou 
conSignação da produção. ondapendentementa da 
eallll operações tarem sido realozadas doretamente 
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com o produtor ou com 1ntanned1áno pessoa física, 
na forma estabeleCida em regulamento, 
••••••••••••••oooooouoo••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••• ••••• ••o•ooo•••••r• 

(Às COIJIISs6es de Assuntos SociaiS e 
de Assuntos EcDn6rmt:os.} 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" I, DE 19118 
(11114.11161118, Caea de origem) 

Dlspiie sobra a obrlgaiOrledaele ele 
tabricaçio e comen:lallzaçio no Pala ele 
llmpadlle incandau:enl!n para uao em 
tan1ii11 ele valor Igual ou auparior ao da 
lendo nominal da rede de dlllribulçio, e 
d6- provld6nclas. 

O Congrasso NaciOnal decreta: 

Ali. 11 É obngalóno a labncação e a c:omaiCIIIII
zação no Pafs de IAn'fladas ncandescentas em valo
RIS de l8nBão no mínmo 1gU81S aos das tensões no
miiiBIS das radee de diStnbuição de energiB eletnca. 

§ 11 01 vafoi8S de tensão pala 81 lâmpadas ln· 
candescentas fabricadas ou comeraaiiZ&das no País 
poderão ser até dez por cento supenores aos das 
tensões 1101111na1S d8l redes de diStribuiÇão. 

§ 2" As lêmpadas Incandescentes fabncadaa 
ou comeroi81Jzadaa no Pais deverão trazer mpressa 
em sua embalagem advartênaa ao consumidor so
bre sua luminosidade, a dul8bd1dade em h'Ores e as 
conseqQênciBS pare ta1s propnedades do produto de 
sua uhiiZBÇio em tanaões elétncas dderentes daque· 
las pala 81 quais 101 especifiCado. 

§ 3" Excluem-se d8l obngações prev1stas nes· 
ta artigo as limpadas Incandescentes fabncadas no 
País e qua se destinem à exportação. 

Art. 2" A labncaçao ou a comeraaiiZBÇão no 
Pais de limpadas Incandescentes em desacoldo 
com o diSposto no artigo antenor SUJ811ará os lnfrato-
1118 a advertência por escnto e multa de valor equiVB· 
lenta a c1nqQenta m11 unidades fiSCaiS de referência. 

§ 11 Em caso de re111C1dê11C18, aplicar-se-io em 
dobro as multas PIBVIstas no caput desta artigo. 

§ 2" PersiS!rndo a 1mração do diSposto neste 
artigo, ficarão os respor1Sáve1s pela fabncação ou 
comerolaiiZBÇio do produto Impedidos de exeroer 
suaa atMdades, até a regulanzação de seus proce· 
cimentos e o atendimento às disposiÇÕes desta Le1 

Art 3° Esta Le1 entra em v1gor na data de sua 
publiCaÇão. 

Ar!. 4° Revogam-se as diSposiÇÕeS em contrano. 

PROJETO ORIGINAL 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
fabrlcaçlo e comarcl811zação no Pala ele 
llmpadea incanclaacentea para uao em 
tana6aa de valor Igual ou auperlor ao da 
tenaiio nominal da .... de dllltrlbulçio, a 
d6 outna providências. 

O Congresso Nac10nal decreta: 
Art 1° É obrigatóna a fabncação e comeroiali

zação no Pais de lãmpadas incandescentes em va· 
fores de tensão no mimmo 1gua1s aos das tensões 
nom1na1s d8118des de diStnbuiÇão de energiB elétnca. 

§ 19 Os valores de tensão para 81 lâmpadas ln· 
candescentes fabncadas ou comerc~abzadaa no Pais 
poderao ser até dez por cento supeno~es aos das 
tensões nom1na1s das redes de distribuiÇão. 

§ 2" As lãmpadaa Incandescentes fabncadas 
ou comero1aiiZ8Cias no País deverão trazer 1mp1en· 
sa em sua embalagem advertêiiCIII eo consumidor 
sobre sua luminosidade. a durabilidade em horas e 
as conseqüênaas para ta1s propnedades do produto 
de sua ut1IIZ8Ção em tensões elátrlcas dderentes da· 
quelas para as quaiS fo1 espeafiCIIdo. 

Art. 2" A fabncação ou a comero1B11zação no 
Pais de lãmpadaa Incandescentes em desacoldo 
com o diSpoSto no art1go antenor sujeitará os lmrato
res a advertência por escnto e multa de valor eqUIVB· 
lenta a c1nqüenta mil unidades IISCBIB de referência. 

§ 1° Em caso de re1nc1dênc1a, apl~e&r-se-ão em 
dobro as multas pl'eVIstas no caput deste artigo 

§ 2" PersiStindo a 1nlração ao diSpoSto nesta 
artigo, IIC8rão os responsáe1s pela fabricação ou co
mencaiiZBÇão do produto Impedidos de exeroer suas 
IIIMdades, até a ~egulanzação de seus proced1men· 
tos e o atendimento às d1spos1Ç6e5 dessa lei. 

Ar!. 3° Esta Le1 entra em YlgOI' na data de sua 
publiCaÇão. 

Ali 4• Revogam-se as diSpoSIÇÕeS em contráno. 

Juallftcaçio 

Já faz algum tempo que a população bras1le1ra 
vem notando a ladução, a olhos VIStos, da dul&bdl
dade d8l lâmpadas Incandescentes que aio utiliza
das em suas resldênaas. 

Tal fato, a pnncíp10 ddíc1l de se entender, pode 
começar a ser expliCado pelo fato de que as emp18-
sas ~esponsáve1s pela fabncação de limpadas no 
País modd1caram, sem qualquer &VISO prévio aos 
consumidores, a tensão max1ma suportada por es
ses bulbos Iluminantes 

Ass1m, por exemplo, as lâmpadas que antenor· 
mente eram fabncadas para suportar uma tensão de 
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127 volls passaram a ser forniiCidas para uma ten
são de 120 volls Tal mudança é defendida pela as
SOCIIIÇAo dos fabriCantes de lâmpadas sob a argu
mentação de que e essa a tensão medoa fomecode 
pelas empn!sas dlstnbuldoras de energoa nas ragoõ
es bra~~~lelras que Ulllozam aparelhos elétncos cu)& 
tensio nomonal é de 127 V 

No entanto, a redução de tensão prabcada por 
- fabncantes deecollsodera o fato de que o arti
go 47 do Decreto n• 41.019, de 26 de fevereiro da 
1957, que regulamente os SeMÇOS de energoa elétn
ce no Pais. detenn1na que a dtStnbUtÇão secundana 
de corrente aHemade em redes públiCas tnfásiCBS 
SBJ& efetuade em 220 e 127 volts, além de esclare• 
cer que a tensão nomonal de um Sistema é o valot 
aflcaz da tensão pelo qual o Sistema é designado. 

Se, à pnmeora viSta, a antenormente mencoom~· 
da diferença de tensêo parece onsogn1f1CBnte, u"'* 
análise m&IS cntenosa mostra claramente a enorme 
alteração que ISSO poda causar 

Apenas para nos atennos ao mesmo exemplo. 
uma IAfl1l8da de 120 volts quando UIIIIZBda em uma 
rede de tensio de 127 volts, acarretar.l um aumento 
de consumo de ordem de dez por cento e uma redlll
çio de Cinquenta e quatro por cento ao tempo da 
wda útil para o qual fo1 ongonalmente prqeleda. 

Isto se conshlu1 em um absuldo e um abuso 
aos d1rellos dos codadios brasileiros que, mormente 
agora, quando vénas regliies do Pa1s passam por Clll
foculdades no tocante ao fomecJmento de ene'lOloa 
elálnca. vêem-se obngados a despender seus l'l!Cijr
sos para pagar por maiS energoa. onutllmente con ... -
rmda. e por multas lâmpaaas a maos para garanto~ a 
Uumnação de suas realdêncoas 

Além disso, à - dos dedos antenormeo ole cota
dos, ceo por tena a argumentação UbiiZBde pelos falin
canles de lãmpadas para Jusldicar seus ates e claro 
fica o _, P181Uizo ca1fSpdn por eles a Iode a popula
çio Iras I na. com o uriiCO I1IUIIo de aulenr rnaooras lu
cros pelo aumen10 das Wll1das de seus piDdutos 

Ass1m sendo, no Intuito de resgualllar os lnte
,_ dos consunudooes brasileiros. defendendolos 
dos IMII'IIUaiS abusos que se Intentem contra Hlls 
dJrellos, vomos ofera»r a poesente proposoção, soli
Citando dos nossos olustras paoes deste Casa o seu 
deCisivo apooo para transformé-la em le1. 

Sala ClaB Sess6es, 12 de fevereoro de 19911 -
Deputado Luciano Zlca 

(As COITIISSÕBS de ConstltiJIÇào, Justi
ça e Cldadanoa. de Assuntos EconómiCGIS e 
de Assuntos Socl8os.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATlVO 
N" 47, DE 1998 

(N" 505197, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que nonon a pennl• 
são outorgada io R6clio L.ama S"" oaom 
Lida .. .,.,. uplonlr aervl9o de Ndlocllfu. 
são - em tr.qlllncla modL"Iada na 
cidade de L..eme, Eatado da Slo Paulo. 

O Congreeso Nacional decrala: 
Aot 1• F'ICB aprovado o ato a que se oefeoe a 

Ponaroa n• 1 032, de 27 de agosto da 1996, que re
nova por dez anos. a partir de 2 de satembro de 
1993, a penmssão outorgada à Rádio Lama Stereo
som Lide .. para explorar, sem d1rato de llliiCiusMda
de, seiVIÇO de radioddusão sonora em fraqliêncoa 
modulada roa cidade de Leme. Estado de Sio Paulo. 

Art 2° Este Decreto Legoslatovo entra em vogor 
na data de sua publocação 

MENSAGEM N"1.324, DE 1111 

Senhooes Membros do Congresso Nacional. 
Nos termos do artogo 49. InciSO XII, comblllado 

com o § ':1' do artogo 223. de Consllluçio Federal, 
submeto a ~ de Vossas e, III'ICIBS, llCOiflo 

panhado de ExposiÇão de MoiM:JS do Sanhor M.-o 
de Estado das Comunocações. o ato CDn1111n18 da Por
tana n • 1 032. de 27 de agosto de 1996, que renova 
a permossão outorgada à RádiO Leme Stereosom 
Lida • para explorar. sem direito de eJCiusMdade, 
servoço de radooddusão sonora em fraqliênc:IB modu
lada, na cidade de Lema, Estado de Slo Paulo. 

Brasoloa, 17 de dezembro de 1996.- F.-....lo 
Henrique Cerdoso 

E.M N• 152/MC 

Brasnoa, 27 de agDSID de 1996 

Elacelertíssmo Senhor P1Edenl8 de Repo'lbbl 
Submeto à aprecoaçio de Vosu Elocellncoa. a 

onclusa Portana n. • 1 032, de 27 de agoeto de 1996, 
pela qual renove1 a permossào outorgada à Rédio 
Lema Stereosom Lida., para explorar BBMÇO de ra
diOdifusão sonora em fraqiiêncoa modulada. na cida
de de Leme, Estado de Sio Paulo, pela Pmtana n. 0 

148, de 31 de agosto de 1983. 
2 Os órgãos competentes deste Mon1sténo ma

nifestaram-se sobre o pedido, consldarandcHI ons
truído de acordo com a legislação aplocével, o que 
me levou a defenr o requenmento de renovação. 

3 Esclareço que. nos tennos do § ':1', do aot 
223 da Conslltuoção. o ato de renovação somente 
produzora eleotos legaos apos deliberação do Con
gresso Nacoonal, para onde sol1coto se)B encam1nha-
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do. o relendo ato. acompanhado do Processo Adml· 
niStratiVO n • 50830 000646193, que lhe deu ongem. 

Respeitosamente,- Sérgio 11-. M1n1stro de 
Estado das Comumcações. 

f.ORTARIA N.•1.D32, DE 71 DE AGOSTO DE 111116 

O M1mstro de Estado das ComuniC8ÇÕBS. no 
uso de suas atribuiÇÕes, conforme o disposto no art. 
6", 1naso 11, do Decreto n.• 88.066, de 26 de Jlll'l81ro 
de 1983, e tendo em v1ste o que conste do Processo 
Adm1n1strat1V0 n. • 50830.000646/93, resolve: 

Art 1° Renovar, de acon:lo com o art. 33. § 3", 
da Le1 n 1 4117, de 27 de agosto de 1962, por dez 
anos, a partir de 2 de setambro de 1993, a perrms
são outorgada à RádiO Leme Stareosom Lida., pela 
Portana n.• 148, de 31 de agosto de 1983, para ex
plorar, sem d1redo de exclusMCiade, seMÇO de ra
diodifusão sonora em freql)ênaa modulada, na Cida
de de Leme, Estado de São Paulo 

Art. 2" A exploração do seMÇO, CUIB outorga e 
renovada por esta Portana, reger-se-é pelo Cód1go 
Bras1le1ro de TelecomuniCaÇÕes, leiS subseqOentes e 
seus regulamentos 

A:t. 3" Este ato somente produzirá alados le
gaiS após deliberação do Congresso NaciOnal, nos 
termos do § 3° do art. 223 da Constdução 

Art. 4° Esta Portana emra em v1gor na data de 
sua publicação. - S6rglo llotta. 

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕÉS 
Delegacia do MC em Sio Paulo 

PARECER JURIDICO N • 263194 

Referincia. Processo n • 50830.000646193 
Origem: DCOMIMCISPO 
lnterea .. da: RádiO Leme Stereosom Lida. 
Auunto: Renovação de outorga 
Ementa: Perm1ssio para executar serviÇO de radlo
ddsio sonora, CUJO prazo de outorga teve seu termo 
final em 2-9-93 
- Pedido apresemado tempestrvameme 
- Regulares a sdueção técniCa e a viCia sociBiéna 
Concluaio: Pelo delerimemo 

A Réd10 Leme Stareosom Lida., permiSSIOI1éna 
do seMÇO de ndacllusão sonora em lreqiiêraa modu
lada, na cidade de Leme, Estado de São PIUo, 18CJMf 
renovação do prazo de VJgênCia de sua per ão, C1J10 
termo final ocorreu em 2 de setembro de 1993. 

1-0a Fsdoa 

1 - Med1ame Portana n• 00148 de 31 de agos
to de 1983. publicada no Diário Oficial da Un1ão de 
2 de setembro subsequente, lo1 outorgada permis
são à RádiO Leme Stereoson Lida, para executar, na 

cidade de Leme, Estado de São Paulo, serviÇO de 
radroddusão sonora em freqüênc1a modulada. 

2 - A outorga em questio começou a VIgorar 
em 2 de satembro de 1983, data de publicaçãO da 
Portana de permasiio no Dlirio Ollclal. 

3 - Cumpre ressaltar que, durante o período 
de v1gênc1a da outorga, a entidade não solrau ne
nhuma sanção, comorme foi Informado pelo Selar 
Jurfd1co da Seção de F1scalizaçio deste delegacia 
às !Is. 49150 

Anla de acon:lo com a refenda i lfan 118Ção, en
CCOianbrllram"'se"' em andamento naquele Selor, o proceso de 
apulliÇio de nlração n • 5030.000067194, 1.-..rado 
por ter a entidade cometido 1~ ns exeaoção 
do SBIVIÇO de radioddusão do qual é pemiSSIOI1éna. 

11 - Do M6rlto 

4- O CódiQO Brasileiro de Telecomun1C8Ç6es, 
1nstduldo pela Ll!l n.• 4.117, de 27 de agosto de 
1962, estabelece os prazos de 10 (dez) anos para o 
seMço de radiOddusão sonora e 15 (quiiiZB) anos 
para o SBMÇO de teleVIsão, que poderão ser renova
dos por períodos sucessrvos e 1gu81S (art. 33, § 3") 
parlados esses mamldos pela atual ConsbtuiÇiio (art. 
223-, § 5"). 

5 - Por sua vez, o Regulamemo dos SeMÇOS 
de Radloddusão, aprovado pelo Decreto n" 52.795, 
de 31 de outubro de 1983, declara· 

'Art. 27 .......................................... .. 

Os prazos de concessão e pe11111ssiio 
serão de 1 o (dez) anos para o seMÇO de ra
diOddusão sonora e de 15 (qu1nze) anos 
para o de teleVIsão • 

6 - De acon:lo com o art1go 4° de Le1 n• 5. 785 
de 23 de tunho de 1972, as enbdades que de&eJB· 
rem a ~anovação do prazo de suas OutoiQBS develáo 
d1ri111r requenmemo ao orgia competente, no perío
do compreendido erdl8 o 6" (sexto) e o 3", teroe1ro) 
mês amenor ao térrmno do respecbvO prazo. 

7 - O pedido de renovação da outorga ora em 
exame, foi protocoiiZlldo nesta Delegacia em 23 de 
rna1o de 1993, derdro, poiS, do prazo legal (R. 1 ). 

8 - O prazo de v1gê11C18 desta perm &I lo taw 
seu termo f1nal dl8 2 de setembro de 1993, porquan
to começou a Vl~orar em 2·9-83, com a publlc8çlo 
do ato correspondeme no Dlirlo Ollclllll da Unllo. 

9 - A requerente tem seus quada IIOCI.t6ltoa 
e d1reiiVO aprovados pelas Portarias ri' 187, de 6 de 
agosto de 1994, e 148, de 2 de salembro da 11181, 
com a segUinte composiÇão· 
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QUADRO SOCIETÁRIO 

caa..a Valor CRI 
Apolsnário Roberto Putll
ns Maotms 

1.791.675 1.791.675,00 

Lwz Fernando Marcho 
P..,lo M-.s Coccone 

1.075 005 1.075.0115,00 

71 B 670 718.670.00 

TCIIIII 3.583.350 3 583 3SO,!!O 

QUADRO DIRETIVO 

Dii'IIIOr Gerente 

Dorator Garante 

Procurador 

Procurador 

P..,lo Mateus CICCOne 

Apaloáo Rcbalo 1'16-ó Mlu1n 
Jaaé Benedito Ruas Baldsn 
RabartD Famandall da CaNallo 

10- A emossora se encontra operando regular
naote dentro dali CIUIICieristocas técnocas que lhe fo.. 
ram atnbuldall, corolunne laudo de VIIIIOria de fls, 
28129 e snlonnaçlo do -da Engenharia constar~-< 
18 da fls. 351311 e 48. 

11 - Consulbldo o Cedutro Nacoonld da Ra
cllodlluaAo verificou..tle que a entidade, seus IIÓCIOS a 
cllrtgentas nlo rz'h!l-ovn os Imitas fixados pelo III"• 
11g0 12 e seus par6gralaa, do Decreto-L• n.• 236, da 
28 da '-'o da 1967. 

12 - É regulllr a slluaçio da penmsaoonána pe
rante o Fundo de F"oscalozaçêo das Telecomuruc:aç6-
es - FISTEL, consoanla onfonnação de fls. 48. 

13 - F",.lrnente, obaeMI-i18 que o prazo de ,. 
glncla da OUiorga devenl ser ranovado a partir da 2 
da setarnbnl da 1993, tendo am YISia a dala da pu
bllcaçio da Portana da pemusslo no DMrlo Ollcllil 
da Unolo de 2·9-83. 

Cancfluaio 

Do expos!O, conclulmos pelo del8n.- do 
padido, sugennc:~ o --.nonharneniD dos autos lo 
Sacielana da F"IICIIIozação e Outorgas para proase
pr.nto. 

É o pe111C8r•llll :eu-. 
Setor Jurkluco, 16-10-94. - Nlltan -..wliiiD 

Laal, Ase rtenta Juriduco. 
1- Deaco:do 
2 - Encamunhe-se o processo à Secratana da 

F"IICIII:zaçio e Outorgas para psossegusrneniD 
Sio Paulo, 18 da outub:o de 1994. - Caslaa 

Albano Mactsionl. 

(À Comissão de Educação.) 

Pli"OJETO DE DlCRETO LEGISLATIVO 
N'48,DE1111 

(N" 508197, na Câmara dos Deputados) 

Apnwa o USID que - a concaa 
8lo da R6cllo DlfueMB .._.__ Uda. 

para CJqSioow - •• de rasllcsdlluaio -
.-. em ossda sn6clla na cldacla de Sio 
llabullio do Paraleo, Eatado de -
Garssla. 

O Congresso Nacsonal decnlla: 
Ar! 11 F"uca aprovado o ato a que se ráase o Oe

c:n:IO siri', da 18 de dezamboo da 19118, que ranova 
por dez anos, a pastsr de 11 de I'ICMISdllo de 1993, a 
COI llk da Réclio o.- f'IIIBIIBI* Lida. para 
explansr, sem dllllllo da excluaNidade • .....ço de ra
dodiiiJsio BOnOill em onda mldia, na ad8de de São 
Silbe8llio do Paralso, Eslado de Minas GeiBis. 

Art 21 Esle Decrwto LegssllllniO entra em vsgor 
na dala de sua publicação 

MENSAGEM N' 2, DE 1117 

Senho:as Membsos do Cong- Nacsonal, 
Nos tarssm8 do autigo 49, iriCI80 XII, couuDnado 

com o § 3" do artigo 223, da Conatltusçio Fedasal, 
submeto à apuacuação da Voases e-IAncaas, 
acompanhado de E"PPSSÇio de Mabvos do Senhor 
MI"IIS(ro de Estado dali Coussunscaçiies o liiD cana
tania do Decrato de 18 de clezambro de 1996, que 
"Renova a concasslo da Rédlo Dlfusons Pssnslsense 
Lida., para explorar servsço de nsdsodlfusio sonora 
em onda média, na Cidade de Sio SebeBisio do Pa
raíao, Eslado de Munas Gerass"· 

a-nua, 3 de J&nesro 1997. - Ferswsdo Henri
que~. 

EMn.•237JMC 

Bsasllua, 1 B da dezembro de 19118 

e-JisrtlaaumD Senhor Ps66ida 118 da Rlsp(Jblca. 
Submeto à consideração de VOISSI8 e-llncsa 

o uncluso Pu o AclmsiiUIIInllsv'O n.• 
50710.000764/93, em que a Rédso Difuaora ParW
Mnae Lida., onginalmenla Rédio Difuaora Pallli
- S.A., solscsta renovaçio da cosucnsio para 
explorar serv190 de radsodifusio sonora em onda 
m6dia, na csdacle de Sio Sebaatsio do Paralso, 
Estado de Minas Gerass, outorgada confo'"l'll8 De
creto n1 38.572, de 7 de dezembro de 1954, reno
vada nos tannoe do Decreto n' 90 427, de 8 de no
venmro de 1984, publucado no D6rto Ollclal da 
Uniio em 9 segusnte, por dez anos. a partsr de 11 de 
.-..nbro de 1983, cuJO prazo residual da outorga 
los mantsdo pelo Decreto de 1 O de mauo de 1991 
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• 2. Observo que o ato de outorga ongtnal está 
a~rado JUndleamenle, considerando as diSposiÇÕes 
contidas na Lei n• 5 785, de 23 de Junho de 1972, e 
no Decrato n• 88.066. de 26 de Janl!lro de 1983, que 
regulamentou, que consideram como defendas os 
pedidOs de ranovação requendos na forma di!VIda e 
não diiCidldos ao ténntno do prazo de VIgência da 
ooncessAo ou permassão. sendo, por ISSO, admitido o 
lunctonamento pAICáno das estações, mesmo quan
do exporadas as niSpeciJVaS outorgas. 

3. Com estas obseMIÇÕeS, IICIID é se concluir 
que a terrrtniÇio do prazo da outorga ou a pendência 
de sua 18110V8Çio, a curto ou a longo prazo, não deler
rnna, ~nre. a exbnção do SIIIVIÇO presta
do, podendo o processo da renovação ser ulhrnado. 

4. Em sendo renovada a outorga em apreço o 
ato co118Sf1011dente deverá asstnalar que a tenova
ção ocorrerá a partir de 1° de novembro de 1993 

5. Nessa confonmdade e em obSeNància ao 
que dispõem a Le1 n• 5. 785 de 1972, e seu Regula
mento, Decreto n" 88.066. de 1983, submeto o as
sunto à supenor consldetação de Vossa Excelência 
para declllio e submissão da rnaténa ao Congtesso 
Nacional, em cumpnmento ao § 3" do amgo 223 da 
ConstituiÇão. 

Respeitosamente, S6rglo Mona. M1n1stro de 
Estado das ComuniCIIÇÕeS. 

DECRETO N.•11 DE DEZEMBRO DE 1986 

Renova a conceseio da Ridlo Dlfu
IICII"Il P.-a'- Lida., para explorar ..,.. 
viço de 1'11diodlfusão aonan em onda mé
dia, na cldHe de Sio Sebllstlio elo Parai
..,, Estado de Minas Gerais. 

O PI&Sidente da Repúbltca, no uso das atribut
ç6es que lhe contarem os arts. 84. InciSO IV, e 223 
da ConstitUição, e nos termos do art. 6". InciSO I, do 
Decreto n.• 88.066, de 26 de J&n&lro de 1983, e ten
do em VISta o que consta do Processo Admmslrallvo 
n.• 50710.000764193, decteta· 

Art. 1• FICa renovada, de acordo com o art. 33, 
§ 3", da Le1 n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 
deZ anos, a pamr de 1° de novembro de 1993, a 
concessão da RédK> Dilusota Pan11sense Lida , on
glnariamenle RédK> Difusora Pata1S811SS S.A. outor
gada pelo Decreto n.• 36 572, de 7 de dezembro de 
1954, renovada pelo Decreto n • 90427, de 8 ele no
vembro de 1984, cu(O ptazo residual da outorga fo1 
rnanhdo pelo Decreto de 1 O de maK> de 1991, pata 
explorar, sem direito de exclusiVIdade, BeNIÇO de ra
diOdifusão sonora em onda méd1a, na c1dade de São 
Sebas11ão do Para1so, Estado de M1nas Gera1s 

----------------------
Patagtalo un~eo A exploração do senliço de 

radiodifusão. CUJ8 out01ga e renovada por este Decre
to, reger-se-a pelo CódiQO Brasde1ro de TelecomuniC&
ções, leis subseqüentes e seus regulamentos. 

Art 29 Este ato somente produZirá efeitos le
gaiS apos deliberação do Congresso NacK>nal, nos 
termos do § 3" do art. 223 da ConstituiÇão 

Art. 39 Este Decreto entra em VIgor na data de 
sua pubiiCBção. 

Brasll•a. 18 de dezembro de 1996; 175" da ln
dependência e 108° da Repllbllca. - FERNANDO 
HENRIQUE CARDOSO- strgio Motta. 

MINISTERIO DAS COMUNICAÇOES 
Parecw ConjuriDRMCIMG ne 28194 

Referinc:la. Proc n• 50 71 0-000764J93 
Origem· SEPRIVIDICONIDRMCIMG 
Enlldllde. RádK> Ddusota PataiS8nse Lide. 
Auunto Renovação de outorga 
Ementa Concessão para executar seMÇO de radlo
dllusão sonora em onda media 

Termo final em 1• de novembro de 1993. 
Ped1do tempes!No. 
Regular a situação técniCB e JUridiCB. 

Conc:lullio. Pelo delenmemo. 
A Rádio Ddusota Pata1sense Lide .. COIIC:IISSIO

nána do seMÇO de tad1od1fusão sonora em onde 
medi&, na c1dade de São Sebastião do Paraíso, Es· 
tado de M•nas GeraiS, requer a rei"IOVIIÇIO do prazo 
de v19iincia de sua concessão, CUJO termo ocorreu 
em 1° de novembro de 1993. 

Doslatoa 

1. Med1ante Decreto n• 00.427, de 8 de novem
bro de 1984, pubhc:ado no Dl6rio Oficial da União 
de 9 segumte, 101 renovada a concessão outorgada à 
Réd1o Ddusota Para1sense Lide .. para explorar, por 
dez anos, o seNIÇo de radiOdifusão sonora em onda 
méd1a. na c1dade de São Sebastliio do Pataíso, Es
tado de M1nas Gera1s. 

2. A outorga em questão, f01 IniCialmente defe
nde através do Decreto n• 36.574, de 7 de dezembro 
de 1954. tendo o respectiVO prazo de outorga sido 
renovado confonne o Decreto n• 00.427184, a pamr 
de 1• de novembro de 1983, confonne dei811T11nam 
as diSposiÇÕeS deste lllbmo. 

3 Cumpre ressaltar que durante o penado de 111-

gênc.a da outorga a entidade sofreu pena de multa, 
contonne consta do Processo n• 29.104-000291/88. 

DomérHo 

4 O Código 8raslle1ro de T elecomuniCBções. 
•nstnuido pela Le1 n• 4 117, de 27 de agosto de 
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1962, eslabeleee o prazo de 1 O (dez) anos para o ser
VIÇO da radloddusio sonora e 1S (quonze) anos para o 
S8MÇO da lalevlsão, que poderio ser renovados por 
1181 iodos SUC8SSIV08 e lgUIIIS (art. 33, § 3"1. period9& 
- rnanbdos pela aluai Constitução (art. 22. § 5"). 

S. Por sua vez, o Regulamento dos SeMÇOS de1 
RadiOdifusão, aprovado pefo Decreto n" 52.795. da 
31 de outubro de 1968. declara· 

"Ait. 27. Os prazos da concessão e permssãa 
serão de 10 (dez) anos para o serVIÇO de radiodifusio 
sonora e da 1S (QUII1ZII) anos para o da televlsio. • 

6 De acordo com o artigo 4• da le1 n• S. 78S, 
de 23 de JUnho de 1978, as entidades que deseja• 
rem a ....-ação do prazo de sua outo19a, deveriO 
dlng1r requenrnento ao ó19ão competente. no perío
do compreendido entre o 6" (sexto) e o 3° (tercelfO) 
mls al'llallor ao térmno do respectiVO prazo. 

7. O prazo de vigênc•a daSia concessão teve 
_, l8nnO em 11 de novambro de 1993, tendo em 
.... as diSpOSIÇÕeS do Decreto n• 90 424, de 8·11· 
.. ,ubllcado no Dl6rlo Oftcl8l da Umio de 9 se
...... que renovou o prazo de Vlgêi'ICia da outorg4. 
a partir de 11 de novembro de 1993 

8. A ou1019B ong111ána da concessão em apre
ço 101 retmvada automabeamente, conlonne delenri· 
nado no artigO 11 da le1 n" 5 795, de 23 da Junho de 
1972, até o diB 1• e novambro de 1973, motiVO pelo 
qual o pniZO de wgêncla passou a aer contado a par
tir de 11 de novembro, por maiS de dez anos. 

9. Por consegUinte. a renovação aqu1 pleiteada 
daveré oconar a partir da 1• da .-nbro da 1993 e os 
áailos Jllldicos da outDrga lolam manbdos pefo praiO 
residual. con1onne •'"" • • • em 0ecra1o da 1 o de 111810 
de 1991, "'"""""*' no DMrio Ollcllll de 13 segunle 

10. O padldo de renovação da outorga em IIli&· 
me to• rrotocolado .-OelaQaca Regional no dia ao 
de JUlho de 1993, dentro, poiS, do prazo legal (ft. 1). 

11. A requerente tem seus quadros aoc181áno e 
d1rebvo aprovados conlonne Portana n• 41, de 6 de 
ma1o de 1993, cuJOS atos legais foram aprovados 
pele Portana n" 41, de 13 de dezembro de 1993, 
com a seguinte compoiiÇáo. - c.. v .I -- 348490 346 490 aoa.oo 

Dlrat - llrigogio IV- 755 75S.aoa.oo 

-~~~ 
Carlos Auguslo - de 
c.... 755 755 ooeoo 

T- 350.000 -_...,. 
Gerente: H•láno Pard1m (desde a renovação) 

12. ObseM> que, em sendo defenda a renova
çikl da outorga pretendida, deverá a entidade ser 
notificada para proceder à adeplação do seu capital 
SOCial ao novo padrão de moeda VIIJIInle no Pais 

13. A ei'IIISIIOIB se encontra operando regular
mente. derrtro das característiCIIS técniCBS que lhe 
foram atnbuídas, conforme I'TI8I1CICinado a lls. 39. 

14. Ê regular a slluaçio>da con a eiOnéna pe
rante ~ Fundo da FISCBIIZ&Çio das Tlllecolq,flll aç6ae 
- FISTEL, consoante Informação de lls. 34. 

15. Consultado o Cadastro NaCional de RadiO
difusão, venllcou-se que a entidade. seus IIÓCIOP a 
d1ngarrtes não uttrepassam os bmlles locadas pefo ar
bgo 12 e 1967 

16. F•nalmerrte. observa-se que o prazo da VI

gência da outoi!IB deverá ser renovado a partir da 
1.• de novembm de 1990. tendo em VIBIB es dispoel
çõas do Decreto n • 90 427/84, que ~ o prazo 
da Vlgênaa da outoi!IB em questão • 

CoiiCIIMia 

Do exposto. conclulmos pelo deferimanlo do 
padldo, encamnhamos os preaerrtaa autos à Coor
denação-Geral da Outorgas, do Dapout, para aub
,....., do assurrto à aUIOIIdade compatenl8 para 
conhecer e deadir da maténa. 

Belo Honzorrte, 23 de JUnho de 1994. - Zllda 
Beatriz Sllvll de c.mpoe Alnu, Chefe SeturJMG. 

PROCESSO N ° 50.710.000784193 
Rlkllo Dlfu_. Pa....__ Lida. 

Encaminho o presente à Coordenação Geral 
de OutoigaS do Depout, para prosseguimento. 

Belo Honzonte. 28 de Junho de 1994. - Eng.• 
Marco Paio Gambogl AlvarMgll, Cheta DICOM 
IDMCtMG 

(À Conrtssm de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLAnYO 
NI411,DE1-

(n.• 5071ff7, na Cêmara dos Deputados) 

AprGva o ato que - a 001 -
aio da R8CIIocllfullio Águas ClllrD L*. 
parll explorar .-viço de i8lladllud, _. 
110111 - onda m6dla .. cldada de c.IID
pa, Es'J>C:o do Rio Grande do Sul 

O Congi8SSO Nac1onal decreta 
Art 1• FICII aprovado o ato a que se retere o 

Decreto sJn", da 20 de dezembro da 1996, que reno
va por dez anos. a partir de 1° de leven1110 de 1995, 
a concessão da RadiOddusio Águas Cla- Lida., 
para explorar, sem direito de excluSNidade, S8fVIÇO 
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de radoodotusão sonora em onda medoa na codade de 
Catuipe, Estado do Roo Grande do Sul. 

Art. 2" Este Decoeto LegoslatiVO entra em vogor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM N" 6, DE 1997 

Senhoras Memboos do Congresso Nacoonal, 
Nos termos do art. 49, oncoso XII, combonado 

com o § 3" do art. 223, da Constttuoção Federal, sub
meto à aprecoação de Vossas Ela:elêncoas, acompa
nhado de ExposiÇão de Molnlos do Senhor Monostro 
de Estado das Comumcações, o ato constante do 
Decreto de 20 de dezembro de 1996, que "Renova a 
concessão da Radooddusão Agues Claras Lida , 
para explorar saovoço de radooddusão sonora em 
onda médoa, na cidade de Catuípe, Estado do Roo 
Grande do Sul" 

Brasíloa, 3 de Janeoro de 1997. - Fernando 
Henrique Cardoao 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N • 244/MC, DE 16 DE 
DEZEMBRO DE 1996, DO SR. MINISTRO DE 
ESTADO DAS COMUNICAÇÕES 

EJccelanlíssmo Senhor Prasodente da Repubbca, 
Submeto à, conSideração de Vossa Excelêncoa 

o onctuso Processo AdminiStratiVO n • 
53790001342/95, em que a RadiOdifusão Agues Cla
ras Lida. soloclla renovação da concessãe para ex
plorar seMÇO de radloddusão sonora em onda mé
dia, na codade de Catuope, Estado do Roo Grande do 
Sul, outorgada contonne Decreto n • 9D 667, de 11 
de dezembro de 1984, CUJO respechvo contrato de 
concessão fot publocado no Dldrio Oficial da União 
em 1° de teveraoro de 1985, sendo que o prazo raso
dual da outorga too mantodo pelo Decoeto de 1 O de 
meoode 1991. 

2 Obsaovo que o pedodo de renovação da enio
dada too ontempestovamenta apresentado a esta Mo
nlllléno, em 3 de agosto de 1995, o que não se 
corostttuo em obstáculo à renovação, poos que o ato 
de outorga ongonal está amparado JUndocamente, 
considerando as dosposoções contidas na Leo n• 
5. 785, de 23 de JUnho de 1972, e no Decreto n" 
88.066, de 26 de J&neoro de 1983, que a regulamen
tou, admttondo-se o tuncoonamento precáno das es
tações mesmo quando exporadas as respectovas ou
torgas 

3. Com estas obseovações, lícoo e se concluor 
que a termnação do prazo da OUtorga ou a pendênaa 
de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não detar
rrtnl, .-sanamente, a extinção do SBMÇO presta
do, podendo o processo da oenovação ser ultimado 

4. Em sendo ren01rada a outorga em apreço, o 
Mo correspondente develá assonafar que a renova
ção ocorrera a partor de 1° de teveraoro de 1995 

5. Nessa comorrnldade e em obsaovãncoa ao 
que dospõem a Leo n • 5. 785, de 1972, e seu Regula
mento, Decreto n. • 88.066, de 1983, submeto o as
sunto à supenor consoderação de Vossa Excelàncoa 
para deciSão e submossão da malána ao Congresso 
Nacoonal, em cumpnmento ao § 3° do artogo 223 da 
Conslltuoção. 

Respettosamerrta, - !Wrglo Malta, Monostro de 
Estado das Comunocações 

DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996 

Renova a COI-IIio da Radiodifu
são Aguaa Claraa Ltda., 1111ra explorar 
...viço de radlodHullio .-ora em onda 
média, na cidade de Catulpe, Eatado do 
Alo Grande do Sul. 

O Presidente da Repúbloca, no uso das atnbui
çiies que lhe comeram os arts. 84, illCISO IV, e 223, 
da Constotuoção, e nos termos do art. 6", Inciso I, do 
Decreto n" 88.066, de 26 de jlll1eoro de 1983, e tendo 
em vosta o que consta do Processo Ad1111flllllrllbVo rf' 
53790 001342/95, decreta: 

Art 1° Foca renovada, de acoldo com o art. 33, 
§ 3°, da Leo n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 
dez anos, a pertor de 1° de feveraoro de 1995, a con
cessio à Radloddusão Aguas Claras Lida., outorga
da pelo Decreto n• 90.667, de 11 de dezembro de 
1984, CUJO raspeciiVo contrato de concessão too pu
blocado no Dl6rfo Oficial da União de 11 de teveraoro 
de 1985, sendo manbdo o prazo raaodual da outorga 
comorrne Decreto de 1 o de rroaoo de 1991, para ex
plorar, sem doreoo de exctusnndade, seMÇO de ra
doodolusão sonora em onda rnédoa, na codada de Ca
tuope, Estado do Roo Grande do Sul. 

Parágrafo unocc. A exploração do seMÇO de 
radooddusão, CUJ8 outorga é renovada por este De
crato, reger-se-á pelo Códogo BI'BIIIIeoro de Teleco
munocações, leos subsequentes e seua regulamen
tos 

Art. 2" Este ato somente produzolá eleitos le
gaos após deloberação do Congresso Nacoonal, nos 
lermos do § 3. • do art. 223 da Consblulção 

Art 3° Este Decreto entra em vogor na data de 
sua publocação 

Brasoloa, 20 de dezembro de 1998, 175° da ln
dependêncoa e 108° da Republoca _ FERNANDO 
HENRIQUE CARDOSO _ S6rglo Motta. 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N.l 50, DE 1998 

(N.I 5081117, na Cimara dos Deputados) 

Aprova o ato que I'8I10VII a concea, 
aio de Rllicllo Sociedade de Juiz de Fora 
S.A., para explorar serviço de radiocllfu
alo sonora em onda mlliclla na cidade de 
Juiz de Fora, Estado de Mlnaa Gerala. 

O Congresso Nac1onal decreta: 
Art. 1 1 Foca aprovado o ato a que se refere o 

Decreto sln •. de 20 de dezembro de 1996. que re
nova por dez anos. a parto r de 1. • de novembro de 
1993, a concessão de Rádoo Socoedade JuiZ de Fooa 
S. A., para explorar, sem doierto ·de exclusiVIdade, 
seMÇO de radiOdifusão sonooa em onda médoa, na 
cidade de Jurz de Fooa, Estadc de Monas Gerars. 

Art. 2.1 Este Decreto legoslaiNO entra em vogor 
na data de sua publrcação. 

MENSAGEM N.1 9, DE 1997 

Senhores Membros do Congresso Nacoonal, 
Nos tarmos do arbgo 49, incrso XII, cornbrnado 

com o § a 1 do an. 223. da Constrtuoção Federal, 
submeto à aprecração de Vossas Excelêncras. 
acompanhado de Expo&rção de Mobvos do Senhor 
Monostro de Estado das Comunrcações, o ato cons
tante do Decreto de 20 de dezembro de 1996, que 
"Renova a concessão da Rádoo Socoedade de Juoz 
de Fora SA., para explorar seMço de radiOddusãa 
sonooa em onda mécloa, na Cidade de Juoz de Fora, 
Estado de Monas Geoars" 

Brasilra, a de 1anerro de 1997. - Femando 
Hennrtque Cardoso 

DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 19116 

R-. a conceaalo da Rllicllo So
ciedade de JuiZ de Fora S/A para expio
- eervlço de radlocllfuaio sonora em 
onda mlliclia, na cidade de Juiz de Fora, 
e.tado de lllnu Gerais. 

O Presidente da Repúblrca , no uso das atnbur
çiies que lhe conferem os ans. 84 oncrso IV, e 223 
da Conatoturção, e nos termos do art. 6", oncoso I, do 
Decreto n• 88.066. de 26 de J!lnerro de 1983, e tendo 
em VISta o que consta do Processo Admonrstra~vo 
n1 50710.000691/93. decreta. 

11 Foca renovada de acordo com o art. aa. § 31, 
da Leo n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez 
anos, a partor de 1° de novembro de 199a. a conces
são da Rádoo Socoedade Juoz de Fooa SIA. outorga
da pelo Decreto n• 2 699. de 28 de ma10 de 1938, 
renovada pelo Decreto n• 89 227, de 22 de dezem-

bro de 1983. CUJO prazo resodual da outorga too man
tido pelo Decreto de 1 O de maoo de 1991, para ex
plorar, sem doreoto de excluSJvrdade, servrço de ra
diOddusão sonooa em onda mádoa, na cidade de Ju&L 
de Fora. Estado de Monas Geraos 

Parágrafo unoco A exploração do seMÇO de 
radiOddusão, CUJa outorga é renovada por este De
creto, reger-se-é pelo C6drgo Btasolerro de Telecoml
nrc:ações. leiS subsequentes e seus regulamentos 

Art 2" Esta ato somente produZirá efeitos le
gars após dahberação do Congresso Nacronal, nos 
termos do § a• do an 22a da Conslllurção. 

An a• Este Deccreto entra em vogor na data de 
sua pubiiCIIÇio. 

Boasoloa, 20 de dezembro de 1996. 1751 da ln
dapendãncoa e 1081 da Repúbloca. - Fernando Hen
rique Cardoso. 

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇ0ES 
Delegacia Regional em Minas Gerais 

PARECER CANJURIDRMG N.1 52194 

Aefftncla: Processo n 1 50 710-ooo691/93 
Origem : SEPRIVIOICOM/DRMG 
Aaaunto : Renovação de outorga 
Ementa : Concessão paoa executar seMÇO de ra
dooddusão sonora em onda médra, CUJO prazo leve 
seu termo ~nal em 1°-11-9a. 

Pedido apresentado tempastovamente. 
Regulares a sr\uação técnrca a a VIda socralána. 

Concluaio : Pelo delenmento 
A Radoo Socoedade de Juoz de Fora S.A., con

cessoonána de seMÇO de oadoodduslo sonora em 
onda mádoa, com sede na cidade de JUIZ de Fora, 
Estado de Minas Gerars. requer renovação do prazo 
de sua concessão, C:U.J!' termo final ocorreu em 1.1 

de novembro de 199a. 

Dos Fatos 

Madrante Decreto n 1 2.669. da 28 de ma10 de 
1938, foo outorgada concessão à RádiO Sociedade 
de Juoz de Fora S.A para explorar, por 1 O anos, o 
seMÇO de radooddusãa sonora em onda médra, na 
Cidade de JuiZ de Fora, Estadc da Mrnas Gerars. 

2. A outorga em apreço foo renovada conforme 
Decreto n • 89.227, de 22-12-sa. publrcado no Df6-
rio Oficial da Unoão de 2a segu1nte, a partor de 1.1 

de novembro de 1983 
Cumpre ressaltar que, durante o úllrmo pariodo 

de vogãncra da outorga, a concess!Onána sofreu pena 
de muha. conforme processo n I 50.639183 e fo1 adver
tida, conforme processo n • 29 104-00307187 
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Do loNrlto 

O Códoo Brasoleoro de Telecomunocaçães, onsb· 
tuldo peta Leo n • 4.117, da 27 de agosto de 1962, 
estabelece os prazos da 1 O (dez) anos para o saM~
ço de racloodtfusio sonora e 15 (qu1nze) anos para 
saMÇO de televisão, que poderão ser renovados por 
perlodo s.-ssn10s e IQUIIIS (art. 33 § 3" pariodoe 
- l'll8lllldos pala atual ConstituiÇão (art 22 § 5"). 

5 Por sua vez, o Regulamento dos SaMÇos de 
RadiOdofusio, aprovado pelo Decreto n. • 52 795, da 
31 de outubro da 1963, declara, 

Art. 27 "Os prazos de concessão e parrn1s~ 
seria de 1 O (dez) anos para o servoço da radloc:llfll· 
alo sonora e da 15 (quonze) anos para o de televi
são. 

6. De acordo com o amgo 4° da Leo n • 5. 79$, 
da 23 de JUnho de 1972, as antllladas que da581e· 
18m a renovação do prazo e sua outorga deverão di
rvr raquanmetno ao órgão competente, no período 
comp-.cloclo entre o 6° (sexto) e o 3" (terceiro) mês 
antrenor ao térmmo do respectivo prazo 

7. A outorga ongonána da COIICBsaão fOI reno
vada automatocarnans conforme dalarmonado nos III
a- 1111/111 do amgo 11 da Lao n • 5 795, da 23 da JU
nho da 1972. até o dia 11 da mBIO de 1973, I'I'IOino 
pelo qual o prazo de VIgência passou a ser conta41o 
a paltlr da 1• da maoo da 1973. por maos um peri041o 
da dez anos. 

8 Através do Decreto n • 89.227. de 22·12-63. 
publicado no Dlirlo Oficial da Unoão de 23 segu1nte, 
a refenda outorga fOI novamente reroovada por n0110 
período da dez anos. a partir da 19 de novembro de 
1983 

9. o. efartoa JUrld1cos da outorga foram mant1· 
dos pelo prazo I'&Sidual, conforme dlsposlo em De· 
Cftllo da 10 da maoo de 1991. publocado no Dlitlo 
Ollcial da 13 segUinte 

1 O. Portanto, a 18n0Vação aqUI plartaada deve
ré oconer a parbr de 1• de novembro de 1993 

11. O pedido de renovação da outorga, ora em 
axama,loo apresentado nessa Delagaca em 6 da•JU· 
lho de 1993, dentro, po1s, do prazo legal para o ,,.. 
quenmaniO da renovação do prazo da outorga em 
apreço 

12. A requerente tem seus quadros socll!tam e 
d1ratovo autonzados pala Portana n • 056. de 14 de 
maoo de 1993, CUJOS atas lagaos foram comprovado 
nesta Dalegacoa e tramrtam no Processo n • 29 104· 
000140/86, com a segUinle composoção 

Açiqnllf.l• 
Juracy Azevedo ~ ....... ldiO 

Joio BatJSia da Souza 

Mana A, da Almeida 
Santos 

Caim Cavallari de 011· 
V81ra 

Irene Cavallan de 011-
ve1ra 

Lygoa Cavallan da 011· 
vara 
Sona Cavalari de Oli· 
veira 
Zalla CavaiiBn da 011· 
vara 

EspóliO F Saltes de 
Oflvaora 

Espólio Ant6noo Rlba1ro 
Ele-Sé 
Espóloo FranciSCO Vaz 
da Andrade 

Espóloo José Fagundes 
Neto 
Espólio Amupho M 
Nascimento 

EsllÓIIO Alberto András 

Espót1o Cas1m1ro V Fo· 
lho 

I EsDolio FausiO Machado 

Hennque José Har· 
l!Lraaves 
Eapóloo João Batista 
Ollvaora 

EspóliO JoaqUim 81mão 
Fana 

Espólio Carlos M. Sar· 
manto 

Julieta Grul!lll 

Mauncoo da Campos 
Bastos 

Máno Peraora Loma 

Esoóbo Olel100 CoaiJ'I) 

Tola! 

ABRIL DE 19'18 

A c, Y•IQ[:Çd 
77.480 77.490.000,00 

R!!G R""IVV'O fVl 

3181 318.000.00 

159 159.000 00 

104 104 00000 

104 104.000.00 

104 104.000.00 
I 

104 104 00000 

104 104.000.00 

79 79.000.00 

47 47.000.00 

i 
33 33.000001 

33 33.00000 

16 16.00000 

16 16.~ 

16 1f. :oo 

16 
16'j 

16 16. 10.00 

18 16.00000 

16 16.000.00 

18 16.000.1X 

18 18.000.00 

16 16.000.00 

16 16 00000 

16 16.500.00 

N.&OO.OOO .,. 500 11011110 



• 
ABRIL DE I 9<18 AN 41S DO SE!I:AOO fEDERAL 213 

D(retor-Presidente- Marcos Freitas Neves 
(Acumulando os cargos de Supenntendente e Se
crelárao) 

13 Em sendo renovada a outorga em apreço, 
quando do retomo dos aU1os a esta DelegaciB deve
ra ser determanado que a enbdade proceda a adap
tação do seu capital socaal ao novo padrão monetá
riO VIgente no paas. 

14. A emassora se encontra operando regular
mente, dentro des características técnacas que lhe 
forem atnbuídas, conforme menciOnado às fls. 76. 

15 É regular a srtuação da concessaonána pe
rante o fundo de Fiscalização des TelecomuniCBÇÕes 
- FISTEL, consoante Informação de fls 89. 

16. Consultado o Cadastro NaciOnal de Radio
ddusão, venflcou-se que a entidade, seus s6caos e 
dangentes não ultrapassam os lamrtes taxados pelo ar
lago 12 e seus parágrafos, do Dacreto-Lea n• 236, de 
28 de feverearo de 1967. 

17. Fanalmente, observa- que o prazo de VI

gênCia da oulolga deveaa ser renovado a pa111r de 1° de 
novembro de 1993, tendo em VISta a rrenutenção do 
paazo da outorga por Decreto de 1 O de 1'11810 de 1991. 

Conclusão 

Do exposto, concluímos pelo defenmento do 
pedado, sugenndo o encaminhamento dos aU1os à 
Coordenação Geral de Outorga do DEPOUT, para 
prosseguamento. 

Belo Honzonte, 9 de setembro de 1994 Zlklll 
Beatriz Silva de Campos Abreu, AssiStente Jund1Co. 

(A Comtssão de Educação) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 51, DE 1998 

(N" 509197, na Clmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a concee
siio outorgada à Sociedade Ricllo Clube 
de Varglnha Ltda., para explorar aervl9o 
de radiodifusão sonora em onda tropical 
na cidade de Varginha, Estado de Mlnaa 
Gerais. 

O Congresso Nacaonal decreta: 
Art. 1° FICa aprovado o ato a que se refere o 

Dacreto sln•, de 20 de dezembro de 1996, que reno
va por dez anos, a parlar de 1• de ma10 de 1993, a 
concessão da Socaedade Rádao Clube de Varganha 
Lida., para explorar, sem darerto de exctusiVIdede, 
servaço de rad10ddusão sonora em onda tropical na 
cidade de Varganha, Estado de Manas Geraas 

Art 2° Este Decreto Legaslatavo entra em vagor 
na data de sua publicação 

MENSAGEM N"11, DE 1997 

Senhoras Membros do Congresso Nacaonal, 
Nos termos do art. 49, ancaso XII, cornbanado 

com o § 3° do art 223, da Constrtuação Federal, sub· 
meto à apreciSção de Vossas Excelêncaas, acompa
nhado de ExposiÇão de Motavos do Senhor Mancstro 
de Estado des Comunacações, o ato constante do 
Decreto de 20 de dezembro de 1996, que "Renova a 
concessão a Soaedade Rádao Clube de Varganha 
Lida., para explorar servaço de radaoddusão sonora 
em onda tropiCBI, na cadade de Varganha, Estado de 
Manes Geraas" 

Brasall8, 3 de Janearo de 1997 - Fernando 
Henrique Canloao. 
EM N"2491MC 

Brasalaa, 16 de dezembro de 1996 

Excelentfssrmo Senhor Presidente da República, 
Submeto à consideração de Vossa Excelênc18 o 

ancfuso Processo AdmnastrabVO rf' 50710 000353193, 
em que a SOCiedade RádiO Clube de Vargr~ha Uda, 
soliCita renovação da concessão para explorar S8MÇO 
de radiOddusão sonora em onda tropacal, na Cidade de 
Varg1nha, Estado de Manes GeraiS, outorgada confor· 
me Dacreto rf' 31 .330, de 25 de agosto de 1952, reno
vada nos termos do Decreto n• 92.782, de 16 de JUnho 
de 1986, pubiiCBdo no Dl6rlo Oficial da União em 17 
subsequente, CUJO prazo residual da oU1orga foa man
bdo pelo Decreto de 1 O de maao de 1991 

2. Observo que o pedado de renovação de enta· 
dade foa antempestavamente apresentado a este Ma
niSiéno, em 1 4 de abnl de 1993, o que não se consta· 
tua em obstáculo à renovação, poas que o ato de ou
torga onganel está amparado JUndacamente, conslde· 
rando as dasposiÇiies contadas na Lea n• 5 765, de 23 
de junho de 1972, e no Decrato n• 88.066, de 26 de 
pmearo de 1983, que a regulamentou, adm111ndo·se o 
funcaonamento precáno das estações mesmo quan
do exPiradas as respectiVBS outorgas. 

3. Com estas observações, lícrto é se concluar 
que a termanação do prazo da outorga ou a pendênaa 
de sua renovação, a curto ou e longo prazo, não deter
mma, nec a"18r1111nte, a extinção do seMÇO presta
do, poda Ido o processo da renovação ser ulbmado 

4 Em sendo renovada a outorga em apreço o 
ato correspondente devera essanalar que e renova
ção ocorrerá a palbr de 1° de maao de 1993 

5 Nessa conformadede. e em observinciB ao 
que daspõem a Lea n• 5.785, de 1972, e seu Regula· 
menta, Decreto n• 88 066, de 1983, submeto o as
sunto à supenor consaderação de Vossa ExcelànciB 
para decasão e submiSsão da rnaténa ao Congresso 
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Nactonal. em cumpnmanto ao § 3" do artogo 223 da 
Constrtução 

Raapaotosamente, S*glo Moita, Monostro da 
Estado das Comunocações 

DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 11116 

Renova 11 conc1 1 Jio autorpda • 
Sacl1dade R6cllo Clube de V-alnt. 
Lida., .-.. uplcllar - .. ., de radlocllfu.. 
llio --- .m onde trapal, .. cldaclll 
de Varglnha, Eatado de III,_ Gerala. 

O P-odenle da RepúbiiCil, no uso das atnbu'" 
ções que lhe confere os artil. 84, oncoso IV, e 223 da 
Conatrtuoçio, e nos termos do art. 6". II1CISO I, do De
crato n. • 88.066, de 26 de !Bfl&iro de 1983. e tenda 
em VISta o que consta do Processo AdmonistraiMI 
n • 50710.000353193, decreta 

Art. 1° Foca renovada. de econ:lo com o art. 33, 
§ 3" da Lao n. • 4.117, de 'Z1 de agosto de 11162, por 
dez anos, a parbr de 1• de IT1IIIO de 1993, a conces
alo da Sociedade Rádoo Clube de Vargonha Uda., 
outorgada pelo Decreto n • 31.330, da 25 de agosto 
de 1952, e renovada pelo Decreto n. • 92.782, de 18 
de JUnho de 11186, senda rranbdo o prazo -odual 
de outorga canlonne Decreto de 1 o de IT1IIIO de 
1991, pare explorar, ..,. dtnlrto de excluaMdadeo. 
S8MÇO de radooddusio sonora em onda trapocal, na 
Cidade de Vargonha, Estado de Minas GereiS 

Parágralo únooo. A exploração do ssrvço de 
radooddusio, CUJa outorga é renovada por este De
creto, regar-ee-8 pelo Código Brasileiro de Teleco
muniCIIÇáes, lets subseqilenles e seus IBgulamentos. 

Art. 2" Este ato somente prodUZirá efeitos le
gaiS após deliberação do Congresso Nacional. noa 
tennos do § 3" do art 223 da ConstrtuiÇão. 

Art. 3" Este Decreto errtlil em Vlgol' na data de 
sua pubiiCIIÇiio. 

Brasllla, 20 de dezembro de 1996. 175" da Iro
dependência e 1 011" da RepúbiiCB - FERNANDO 
HENRIQUE CARDOSO- S*glo llolla. 

MIINISTÉRIO DAS COMUNICAÇOEs 
DELEGACIA REGIONAL EM MINAS GERAIS 

PARECER CONJURIDRMG nr. 043194 

........,. :Processo nr. 50.71Q.0003531'113 
Origem : Sepnv/Dicom/DRMG 
Aeeunto : Renovação de outorga 
Ementa : Concessão para executar ssrvço de ra
dooddusio sonol8 em onda IIOpiCBI, cu10 prazo t
ssu tenno final em 01105193. 

Pedido apressntado 1nlempesbvamente 
RegularaS a srtuaçio 1ec111ca e a VIda SOCII!Iána. 

Cou 111 h : Paio defenmemo 
A Socoedade RádiO Clube de Varg1nha Lida, 

eot c 1 oonana de servço de radioddusio sonora 
em onda IIQiliCBI, com sede na Cidade de Varg1nha, 
Estado de Monas Gera1s, requer renovação do pra
zo da sua concessão. CUJO tenno final ocorreu em 1 
de 111810 de 1993 

Doe Fatoe 

Medlllllle Decrato nr. 31.330, de 25 de agosto 
de 1952, foi outorgada COIICBSSão à SoCiedade Rá
diO Clube de Varg~nha Lida., para explorar, por 1 O 
anos, o SBMÇD de radiodllualo sonora em onda IIOpl
caJ. na Cidade de Varg1nha, Estadc de Mines Genus. 

2. A outorga em apreço foi renovada conforma 
Decrato n. • 92782 de 16 de Junho de 11186, pubiiCB· 
do no Dlllrlo Ollclal da União de 17 ssgumte, a par
tir de 1 de meoo de 1983 

3. Cu"-'"' .-saltar que durarrte o úlbrno palio
do de vogàncla da outorga, a concessoonária nlo so
freu qualquer penalidade ou adVertência. e que tra
rnlla. nesta DelegaCia, o Processo de Apuraçãc de 
lnlração nr 50.71~7193. 

DoMériiD 

4. O Ccldlgo Braslleoro de TelecamuniC8ÇÕBB, 
Instituído pela lei n. • 4 117, de 'Z1 de agosto da 
1982, eslall alace os prazos de 1 O (dez) anos para o 
serviço de radooddusio sonora a 15 (qu1nze) anos 
para ssrvço de teleVIsão. que poder6o ser renove
dos por períodos sucessiVOS e lgu&IS (art 33 pará
grafo 3.") períodos esses mamldos pala aluai Consto
tuiÇio (ert 22 parágrafo 5. ") 

5. Por sua vez, o Regulamarrto dos SeMÇOS de 
RadiOdifusão, aprovado palo Decreto n. • 52.795, de 
1. • de outubro de 1963, declara 

Art. 27. •as prazas de concessio e penn ·•o 
aarão de 1 O (dez) anos para o SSIVIÇO de radiOdílusAo 
sonora e de 15 (qullD) anos para o de teleVIsão". 

6. De acordo com o artigo 4 • da lei n • 5. 795, 
de 23 de Junho de 1972, as enbdades que deseja 
rem a I'IIIIDVBÇio do prazo e sua outorga deverão CI
ngir requenmento ac orgão compelet ltll, no parlodo 
compreendido entre o 6 • (sexto) e o 3.• (lalcet!Q) 
rn6s arrtenor ao térmmo do -pec:tiVO prazo . 

7. A outorga ong1nána da co,_sio 101 1'8110-
vada aulomabcamante, conlonne determ111ado noe 
IIICISO I, 11 e III do artigo 1. 0 da lei n.• 5. 795, de 23 de 
JUnho de 1972, alé o d1a 1 • de maoo de 1973, mobVO 
pelo qual o prazo da vogênc1a passou a ssr contado 
a parbr de 1 • de maoo de 1973. por I'II8IS um parlodo 
de dez anos 
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. 8 A traves do Decreto n. • 92.782, de 16-6-86. 
publicado no Diário Oficial da Un1ão de 17 segUinte. 
a refenda outorga fo1 novamente renovada, per novo 
penado de dez anos, a partir de 1.• de ma1o de 
1983 

9 Os efertos JUrídicos da outorga foram manti
dos pelo prazo residual, conforme d1spesto em De· 
creto de 1 O de rna1o de 1991, publicado no Diário 
Otlclal de 13 sagumte 

10 Portanto, a renovação aqu1 pledeada deve
rá ocorrer a partir de 1 • de ma10 de 1983 

11. O pedido de renovação de outorga, ma em 
exame, fo1 apresentado nesta Delegac111 em 23 de 
abnl de 1993, el<CIIdldo, pe1s, do piBZO legal para o 
requenmento de renovação do piBZO da outorga em 
apreço 

12. A requerente tem seus quadros soc~etano e 
diretiVO autonzados pela Exposição de MotiVOs n • 
155, de 24 de JUnho de 1986, publicada no Diário 
Oficial da Umão de 30 segUinte, CUJOS atos lega~s fo
ram aprovados pela Portana n. • 82, de 21·4-87. com 
a segu1nte compes1ção: 

Lulz F-Remo-~~ 106 624 
Mgrvan AkMyo Açeyll:w de Besrndr 34 QQQ 

Joaquim Gonçalws Ra-
mos 34.000 

Helena Junque1ra Fon-
seca 12.000 

Abel Goulart Ferre11a 12000 

Jose AntôniO Rennó 
24.6241 Blllencourt 

Iracy AppareCida de 
Renno B1Hencourt 151.504 

Ve111 Lúc1a Renno 81- 12.624 
Hencourt 

Jesus Augusto Bdlen-
court Fonseca 3.156 

Heleno Bdlencourt 
Fonseca 3.156 

AntôniO Lourenço 81· 
ttencourt Fonseca 3156 

Luc111na Bl!lencourt 
Junaue1ra Fonseca 3156 

Total 400.000 

"'lw czs 
106624.00 
34QDQOO 

3400000 

12.000 00 

12000 00 

24624 00 

151.504 00 

12.624,00 

3156 00 

3.156 00 

3156 00 . 
3 156 001 

400.000,00 
Dlretar Gerente- Lu1z Fernando Renno B1Hencourt 
Dlretar Gerente- Abel Goulart Ferre1111 

13. Em sendo renovada a outorga em apreço, 
quando do retomo dos autos a esta Delegac111 deve
rá ser determinado que a entidade proceda a adap
tação do seu capdal SOCial ao novo padrão monetá
"o v1gente no Pais. 

14 A e1T11SS018 se encontra operando regular
mente, dentro das caractenstiCBS técniCaS que lhe 
foram atnbuídas. conforme menc1onado às fls. 30 

15. É regular a sduação da concesSIOnána pe
rante o Fundo de FISCIIIIZBção das TeleoomullJC!Ições 
- FISTEL. consoante 1nfannação de fls. 35. 

16 Consultado o cadastro NaciOnal de Radlo
ddusão. venfiCOu-se que a enbdade, seus sóelos e 
d1ngentes não ultrapassam os llmdes fixados pelo ar
ligo 12 e seus paragrafas. do Decreto-Le1 n" 236, de 
28 de fovere11o de 1967. 

17 Finalmente, observa-se que o prazo de VI· 

gênc1a da outorga deverá ser renovado a parllr de 1• 
de rna1o de 1993, tendo em VIsta a manutenção do 
prazo da outorga per Decreto de 1 O de IT18IO de 1991 

Conclusão 

De exposto, concluímos pelo delenmanto do 
pedido, sugenndo o encaminhamento doe autos li 
Coordenação Geral de Outorgas do DEPOUT, pera 
prosseguimento 

Belo Honzonte. 6 de seterTillo de 1994. - Zllda 
Belllnz Silva de Campoa Abreu, AssiStente JurídiCO 

PROCESSO N• 50.71o-ooo353/93 
Sociedade Alidio Clube de Varginha Lida (DT) 

Encam1nho o presente processo li Coordena
ção Geral de Outorga - DEPOUT - para prossegui
mento 

Belo Honzonte, 9 de setembro de 1994 Eng• 
Marco Polo Gampoai Alvaranga, Chefe Dl
comiDRMCJMG. 

(A ComiSSão de Educaçjo.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N"SZ, DE 1998 

(N" 511197, na Clmara dos Depullldos) 

Apruvs o aiD que renova a ca io 
da R6clio Sociedade Cerro Azul L TOA. para 
explorar ..viço de radiodlfuslo aonara 
em onda média na cidade de Cerra Largo, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

O Congresso Nac1onal decreta 
Art. 19 Fica aprovado o ato a que se refere o 

Secreto stn• de 8 de 1ane1ro de 1997. que renova 
por dez anos, a partir de 1• de ma10 de 1994, a con
cessão da RadiO Soc1edade Cerro Azul Lida. para 



• 
::!16 ANAIS DO SENADO FEDERAL ABRIL DE 1998 

uplorar, sem d1rello de exclusividade. seMÇo de ra
dlodilusão sonora em onda média r1a Cidade de Cer
ro Largo, Estado do R10 Grande do Sul 

Art. 2" Este Decreto LegiSlatiVO entra em v1gor 
r1a data de sua pubiiCBÇio 

MENSAGEM N" 53, DE 1197 

Senhores Membros do Congresso NaciDnBI, 
Nos tennos do art. 49, lriCISO XII, combinado 

com o § 3" do art. 223, da ConsbtuiÇio Federal, sub
meto à api'8Ciação de Vossas ExcelãiiCIBS, acompa
nhado de ExposiÇão de Motivos do Senhor M11utm 
de Estado das ComuniCBÇÕ8s. o ato constante do 
Decreto de 8 de JBn&lro de 1997, que "Renova a 
concessão da RádiO Sociedade Ceno Azul Uda 
para explorar SBMÇO de rad1odHusão sonora em 
onda méd1a, .,. Cidade Cerro Largo, Estado do RIO 
Grande do Sul" 

Brasília, 14 de )Bne1ro de 1997 - Fwnando 
Henrique Cudoeo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 29!1/MC, DE 16 D~ 
DEZEMBRO DE 1998, DO SR. MINISTRO DE 
ESTADO DAS COMUNICAçé)ES 

E: c a lentíSSimO Senhor Preadente da Replbloca, 
Submeto à consKieração de Vossa Excelência 

o Incluso Processo Adm1niSirallvo n" 50790 
000591/93, em que a RádiO Sociedade Cerro Azul 
Lida. soiJclta renovaçio da concessão para uplorar 
SBMÇO de radiOddusão sonora em onda média, ra 
cidade de Cano Largo, Estado do RIO Grande do 
Sul, outorgada CICnfonne PortaM n" 356, de 22 $ 
abnl de 1957, CUIB úlbma renovação ocorreu nos ter
mos do Decreto n" 89.545, de 11 de abnl de 191M, 
pubiiCBdo no Dl6rto 011c•1 da Un1ão de 12 subef
qúente, por dez anos, a parbr de 1• de maiO de 
1984, CUJO prazo residual da outorga 101 mantido pelo 
Dectato de 10 de maiO de 1991 

2. Observo que o ato de outorga ong1nal BSiá 
amparado JUndlcarnente, considerando as ~ 
es conbda8 r1a Le1 n" 5.785, de 23 de JUnho de 19 , 
e no Decreto n• 88.066, de 28 de JllnBinc de 1 
que a regulamentou, que coriSideram como ~
doS os pedidos de renovação requendo8 na lonna 
devida e não decididos ao tánnno do prazo de Vl

gênca da concessio ou perm1ssão, sendo por JS80. 
admrtKio o funcJOnaJnJtnto precáno das estaç6as 
masmo quando expiradas as respecllvaS outorgas. 

3. Com estas observações IK>do e se concluir 
que a tennnação do prazo da outorga ou a pendtn
ca de sua renovação a CUIID ou a 1Dr91 J11U0 r6o 

determina nacessanarnente, a exbnçio do seMÇO 
prestado, podendo o processo da renovaç1o ser ulti
mado. 

4 Em sendo renovada a outorga em apreço o 
ato correspondente devera asamaJar que a renova
ção ocorrera a partir de 11 de ma10 de 1994. 

5 Nessa cordonmdade e em obaervêncla ao 
que dJSpõem a lei n• 5. 785, de 1972, e seu Regula
mento, Decreto n" 88 066, de 1983, submeto o as
sunto a supenor COIISideração de V081111 E>nrlência 
para dec1são e subm1ssão da malária ao Cong1811110 
NaciOnal em cumpnrnenlo ao § 3" do art. 223 da 
ConabluiÇáo 

Respelloaamenle - S6rglo IIICIIIJI, M1mst10 de 
Estado das ComuJIICBÇÕ8S 

DECRETO DE 8 DE JANEIRO DE 1117 

Renova a concnn'o ela R6dlo So
ciedade CerTo Azul LtdL ...., explonr 
..viço de I'Hiocllfudo - - onda 
mád._, na cldllde dll CerTo Lwgo, EaMdo 
do Rio Gnutde do Sul. 

O Presidente da RapúbiJCB no uac das atnbui
çllas que lhe conferem os arta 84, 1..-o IV, a 223 
da ConstduiÇAo e nos termos dD art. B" lnclao I, dD 
Decreto n• 88.066, de 26 de )Bnetro de 1983, e 
tendo em v1sta o que consta do Pncceao AdmlnJS
tratJVO n• 53790 000591193, decnlta. 

Art 19 FICB ~enovada de acordo com o art. 33, 
§ 3", da Le1 n• 4.117, de 27 de agosiD da 1962, por 
dez anos, a partir de 11 da 11"8111 da 1994 a concea
slo da RádiO Sociedade Cerro Azul Lida. outoJgada 
pela Portana MVOP n• ~.de 22 de abril de 1957, 
e renovada pelo Decreto n• 89.545, de 11 de abnf da 
1984, sendo mantKio o prazo residual de outolgll 

conforme Decreto de 10 de m&JO de 1991, para ax
pfonlr, sem dii8Jlo de excluaMdade, BBMÇO de 111-
dloddusão sonora em onda mádla. na cJdade de Cer
ro Largo, Estado do RIO Grande do Sul. 

PeJágrafo único. A exploraçAD do I8MÇO de 
radiodifusão cuJB outorga é rancwade por este dec:l.
to reger-se-á pelo Cóc:IJIIO Brasileiro da Telaconalni
caçlles, leJS subseqQentaa e seus regulamentos. 

Art 2" Este ato somente pncduzuá efeitos le
IJBI8 após dellberação do Congresso Nacional, ,_ 
termos do § 3" do art. 223 da Consbtuçio 

Art 3" Este 0ecre1o entra em VIQOI" na data da 
sua pubiJCBÇão 

BrasiiJB, 8 de JBn&lnc de 1997, 178" da lnda
pendãnc~a e 109" da RE:J)oAbllca. - FERNANDO 
HENRIQUE CARDOSO- S6rglo IICIIIJL 
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RADIO SOCIEDADE CEAhO AZUL LTDA. 
CGC.~~ ~· 8~-89~.75e/~JO~\\ 

AL'i'BRAÇAO COl'ITRA'l'ti.U. 

RDKBRD DIAS BAPTISTA, bras:~.le:~.ro, casado médico, res:~.dente e 
domiciliado na rua or. João Sebast:~.any n• 290, na c:~.dade de 
Cerro Largo-rs, com carteira de 1dent1dade sob n• 9021777157, 
expedida pela SSP/RS, :~.nscr:~.to no CPF sob o n• 006 521 
0!10/68: JOAo PIO FLACB, bras:~.leiro, casado, Dent:~.sta, com 
carteira de identidade sob n• 5001736081, exped:~.da pela 
SSP/RS, inscr1to no CPF sob o n• 081 064 440/15, res1dente e 
dom:LC1liado na rua Marechal Flor1ano n• 70004, na c1dade de 
Cerro I.argo-RS; CYRO BBRWAIIGBR, bras1le1ro, casado, 
professor, com carteira de :~.dentidade sob n• 9006322185, 
expedida ~ela SSP/RS, inscrito no CPF sob o n• 081 083 
070/15, res1dente e dom1c1liado na rua Coron"l Jorc;e Frano:z 
n• 8!18, na cidade de Cerro t.argo-RS: MARIA ALIC.U. • '-<-H 
BIIRIIAJIGBR, bras1leira, casada, aposentada, com car<o;,1ra da 
identidade sob n• 1007696675, expedida pela SSP/RS, 1nscr~ta 
no CPF sob o n• 309 689 410/87, residente e domiciliad:t na 
rua Coronel Jorge Frantz n• 858, na cidad~ de cerro L~:~o-RS 
a TBRBZIRHA BBRNARDBTB BARD, bras:~.leira, v1~va, do -=erc1o, 
com carteira de identidade sob n• 3019471857, expedida pela 
SSP/RS, inscrita no CPF sob o n• 309 668 090/68, res1denta a 
daaiciliada na rua coronel Jorge Frantz n• 955, na c1dade da 
Cerro Largo-RS, llnicos sóc1os componentes da soc1edade por 
cotas de responsabil1dade limitada que gira sob a denominação 
social c1e RADl:O SOCl:BDADE CERRO AZUL LTDA., estabelecida na 
rua Anunciaç6o stn•, no Morro do convento, na cidade de cerro 
LariJO-RS, devidamente consti tuida, com seus Ates 
constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio 
Grande do Sul em sessão de 29.08.56, sob o n• 91218, bem coao 
suas alteraç6es posteriores, sendo a ~lt1ma alteração 
contratual arquivada na mesma JUnta comercial sob o n• 
1.367.035, RBSDLVBK, da comum acordo, alterar o seu contrato 
social, mediante as seguintes cl6usulas e condições: 

CLAUSULA la. Em razão das determ1nações constantes da 
Medida Prov1sór1a n• 635, de 27.Q9.94, DOU de 28.09.94, que 
instituiu o REAL como novo p"ldrão monetar1o bras:..l,.1 :o, o 
cap1tal sac1al atu&l da ~D~ 26 119.~oc,oo (v1n~~ : seio 
-!.Lnaes, ce""--:~ ts •le7'~t!X·'~ :tl.: o:::-U7'3 ... .tvz.. a eai:z;,J, J& to~alm..antc: 
1n~eqra!izado, é convert1do à nova mueda, nesta data, 
mediante a sua div1sâo por CR$ 2.750,00 (do1s mil, setecentos 
a cinquenta cruze1ros reais), valor correspondente a 1 (uma) 
IRV na data de 30.06.94, resultando que o mesmo cap1tal 
ocial, agora já convertido e expresso em rea1s, passa a 
orrespondet· a R$ 9. 497, o o (nove mil, quatrocentos e noventa 

sete reais l , di vtdido em igual n~ero de cotas, valendo 
~ada cota R$ 1,00 (ua real). mant1da 1nalterada a sua 
distr1bu1ção entre os sóc1os. 

C:UWSULA 2a. - o cap1tal soc1al é elevado neste ato de R$ 
9.497,00 (nove mil, quatrocentos e noventa e sete rea1s) para 
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R$ 18.897,00 (dezoito mil, oitocentos e noventa e sete 
reais), mediante incorporaçãcp do saldo existente na conta 
Lucros em Suspenso, proporcionalmente entre os sócios, e a 
criação e subscrição de 4.500 (quatro m1l e quinhentas) novas 
cotas, conforme seque: 

a) aprove1tamento do saldo da conta 
~ucros em suspenso ••••••••••••.•.•••.•.••• R$ 4.900,00 

b) subscrição de novas cotas ••••...•.••.••.••• R$ 4.;oo,oo 
TOTAL ••...•••••••. r-: , . 400,00 

1--

CLAUSULA 3a O presente aumento do cap1tal social é 
inteqralizado pelos sócios, nesta data, da sequ1nte forma: 

&cliiEkD DXAS BAPrXSTA 
aproveitamento proporcional do saldo 
da conta Lucros em suspenso .•..................... R$ 697,00 

J0Ao PXO FLACH 

a) aproveitamento proporcional do saldo 
da conta Lucros em Suspenso •••••••.••••••••.••.•• R$ 2.106,00 

bl subscr1ção de novas cotas .•••••••••••.••.••.•• R$ J.Soo,oo 

CYROBERWAHGER 
a) aprove1tamento proporcional do saldo 
da r.o!'t21 t.n:::ros em suspenso .••.•••••.••.•.•••••••. R$ 699,99 

50•..:, ::::.: 
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MARIA ALI:CI:A FLACH BERWAHGER 
a) aproveitamento proporcional do saldo 
da conta Lucros em Suspenso •.••.•.•••.•.••••••••.• R$ 

b) subscr1ção de novas cotas •..••••••.••••••.•..•• R$ 

'l'EREZI:NHA BERHADE'l'E BARD 
aproveitamento proporcional do saldo 
da conta Lucros em suspenso ••••••••••••.••••••..•• R$ 

699,99 

500,00 

697,00 

CLAUSULA 4a. - os valores compostos à subscrição das novas 
cotas do capital social foram integralizados neste ato em 
moeda corrente nacional. 

CLAUSULA 5a. - Em razão do presente aumen~o de capital, passa 
a ser a seguinte a part1cipação dos sóc~os no capital social 
da Sociedade, já agora no valor total de R$ 18.897,00 
(dezoito mil, oitocentos e noventa e sete reais), e já 
totalmente integralizado: 

cotas val.or 
HOMERO D.BAPTISTA •••••••• 2.048 ••••••• R$ ••• 2.048,00 
JOIO P.FLACH ••••••••••••• 9.687 ••••••• R$ ••• 9.687,00 
CYRO BERKARGER .•••••••••• 2.557 ••••••• R$ ••• 2.557,00 
MARIA A.BERWANGER •••••••• Z.557 ••••••• R$ ••• Z.557,00 
TEREZXHBA B.BARD ••••••••. 2.04R,,,,, •• R$ .•• 2.048.00 

~AXS ••...•••••••• 18.897 ••••••• R$ •. ~8.897,00 

CLAUSULA 
social e 
presente 

presente 
quantas 

6a. - As demais cláusulas e disposições do contrato 
suas posteriores alterações não modificadas pelo 

instrumento, permanecem em plena vigência. 

E, por estarem justos e cont~atados, assinam o 
instrumento de alteração contratual em tantas vias 
nec .. ssãri:'!.s ;;:t.::a o:.rquivamer.to na egrégia .Junta 
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Comercial 1o Estado do Rio Gra-,da do sul e arova entre a" 
· l'ld.:"~._!ll, jun~:---nt:.e ~\Jlil "'::= ~S:t.PJt~Unhas ;_:t~~=umentiirl a~ 

cerro Largo, /4 de e?rJfvbnJ o& /d#'i. 
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PRO.JETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N.t53,DE1 .. 

(n.• 514197, 1111 Clmara dos Deputadoll) 

Aprava o Mo que ranove a -
aio de R6dlo Colonial LtdL pm1 explcnr 

-· de ..-lodlfulllo - - ondel llllidlll na cldllde de Trila de Maio, Emdo 
cio Rio ar.nde do SuL 

O Congresso Naclanal decreta· 
Art 11 FICB aprovado o ato a que se rwtara o 

Decreto lln. •. de 20 de llln&IIO de 1997, que renova 
por dez anos, a partor de 11 da ma10 de 1994, a ou
torga dalenda à Réd1o Colonial Uda. para explorar1 
sem dlraito da eliiCiusovidada, S81Y190 de radiOdifusãO 
sonora em onda médoa na c1deda da Três de ma10, 
Eatade de Roo Grande de Sul. 

Art. 2" Esta Decrato Leg1sla1Ml entra em vogal' 
na data da sua publoaoçlo. 

MENSAGEM N.1 128, DE 1887 

Senhoras Membros de Congresso NllCIOnal, 
Noa l8m'lo8 de artigo 49, InCISO XII, combrnado 

com o § ~ do artigo 223. da Consbluoçio Federal, 
.ubmelo à aptBCIIIÇáo de Vossas E'J CllêiiCIBII, 
acompanhado de ExposiÇão da MoiMls de Senhclr 
Minoslro de Estado das Comunocações, o ato cons-
111n18 do Decreto de 20 de ]Bnlllro de 1997, que "Re
._.a coucessão da Rádoo Colonoal Lida, para ex
plorar S8IVIÇO de radiOd~usão sonooa em onda mé
dia. na Cidade de Três da Maoo, Estado do Roo Gl'lllll
dado sur 

Brasnoa. 22 de ~&nelro de 1997 - Ferllando 
tt.nrlque CBrdaao. 

EMN 1 277/MO 

Brasiloa, 16 de dezembro de 1!1116 

Elalanttsson'IO Senhor P16Wda118 da Rep(lbbo 
Submelo à consldaraçio de Vossa Excall,.._ 

o incluso Pra c asso AclmllliBioaiMl n. • 
537110.000138194, em que a Rádoo Colonoal Lida., 
solocda 1111-.çáo da oanceaaão para moplorar &a~~~
ço de radiOdifusão sonora em onda m6dia, na cldaae 
de Trle da Maoo, Estado do Rio Grande do Sul, eu
IDnZ.ada oonlonne Portaria n. 1 189, de 25 de leYalitt
ro da 1956, cuja lllbma oanovaçAo ooomau nos ter
moe de Decfalo n.• 89.629, de 8 de maoo de 1984, 
publicado no Dl6rio Ollclal da Unoão da 9 sua.e
qlle-. por dez anoe. a partir de 1° de maoo de 
1984, CUJO poazo reSidual da outorga 101 mantido pelo 
Decreto da 1 o de rnaoo da 1991 

2 Observo que o ato de outooga ong1nal elltá 
amparado JUndocarneme, considerando as dospoaoçõ-

as contidas na Le1 n ' 5. 785, de 23 da 1unho de 
1972, e no Decre1o n 1 88.066, de 26 de 1Bne1ro de 
1983, que a regulamentou. que conalderam como 
defendas os pedidoS de renovação requendcs na 
forma deVIda e nio dec1d1dos ao ténmno de prazo 
de vogênaa da co~são ou perrnJBSão, sendo, por 
osao. adrrutodo o fui"'CCInamento precáno das estaçõ
es, mesmo quando exp1radas as raspecbvas outor
gas 

3. Com estas observaçlles, líCito é se concluor 
que a tenmnação do prazo da outorga ou a pendln
coa de sua oanovaçlo, a curto ou longo prazo, não 
dehtrrmna, n-namente, a aXbnção de servoço 
pnllllado, podando o processo da renovação ser ulb
mado. 

4. Em sendo renovada a outorga em apreço o 
ato corresponda- devera ass1nalar que a ranova
çAo oconera a partir de 11 de maoo de 1994. 

5. Nassa conlonnodade, e em observAncoa ao 
que dJSpilem a Le1 n. • 5 785, de 1972, e seu Regula
mento. Decreto n. • 88.066, de 1983, submeto o as
sunto à supenor consideração de Vossa E-'tnaa 
para daasio e subcomossão da maténa ec Cong-
so Nacoonal, em curnpnmento ao § 3" de artigo 223 
da Consttlulção. 

RespelloBBmente, - Urglo Mo11a, M1mstro de 
Estado das Comunlt'8ÇÕIIS • 

DECRETO DE 20 DE JANEIRO DE 1997 

Renova a C0111lll8io ela R6dlo Colo
nial Ltda, para explorar - wf9o de radlo
dlfullio 110110111 em onda média, 1111 cidade 
de Tre. de Maio, Estado cio Rio Grande 
elo Sul. 

O PniSidente da RepubliCa, no uso das atnbuo
çilea que lhe conferem os arts 84, IIICI80 IV, e 223 
ela Consliluoção, e nos tennos do art. 6", II"'CCSS I, do 
0ecntto n • 88.066, da 26 de raneoro de 1983, e ten
do em VISta o que consta de Processo AdmlnostraiMl 
n.• 53790.000138/94, decreta: 

Art. 11 FICB renovada, de acordo com o art. 33, 
§ ~- da Le1 n.• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 
dez anos. a panor de 11 de m1110 de 1994, a oulolga 
defenda à Réc110 Colonial Lida., pe:a Porta na n. 1 

189, de 25 de feve1111ro de 1955, e renovada pelo 
Decreto n • 89.629, de 8 de maoo de 1984, sendo 
mantido o poazo rea1duel da outorga confonne De
crato da 10 de rna10 de 1991, paoa explorar, sem di· 
reiiO da exclusiVIdade. servoço de radooddusão sono
ra em onda media, na adada de Três de Ma1o, Esta· 
do do Roo Grande de Sul .. 
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• Parágrato uniCO. A explOração do serviÇO de 
radiOddusão, CUJB outorga é renovada por este De
creto, reger-se-a pelo Códogo Brasoleoro da Telaco
munociiÇÕBS, Iaos subsaqüentes e seus regulaman
tae. 

AI\ 2" Este ato somente produzorá eledos le
guo após de•beração do Congresso Nacoonal, nos 
tremoa do § 31 do art. 223 da Constotuoção 

Arl 31 Este decreto entra em vogar na data da 
sua pubtocação. 

Brasíloa. 20 de Jane oro de 1997, 176" da lllde
pendêncoa e 109" da Republoca. - FERNANDO 
HENRIQUE CARDOSO- Sjrgio Moita. 

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 
ConsuHoria Jurídica 

PARECER CONJURIMC N 1 493196 

Referâlncla: Processo n. • 53790.000138194 
Origem: Delegacoa do MC no Estado do Roo Grande 
do Sul 
lnlllrea88da: Rádoo Colonoal Ltda 
Aaaunto: Renovação de outorga 
Em- : Concessão para executar seMço dera
diodifusão sonora em onda media, CUJO prazo teve 
seu termo tonal em 1° de maoo de 1994. Pedido apre
sentado tempestovamente Regulares a sotuação tec
noca e a VIda socoetána. 
Concludo: Pelo defenmento do pedido 

1 A Rédoo Colonoal Lida , concessoonana do 
seMÇO de radooddusão sonora em onda·medoa, na 
cidade de Três de Maoo, Estado do Roo Grande do 
Sul, requer a renovação do prazo de vogêncoa de sua 
permiSsão, cuJO termo tonal ocorreu em 11 de maoo 
de 1994. 

2. Medoante Portana n. • 189, de 25 de fevereoro 
de 1955, too autonzada a perrnossão à Rádoo Colonoal 
Lida., para explorar o seMÇO de radooddusão sonora 
em onda médoa. na codade de Três de Maoo, Estado 
do Roo Grande do Sul, tendo passado para a condo
ção de concessoonána em vortude do aumento da po
têncoa autorizado para os seus transmossores. con
forme Portana n.• 5.210, de 21 de setembro de 
1976, do Doretor da Doretona Regional do Dentei em 
Porto Alegre/AS. 

3. A conces&áo foo renovada da úboma vez pelo 
prazo de dez anos, a partir de 1° de maoo de 1984, 
confomoe Decreto n.• 89.629, de 8 de maoo de 1984. 
publocado no Diário Oficial da Unoão de 9 subse
quente, CUJO prazo resodual da outorga foo mantodo 
pelo Decreto de 10 de rnaoo de 1991 

4 O Códogo Brasoleoro de Telacomunocações, 
onstotuldo pela Leo n • 4 117, de 27 de agosto de 

1962, estabelece prazo de outorga de 10 (dez) anos, 
para o servoço de radoodofusão sonora, e de 15 (qwn
zel anos para o servoço de televisão, que poderão 
ser renovados por períodos sucessovos e iguaos (art. 
33 - § 3"). períodos esses mantodos pela aluai Cons
totuoção (art. 223- § 5"). 

5 Por sua vez, o Regulamento dos Serviços de 
RadiOddusão, aprovado pelo" Decreto n" 52.795, üa 
31 de outubro de 1963, declara 

"Art.27. Os prazos de concessfo e per
mossão serão de 1 O( dez) anoe para o servi
ço de radooddusiO sonora e de 15(quonza) 
anos para o.de televiSão. • 

6 De acordo com o artogo 41 da Leo n" 5. 785, 
de 23 de JUnho de 1972, as erotodades que deseJa
rem a renovação do prazo de sua outorga, deverão 
dmgor requanmento ao órgão compatente, no parlo
do compreendido entre o 6'(sexto) e o 3"(tarceiro) 
mês antenores ao térrnono do respectivO prazo. 

7. O prazo de vogêncoa desta permossão
seu termo final em 1° de maoo de 1994, Endcl que o 
pedodo de renovação too protocofozado na Delegacoa 
do MC no Estado do Roo Grande do Sul, em 24 de 
taneoro de 1994, tempestovamente, portanto. 

B A renovação deverá ocorrer a partir de 11 de 
maoode 1994 

9 A pebcoonána tem seus quadros socoetáno e 
doretovo aprovados pela E.M n" 120189 - GM, de 28 
de agosto de 1989, com as seguontes composlçOes: 

Cotistas Col8a 

Ana Cnstona Dockhom 175 

Bruno ROQeno Dockhom 145 

Gerda Dockhom Harzheon 80 

Théo Kuno Dockhom 40 

Ench EMn Kettner 20 

Edobaldo Stoelameor 20 

Luoz Cordenonso 20 

Total: 11011 

QUADRO OIRETIVO 

Bruno Rogéroo Dockhom- Doretor Adm ... aballw 
Ana Cnstona Dockhom- Secratmia 

1 O Vale ressaltar que, durante o período de vi
gênCia da outorga, a entidade roão solrau advaltêncla ou 
qualquer penalidade, conlorme se venfica às 11 34. 

11 A emossora se encontra opatando regular
mente dentro das caracterist1CBSI*=nlc:8a que lhe fo
ram atnbuodas (11.33). 
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12. É regular a Situação da concessoonána pe
rante o Fundo de FISCalização daS Telacomumcaç6-
es - FISTEL, consoante 1nfonneção de ft 39 

13. A outorga ongmal aatá amparada Jundlcat
mante noe tannoe do que diSPiie a Le1 n. • 5. 785, da 
1872, e o Decreto n.• 88.066, de 1983, eos que o pe
dido de sua rai'ICMIÇio fo1 aprasentaclo na forma da
VIda e no P18ZO legal e com a documantaçlo h6bH 

14. Nos tannoe da 181, o pedido ter-se-á corno 
dedellfelanciKiolo, pcxquento não decidido ao termo da -
peciiVa conccessio ou pann1sslo, sendo perrmbdo o 
funciOnamento em caréter precáno, dos SBMÇDS ou
torgados e não l'llriOII8dD& em tempo hábol, concluin
do. desta fonna, que a tarm1nação do prazo da per
llliBSio ou a pendênaa da sua ranovação. a curto QU 

longo prazo, não deblrrn1na, necessanamente, a ex
tinção do UMÇD pn~~~taclo. 

15. Med-o exposto, op1no pelo defenmento 
do ~o e sugwo o encamnhamento dos aU1Ds ., 
Ex. Sr. M1111Biro da Estado das ComuniCBÇÕIIjS. 
-panhados da mnuta dos ates própnos - ExW-
81Vi0 de Motivos e Decreto - com VIStas ao encanlll· 
nhamento ao El c alantlssmo Senhor Presidente llla 
República, autondade competente para conhecer e 
deCidir do pedido. 

16. Postenorrralle, de acordo com o art. 223. 
§ 3" da Constnução, a rna1ána develá ser apraclllda 
pelO Corlgi8SSO Nacional, a hm de que o ato de ,._ 
novaçAo possa produzir seus efeitos legaiS. 

É o Paracar "aub censura". 
Braallla, 11 de novembro de 1996 - llná ca.r

gel Aoeado, AssiStente JurldiCD 
Aplovo Submeto ao Sr. Consuhor.JurídiCO. 
Braaila, 11 de novembro de 1996.- Aclalzlra 

França ac.r.. • Lucca, Coordenadora de Comu
nicaç6es 

(À Cotrlr5do ds Educação) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
NIN,DE1188 

(tP &151V7, na Clmara doa Depullldoe) 

._ o aiD que nanova a pemila
do Ou'N'gldl ii SPS RAdio e PullllclcllfiM 
Lida. .... uplorar, - dlniiiD de ........ 

alvldade, -· • radlodlfualo IICIIIicn 
- 11 1qlllnllla modulaM na ciciada • T-. lallldo do Alo GranM do Sul. 

O Cong,_ Nac101181 daCrala: 
Art 1° FICB apnNedo o ato a que se 191...- a 

Portana n" 1 572. de 14 de -mbro de 1996, que 
Jenova por dez anos, a partir de 30 de setambrd de 

1993, a perrnossão outorgada à SPS Rácloo e PIMD
dade Lida. para explorar, sem dii'SIIO de exclusMda
de, seNIÇO ae rad1odifusio sonora em fJeqüência 
modulada na cidade de Tomas. Estado do R10 Gran
de do Sul 

Art. 2" Este Dec1810 leg1slatNO entra em VIgor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM H" 2M. de 11117 
(Do Poder Executivo) 

Senhon!S Membros do CongJesso Nac1onal 
Nos termos do albgo 49, InCISO XII, combinado 

com o § 3° do albgo 223, da ConsbiUIÇiio Federal, 
submeto a api'IICI8Ção de Vossas Excelêi'ICIBS, 
acompanhado de ExposiÇAo de Mobvos do Senhor 
Ministro de Estado das Comumcaç6es, o ato c:ons
- da Portana n• 1.572, de 14 de novembro de 
1996, que renova a JWrrn não outorgada ii SPS Aá· 
diO e PubliCidade Lida para explorar, sem d11elto de 
exclusiVIdade. seMÇO de radiOdifusão sonora em 
fJeqOênaa modulada na adade de Tomas, Estado do 
Roo Grande do Sul. 

BrasRoa, 28 de feve181ro de 1997 - Fernando 
tt.nrtque~. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 221/MC, DE 14 DE 
NOVEMBRO DE 1996 DO SR MINISTFIO DE 
ESTADO DAS COMUNICAç0ES 

Elu:elantlsslmo Senhor P-.denta da Repflblica 
Submeto ii apracoação de Vossa ExcelênCia a 

onclusa Portana n• 1.572, de 14 de -.obro de 
1996, pela qual r&IIOWII a permiS8áa outorgada ii 
SPS Rád10 e PubliCidade Lida., pela Portana n• 188, 
de 28 de setembro de 1983, publicada no DMrto 011-
clal da Unoão em 30 subsequente. para explorar ur
VIÇO de radiodifusão sorJOra em freqiillncla modula· 
da, na codade de Tomas, Estado do Rio Grande do 
Sul 

2. Os órgãos competentes deete M1n1st6rio 
manifestaram-se sobre o pecl1do, considerando-o 
mstruldo de acordo com a leg1slaçlo aplicável, o 
que me levou a defenr o requerimento de reno
vação. 

3 Esclai8ÇO que, noe tannoe do § '.f' do art. 223 
da ConsbtUIÇio. o ato de 18novaçio BIOIII8nle produ
Zirá efellos legBIS apos del1beraçio do Congrasao 
NaciOnal para onde soliCito seta ellCBITIInhado o rafe. 
ndo ato, acompanhado do Processo AdmonostratM> 
n" 50790000607/93 que lhe deu ongem 

RespeitoSamente, S6rglo Molte. MiniStro da 
Estado daS ComuniCBÇÕ88 
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QUADRO DIAETIVO 

Nome Cargo I 

Sebasbão de Assos Pereora Doretor-Geral 

Odoléoa da Solva Hora Dilelor-Comerooal 
O.rtene Teoxeora da Silva Doretor-Técnoco 

9. A emossora se encontra operando regular
mente, dentro das característocas técmcas que lhe 
foram atnbuídas, conforme mencoonado às fls. 29 

1 O. É regular a SIIUação da permossoonana pe
rante o Fundo de Foscallzação das Telecomumcaçõ
es- FISTEL, consoante onformação de fls. 31 e 32 

11. Consullado o Cadastro Nacoonal de Aadoo
dlfusão, venficou·se que a entodade, seus sácoos e 
dongentes não uRrapassam os limites foxos pelo arto
go 12 e seus paragrafas, do Decreto-Leo n• 236, de 
28 de fevereoro de 1967 

12. Fonalmente, observa-se que o prazo de vo
gilncoa da outorga deverá ser renovado a partor de 
30-9-93. 

Conclusão 

Do exposto, concluímos pelo defenmento do 
pedKio, sugenndo o encamonhamento dos autos à 
Coordenação de Ouforgas, do DNPV, para submos
slo do assunto ao Senhor Doretor do Departamento 
Nacoonal de Servoços Privados 

É o perecer "sub-censura• 
Porto Alegre, 14 de dezembro de 1993 - AI• 

xandre Danton Garslu Rodrigues, Chefe do Servo
ço JurídiCO OAB/33541 

De acoodo. 
Encamon~se ao DPOUT, solocllendo a foneza 

de dar prosseguomento. - Yapir Marotta, Chefe da 
DMsão de Comunocações. 

H-DoMérito 

4 O Códogo Brasoleoro de Telecomunocaçóes. 
onsllluído pela Leo n• 4 117, de 27 de agosto de 
1962, estabelece os prazos de 1 O (dez) anos para o 
servoço de radoodHusão sonora a 15 (quonze) anos 
para o servoço de teleVISão, que poderão ser renova
dos por penados sucessovos e oguaos (art 33, § 3") 
períodos esses man1lclos pela aluai Cor-.oção (art. 
223 § 5") 

5. Por sua vez, o Regulamento dos Servoços de 
Radoodriusão. aprovado pelo Decreto n• 52.795, de 
31 de outubro de 1963. declara 

• Art 27 Os prazos de concessão e 
permossão serão de 1 O (dez) anos para o 

servop de radoodriusáo. e de 15 (quonze) 
anos para o de te~v1são• 

6 De acordo com o artogo 49 da Leo n• 5 785, 
de 23 de JUnho de 1972, as ermdades que deseJB
rem a renovação do prazo de sua outorga, deverão 
dongor requenmento ao orgão competente, no pano
do compreendodo entre o 6" (sexto) e o 3" (terceoro) 
mês antenor ao termono do respecbvo prazo. 

7 O prazo de vogêrocoa desta permossão teve 
seu termo tonal doa 30 de setembro de 1993, portanto 
começou a vogorar em 30-9-93. com a publocação do 
ato coroesponaente no Diário Oficial de 30-9-93 

O pedodo de renovação da outorga, ora em 
exame, loo protocolizado nesta Delegecoa no doa 14-
6-93. dentro. IX) os. do prazo legal (11. 1) 

8 A requerente tem seus quadros socoetano e 
dorellvos aprovados, respectovamante, pela Portana 
n• 166 de 28-9-83, com a seguonte composiÇão: 

Cotistas Cotas Valor em 
CrS 

Sebastoáo de Assos Pe- 600 600.000,00 
reora 

Odoléoa da Silva Hora 600 600 ooc ·'-
Doriene T eoxeora da Sol- 600 600.000.00 
va 

Clovos Weber Rodn- 600 600.000,00 
laues 

Total 2.400 2.400.000 00 

MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES 
Delegacia no RS 

Parecer. n • 047193 - SEJURIMCIRS 
Relerincia: Processo n.• 50790000607/93 
Origem: DMO/DTRIMCIRS 
Assunto: Renovação de outorga 
Ementa: Peomossão para executar servoço de radoo
dlfusão sonora em FM CUJO prazo teve seu temoo fi
nal em 30-9-93. 

na 

Pedido apoesentado tempestovamente. 
Regulares a sotuaçio tecnoca e a VIda socoetá-

Conclusio: Pelo defenmento 
SPS RadiO e PubliCidade Lida . pennossoonana 

-1<> servoço de radooddusão sonora em FM ne cidade 
de Toroes, Estado do Roo Grande do Sul, requer re
novação do prazo de vogérocoa de sua permossão, 
CUJO termo tonal correu em 30-9-93 
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1-0aF-

1 Med1B11te Portana n • 166, de 28 de Hlern
bro de 1983, fo1 autonzada permiSSão a SPS Rádio 
e PubliCidade Lida. para explorar, por 1 o (dez) anoa 
o sennço de radiodifusão sonora em FM, na Cidade 
de Tonas, Estado do R10 Grande do Sul 

2. A outorga em questão começou a VIgorar em 
30-9-83, data de pubiiCIIÇão da portana de perrn&o 
slo no Dl6rio Oficial. 

3. Cumpre rasallar que, durante o perlodo da 
pennisslo, a entidade não eofrau qualquer pena ou 
advertêncl&, conforme se verifiCa na Informação pro
cedente do Departamento de FliiCIIIIZação daS Co
muniC8ÇÕ8S, as !Is. 38. 

(À Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Jilll &&, DE 1198 

(N" 516197, na Cêrnara doll Deputados) 

Aprove o ato ... renova • .,..,,...,_ 
aio dll Rildlo Plon8lra St6nlo Uda ..... 
aplolv, ..,. direito da ucte1atllda..., 

-· da l'lllllodlludo - - .... qiilncla maduiMia, Enleio elo Rio GrMda 
do Sul. 

O Congresso Naaonal deenlla· 
Art 1• FIC& aprovado o ato a que se telera a 

Portana n" 2.075. de 16 de dezembro de 1998. que 
renova por dez anos, a pamr de 1° de rT8IO de 1994, 
a pei'ITIISSão da RádiO Poonetra Stéreo Lida. para llx
plorar, sem duetto de exclueMdade, servço de ,._ 
dlodlfusão sonora em freqQênciB modulada na cida
de de Porto Alegre, Estado do Roo Grande de Sul. 

Art. 2" Este Decreto leglslatMJ enlra em ..gor 
na data de sua publicação 

MENSAGEM Nll 272, DE 1117 

Senhores Membros de Congresso Nacoonal, 
Nos tennos do artigo 49, lllCIBO XII, c:ombollldo 

com o § 3" do artigo 223. da Consbtuçio Fede!&~, 
submeto à aprr~ação de v- Fxc allncills, 
acompanhado de ExposiÇio de MotiW8 de Senhor 
Ministro de Estado de& Comumc:açlles, o ato COIIS· 
tente da Portana n• 2.075, de 16 de dezembro de 
1996, que renova permiSsão da Rlldoo Plonetra $fé. 
reo Lida., para explorar, sem d11811o de IIIICiuSMIIa
de, &ei'IIIÇO de radiOdifusão sonora am freqUência 
moclullada. na cidade de Porto Alegre, Estado de RIO 
Grande do Sul 

Brasil!&, 4 de março de 1997. - Femlllldo 
Henrique Cardc&o. 

EM N" 287/MC 

Braslloa. 16 de dezembro de 1998 

Excalenllselmo Senhor Presidente da Rapúbbca. 
Submelo à apraaação de Voasa Elocalênaa a .,_ 

c:lusa Porlana ri' 2.075 de 16 de dezaniboo de 1996, 
pela quai18110W11 a per ão da Rédoo Plonan. Slénlo 
lJIIa; ongNIWI&II8 outorgada à R6dio ClARa de Gra
.-; Lida., madianlll a Portane MVOP ri' 672. de 25 de 
iiCMIIUbro de 1958. lr8nsfanda para SA R6dio Jomal 
do llniiM, posl&iiomeote Rádio Jomal do Blasl LIIW., 
pela Porlana MC n" 76, de 20 da pn1110 de 19711, renDo 
VBda pela Portana MC n• 115, da 29 da...., de 19114, e 
baillf&uda para a raquerenla pela Portane ri' 138, de 20 
de ,..ho de 1992, para uplorar S8NÇo de l8liodilusiD 
aonora am freqilllnaa modulada na CldiKie de Porto Ale
gra, Estado do Rio Grande do Sul 

2. Os otgãos competentes des\e Mlnisténo ma
ndaaterarn-se sobre o pedido, COI1IIIdarando- ona
truido de acorde com a legislação aplicável, o que 
me levou a delenr o raquenmento de renovaçlo 

3. Esc:1aJe9o que, nos termos de § 3" do art. 223 
da Conslltuoçio, o ato de renoii&Çio aorta11e produ
za efeilos legaiS após deliberaçAo do Congresso 
Nacoonal, para onde soliCito S8IB e~ o .... 
lendo ato, acompanhado de Proc e r o Admomstrabvo 
n" 53790.000071194, que lhe deu ongern. 

RespeiiOIIIImellle. - S*glo liaM, Mmostro de 
Estado das Comunocações. 

PORTARIA Nll 2.076 
DE 16 DE DEZEMBRO DE 1 .. 

O Mtmstro de Estado das Cornuntc:a9Ces. no 
uso de suas atribuiÇÕeS. conforme o dlspo&to no art. 
fi', inCiso 11, do Decreto n• 66.066, de 26 de ~ro 
de 1983, e tende e v- o que consta do ProcnaC" 
ri' 53790.000071/94, resolva 

Art 1° Renovar de acordo com o art. 33, § 3", 
da LBI n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez 
arma, a partir de 1• de 1111110 de 19114. a pa11 I c 
paa explorar, sem direito de lllldusNidade. S11MfiX1 de 
radiDdilusio soncn em fnlqOênaa modlllllllll, na ade
de da Porlr Alegra, Estado do RIO Granle do ~ ou
tlllgllda OiogH- à R6dio Cultula de G..-1 
Lida. pela Portana MVOP ri' 672, de 25 de I1CMII11blo 
de 1958, tran&lenda para S.A RádiO Jornal de!. Braolil, 
poate1101 ma de Rádio Jornal do 8111811 Lida., oonlorma 
Portana MC ri' 16. de 20 de 111'18110 de 1976, renovada 
pela Portana MC n" 115, de 29 de ma10 ele 19114, a 
translanda para a Rãcloo P10netra Stérao Lida., pela 
Portana ri' 138. de 20 de JUlho de 1992, publicada no 
Dl6rlo Ollclal da Unoão de 24 subsaqOente 
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Art. 2" A exploração do seMço, CUJa outorga e 
renovada por esta Portana reger-se-á pelo Cód1go 
Bras1ie1ro de T elecomumcações, leiS subsequentes e 
seus regulamentos. 

Art. 3° Este ato somente produzira efettos le
gaiS após deliberação do Congresso NBC1011al, nos 
termos do § 3" do art. 223 da Constttuição. 

Art. 4° Esta Portana entra em v1gor na data de 
sua publrceção. - S6rgro Motta. 

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 
CW.ultorla Jurfdlca 

PARECER CONJURIMC N• 559196 

Aeferilncla: Processo n• 53790.000071194 
Orlgrn: Delegacra do MC no Estado do RIO Grande 
do Sul. 
lnlllr eeda: Rádio P10ne1ra Stéreo Lida. 
Aaaunto: Renovação de outorga 
En.nta: Pemussio para executar servrço de radio
difusão sonora em frequência modulada, CUJO prazo 
teve seu termo !mal em 1°-5-94. Pedido aprasentado 
ternpesbvamente. Regularas a Situação técniCa e a 
VIda SOCHI!ána. 
Conclwlio: Pelo defenmento do pedido. 

A RádiO P101181ra Stéreo Uda., peiiTIISSIOnána 
do seMÇO de radiOdifusão sonora em freqiiãi'ICIB 
modulada, na c1dade de Porto Alegre, Estado do R10 
Grande do Sul, requer a renovação do pl:llZO de VI· 
gênc1a de sua penn1ssão, CUJO termo f1nal ocorreu 
em 1° de ma10 de 1994 

2. Compulsando os assentamentos cadastl&ls 
constantes do Cadastro Nac1onal de RadiOdifusão, 
venfiCBmos os seguintes regiStras: 

- mediante Portana MVOP n• 672, de 25 de 
novembro de 1958, f01 outorgada penniSsão à Réd10 
Cuftura de Gravata! Uda., para explorar o servço de 
radiOddusão obJeto do pletto do presente processo; 

- postenonnente, oonfonne Portana MC n• 76, 
de 20 de JBf181ro de 1978, fo1 essa permssão trans· 
fenda para a SA Réd10 Jomal do BraSil (após, Rá· 
d10 Jomel do Bras11 Lida ); 

- oonsta oomo úlbma ~enovação dessa outorga 
a piOIIIOVIda, pelo prazo de 1 O (dez) anos, a perbr de 
1° de maJO de 1984, pela Portana MC n" 1 15, de 29 
de ma1o de 1984, publicada 1n DOU de 31 segu1nte, 

- após esse evento, lo1 novamente a penniS· 
são transfenda, oonsoante Portana MTC n• 138, de 
20 de JUlho de 1992, desta falta, para a Réd10 PIO
neira Stéreo Lida., que requer a renovação que "·a 
passamos a anahsar 

3 O C6d1go Bras1le11o de Telecomunicações. 
1nSblu1do pela le1 n• 4 117, de 27 de agosto de 

1962, estabelece prazos de outorga de 10 (dez) 
anos, para o seMço de radiOdifusão sonora. e de 15 
(qu1nze) anos para o seMÇO de televiSão. que pod&
rio ser renovados por períodos sUOIISSIVOS e IguaiS 
(art. 33, § 3"), períodos esses manbdos pela aluai 
Constttulção (art 223, § 5"). 

4 Por sua vez, o Regulamento dos ServiÇos de 
RadiOdifusão, aprovado pelo Decreto n• 52 795, de 
31 de outubro de 1 963, declara: 

Art 27. "Os prazos de ooncessão e 
penniSsão serão de 1 O (dez) anos para o 
seMÇO de radK>dlfusão sonora e de 15 
(qu1nze) anos para o de teleVIsão". 

5 De acordo oom o artigo 4• da Let n" 5. 785, 
de 23 de JUnho de 1972, as enbdades que deSeJa· 
rem a renovação do prazo de sua outorga deverão 
d1ng11 requenmento ao órgão oompelente, no perío
do compreendido entre o 6" (sexto) e o 3" (tercetro) 
mês antenor ao ténn111o do respecbvO prazo 

6. O prazo de VIgência desta penn1ssão teve 
seu termo final d1a 1 "-5-94, sendo que o ped1do de 
renovação 101 protocolrzado naquela delegacia em 
12·1-94, tempestivamente portanto. 

7. A ~anovação deverá ooonar a parbr de 1 • de 
maJOde 1994 

8. A outorga está amparada JUndiCBmente nos 
tennos de que d1sp6em a le1 n" 5. 785, de 1972, e o 
Dec1810 n• 88.066, de 1983, &IS que o pediCio de sua 
renovação f01 apreeentado na fonna deVIda, no pra
zo legal e oom a documentação hábil. 

9 NCIS tennos da '"'· o pedido ter-se-á oomo 
defendo, porquanto não dec1d1do ao tenno da res
pecbva concesio ou penniSSão, sendo penntt1do o 
lui'ICionamento, em caráter precá.no, dos seMÇOS 
outorgados e não ~anovados oom tempo hábil, con
cluindo-se, dessa fonna, que a tenmnação do prazo 
da penniSsão ou a pendência da sua renovação, a 
curto ou a longo prazo, não delenmna, necessana
mente, a exllnçêo do seMÇO prestado. 

10. A pabelonána tem seus quadros soc1etáno 
e d118bvo apiOVIIdos pela Pcxtana n" 305, de 17-12·91 
e Decl8to n• 13.574, de 14·1 Hl6, com as seguintes 
composiÇões. 

Catlstaa Cotas 

Carlos Eduardo Shnelder Mel· 2400.000 
zer 

Marcos Ramon Dvoskln 2400000 

Marcelo S1rotsky 1 200.000 

Total: 6.000.001 

S6cios-Gersntea- Marcos Ramon Dvoskm 
Marcelo S1rotsky 
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11 Vale ressaltar que, durante o periodo de VI· 
gêncla da outorga a enhdada não sofreu qualquer 
advelêncl8 ou penalidade, conforme se venflca dos 
assentamentoa cadaslraos. 

12. A iii111SSOra se encontra operando regular
mente, dentro das caracterisbcas lécniCBS que lhe 
foram atnbuídas (!Is 26). 

13. É regular a sduaçAo da permossiCXIéna pe
rante o Fundo de FISCIIIIZIIÇilo das Teleconuncações 
- FISTEL, consoante informaçio de fts. 26. 

14. Med1B11te o exposto, op1no pelo defenmento 
do pedido e sug1ro o encam1nhamento dos autos 
aco~hados da rmnuta doi atoe próprios - Expo
siÇão de Motivos e Por1ana - ao Exmo Sr. Ministro 
de Estado das Comun1CBÇ6es, autondade compe
tente para conheosr e decld1r do pedido. 

15. Poateuormente, de 8COido com o lllbgo 223, 
§ 3", da ConstituiÇão Federal, a maténa deverá aer 
api8CIIlda pelo Cong188110 Naaonal, a IIm de que o 
ato de I8IIOVIIÇáo posse produzir seus alenos legais. 

É o Parecer 8Ub cen.u111. 

Brasü18, 27 de novembro de 1996.-11116 Gur-
gel R-.!o, AssiStente Jurid1o 

Deacoldo. 
A consideração do Sr Consuhor..luridiCO. 

Brasül8, 27 de novembro de 1996. - Acllllzlra 
F111nca s- de Lu-, Coordenadora. 

(A Cormssão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
ftii51,DE1198 

(NR 517117, na Clme111 elos Depu~Has) 

A..-. o mo q• IIII'IOVII a concea
llio da R6dlo Eatlncla Lida., para exploo 
- aan.1ço da racllodlfuaio -. am 
onda mHia na cldacla da Slo ~ 
Eat8do de lllnas Garala. 

O Congn111110 Nacional decreta 

Art 1• FICB aprovado o ato a que se lefere D 
iJecreto sln'. de 12 de março de 1997, que renova 
•lOr dez anos. a parbr de 1° de ma10 de 1994, a con
assão da RádiO Estinc111 Lida., para explorar, sem 

J11aoto de exclusMdade, seMÇO de radiodifusão so
IOra em onda medlll na Cidade de São Lourenço, 
Estado de M1nas Gera1s 

An 2• Este Decreto LegiSlativo entra em VIgor 
na dala de sua publicação 

MENSAGEM N• 343, DE 1997 
(Do PodAr Executivo) 

Senhores Membros do Congresso NaciOnal 

Nos termos do an1go 49, IIICISO XII, combinado 
com o § 3° do art1go 223, da ConetrtuiÇáo Federal, 
submeto à apreaação de Vossas ExU!Iêuaas, acom
panhado de Exposoção de MobiiOS do Senlx.r Ministro 
de Estado das CcmulliCBÇÕeS, o ato ~ do De
creto de 12 de março de 1997. que "Renova a concas
lliio da RádiO Eslênaa Uda .. para explolar SIIMÇO de 
radtodtfusiio sonora em onda médta. na c:tdllde de Slo 
Lourenço. Estado de M1nas Gera1s". 

Bras1ha. 17 de março de 1997 - Femllndo 
Henrique C8rdoeo 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 46/MC, DE 10 DE 
MARÇO DE 1997. DO SENHOR MINISTRO 
DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES 

ExcelentiSSimo Senhor Prasldenle da Aepúbhca. 
Submelo a consideração de Vossa E>alalêl Dt o 

InclUSO Processo AdrnniSirabVO rt' 507100001057194, 
em que a RádiO Eslêncl8 Lida soiiCIIB rancwação da 
concessão para explorar o seMÇO de radtodifuaão 
sonora em onda rnédl8 na c1dade de São Lourenço, 
Estado de M1nas GeraJS, outorgada ongtrtalnalte li 
Rédto São Lourenço Lida .. pela Portena MYOP rt' 850, 
da 23 de setembro de 1946, transfenda pela Parlaria 
n• 238, de 23 de novembro da 1981, passando li 
condição de concess1onana, em VIrtude de aumento 
de potãnc1a autonzado oara os aeua transmiSSOres, 
cuJB ú1t1ma renovação ocorreu nos tennos do Decra
to n• 89.409. da 29 de levere1ro de 1984, pubiiCBdo 
do Dlllirio Oficial da União da 1° da março seguinte, 
por dez anos, a partir de 1° de mato de 1984, CUJO 
prazo residual da outorga fo1 mantido pelo Decreto 
de 10 de maiO de 1991. 

2. Observo que a outorga ong1nal elllll ampara
da JUndtcamente, considerando as d1spoeçOes conti
das na Le1 n• 5. 785. de 23 de JUnho de 1972, e no 
Decreto n• 88.066, de 26 de Jlllll!lro de 1983, que re
gulamentou, que consideram como dalaudos os pe
didos de renovação requendos na forma devtda a 
não decididos ao térm1no do prazo de vtgêncB de 
concassão ou perm1ssão, sendo por ISSO admlbdo o 
functonamenlo precano das estaç6es mesmo quan
do expiradas as respechVaS outorgas 

3 Com estas observações lícdo é se conclutr 
que a terminação do prazo da outorga ou a pendênclll 
da sua renovação. a curto ou a longo prazo. não deter· 
rmna necessanameme a extmc;ão do seMÇO prestado, 
podendo o processo da renovação ser ullmado 



ABRIL DE 10<18 Al'oAIS DO SEJI, ~DO FEDERAL 

• 4 Em sendo renovada a outorga em apreço o 
ato conespondente devera ass1nalar que a renova
ção oconera a partir de 1° de maiO de 1994 

5 Nessa conformidade e em observãi1Cia ao 
que d1spõem a Le1 n• 5 785, de 1972 e seu Regula
mento, Decreto n• BB 066 de 1983, submeto o as
sunto à supenor cons1deração de Vossa Excelêooa 
para deCisão e submssão da maténa ao Congresso 
NBCIOnal, em cu~nmento ao § 3° do arbgo 223 da 
ConslrtUIÇãO. 

Respeitosamente,- SMglo Motta, M1mstro de 
Estado das ComuniCIIÇÕBs 

DECRETO DE 12 DE MARÇO DE 1997 

Renova a concessio da Rllidlo Es
tlncia Uda., para explorar aerviço de ra
diodifusão sonora em onda média na ci
dade de São Lourenço, E8taclo de Mines 
Gerais. 

O PIBSiderrte da RepúbliCa, no uso das atnbul
ç6es que lhe conferem os arts 84 1nc1S0 IV, e 223, 
da Constrtu1ção, e nos termos do art ao II"ICISO I, do 
Decreto n• 88.066, de 26 de JBnelro de 1983, e tendo 
em VISta o que consta do Processo Adm1mstrat1vo 
n• 50710000105/94, decreta. 

Art 19 FICB renovada de acordo com o art. 33, 
§ 3°, da lst n• 4 117, de 27 de agosto de 1962, por 
dez anos. a partrr de 19 de ma1o de 1994, a conces
são da RádiO Estãnc1a Lida., outorgada ong1nalmen
te à Rád1o São Lourenço Lida .. pela Portana MVOP 
n• 850, de 23 de setembro de 1946,transfanda pela 
Portana n• 238, de 23 de novembro de 1981, e reno
vada pelO Decreto n• 89.40g, de 29 de fevereiro de 
1984, sendo manbdo o prazo residual da outorga 
conforme Decreto de 1 O de ma1o de 1991, para ex
plorar, sem d1rerto de exclusMdade, seMÇo de ra
diOdifusão sonora em onda méd1a, na cidade de São 
Lourenço, Estado de M1nas Gera1s. 

Parágrafo úmco. A exploração dO seMÇO de 
radiodifusão CUJB outorga é renovada por este De
creto, reger-se-á pelo Código Brasoleuo de TelecomJ
niCilÇÕBS, leis subseqüentes e seus regulamentos 

Alt 2" Este ato somente produzirá efertos le
gaiS após deliberação do Congresso Nac1onal nos 
termos do § 3" do art. 223 da ConstrtuiÇáo 

Art 39 Este Decreto entra em VIgor na data de 
sua pubriCBÇão 

Bras1lla 12 de março de 1997, 176" da lnde
pendêncl8 e 109° da Republica - FERNANDO 
HENRIQUE CARDOSO- Sérgoo Mota. 

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 
ConauHoroa Jurídica 

PARECER CONJURIMC N" 001/97 

Referincia: Processo n• 5071 0.000105194 
Origem: OelegBCI& do MC no Estado de MI'IBS GeraiS. 
lntereauda: Rádio Estânc1a Lida. 
Auunto: Renovação de outorga 
Ementa: Concessão para executar SBMÇO de radlo
ddusão sonora em onda médoa. cufJ prazo teve seu 
termo f1nal em 1° de maro de 1994 Ped1d0 apresen
tado tempastovamente. Regulares a Situação técnoca 
e a VIda soc1etána. 
Conclusão: Pelo defanmento do ped1do. 

t. A Rád1o Estâncoa Lida., concesoonána do 
seMÇO de rad1oddusão sonora em onda médoa, na 
codade de São Lourenço, Estado de M1nas Geraos, 
requer a renovação do prazo de VIgência de sua 
concessão. cu1o termo f1nal oconeu em 1• de 1111110 

de1994 
2 Mediante Portana-MVOP n" 850, de 23 de 

setembro de 1946, foo outorgada pennossão à RádiO 
São Lourenço Uda., para explorar o servoço de ra
diOdifusão sonora em onda médoa, na cidade de São 
Lourenço, Estado de Monas Geraos, transfenda para 
a RádiO Eslâncoa Lida. pela Portana n• 238, de 23 
de novembro de 1981. passando para e condiÇão de 
concess1onana em VIrtude de aumento de polêncoa 
autonzado para os seus transm1ssores. 

3. A concessão fo1 renovada da úhoma vez pelo 
prazo de dez anos, a partir de 1° da ma10 de 1984, 
conforme Decreto n• 89.409, de 29 de fevereoro 
1984, publicado no Dllirio Oficial da União de 1° da 
março segu1nte, CUJO prazo residual da outorga too 
mantido pelo Decreto de 1 o de maro de 1991. 

4. O Códogo Bras11e1ro de Telecomunicações, 
onst1tuído pela Le1 n• 4.117, de 27 de agosto de 
1962, estabelece prazos de outorga de 1 O (dez) 
anos, para o serviÇO de radood1fusão sonora. e de 15 
(qu1nzs) anos para o servoço de teleiiiSio, que pode
liio ser renovados por períodos sucessiVOS e oguaos 
(art. 33, § 3"), períodos esses manl1dos pela aluai 
Constrtuoção (art. 223, § 5"). 

5 Por sua vez, o Regulamento dos Servoços de 
RadiOdifusão. aprovado pelo Decreto n• 52.795, de 
31 de outubro de 1963. declara: 

Art. 27 "Os prazos de concessão e per
missão serão de 10 (dez) anos para o servi
ço de radroddusão sonora e de 15 {QUinze) 
anos para o de telev1são" 

6 De acordo com o artiQO 4° da Le1 n• 5 785. 
de 23 de Junho de 1972, as entidades que desata· 
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I8A'I a ~ do prazo de sua outorga, deverão 
d1ng1r raquenrnento ao ótgio competente, no perio
do comp1eendido enln! o 11" (sexto) e o 3" (18JÇ111ro) 
mês antenoras ao ténnJno do respecbvo prazo. 

7. O prazo de viglncla deSta concessio teve 
seu tenno final em 1"-5-84, saldo que o pedido da 
renovação foi pro!OCOIIZ8do na Delegacia do MC 1111 
Estado de M1nas G-. em 23-12-93. tempesbva· 
mente portanto. 

8. A I'8I10VIIÇio daverá oconar a peltlr de 1• de 
maiO de 1994. 

9. A pebclonána tem seus quadros SOCIB!áno e 
d11811Yo aprovados pelas Portanas n"s 230, de 18 de 
JUlho de 1985, 25, de 26 de rnaiÇO de 1993, DecraiD 
rf' 89.409, de 29 de fevereiro de 1984, com as -
gwntes composiÇÕIIS: 

CCIIIslae cm. I 
Fernando Ribeiro Jardim 21111 

Certos Femando Ribeiro Jardm 111 

Jollo RenaiD RIIIIIIO Janlim 111 

Maria Ribeiro Janlm Test1 10 

Anl&a Sacramento Ribeiro Jar- 10 
clm 
.IoM Roberto Ribeno Jardim 5111 

Mana Céla Ribeno Janlm 101 

Totlll: 31111 

QUADRO DIRETIVO 

DIIÂX4'1"111dana Femllndo Ribeao Janlm 
Dloalot Saalal- Angela Mane Ribeiro Jardm Ta&ll 
DloaiDO de PI'Ogi•i IIID - Joaé Roberto Ribella 
Jllldm 

10 Vale I8S8IIIIal que trlmila. ,_ Mluisléilo, 
O pi'C C 1110 lldmr.s1ilillvo de epuraçio de Miii4Jo 
n" 50710.0004501114, CUJI 11- 1 •o nlo mlluri no 

rn6rilo da I'IIIOII8Çio de ouiDigll ore em --
11. A 81TSIDI8 .. 8Nl011b& aparando ~'~~~~'*r

mente dllnlro das -.:teri'llbe&s técniC&S que lhe,fo. 
rem atrtbuld&s (lls. 101). 

-~2.F!===~co::=c 
- FISTEL. COIIIIOIIIU ll'llorrnaçlo de lls 102. 

13. A outorga onglll&l está amparada )U"'*-· 

manta nos tennos do que dispõem a lei n.• 5.Ds, 
de 1972, a o DecniiD n • 88.066. de 1983, ea ~ o 
pedido de sua I8I10VIiÇlo foi BPI I I ado n& lorrnalde

VIda a no prazo legal a com a ~o hjbl. 

14. Nos tennos da lei, o pedido ter·se-á como 
detendo, porquanto não decidido ao tenno da ras
pec:bva conaaasio ou pei'IIIISSio, sendo peliillbdo o 
lui'ICIOI1IIITIII, em caráter pniCáno, dos sannços 
outorgados e nlo renovados em tempo hábil, con
cluindo desta forma, que a tei'ITIIII8Ção do prazo da 
concessão ou a pandênciB da sua raoovação, a cur
to ou longo prazo, nlo detennma, I"8C 1 na'11iln8111e, 
a ~o do sennço prestado. 

15. Med18111e o exposto, opmo pelo delenmanto 
do plldido e suQiro o encamonhamanto dos autos ao 
Exm" Sr M1111stro de Estado das Comumcaçéies, 
acompanhados da m1nuta dos BIOS própnos - Expo
sçilo de Motivos e Decreto - com ViSI&S ao encami
nhamento ao Excelenlíssmo Senhor Presidente da 
RepúbiiCB. autondade competente para conhecer e 
deCidir do pedJdo. 

16. Postenormenta, da acordo com o art. 223, 
§ 3", da Constitulçio, a maténe dellerá ser api'IICia· 
da pelo Congrasso Naaonal, a fim de que o ato de 
AII10VIIÇio possa produzor seus alados legais. 

É o Pa.-r8Ub --
8-RIB, 23 de dezembro de 1996. - Zllda Bee-

trtz Slva de C.141M Abrau, A lariiB Jurídico. 
Aplovo. Submeto ao Sr. Consultor Juridlco. 
B-R111, 23 de dezembro de 1996.- Adelzlra 

França SoarM de Lucca, Coordenadora de Comu
I'J!'&9Õ85. 

(A Comissão de Educaçio.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
IIII 57, DE 1 .. 

(IIII 518117, 118 Clnwa CICie Deputados) 

Aprova o .... que - • '*"' ... 
ÃO OIAIII'gillda lo FII Clcllldli CICie PI ..... 
,._Lida., PMi III'JID- -·de ... 
cllo-dllu.io -••- llaqalncla modu
....., 118 cldedlt de AIIIIJU i I, E8U dD do 
Pillr&n6. 

o Cong- NaciOIIBI decnlla: 
Arl1". F"ICB aprovado o ato • que se releM a 

Pollana n" 1.215, de 26 de &ehlmbro de 1996, que 
ranava por dez anos. a partir de 1 1 de dezembro de 
1995, a pennisslo outorgada lo FM Cidade dos Pila· 
SIUIIIhos Lida., para exploc&r sem dliiiiiO de eliCiusi
vldade, seMÇO de racfiOdiluslio sonora em treqiiên
aa modulada na etdade de Arapongas, Estado do 
PIU&né. 

Ar!. 2" Esta Decreto legiSiabvo entra em vigor 
na data de sua pubiJC&Çio. 
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MENSAGEM N" 348, DE 1997 
(Do Poder Executovo) 

Senhores Membros do Congresso Nacoonal 
Nos termos do artogo 49, oncoso XII. combonado 

com o § 3' do artigo 223, da Constrtuoção Federal, 
submetO à aprecoação de Vossas Excelêncoas, 
acompanhado de Exposoção de MotiVOS do Senhor 
MonosiiO de Estado das Comumcações. o ato cons
tante da Portana n• 1.215, de 26 de setembro de 
1996, que renova a perrmssão outoogada à FM Cida
de dos Passannhos Lida., para explooar, sem dorerto 
de exclusiVIdade, seMÇO de redooddusão sonora em 
fraqilêncla modulada, na codade de Arapongas, Es
tado do Paraná. 

BresHoa, 17 de março de 1997. - Fernando 
Henrique Cerdoso. 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 167, OE 26 OE SE

TEMBRO OE 1996, DO SENHOR MINISTRO 
OE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES 

E•celentíssomo Senhor PII!Sidente da Repúbloca. 
Sl.!bmeto à aprecoação de Vossa Excelêncoa a 

inclusa Portana rf' 1.215, de 26 de setembro de 
1996, pela qual renoveo a permossão outorgada à FM 
Cidade dos Passamhos Uda., peta Portana MC n" 331, 
de 9 de dezembro de 1985, publocada no Dllirio Ofi
cial da Umão de 11 subsequente, para explorar ser
VIÇO de radooddusão sonora em lreqiiêncoa modulada 
na Cidade de Arapongas, Estado do Paoaná. 

2. Os orgãos competentes deste Momsteno ma
nolestaram-se sobre o pedodo, consoderando-o ons
truído de acordo com a legoslação aplocável, o que 
me levou a defenr o requenmento de renovação. 

3. Esclaoeço que, nos termos do § 3" do art. 223 
da Conlltltuoçio, o ato de renovação somente produ
Zirá efeitos legaiS após deloberação do Congresso 
Nacoonal, para onde solocoto &eJa encamonhado o re
lendo ato, acompanhado do Processo Admonostratovo 
n• 53740.000584195, que lhe deu ongem 

Respeotosamente, - S6rgio Moita - Momstro 
de Estado das Comunocações. 

PORTARIA N"1.215, 
DE 2& DE SETEMBRO DE 1996 

O Monostro de Estado das Comunocações, no 
uso de sua atnbuoções, conforme o dosposto no art 
6", oncoso 11, do Decreto n• 88.066, de 26 de Janeoro 
de 1983. e tendo em VISta o que coriSta do Processo 
Admonostratovo n• 53740 000584195. resolve 

Art. 1• Renovar. de acordo com o an 33 § 3° 
da Leo n• 4117, de 27 de agosto de 1962, por dez 
anos, a panor de 11 de dezembro de 1995, a permos
são outorgada à FM Codade dos Passannhos Ltda 

pela Portana MC n" 331. de 9 de dezembro de 1985, 
publocada no Dl6rlo Oficial da Unoiio em 11 de de
zembro de 1985, para explorar, sem dorerto de exclu
siVIdade, servoço de radooddusão sonora em lreqiiên
coa modulada na cidade de Aoapongas, Estado do 
Paraná. 

Art. 2" A exploração do servoço de radooddusão, 
cuJB outooga é renovada por essa Portana reger-se-é 
pelo CódigO Brasileoro de Telecornumcações. leiS 
subsequentes e seus regulamentos. 

Art. 3° Este ato somente prodUZirá eleotos le
gaiS após deliberação do Congresso Nacoonal, nos 
termos do § 3" do an. 223 da Constduoção. 

Art. 4• Esta Portana entra em v1g0r na data de 
sua publocação. - S6rglo Motla 

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇOES 
Delegacia no Eatado do Pal'llllli 

PARECER N'151/SEJURIORMC-PR 

Releriucia: Processo n• 53740.000584195 
mt.reaaada: FM Cidade dos Passamhos Lida. 
Aaaunto Renovação da outorga 
Ementa: Permossão para executar o servoço de ra
dooddusão sonooa, CUJO prazo tenl. seu termo tonal em 
10 de dezembro de 1995. 
Pedido apresentado tempestovamente. 
Regulares a situação técnoca e a VIda socoetána. 
Conclusão· Pelo delenmento 

A FM Codade dos Passannhos LTOA permos
SIOnána do servoço de radooddusão sonooa em fre
qiiêncoa modulada, na codade de Arapongas, Estado 
do Paraná, requer renovação do prazo de vigêncoa 
de sua pemussão CUJO temno ~nal oconerá em 1 O de 
dezembro de 1995 

Doa Fatoa 
1. Medoante a Ponena-MC n• 331, de 9 de de

zembro de 1985, too autonzada permossão à FM Co
dade dos Passennhos Lida. para explorar o seMÇO 
de radloddusão sonora em lreqiiêncoa modulada. em 
Arapongas, Estado do Paraná 

2 A outorga em apreço começou a YlgOr&r em 
11 de dezembro de 1985, data da publocação da por
tana de permiSSão no Diário Oftclal. 

3. Cumpre ressaltar que, durante o peroodo de 
vogêncla da OUIDrga, a enlldade não sofreu qualquer pe
nalidade. corlonne se venlica na lntoomação de ft 34 

Do Mérito 

4 O Códogo Brasoleoro de Telecomumcações. 
onsbluodo pela Leo n• 4 117, de 27 de agosto de 



• 
ANAIS DO SENADO FEDERAL ABRIL DE 199S 

1962, estabelece os prazos de 10 (dez) anos para o 
servoço de radooddusão sonora e 15 (quonze) anos 
para o servoço de televosão, que poderão ser renova
dos por peroodos sucessovos e oguais (art 33, § 3"), 
penodO& esses que foram mantodos pela atual Cons
btuoção (art. 22. § 5"). 

• 5. Por sua vez, o Regulamento dos SeMÇos de 
Radloddusão, apoovado pelo Decreto n• 52.795, de 
31 de outubro de 1963, delennona que: 

• Art 27: os prazos de concessão e da 
pennossão serão de 1 O (dez) anos para o 
servoço de radooddusio sonora e de 15 
(quonze) para o de televosão." 

6. De acordo com o artogo 4° da Leo n• 5 785, 
de 23 de JUnho de 1972, as entodades que deseJB• 
rem a renovação do prazo de sua outorga, deve
rio dongor requenmento ao órgão competente, no 
peroodo compreendido entre o s• (sexto) e o 31 

(terceoro) mês anteroor ao ténnmo da vogêncoa da 
outorga. 

7 O pedodo de renovação da outorga, ora em 
&lCame, foo protocohzado nesta Delegacoa em 18 clf 
JUlho de 1995, dentro. poos, do prazo legal. e o p~ 
de Vlgánco& da pennossio devera ser renovado a 
partor de 11 de dezembro de 1995 

8 A requeoente têm seus quadros socoatáno e 
dorebVD aprovados, respectovamente pela Portaroa -
DRMC/PR n• 130, de 8 de Junho de 1995, com fiS 
seguontes cornposoções 

Cotistloe Cotaa Valor em RS 

Irando Mantovano 
llll-

Pu- 519 519,00 

Mércoa Pu_gloeso 180 180.00 

Cobele Puoheso 180 180.00 

Malte Pualoeso 180 180.00 
TOIIII 111111 111111,110 
0......,: Cobele Pugloeso 

9 A enussora se encontra operarodo regular
mente, dentro das característocas tecnocas que llle 
foram atnbuodas, oonforme ITI8liCIOnado às lls. 33. 

1 O É regular a Situação da entidade perante o 
Fundo de Foscalozação das Telecomunocações -
FISTEL, contorme demonstrado as lls 33-verso 

11 Consultando o Cadastro Nacoonal de Ra
dooddusão. ventocou-se que a enbdade seus socoos 
e dtngente não uHrapassem os lomooes ~xados pelo 
artogo 12 e seus paragrafas. do Oecreto-Leo n• 236, 
de 28 de levereoro de 1967 

Conclu8ão 

Pelo exPOsto, concluímos pelo defenmento do 
pedido, sugenndo o encamonhamento dos autos a 
Coordenação Geral de RadiOdifusão e Afins, para 
proaeguomemo. 

É o parecer. 
À consideração da Sr" Delegada. 
Cunllba. 24 de agosto de 1995 - Alvyr Perei

ra ele Uma Jr .. Chefe do SeMÇO Jurfdoco. 

DE ACORDO 
À Coordenação Geral de Radloddusão a 
Alins/DPOUT:SFO/MC, para prosseguomento. 

Cunbba 24 da agosto de 1995.-T- Flal
kaeld Daquacha, Delegada Regoonat 

(À Comissão da Etlucaçio.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
ftiii58,DE1 .. 

(N" 511117, na Qlllllra da~) 

Apf'OVII o .to que rwnova • cone•• 
llio ela RHio Rio Nauzia•'lo Udll~ 1*11 ex· 
planr-oiço ele radlocllfullio __. em 
onda média na c*cle de Rio Negrinho, 
Eataclo • Sllnla c.tarln& 

O Congresso Nacoonal ~-
Aot. 1• Foca aprovado o ato a que se releoa o 

Decreto sln•. de 13 de maoo da 1997, que renova por 
daz anos. a partor de 11 de rroaoo de 1994, a concas
sllo da Rédoo Roo Nagnnho Lida., para explorar, sem 
dlreoto de exclusiVIdade, &eMÇO de radoodlluslo so
ncxa em onda médoa na Cidade da Roo Nagnnho. Es
tado de Sente Catanroa. 

Art 2" Este Decreto Legoslatovo entra em vogor 
roa ctata de sua publocaçiio. 

MENSAGEM N" &&S, DE 1117 
(Do Poder ExecutiVO) 

Senhooes Membros do Congoasso Nacoonal, 
Nos termos do aot. 49, oncoso XII, combinado 

com o § 3" do art. 223, da Constltuoçlo Fadara!, subo 
meto li aprecoação de VOSSIIS Emslai'ICIIIS, ~ 
nhado de Exposoçlo de Motovos do Senhor Monostro 
de Estado das ComunocaçOes. o eto cor.tante do 
Dec181o de 13 da rroaoo de 1997, que "Renova a con
cassio da Radio Ato Negnnho Lida., para explorar 
SSMÇO de radooddusão soonora em onda madoa, na 
Cidade da Roo Nagnnho, Estado de Senta Catanna". 

-Brasoloa, 16 de maoo de 1997 - Femlondo 
tt.nriqua Cardoao. 
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EXPOSIÇÃO OE MOTIVOS N• 66/MC, DE 7 DE 
MAIO DE 1997, DO SENHOR MINISTRO DE 
ESTADO DAS COMUNICAÇÕES 

Excelenissuno SenhOr Presadente da RepúbliCa, 
Submeto à consideração de Vossa Excelênc:oa o 

IIICIUSO Processo AdmoniSII'IdniO n• 50820 001255194, 
em que a Rádio Roo NegnnhO Lida. soiiCIIa renova
ção da concessão para explorar seMÇO de radoodlfu
sio sonora em onda médoa, na codade de Roo Negn
nhO, Estado de Sanla Catanna, outorgada ongonana
mente conforme Porta na MVOP n• 67 4, de 30 de se
tembro de 1947, reaovada nos termos do Decreto 
n• 90.075, de 15 de agosto de 1984, publocado no 
Dlúlo Oficial da U111ão em 16 subseqúente,por dez 
anos, a partir de 1• de maoo de 1984, cuJO prazo raso
dual da outorga foi manbdo pelo Decreto de 1 O de 
maoo de 1991 

2. Observo que o ato de outorga ongonal está 
amparado JUndocamente, COIISiderando as cisposiQÕIIS 
contodas na Leo n' 5. 785, de 23 de Junho de 1972, e 
no Decreto n• 88 066, de 26 de 1aneoro de 1 983, que 
a regulamentou, que consideram como defendes os 
pedidos de renovação requendos na forma deVIda e 
nêO decidtdos ao ténnono do prazo de VJgêncoa da 
concessão ou permiSSão, sendO, por osso, admllodo o 
funciOnamento precáno das estaQões, mesmo quan
do exporadas as respecllvas outorgas. 

3 Com estas observações. lícoto é se concluor 
que a teiTT'InaçãO do prazo da outorga ou a pendên
coa de sua renovaçAo, a curto ou a longo prazo, não 
determrna, necesanamente, a extonção do servoço 
prestado, podendo o processo da renovação ser ulb
mado. 

4. Em sendo renovada a outorga em apreço o 
alo correspondente devera assonalar que a renova
ção ocorrerá a partir de 1• de maoo de 1994 

5 Nessa corofonnodade, e em observãncoa ao 
que dospõem a Leo n• 5. 785, de 1972, e seu Regula
mento, Decreto n• 88.066. de 1983, submeto o as
sunto à supenor consoderação de Vossa Excelêncoa 
para deasão e subrnssão da maléna ao Congresso 
Nacoonal, em cumpnmento ao § 3" do artogo 223 da 
Consbtuoção. 

Respellosemente, - S6rglo Motta, Monostro de 
Estado das Comunocações 

DECRETO DE 13 DE MAIO DE 1997 

RenOYII a concessão da Rlidio Rio 
Negnnho Ltda., para axplorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, na 
cidade da Rio Nagrlnho, Estado de Santa 
Catanna. 

O Presidente da Republoca. no uso de suas 
alnbuoções Que lhe conferem os arts. 84, oncoso IV e 
223 da Consrnuoção, e nos tennos do art 61, oncoso I, 
do Decreto n' 88.066, de 26 de J&neoro de 1983, e 
tendo em VISIB o que conste do Processo Admonos
trabvo n• 50620 001255194,-02 decreta: 

Art 1• F"ICB renovada, dll' acordo com o art. 33. 
§ 3'. da Leo n• 4117, de 27 de agosto de 1962, por 
dez anos. a partir de 11 de maoo de 1994, a conces
são da Rádoo RIO NegnnhO Ltda., outorgada pela 
Portaroa MVOP n' 674, de 30 de setembro de 1947, 
renovada pelo Decreto n• 90 075, de 15 de agosto 
de 1984, pubiiCBdo rio Dlêrio Oficial da Umiio em 
16 subsequente, cuJo prazo residual ela outorga too 
mantido pelo Decreto de 10 de rnaoo de 1991, para 
explorar, sem dorello de exclusiVidade, saMÇO dera
diOdifusão sonora em onda médoa, na Cidade de Roo 
Negnnho, Estado de Santa Catanna. 

Parágrafo únoco. A exploração de sei'VIÇO de 
radiodifusão, CUJB outorga é renovada por este De
creto, reger-se-a pelo Código Brasoleuo de Teleco
muocações, Iaos subsequentes e seus regulamentos 

Art 2" Este ato somente produZirá elettos le
gaos após deloberação do Congresso Nacronal, nos 
termos do § 3" do art 223 da ConstituiÇão. 

Art. 3' Este Decreto entra em vogor na data de 
sua publicação 

Brasnoa, 13 de maoo de 1997: 1761 da lnde
pendêi1Cia e 1 09" da República - FERNANDO 
HENRIQUE CARDOSO -!Wrgio llottL 

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇ0ES 
Delegacia em Santa Catarina 

Serviço Jurfdico 

PARECER N1 033/SEJUR/ORMCISC 

Reterincla: Processo n• 50820 001255194 
Origem: SecomiDRMCISC 
Aasunlo: Renovação de Outorga 
Ementa: Concessão para executar s&MÇO de Ra
diOdifusão Sonora CUJO prazo teve sau tenno fonal 
em 1"-5-94, ped1do apresentado tempesbVamente. 
Regulares a situação léc'niCB e a voda socoetároa 
Conclusão: Pelo Oelenmento 

A RádiO Roo Negnnho Lida., c:onceaoonlina do 
servoço de radiOdifusão sonora em Onda Médoa, na 
cidade de Roo NegnnhO, Estado de Sanla Calanna. re
quer Renovação de prazo de vogêncla de sua conces
sio. CUfO termo tonal ocorreu em 1° de ma10 de 1994 

l-Os Fatos 

Medoante Portana n• 674/MVOP. de 30-9-47, 
101 auto11zado perrmssão a RádiO Roo Negrinho Lida , 
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. ' explorar, por 1 O anos o seiVIÇO de radiOddusão 
• .lfiOfll em Onda Média, na cidade de Aro Negnnho, 
Estado de Santa Catanna. 

A Outorga em queetão começou a VJgOrar em 
23 de outubro de 1947 dela pubiiCBÇão da Portana 
de pem11ssio no DMrto Otlc .... 

A Outorga em 11Pf890 foi ranovada por duas 
vezes, conforme Portana n" 936, de 11-11-76. DOU 
de 18-8-76 e Decreto n" 911075, de 15-8-84, DOU de 
1&-8-84. 

A enbdade obleve aumento de potêiiCIII para 
sua ernssora em 26-7-85, conforme Portana n• 329, 
publicada no DOU de &-8-85 passando à condiÇão 
de COIIC e s siOIIána. 
C~ raesallar que, durante o ultimo penodo 

de Vl{lêiiCIII de Oukxga, a entidade solrau pena e fO• 
advertida, confonna se verifica na Informação proce
dente do Dapa- Nacoonal de FI&CIIIIZBÇãG 
daa Cornunlcações, a Fla. 62. 

U-DoiNrlto 

O CódigO Braslleoro de Talacomun1CBÇ6es, •na· 
llluído pela L8t rf' 4.117, de 27 de agostO de 1962, 
8111abal- os prazos de 1 O (dez) anos para o servi
ço de radiodduaio aoncxa e de 15 (q..-nze) anos 
P11J8 o seMÇO de TeiiMc!'o, que podeJão ser ranovado 
por periodo su 1 ._ elgU811 (art. 33 § 3"), período .. 
- ii&llib pala..., Cll1lliU;:Io (811. 223 • § 5"). 

Por sua wz, o Ragulamanto dos seiVIÇOS de 
radiodduslo, aprovado pelo Decreto n• 52 795, de 
31 de outubro de 1963. declara· 

• Art. 27 Os prazos de concessão e 
permi88Ao serão de 1 O (dez) anos para o 
S8IVIÇO de radioddusio sonora e em 15 
(qumze) anos o de Ta-ão". 

De acordo com o arbgo 4° da Le1 n• 5 785, lle 
23 de JUnho de 1972, as enbdadas que deseJBrem a 
Renovaçio do pram de sua outorga, deverão dingir 
raquenmento ao ótglo competente, no perfodo eoln
ptMndldo entra O 6" (BUID) a O 3" (feiCIIlro) mês an
terior ao léiiiiÍIMl do 1aepacllvo prazo 

A Outorga Dnglll6na de eotJC nsio em apniÇO 
foi reuovada autarnatrcamenta, canlonna tanrlnadas 
no IIICI80 IIJUIII do art. 1• da Ler n" 5.785, de 23 de ju
nho de 1972, até o lia 1° de ma., de 1974, motivo 
pelo qual, o prazo da VlgênciB passou a ser contado 
a partir de 11 de mBMl, por maiS um pellodo de dez 
anos. 

Por consegurnte. a renovação aqUI plerteada 
deverá oconer a parbr da 1• de 1994 a os afertos JU· 
11d1COS da Outorga foram mantidos pelo prazo ras•
dual, comorma drspolllo em decreto de 1 O de na., 

de 1991. publrcado no Diário Oficial do dl8 13 sub
seqiiante 

O pea1do de renovação de outorga, ora em 
exame, f01 protocolizado nesta Oelegacra no ~1a 
21·12-93. dentro, poiS do prazo legal (lls. 112) 

A Requerente tem seus quadros IOCIIIIános e 
d1rallvos aprovados, respectJvarnanta. pala Portana 
n" 149, de 27 ·6-1111, com a segurnte composoção: 

Collstlla Colll8 Valar 

Goldw1n Merer 800.000 800.00000 

EHi Adelarde Marer Tel- 800000 800.000.00 
ma 

T-1 1.800.000 1.800.000 00 

N-
Orrator Gerente Goidwln Merer 

CPF: 565.550.760-70 

Oiretor Aux1lar E1fl Adelaide Maier Telna 
CPF. 313.188.199-20 

A eiTIISSOra se encontra operando regularmen
te. dentro daa característiCas téc111cas que lhe fo
ram atnbu1daa, confonna meiiCIOnado em Informa· 
ção n• 002/94, a Fls. 61. 

É regular a sduaçio da concassl0116r1B peranlll 
o Fundo de F!Sc:BkmçAo das Telecoii'IUIIICBÇiiea -
FISTEL. consoante lllfoiiii8Ção de Fls. 

Consultado o cadastro naCIOIIBI de radMlddu· 
sio, vamrcou-se que a entidade, seus sócMlS e din
gentes não uhrapassaram os llrrntes 1.- pelo art. 
12 a seus parágralos, do Oecrato-Le1 n" 236, de 28 
de feva181ro de 1967. 

Frnalmente, obeerva-se que o prazo da outorga 
deverá ser renovado a parbr de 1l.5-94, tendo em 
- a manutenção de outorga por Decreto de 10 de 
mBMlda1991. 

CclnCiu8io 

Oo exposto, concluímos pelo delenrnanto do 
pedido, sugenndo o ei'Qtl1lllhamento dos auiDs à 
Coordenação-Geral da Outorgas. da SFO, para aub
rnossão do assunto ao Senhor Sacraláno de FISCBii
zaçio e Outorga 

É o Paracer "Sub-censura" 
Flonal"'ÓPPOIS, 1 ~ de agosto de 1994 - Sonla 

Mm AnulO da Coata, Assistente JurídiCo 

(À Comrssão de Educsçáo.) 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLAnVO 
N" 59, DE 1998 

(N" 539197, na Cimara dos Deputados) 

Aprova o ato que .._ a conces
são da Réclio Televisão de Uberlindla 
Lida., para explorar serviço ele radiodifu
são da sons a l~n~~gans -TV na cidade de 
Uberlilndia, Estado ele Minas Gerais. 

O Congresso Nacaonal decreta 
Art 1° F1ca aprovado o ato a que se relere o 

Decreto stn•. de 2 de outubro de 1996, que renova 
por qumze anos. a partir de 5 de outubro de 1992. a 
concessão da Rádro Televrsão de Uberlãndra Lida., 
para explorar. sem drrelto de eltCiuSMdade. serviÇO 
de radrodifusão de sons e rmagens - TV na Cidade 
de Uberlãndra. Estado de Mrnas Ge~ars 

Arl. 2" Esta Decntlo Legrslalrvo entra em vrgor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM N• 968, DE 1996 
(De Poder ExecullVo) 

Senhores Membros do Congresso Nac1011111. 
Nos termos do art 49, rnciSo XII, combrnado 

com o § 3" do art 223, da ConsliluiÇio Federal, sub
meto à apreCiação de Vossas ExcelãnciBS, acompa
nhado de ExposiÇão de Mobvos do Senhor MrniSiro de 
Estado das Cornurucações. o alo constante do Decrelo 
de 2 de outubro de 1996. que "Renova a cone são da 
Rádio Televisão de Uber!Andla Lida., para explorar 
SBIVIÇIO de ~adloddusão de sons e Imagens - TV. na cr· 
dada de UbarlãndiB, Estado de Mmas GeraiS" 

BIBSRra, 8 de outubro de 1996 - Fernando 
Henrique Cerdoso. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N • 171/MC. DE 26 DE 
SETEMBRO DE 1996 DO SR. MINISTRO DE 
ESTADO DAS COMUNICAÇÕES 

Excelentíssrmo Senhor PreSidente da RepúbiiCB, 

Submeto à consideração de Vossa ExcelênCia 
o rncluso Processo AdrrumsiiB!rvo n • 
50710 000035/92, em que a Rádro Teii!VIsão de 
Uberlàndl8 Lida.. soliCita ntnovação da concessão 
para explorar o seMÇO de IBdroddusão de sons e 
IITIBg8IIS-TV, na cidade de Ubel1ãndl8. Estado de Mr
nas Ge~ars, outorgada conforme Decreto n. • 1.127. 
de 4 de Junho de 1962. cura ultrma ntnovação ocor· 
reu nos termos do Decreto n • 80.933, de 5 de de· 
zembro de 1977, publiCado no Diário Oficial da 
Umão de 6 subseqüente, por qurnze anos, a partir de 
5 de outubro de 1977, curo prazo resrdual da outorga 
for mantido pelo Decreto de 1 O de maro de 1991 

2 Observo que o ato de outorga ongrnal esta 
amparado IUndiCBmente. consrdetando as drsposrções 
contrdas na Ler n. • 5 785, de 23 de JUnho de 1972 e 
no Decreto n. • 88.066, de 26 de Jan&rro de 1983, que 
a regulamentou, que consrderam como defendas os 
pedrdos de renovação requendos na forma devida e 
não decrdrdos ao térmrno do prazo de vrgêncra da 
concessão ou permrssão, sendo, por rsso, admrbdo o 
funcronamento precáno das estações, mesmo quan
do expriBdas as respectnras outorgas. 

3 Com estas observações, lícito e se conclurr 
que a termrnação do prazo da outorga ou a pendêncl8 
de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não delar· 
mrna. necessanamente. a extinção do s.vrço P-· 
do. podendo o processo da re1101111Çáo ser ulllmado. 

4 Em sendo renovada a outorga em apreço o 
ato correspondente deverá assmalar que a renova
ção ocorrei& a partrr de 5 de outubro de 1992. 

5. Nessa conformrdade, e em observâncra ao 
que drspõem a Ler n • 5.785, de 1972, e seu Regula· 
manto, Decreto n • 88.066, de 1982, submeto à su· 
penor consrderação de Vossa Excelêncra. para decr
são e submrssão da maténa ao Congresso Nacronal, 
em cumpnmenlo ao § 3", do arL 223, da ConsllluiÇio. 

Respettosamente, - S6rglo MOita, Mrnrslro de 
Estado das Comunrcações. 

DECRETO DE 2 DE OUTUBRO DE 1996 

R-va a conc•ssio ela Rdcllo Tele
VIsão de Uberllnclia Ltda., para explorai' 
aervrço de radiodifusão de sons e Ima
gens (TV), na clclacle de Uberlindla, Esta
do de Minas Gerais. 

O Presidente da RepubliCa, no uso das atnbur· 
ções que lhe conferem os arts. 84, rnaso IV, e 223, 
da Consttturção, e nosJermos do ar!. 8", riiCISO I, do 
Decralo n• 88.066, de 26 de 1'1"8rro de 1983, e lendo 
em vrsta o que consta do Processo Admmrstratrvo n" 
50710.000035192, decreta. 

Art. 1° FICB renovada, da acordo com o art. 33. 
§ 3", da Ler n• 4 117, de 27 de agosto de 1962, por 
qurnze anos, a palbr de 5 de outubro de 1992, a con
cessão da Rãdro Televrsão de Ubertândl8 Lida .. ou
torgada pelo Decntto n• 1 127, de 4 de JUnho de 
1962. e renovada pelo Decreto n" 80.933, de 5 de 
dezembro de 1977, sendo mantido o PIBZD residual 
da outorga confonne Oecntto de 1 O de maro de 
1 991, para explorar, sem drntdo de exclusiVIdade. 
servrc;o de radroddusão de sons e rmagens (TV), na 
crdade de Uber1ândra, Estado de Mrnas Gerars 

Paragrafo úniCo A exploração do servrço de 
radrodrfusão. CUJa outorga é renovada por este de· 
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eNIO, l8glll'......, pelo Códtgo BIBSIIBIIO de Telecamu
oooc:a;;õas. leis lillblleqCiana e seus regulamenta&. 

Art. 2" Este ato somente produzorá eleitos le
gaos apca delobeoaçlo do Congresso NIICIOnal, nos 
tennos do § 31 do art. 223 da Constrtuoção. 

Ali. 3" Este Decreto entra em VIgor na data de 

- publiceçlo 
B-Ota, 2 de outubro de 1996; 175" da lnde-

"PIII"'IIIêfldo\o""ocoa e 108" da República - FERNANDO 
HENRIQUE CARDOSO- Sergio Motla. 

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 
CoMuiiDrtlo oluridlc:a 

PARECER CONJURIMC N" 31QI96 

RefelltK:Ia: P-so rf' 50710.000035192 
Ollgam: Dele~ do MC no Estado de Monas G&nus. 
Ddli111Udl: Rádio T&I&Yisio de Ubellândla Lida .. 
~= Renovaçlo de outorga. 
~= Ccnc a saio pala eli8CIIIar &eiVIÇO de radoo
dllsão de sons e ornagens· TV, CUJO prazo teve I&8CI 
termo final em 5 de outubro de 11192 
Pedido ~ tempeeiMimenta. Regula- a 
8IIUaçAo técnoca a a Vida socllllána. 
Concl1181o: Pele delanmento do pedido 

1. A Rádoo Telavo&ão de Ubertindoa Lida., can
ceBSIOilána do S8IVIÇO de Jadloclofusão de sons e 
imagens-TV, na Cidade de Ubellêndoa, Estado de Mo
nas G&IBIS, requer a 18r10vaçio do prazo de vtgtncta 
de sua concessio, CUJO !arme fmal oconau em 5 de 
outubro de 11192. 

2. Mac:loante Decreto n• 1.127. de 4 de JUnho de 
1962. too outorgada concessão à Rédoo Televosio da 
Uberlãndta Lida .. para explorar o S&IVIÇO da nadiOiJo
fuaão de sons e omagens-TV, na Cidade da UbeliAI'I
d., Estado de Monas Geraos. 

3. A concessio foi l8novada da últoma vez pelo 
prazo da quonza ...-. a partir de 5 da outubro da 
1977. conforme Daoctalo rf' 80.933, de 5 de dezem. 
bro de 1997. publicado no Dl6rlo Ollcllll da Unilo 
da 6 seguonta, C1J10 JIIBZO -.dual da outorga loo 
maniKio pelo Decreto de 10 de ITIIIlO de 1991. 

4. O Código Brasdaoro e Telecomull' • ;iles, 
lnamtlldo pala lei rf' 4.117. da 27 da agosto da 
1962, lllllllbe'- P1BZ0 da outorga da 1 o (dez) -· 
pa1a o seiVIÇO de radoodduaio sono~a, e de 15 (qllln
ze) anos pa1a o IBIVIÇO de telaYiaio, que podelão 
sw l8nOVIIdos por palfodos sue 111'1011 e 988 (art.' 33 
- § 3"), penados - mantidos pala atual eor.to
twção (art 223 - § 5") 

5 Por sua vez, o Regulamento dos SaiVIÇOB de 
Radooddusão. aprovado pelo Decreto n• 52.795, da 
31 de outubro de 1963, declara. 

Art. 27 "Os prazos de COIICBUiiO e per· 
mossão serão de 10 (dez) aoos para o saM
ço de nadooddusio sonona e de 15 (quonze) 
anos pa1a o da televlsio. • 

6 De acordo com o arllgo 41 da Leo n• 5.765, 
da 23 da JUnho de 1972, as enbcladaa que clas&JB· 
ntm a renovaçilio do prazo da sua OUIOJV&, daveriio 
dollgor requanmento ao órgio competente, no perío
do compreandlclo entre o 6" (sexiO) a o 3" (len:&lro) 
mês antenor ao térmmo do raspac1No prazo. 

O pi8ZO de Y1glriCia dessa COI* ·c 11M! seu 
1e1mo mal em 5-10-92, sendo que o pacido de renow
çio foi poiOII o.._. • na Oel&gacl8 do MC no Eatado de 
Minas Ganus. em 3Q.6.92. ~amanla pcll1aniJ) 

8. A renovação deverá ocorrer a parbr da 5 da 
outubro de 11192. 

9. A pabCionána tem BMIS quadros soetaláno e 
dnebvo respachVamente aprovados pelas Portarias 
n"s 31. da 12-4-89 e 455, da 31-1o-80, com a sa
gumtes composi911as. 

coam. c-
Tubel SotJuaora Silva 500.000 

l.ulz Humberto Dorca 450.000 

EJizabath ~ Dorca 50.000 

T-' 1111101100 
Pr rldrnte- Tubal S I JqUI!i ra Silva \"- Pte.,__- LuiZ Humbalo DoiÇ8 

10 A 8fi'IISSOI8 se encontnl operando regula
menta dentro das caiBCielisticas téncmcas que lia 
foram atribuídas (1ls 74). 

11. É regular a sduaçio da COIICBSIIIOnária pso
nanta o Fundo da F'iSCBiozação das Talecomunicaçiie 
- Fâl, ~Informação da fts. 78. 

12. A outorga onginal Blllá ampanula JUndica' 
- nos termcS do que di8p6em a Lei ri' 5.785, da 
1m. a o DacNto n.• 86.066, de 1983, eaa que o pso
dldo da sua I'III1CMIÇio foi ap-ntado na forma dai
Vida a no prazo legal a com a documentaçlio hébil. 

13. Nos amos de 1111. o padido tar ea ' COIIiO dao
farldo. porqi81ID ,., ct= ""• • ao 1a1m0 da i""''' ._ 
w ln ou.,... lnw ..so paiialc:ki o Udal• 
IIW'IID. em caráler pacáno, doa -..lçGe OIAIIgadcll • 
rolo l8nOVIIdos - tlln1IO hllbil. cancll*ldo, dlà falml, 
~ a llllmniÇiio do pazo de COI ' au a pa.., 1-
CIII de -1ii1111ViiÇio. a curto ou longo Pf81, niD dlllr
..... 11BC111188r1811, a iiidliÇiiD do a.vi;D jjl t 

14 Medtanle o exposto. opono pelo -.m...., 
do pedido a sugiro o encamnhamanlll doe autoa ., 
Exm" Sr. M1nostro de Estado du Comunlla;S , 
acompanhados da mnula doe 81011 ~ - e_,. 
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soção de MotiVOS e Decreto - com VIStas ao enca no
nhamento ao Excelentossomo Senhor Presidente da 
Repúbloca. autondade competente para conhecer e 
decodor do pedodo. 

15. Poste~. de acordo com o arbgo 223, 
§ 3" da Consll1uoçlo, a maléna deverá ser apracoada 
pelo Congresso Nacional, a Iom de que o ato de re
novação possa produzir seus efeoos legaos. 

J: o Parecer •sub censura• 
BrasiiJB, 11 de setembro de 1996. - Zllda Bea

triz Silva de c.mpos Abreu, AssiStente JurídiCO 

(À Comtssão de Educação.) 

O SR. PRESIDENTE (lúdoo Coelho} -O Expe
doente lodo vao à publoc:ação. 

O SR. PRESIDENTE (lúdoo Coelho}- A Mensa
gem n• 268. de 1998, roda antenormente. seni ramebda 
ao Tnbunal de Contas da União, de acordo com o dis
posto no art. 71, oncoso I, da Consbluoção Federal. 

O SR. PRESIDENTE (lúdoo Coelho) -A Preso
dêncoa esclarece ao Plenáno que os Prqetos de De
cnsto LegoslaiNo de n"s 47 a 59, de 19911, lodos ante
normente, tramrtarão com prazo delermonado de 
quarenta e conco dJBS, nos termos doa artS. 223. § 
1•. e 64, §§ 2" a 4°, da Constrtuoção, cornbonados 
com o art. 375 do Regomento Interno. 

De acordo com o art. 122, 11. "b", do Regomento 
lntanno, combinado com o art. 4° da Resolução n• 
37, de 1995, do Senado Federal. as matéhaS pode
rão rec:Eiber emendas, pelo prazo de conco doas úteiS, 
perante a Comossão de Educação. 

O SR. PRESIDENTE (Ludoo Coelho} - A Preso
dêncoa recebeu a Mensagem n• 132. de 1998 (n" 
456198, na ongem}, de 15 do corrente, pela qual o 
Presoclenta da República comumca que se ausentalá 
do Pais no período de 17 a 19 do mês em curso, 
para manter encontro com o Presodenta boiMano. 
Hugo Banzar, em Senta Cruz de La Soerra, e para 
partoc:opar da 11 Cúpula das Améncss, que se raaloza
rá em Santiago, Chola. 

É P - :~"'nte a mensagem raceblda: 
IIENSAGEII NO 132, DE 1198 

(N" 4511'118, na origem) 

Elrcetentissomos 5enhores Membros do Sena
do Federal, 

Tenho a honra de Informar a Vossas Excelên
CJBS de que devereo ausentar-me do Pais no penado 
de 17 a 19 de abnl. para manter encontro com o Pre
soclente bolovoano, Hugo Banzar. em Santa Cruz de la 
Soerra. no próxomo doa 17, e para partocopar, de 18 a 
19 de abnl, da 11 Cúpula das Améncas. que se reali
zara em Santoago, Chole. 

-----
2 Durante o encontro com o Presodente Hugo 

Banzer. assonareo declatação conpJnta sobre coope
ração em matena de ontagração energéiK:a e fosoca. 

3 A agenda para a Cúpula de SaniJBgo foo es
truturada em tomo de quatro grandes temas 

1) Educaçio, 
2} Preservação e Fortalecomento da Democra-

coa, da Justoça e dos Dorertos Humanos; 
3} Integração Econ6moca e LIVre Cornérao, e 
4) Erradocaçio da Pobreza e da Doacnmonação. 
4 A 11 Cúpula das Amencas ocorre num con-

texto em que os paoses do Hemosféno passam a re
conhecer o caráter pnontáno a ser atnbuido à coo
peração regoonal no campo da educação - tema 
central da Cúpula. Ade1T181S, no Ptano de Ação a ser 
adolado os altos dognrténos reconhecem a necasso
clade de aperteoçoar a democracoa, por meoo do re
forço das polltocas públocas em áiHII como Jusbça e 
defesa dos dorertos humanos e do lortaJecomento das 
admonistoações descentralizadas, entre outras medo
das. Mamtestam a f11me dosposlção de promover a 
erradocação de toda forma de doacniTIIriiiÇêo, de &do
tar medidas que venham ompor maoores rastriç6es à 
produção. ao báfoco e ao consumo de drogas ollcrtas. 
de promover o combate ao tráfoco de armas de T:>;~o. 
de aprmorar os sostemas de saúde e de assegurar a 
devida proteção ao meiO amboente. Os mandatános 
tambám daoão um omportanta ompulso ao processo 
de ontegração hemosfénca, medoante a decisão de 
promover o oniao das negocoações sobre a Área de 
Livra Coméocoo das Améncas (ALCA} 

5. O resultado prevoslvel da reunião, que con
gregará 34 países em Santoago, será e aprovação 
de dois documentos: uma Declaração poii1Jca e um 
Plano de Ação. a serem subscntos pelos Chefes de 
Estado e de Govenno do Hemosféno. 

Braslloa, 15 de abnl de 19911. - Fernando Hen
rique c.rdoso. 

EM NO 134/CASGfARC-MRE- PREG BRAS AMER 

BrasOoa, 15 de abnl de 1998 

Elocelenlissmo Senhor Prasodente da República, 
Elevo à consodetação de Vossa Elocelêncoa as 

anexas monutas de Mensagens aos membros do Se-
nado Federal e da Câmara dos Deputados, pelas 
quaos Vossa Excelêncoa comunoca seu afastamento 
do Pais, com o Iom de manter encontro com o Preso
denta bokvoano Hugo Banzer, no proxorno doa 17. em 
Santa Cruz de la Soerra, e de partiCipar da 11 Cupula 
das Améncas, que se realozará nos proXJmos doas 18 
e 19 de abnl, na codade de Santoago, Chola. 
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2. Durante o encontro com o Presidente Hugo 
Banzer. Vossa ExcelênCia assonara declaração con· 
JUnta sobnt coope!liÇão em matena de ontegração 
energética e fíaoca. • 

3 A agenda para a Cúpula de Santoago too es
truturada em tomo de quatro grandes temas. 

1) Educação; 

2) P.--rvação e Fortalecimento da Democra-
coa, da JU811Ça e doa Dmlitos Humanos; 

3) Integração Econ&noca e Lovre Comércoo, e 

4) Erradocação da Pobreza e da Doscnnunação. 

4. A 11 Cúplâ daB Amencas ocona num contexlo 
em que os paosaa do Hemosléno pesam a 18C01•'1ecer 
o caJétar pllonláno a sar alribuldo à ooopaação regiO
nal no campo da ado IC8Çio - lama central da Cúpula. 
Adernal&, no Plano de Açlo a - adolado os aios dlg· 
nilllnos ,._,..,'-" a nac s a HwW de apetfeçoar ·a 
deiiiOUIICIB, por meio do ieiOIÇO daa políbcas públras 
em él8as oomo JUS11;8 e def-. dos diRiilos liurriar.
e do loi1alacmeniD daB id i aliSbaçiies descentlllliZAI· 
dila, en1re ou11as maddaa. Manilastam a filme~ 
çio de ~a enadiCBÇiio de Ioda forma de di!S
c:monlçio, de adolar medidas que vamam ii11JOr 
l'lliliOI8II i-çlie& à poodução, ao tráfico e ao con&!'· 
mo de drogas ~ícllas. de ~o contJat& ao...__ 
co de- de togo, de apnmorar os-de-
de e de asaegunor a devida proteção ao nao arrtlia1-
ta. Os mandalános lantJém daJiD um ~ m
puleo ao p~ c de l'llegraçio hemiSférica;mediarlle 
a decisão de pramover o onoao daB negc aç* sobra 
a Álea de LIVre Comélao daB Améncas (ALCA). 

5. O rasullado pnawsíval da 18Umiio, que con
gragari 34 psi-. em SanliBgo, sara a aprovaçio 
de doiS documentos, 08 quaos já foram IJIIeriSamlll'ile 
negocsadoa durante 08 enconbos preparatónos da 
C~pula: uma declaração polítiC8 e um Plano de 
Açlo, a sarem sub&cnlus paios Chefes de EstadO e 
de Govemo do Hemillféno. 

Reapeil088i'nerlllll, - Lulz Fellpa I.MipNia, Mi
nistro de Estado daa Relaç6es Extenores. 

O SR.~ (Wd10 Coelho)- Sobi'll a 
nwaa, plqlllo de _,oç~o que será lido palo Sr. Pn
mam Secnlléno, em exélcicio, Sanador Joio Rocha. 

É lido o aegulnte: 

PROJETO DE RESOWÇÃO N.• 38, DE 1918 

Alllln a Raaoluçio n.• 116, de 1111, 
do Senado Fede,.., q• cll.pOa IIObrW •• 
opa~89ha de al6dllo extemo e lnliimCI dli 
Unllo, da &11118 elltllrqulaa e demeia lllll
ctadee ~e pelo poder pública ... 

deral e •tabelece Hmltas e concfiç-. 
para a con-.io de g~~r~~nlla ela Unlio 
em upe~~~ç6ft de cr*llto ext.mo e inW-
no. 

O Ssnado Federal resolve: 
Art 1• É incluído na Resolução n. • 116, de 1989, 

do Ssnado Federal, o seguinte-art 41 , renumerando
seosdemais 

"An. 4 1 As Opilrações de ci8dilo de 
medoo e longo prazo des1ineclas ou voncula
das a aquiSIÇão da benS e set\'ÇOS onundoll 
de acordoS bdatereiS ou mulblalerais, ao se
rão aulonzadas caso as aquiliiÇÕ8S se dêem 
com base em coRCOnêncie pública intema
coonal, deYidamente comprovada. • 

Art 2" Esta Resolução entre em Vigor na data 
de sua pubi~CB\'ia 

Ju81111cação 

A Resolução n" 96, de 1 !189, do Senado Fede
rei, que diSpõe sobnl 08 limileS e condçlles para as 
operações de crádtlo extemo e intemo da Unlio e 
das entidades controladas pelo Poder P1lbhco Fede
rei, necessita c1e1mr eJCpiiCilado - até para ser coe
rante com os dllanws da lei n" 8.666. de 19116- qw 
é vedada a autonzação legiSialiVa a empréelaiiOB ex· 
temos desli~ à aquiSIÇio de bens e S8MÇ08 
onundos de acuidos bilalerais ou mulblalereis, aem 
as devides cautalas da conconêi'ICIB inlemaCIOnal. 

Hoje, os acuidos bilatareis estio sem o di8Cipli
namento dessa norma especifica que, no Oinailo bna
Sileim, as regras do Oirailo lntemo, nio sa submete 
àquelas do Oirailo lntemac1onal PllbliCO. Esta tem 
sido a posoção clara e pi1SCIS8 do Supenor Tribunal 
Federei ao dospor sobre as prevallncias do Di1'8110 
lntemo. 

Adamaas, ratava-se o fatO doa WilbatCA lmm
dos no llombilo desses acoidos bdalerais, pnncoplll
rnente, são locas inequiiiOCOS de sullpiBIÇão. O Po
der PubliCO nem este Senado Federal tem como au· 
ditar os suparfalurementos eXiSI8i 11811, a fala de con· 
liUie das s~m~Jandades com os produtos NICIOCliiiS, o 
atraso tecnológico, e lodoll oulros iblnS avadOB de 
diStorções OU COiTUpçõe&. 

Não pode o Ssnedo Federei conbnuar auton
zando. indiSCnmnadamente, empréeiWiiOS extemos, 
amarrados em doiS pilanas acordos bilatareiS por um 
e por ou110 empresas certas. mancomunedas com o 
comprador. e hllft! da concorrência 

Sala das Sasões, 17 de ebnl de 1998 - Ss
nador Gilberto Mlnmdli, (PFL - AM). 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

RESOLUÇÃO N" 96, DE 1989 

Dispõe sobre limites globala para aa 
operações de crédito externo a interno da 
União, de auaa autarqulaa e demala enti
cladaa controladaa pelo Podar Pllbllco fa.. 
deral e eatabelece limiiH e condiç6ea 
para a - OC"esai!cJ da garantia da Unlio em 
opalaçõea da cnidlto exl8i iiCI e lnlamo. 

Art 1° Suboldlnam-se às nonnas hxadas nesta 
Resolução as operações de crédiiO onterno e exter
no, onclusove as de arrendamento mercantil, realoza
das pela Unoão, por suas autarquoas e pelas demaos 
enhdades controladas pelo Poder PúbliCO federal, 
bem assom a concessão da garantoa da União. 

Paoágralo úniCO Para os efei!Os desta Resolu
ção, cou.,oaeude se como operação de crédito toda e 
qualquer obngaçio deconante de linancoamento ou 
81qltasllll KIS, medoante a celebração de contratoS, 
an são e acede de títulos, ou ooncassão de qUBIS
quer garantoas, que represente compromossos assu
midos com credores sotuados no Pais e no extenor. 

Alt 2" As operações de crédito realizadas em 
um exeocfcoo não poderão exceder o montante das 
despesas de capotai, ressalvadas as autonzadas me
doanta créditoS suplementares ou especoaiS, com to
nalidade preasa, aprovadas pelo Poder LegoslaWO 
por meoona absoluta e observado o dosposto no art. :f1 
do Aro das Dosposoções Consblucoonaos Transotónas 
e o pi'IMSio nesta Resolução. 

Art 3" As operações de crediiO ontemo e exter
no de natureza hnanceora da União e de suas autar
quoas e a concessão de garantoas pela União obser
varão os seguontas lomotes: 

(Á ComissSo de Assuntos Econ6mcos.) 

O SR. PRESIDENTE (Lúd10 Coelho) - O pi'OJ&Io 
será publicado e remetx1o à ComiSsão competente 

Sobra a mesa. olicoos que serão lodos pelo Sr 
11 Secretáno em exeocicoo, Senador João Rocha. 

São ~dos os seguontes: 
Sr. Presidente do Congresso Nac10nal, 
lndoco. em Substituição a indocação antanor, 

os Senadores do PSDB que comporão a Comossão 
Espeaal Mosta destonada a aprecoar a seguonte Medi
da ProVISÓna. 
MP N' 1.610-08 Publicação DOU: 3-4-98 
Aaaunto Cna o Fundo de Garantoa a Exportação
FGE, e da outras provodêncoas 

Titular Pedro Pova 
Suplente José lgnácoo Ferreora 

Brasília 14 de abnl de 1998 - Senador Sérgio 
Machado, Loder do PSDB. 

Sr. Presidente do Congresso Nacoonal. 
lndoco, em Substituição à indocação antenor, 

os Senadores dO PSDB que comporão a Comossão 
Especoai Mosta deStinada a aprecoar a seguonte Medo
da ProviSÓna. 
MP N' 1.61~ Publoc:ação DOU 3-4-98 

Aaaunto: Altera procedimentos relabvos ao 
Programa Nac10nal de Desestabzação, de que trata 
a Leo n• 9.491. de 9-9-97, e dá outras provodêncoas 

Titular: Pedro Pova 
Suplente. Coutonho Jorge 

Brasnoa. 14 de abnl de 1998 - SemdOr Sérgio 
Machado, Lidar dO PSDB 

Sr Presidente do Congresso Nacional 
IndiCO, em Subatltu~o à Indicação antenor, 

os Senadores dO PSDB que comporão a ComiSsão 
Especoal Mosta destonada a aprecoar a seguonta Medo
da Provosóna. 
MP N1 1.629-12 Pubbcaçiio DOU· 13-4-1111 

A8Sunto: Dispõe sobra a conceasão de lonan
coamento vonculado à exportação de beriS ou seM
ços nacoonaiS. 
Titular: Pedro Pove 
Suplente· Osmar Doas 

Bresnoa. 14 de abnl de 1998 - Senador Sérgoo 
Mechado, Líder dO PSDB 

Sr. Presidenta dO Congresso Nacoonal. 
lndoco, em Sublltituição à ondocação antenor, 

os Senadores dO PSDB que comporão a ComiSsão 
Especial MIS!a destinada a apreaar a seguonte Medo
da Provosóna. 

MP NO 1.633.()8 Publicação DOU: 13-4-98 

A8Sunto Autonza a Unoão a receber em valo
res mobohános os dividendos e JUro& sobre o capotai 
própno a serem pegos por entodades de CUJO capotai 
o Tesouro Nacoonal partiCope. 

Titular Pedro Pova 
Suplente· Lúcio Alcântara 

Brasnoa, 14 de abnl de 1998 - Senador Sérgio 
Machado, Lidar do PSDB. 

Sr Presodente dO Congresso Nacoonal 
lndoco. em Substotuição a ondocação antenor, 

os Senadoras dO PSDB que comporão a Comossão 
Especoal Mosta destinada a aprecoar a seguonte Medo
da Provosóna 
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MP N• 1 636-04 Publicação DOU. 13-4-98 

Aaeunto D1spõe acerca da lllCidêi"ICia do Im
posto de renda na fonte sobre rend1mentos de apli
cações hnance1oas e dá outras p10111dênc1as 

Tllutar: Pedro Pova 
Suplante Lúdoo Coelho 

Brasília, 14 de abnl de 1998. - Senador S6rglo 
~. L1der do PSDB 

Sr. Poasldente do Congi8SSO Nacoonal. 
Indico, em Subdlujpo à desognação desta 

Poasodãncoa, os Senadoi8S do PSDB que comporão 
a Com1ssão Espeaal Mosta destinada a aprecoar a 
sagu1nte Medida PIOVIBÓna. 
MP N" 1.653 Publocação DOU· 9-4-98 

Aa8unto: Autonza o Poder ExecutiVO a abnr ao 
Ooçamento da Segundada Socoal da Unoi!.o, em favor 
do M1n181éno do Ptanapunanto e Ooçamento, cnidom 
extraord1náno no valor de R$2.500.000,00, para os 
fins que aspecofica 

Tllulllr: Lúelo Alcêntare 
Suplente. Jaftarson Péoes 

Brasília, 14 da abril da 1998.- Sanador Sérgicl 
'lllchada, Líder do PSDB. 

Sr. Poesodenlll do Congresso Nacoonal. 
lndoco, em eubelllulçio a 1ndocação antanor, 

os sanadooas do PSDB que co~rão a comossão 
aspecoal mosta dasllnada a aprecoar a sagu11118 Medi
da Prov1aóna: 
MP N°1 531-17 Publocação DOU: 3-4-98 

Aaeunlo: Alteoa dlsposotovos das L818 n.as 
3.890-A, de 25 da abbnl de 1961, 8.666, de 21--6-93, 
8.1187, de 13-2-95. 9.074, da 7-7-95. 9.427, da 2$-
12-96, autonza o Poder Exacutovo a p<OITIQVBr a 
reestruturação das Centoa1s Elétncas Bras1le1ras S.A 
- ELETROBAÁS e da suas subeodlánas, e dá outras 
provodêncoas. 

Tllutar: Pedro Piva 
SupiMIIe: Sáogoo Machado 

Brasnoa, 15 da abnl de 1998 - Senador &*glo 
lllllchedo, Lidar do PSDB. 

OFICIO N" 0743-L-PFL/98 

Boas1l1a. 15 de abnl de 1918 

Senhor Presidenta, 
Nos termos reg1mentaos, 1nd1co a Vossa Exce

lêncoa o Deputado Eraldo T onoco para lazer parte. 
corno membro o.q ln'le, da Com1ssão Mosta desti
nada a emdor parecer à Medida Provosona n" 1.512-21. 

da 26 de março de 1998, que "Dá nova radação aos 
ans 2" da L.e1 n• 9 138, de 29 da novambro de 1995, 
e 1•. 2" e a• da LB1 n• 8.427, da 27 de rnaoo de 1992, 
que d1spõem, respectovamenlll, sobre o crádoto rural 
e soboe a concessão de subvenção econOmoca nas 
operações de crédoto rural", em subsblulçio ao De
putado Ja1me Fernandes Filho. 

Atencoosamente, Deputado lnacluclo Olivei
ra, Lidar do PFL 

OFICIO N • 0744-L-PFU98 

Brasília. 15 de abnl de 1998 

Senhor Presodente, 
Nos termos reg1manlals, 1nd100 a Vossa Exce

lêncoa o Deputado Eraldo T"onoco pare fazer parte, 
corno membro euplenle, da ComiSsão Mista desb
nada a emrtor parecer à Medida Prov1sóna n.• 1.647-
14, de 24 de março da 1998 que "Displle sabre a ra
gulanzação. adm1nostoação. afaramaniO a aloanação 
de bens 1rnóvets de domínoo de Unilo, altanl disposi
tiVOS das Decretos-Laos n "s 9 780, da 5 da -mbro 
de 1946, e 2 398. de 21 de dezembro de 1987, regu
lamenta o § 2" do art. 49 do Ato das DosposçOae 
Consbluaonaos Tranallónas, a dá outras provodên
aas", em subsbtuoçio ao Deputado Jaoma Fernan
desFilho 

Atancoosamenlll, _ Deputado lna c lucia 011-
velre,UderdoPFL 

OFICIO N.• 0765-l-PFLI98 

Brasnoa, 15 de abril da 1998 

Senhor Presidenta, 
Nos termos reg1mani81S, IndiCO a Vossa Exce

lêncoa o Deputado Ra1nhold Stephanee para fazer 
parte, como membro titular. da CoiiiiiiSAo MISta dea
bnada a emotor parecer à Medida Ptovoaóna n. • 
1.653, de 8 de abnJ de 1998 que "autonza o Padar 
ExecutiVo a abnr ao Ooçamento da Seguridade So
CIIII da Unoão, em favor do Ministério do Planajiii'IWI-
10 e Ooçamento, crédoto exlrllordonário no valor da 
R$2.500.000,00, para os fins que aepec:lllca", em 
subslduoção ao Deputado Luoz Carlos Sanlos. 

Atancoosamante, _ Deputado lnaclnclo 011-
valre, L1der do PFL 

O SR. PRESIDENTE (Lúdoo Coelho) - Serlo 
feitas as substiluoçõas sohcitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Lud1o Coalho) - Há coa
dores 1nscntos. 

Concedo a palavra à Senadora Emnoa Fernan
des S EX" dispõe de vonte monutos. 

A SRA. EMÍLIA FERNANDES (Bioco/PDT-RS 
Pronuncoa o sagu1nte doscurso Sem I'8VISio da ore-



ABRIL DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL :!41 

dora)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. ve
nho a esta tnbuna para fazer cons1deraç6es sobre a 
mobilização das 1nstrtu1Ções federaiS de ens1no e re
giStrar, desde Já, a n11nha solldanedade aos profes
sores e funaonános, em greve há m&~s de duas se
manas. em defesa de melhores salanos. valonzação 
da un1ve1S1dade públiCa e da educação nac1onal. 

Com os aalános congelados há cen:a de 1.200 
d1as, professores e func10nanos das un~vei"Sidades 
reMndiCIIITI: 1) ra&~Uste salanal emergenc~al de 
48,65%; 2) compromiSSO da não redução dos qua
dros func1ona1s das un~vei'Sidades, 3) ampliação de 
vagas e abertura de concursos; e 4) retirada do Pro
grama de lnc:enllvo à Oocêncl8 - PIO. 

Além diSso. os professores, os pesquisadores 
e OS técniCOS adiTIIniStrallvos das UniYerBidedes pe
dem um lórum de negoclllÇão, com o ob)e!IVO de 
promover o debate da pauta de reMndk:ações de 
forma 1med1ata e também buscar altematiVIlS às 
aluaiS propostas em curso para a educação pública. 
em especl81 para o ens1no supenor 

Advertindo para a urgênaa dessa debate, a Pre
Sidenle da Andes - Assoclaçio Nacional dos Docen
tes das lnstrtuiÇ6es de Ens1no Supsnor -. Professora 
Cnsbna Moraes, avalia que •nunca se VIYeU uma cnse 
Ião grande em !Qda a luslóna das urwenlldades braBI
Iaras". Ao mesmo tampo em que nota da mesma ""1111-
tução - que soiiCilamos S8l8 pubiiCSda na Integra nos 
Ana~s - denunaa a politiCa de desmonta da umversl
dade públiCa, e exige a ~e~eção urgente do PlD - Pro
grama de lncenbvo à DocênCia - e 18111Uste salanal 
para o conJurrtc de professores e funaonános. 

A1nda na mesma d11eção, a Associação Nacio
nal dos D1rigerrtes das lnstrtuiÇões FederaiS de Ensi
no Supenor - Andlfes -, reunida em meados de mar
ço, em Belo Honzorrte, também alertou para a graVI
dade da srtuação das universidades públiCaS, ao 
mesmo tempo em que considerou o Programa de In
centiVo à Docênca 1nacertável e afirmou que a •au
sêiiCia de um reBjUSie salanal pala os servidoras 
das IFES tomolHie uma questão 1nstituaonal, na 
medida em q,.. afetw. a qualidade do ensmo e de
l'rllliS a!Mdades un~wrsrtánas". 

Sr. Presidente, peço a V Ex" que também a 
mandestação da Anddes se111 publiCada na Integra 
nos Ana1s da Casa. 

Sr"s e Srs Senadores, a univerSidade publica 
do Pa1s esta sendo vitima de uma politK:a equiVoca
da, que aposta na pnvat1zação, fe,.. a autonom• e a 
democracl8 1rrtema das InstituiÇões. reduz o flnancla
merrto. d1monu1 e fleXIbiliza o quadro funciOnal, arro-

cha os salanos e desrespe~a professores e funclo
nanos. tanto da atNa quanto aposerrtados 

Em ccnseqúênaa dessa políbca, as UnNI!ISidades 
federais estão VNendo um processo Cmw'ClOIO de suca-
1eamento. com gl&ndes dificuldades para man1er seus 
padlões de excelêiiCIII e qualidade. aiUallzar suas billiale
cas. """'~p~r seus laboralónos, IM!Sir na l"lllnJianÇão e 
na ccnservação de seus prédios Exerrfllos 1io drarnáb
oos cplriiO absUrdos são diVUlgados dianamente na m
prensa naaonal, dando conta da falta de racuraos para 
pagar a coma de luz de hospitais un~versrtános, que, 
IncluSIVe. reduzem as suas atiVIdades, ou de labOra
tónos. que são gradat1vamente deaatiVados, devido 
às péss1mas condiÇões de funciOnamento 

Ainda dentro desse mesmo quadro. e também 
s1rrtoma da graVIdade da srtuação o saláno pago aos 
professores unNersrtános que 1 ecebem. no míc10 de 
cam!lra, R$317,00, por 20 horas de trabalho sema
nas, e que chega a ceiCB de R$2.000.00 para um doulcr, 
com curso no eldBnor e mas de deZ arus de 1IBIIatn 

Tal Sduação. que se estellde por todo o Pais. não 
é dlierar"e no RIO Glande do Sul. o meu Es1ado, onde a 
tradlcoolllll e CC>Il-.,elel de UMIYeiSidade Federal corMve, 
na me10na dos seus laboratónos. com dificuldades de 
Dpel8r por falta de recursos e Já não tem cinlao para 
pagar concaa de água e de luz. segundo denllnaa da 
A.,.....,..çlo dos DocellleS da lnstrtução. 

A Urwei"Sidade Federal do RIO Glande do SU, 
uma das ullMirSidades l1llliS traciciOnaiS e conceduadas 
do PaiS e Ide da Aménca l...abna. detém um quad10 do
cerrte de .............. capac:dação, sendo 44% dol.toras, 
34% mestres, 9% especi811S1aa, com I8COnhearnento 
nos IIIBIOS CIBIIIfficcs do País e alé do _,.,._ 

A1nda no R1o Grande do Sul, a Un1V8rsldade 
Feda~al de Sarna Mana. por exemplo, locaiiZBda no 
mtenor do Estado. uma das piOMI!IIBS da ll'l!enonzação 
do ens1no uniV8rsrtáno no Brasil, apesar de todo o seu 
eslofçx>, IMCiusiW de ge~ar recursos própnos. também 
a d1enta senas dificuldades, agravedas pelo Decreto n• 
2.3&W7, beocado pelo Presidente da Rapúbllca, que 1-
mdDu a 80% dos valores gastos em 1996, o 1a1o do or
çamento das deSpesas das ulliYeiSidades em vánas 
rubriCas, e que pi"&CISII ser reviSto. 

Essa un~versldede desenvolve uma séne de 
pf1118105 em diVSrsas áreas. 1nclus1ve voltados para o 
desenvolVImentO reg10nal, em especl81 à Metade Sul 
do Estado do R1o G~ande do Sul, uma região que 
tem, essenaalmerrta, ma1ores dd1culdades. ocupa. 
amda, um papel 1mportarrte e estrategiCO no apo1o 
ClerrtlfiCO e tecnologiCo ao desenvolv1merrto no cam
po do MeJCOsul. onde lambém esta erdrerrtando a 
mesma srtuação de difiCUldades 
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E 111'110n&nte que sa regiStre aqu• o s•gm!ICBbVo 
trabalho dellenvolvKio palas unMIISidades gauchas 
das Cidades de PelolaS e de R10 Grande. que tam. 
116m. sem duVIda, contnbuem para o deaenvolv•men• 
to do conMc1mento, da Clêncl& e da tormaçio. e qiHj 
passam pelas IIIIIIII'I1BS dificuldades. 

•Aa qualidades das unNel'llldades ~. tan• 
to em cornpetêiiCIB quanto em ll!lpOrtinCia ntratég•f 
ca, também são caracterf- da 1'111110118 das 111St>

IIIIQÕ8S UfiMirSdánas do País, de 8CORio com 08 -

-· com 08 dados, com as peaqUISBB _.IZlldas 
pelo Governo e amplamente dMIIgedas pala mídl&. 

Sr. Presidente, Sr"s. e Sls. Senadores. as 52 .,.. 
tluiÇiies que 1nblgrem o s- Fedelal Público de 
EraJo Supanor abrangsm pndiCamenlle todo o Temtó
rio l\laaolal. Sio ~ por .... de 50% das 
pe&qiMBII -hzactas no País e anla respondam por 
45 I> • ..,.. unMiftllláno8, com 1111118 de dez mi leites e 
-.1..- de ITIBIS de 400 mi pacoa.- por mês. 

O desempenho du llllllliUiç6es federeas de en
Sino supenor é_,.,...., deiiCOido com a~ 
falia em 08 anos de 1980 e 11196, que apon1a utn 
--...lO de 16,8% de .... de gradiwçin; 42,2% cfe 
• iQi • na gradi"!Çia, 40.2% de cfPonados na 
gnP I'!Çiio; 49,6% de eklnoB de 1JÓ11111""11'1Çio; 206.2111. 
de dela8aB de-de OIÓ&V*••açAo 

laao a•gndica a qualidade, a compalênCia elo 
trabalho dellenvolvldo. 

Em contJapalbda de88eB 11V811ÇQS, no .-nto, o 
maamo 1aventaman1o nica um declásamo de 12.4% 
de OOc&- de gradleçk e JIÓS1Imi'Çiin: e um da
créaci•D de 9% de fwlclanánoB téc:ruco-adrnil. 

Sr. P-.dente, Sra. Senadonls, apesar dlaao, é 
111'110- a1nda rag181rar que no ulbrno Provia. qiJ& 
teBiou o desempenho du wwallllllades púbhclu 
bRUIIIelras - PI'OIBIO matlluldo pelo Governo Fedei-ai 
- 56% dos cursos olwieadoa palas urwanâdades pu
blicas obiNelam ,_A e B, e 28% obllwram nota'C. 
enquanto 75,5% dos pnll IIli• das u-.clades 
públicas braslletras alcançaram nota A e B. o que 
demonstra a b08 quúdade do _,no ofenlcido. 

Um dos -•11** II1IIIS II'I1IJOflanl88 da c&piiCI
dade e da unportAncla estrat6glca das UIWallldalleS 
púbiiCBS brasiletras é a expenêiiCIII d881invoMda 
pala UnNei'Sidade Federal do R10 de Janeiro em par
cena com a Petrobrás, que pal'llllbu o deBisnvoM
mento das plataformas manbrnas, tacuologl8 na qual 
o País. atualmente, e considerado llder mundl81 

IroniCamente. a mesma UmverSidade do R1o de 
Janeuo. que lá prestou esse saMÇO e vem prea$ln
do um sarviÇo oe qualidade, do pomo da VISta téCni
co e Cl8ntlf1Co, ao Pais. hoJ8, segundo 1ntonnam os 

' JO"IBIS. esta com -..,.Lis laboratónos velhos. ·sÜ(08 e 
SUJ8d08 a pegar fogo a qualquer hora, devido as 118-
çiies expostas, as 1nhRrações e outros problemas 
que comprometem as suas atMdaclas. 

É essa ullMIISidade pública que está sendo alvo 
de um proceaao constanta de da&monle acslsilldo, 
com o corte drásbCO dos o~. aapaoaln•IIB a 
parlir de 1996. a redução das bolsas de Pi"'CP- o 
congelamento dos salános e a queixa da Hd IJWdade 
piDfissiOnal, por meiO das ieiofrnas UiWiilb&va e,._ 
videnaana. alem da outras medidas que o Governo nt
cerúmanta trabalha deniiO do Cong.- Nacional. 

Dados dNUigados pala Anddes (Aa'OC'açiO 
Nac1011al dos 01ngerdeS das lnstiluiÇiies FederaiS de 
EnsiRO Supaoor) mdi:Bm que, entra )lllaD de 1994 e 
satan1xo de 1996, 3.596 ~e- das un
V81111dades bias~enas se apoaaUIWm; fonun para 
suas casas pniJIIdlcados, ~iplldos e dasancanla
dos, acma de tudo, com o tratarnan1o e com as medi
das tomadas pelo Governo FederaL Eaa numero, alá 
1988 - temos 18 a 1ntormação -. duplicOu. 

Ou Binda. agora ITliiiS ..-ntamanlll, com a im. 
posiÇão do Programa de lnc:enbVo l Doclnaa. Vl8 
Medida Provisória n• 1 .616, que, reeditada em tev.. 
ra~ro desta ano, com urna nova radeçio, introduZiu 
essa proposta do batamento diletBIICI8do para os 
professoras uniV8rsdános. De cena forma. é urna 
tentallva de diSfarçar a falta de uma proposta raal de 
re&JU&te salanal. que contnbu11á, sem dúvida, pera 
um eruwgamento m810r dos quadros qualdiCados 
das nossas uniVBrsidades ledei'IIIS 

Além diSSO, é 1mponante que sa regiStra que 
- Programa de lncentrvo a Docéncla, - cha
mado "auxi11o" ao professor de sala da aula, é uma 
aposta na segmentação de grupos dentro elo quadro 
de docentes. diStorcendo o concedo da indlssoci8bi
lidade entre o ensino, a paequ• e a .-.são, que 
slo 08 pnncípiOS básiCOS do 8118100 supenor, contns
nando, •ncluSIV8, a propna ConstiluiÇio Fedelal. 

O Programa de lncenbVO l Docluc• é um •
tema da bolsaS com rernuneraçlo lldiciDnal a &OSlo 
dos p:cl •• ~50% dos r.- e 311% dos 
pf«wbs, WJCUiando a COI '? 1.1aa1aE à ...
~do pol&saOr em sala de aula, o que, or-· I t•r 
te, sem dúvida. para quem,..,. a w1a ..-.Mna. qum~ 
COI tiiiCB a ,.; I Ble do tJaba11o dlgiado, da valcrr 
zaçlo co1e1Jva. provocou a reaçlo COIIIdda das il8lltur 
çOes. dos II!IICnlS e dos pcAs s11018S de todo o Pais. 

Ve(Bm que 60% dos professores doutores te
rio d11eno a esse aux1ho, os outr08. eutcendo as 
mesmas ãtMdades. serão diSCnmnadOB; 50% dos 
mestres somente deverão ser escolhdos pare rece-
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bar aquela aJuda, e ass1m por d1ante. Quer d1zer, é 
uma mec:hda altamente d1scnmtnatona. 

Queremos lambem chamar atenção para uma 
nota divulgada a 1mprensa - da qual lambem paâo
mos a transcnção nos AnaiS da Casa, na Integra -, 
na qual a Universidade Fedel&l do R1o Grande do 
Sul, por me10 de sua 1nstá11C1a rnáxJma, o Conselho 
Un~versl!áno, reJedou esse Programa 'consldel&ndo 
o seu caráter d1scnm1natóno, excludente e claagre
gador, o qual, além de provocar a c1zân1a no âmbdo 
da comunidade un~versl!ária, quebra o pnnciPIO 
constitUCional da 1sonom1a salanal • 

A nota, assll18da pela Ilustre Redol& W18na Pa
niZZI, a pnme11& mulber a assum1r a dlreção rnáxJma 
de urna un~vers1dede no R10 Grande do Sul, também 
reMnd1ca 'urna 1med18ta reposição salanal para to
dos os serv1dores docentes e técn~co-admiFIIStl&tlVOS 
das IFES. 1nclutndo os docentes de pnm111ro e se
gundo graus, aposentados e pens10n1stas, hã I'TIIIIS 
de três anos sem qualquer re&JUste'. 

A mesma man~festação, que s1ntet1za o senti
mento não apenas do R1o Gl&nde do Sul, mas ta"" 
bém das unrversldades públicas de todo o Pais, &ln
da denunciB 'o espírdo equiVOCBdo do Progl&ma, 
que v1ncula a melhona de qualidade do en~~~no estn
tamerde à aiMdede em sala de aula, tgnol&ndo a 
natureza abrangente e complexa da função docente, 
a qual contempla atMdades de enstno, pesquiSa e 
extensão. bem como funções admln!Stratrvas'. 

Com essa medida, antes de resolver o proble
ma real do er-.s1no supenor, o Governo Investe no 
sentido de estimular a diVISão no tnlenor das unrver
sldades. oferecendo remunel&ção dlferenciBda p&l8 
os professores com a mesma capacdação e que 
exercem a mesma a!Mdade 

Da1 a 1mportànc1a de se rebl&r da Medida Pro
viSÓna n• 1 616 o art. 6" e seus respecbvos parágra
fos, pai& que o Governo possa reavaliar a sua pro
posta, em conJunto com os Interessados, com os 
aftng1dos, com as lnstdUIÇôeS, com as entidades e 
com a sociedade b18SIIe118 

Os representantes das unrversldades púbiiCBS 
do R10 Gl&nde do Sul, que também se encontram 
em greve - gradabvamente, reforçam-se as adesõ
es; recentemente, houve a entl&da da Unrversldade 
do Estado do Paraná -. defendem a manutenção da 
unrvers1dade públiCa e gl&tuita, porque 'a hiSióna 
tem demonstl&do e a realidade presente confirma 
que só a v1gê11C111 do 1ntereese colellvo é capaz de 
garanttr a continuidade do desenvolv1memo da ciàn
Cia e do saber, bem como a sua apropnação demo
crátiCB pelo conJunto da SOCiedade. • 

E nesse sent1do que, durante toda a nesse 
v1de, temos nos posiCionado em defesa da unMlrslda
de púbhca federa~ tanto no exercíCIO do m&g!Sténo, 
que exercemos dUI&nte 23 anos, como na mlltãnaa 
SindiCal JUrdo ao magtSteno do RIO Grande do Sul e 

nas aiMdades políttcas que exercemos antenonnen
te. Meemo BQW no Senado de Repúbi!CII, temos 
constantemente chamado a atenção do Governo no 
serdldo de se pnonzar, de fato e não no diScurso, a 
educação deste Pais. Educação não se faz com 
manchetes nem oom publicidade, mas oom recur
sos, oom deterrrwlação, oom ações COIICietas e 
abrangenlee e, aame de tudo, com a valonzaçâo 
das seus profiss~. 

A urwersldade públiCa é um patnm6n10 SOCial, 
centro mBIOr do deeenvolvlmento do saber nactonal 
em todos os campos, de forma sobel&na, voltada 
p&l8 os nteresses-do 8188!1 e pe18 formação e quah
f!CIIÇão dos nossos recursos humanos. 

Quero também fazer o segu1me reglslro: exera 
o mag!Siéno no Erano Fundamental PúbliCo dul&nle 
23 anos e, mesmo ass1m, em rnomemo algum, con
cordei com a falsa contl&dlção entre o enSino un!Vflr
sl!áno e o ensinO fundamentei. Normalmente, o Go
verno lança mão deese argumemo apenas corno ar
bllciO para JUstriK:ar o corte de recursos P8l8 as Uni
versidades e o tratamento dlfei'IKICiado que dé a 
cada nível de ens1no, quando sabemos que todos 
eles são mportantee, complemendanHie e enftan
tam as mesmas dificuldades e os mesmos desafioa. 

Uma educação de qualidade, v1nculade a um 
proJeto naCIOnal de desenvolvimento econllmco, ac
etal e humano, não pode ttabalhar oom a ldéiB de 
pnondade pe18 eese .ou aquele nível de eiiSino, mas 
deve tratar de ll'llegrá-los, valonzé-los e apooá-los de 
forma hannoniOSa, no sentido de Vlllbilizar um pro
ceseo de e11111no democrábco, colelrvo e sobel&no, 
com vtsão, aama de tudo, de continuidade. 

Especllllmende neste rnomemo de extrema 
competiÇão 1ntemac10nal, o Brasil deve apostar riBS 
suas unrvers1dades corno Instrumento de desenvolvi
merda da pesquiSa, da etênciB e de tecnologta, do
tando o Pais, a nossa economia e o nosso povo do 
poder l8al de partictpaçâo 1guall!ána JUrdo às demaiS 
economiBS e socllldades do mundo. 

Nesse sentido, apelamos desta tribuna às au
tondades, que, hoje, depois de freqúentarem as uni
versidades púbiiCBS b18S1fe1ras, de nelas conclulram 
seus cursos e delas serem professores até hoJe -
eese é o caso do próprio Pntllldente da República e 
do Mtnistro da Educação, que dedêm o poder de de
Cidir sobl& o destino das 1nsblu!ÇÕ88 pelas quu 
passaram -, demonstrem concl&lamente 1111118 sensi
bilidade, capacidade de diálogo e de negoclllÇio e, 
pnnctpalmende, hum11dade pai& acedar as sugestões 
que estão sendo dadas por professores, 18~0185, 
furK:1onãnos e até mesmo alunos. 

Queremos também reforçar a 1mportânc1B da 
v1sda do M1n1stro Paulo Renato a esta Casa. Jã te
mos conhecmento da eXIstência de um requenmen
to sol1cdando a sua presença para expiiCBr a sdua
ção das un~vers1dades e a questão da constante d1-
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mnuoção dos craddos educatiVOS S Ex" deve dozer 
ralmante qual é a partocopaçlo do Governo e o 
quamo eate tem 1nvesbdo nesae setor. lnclullnte, S. 
Ex" Clave, de publiCO, comrapor-ee aos dados CINUI
gados pelas unoversodades. Lamantamos profunda
mente que o Momatro PaUlo ~10. que está fora do 
Pala, tenha pnonzado as queall!e8 1ntemacoona1& 
aos mte- das uniVBrllldades, que estio para
das deade o 1niao do mh lnciUSM!I, há o naco de 
811111 sarneslnl ser pi'IIIIICiocado, abng1ndo professo
res, alunos e, princtpalmeme, a soc1adade brasileira. 

A ~ dos pai s Clies e fln:lonános u.-ailá
nas, além de um ...,.,.,_ ,...lllll:altHIO Sllldicaf, é 
um 1111181 de vetdadalro levanta da ..,..oçiin u.-..da
de pdca, que faz um eério, VlgORl80 e paluóloco alaria, 
às a.JIDilelades. ao ParlanwiiO ali !llC!8dade bl alma, 
sobnt a giiMdade de .., 'IIIÇio por que está r Ido. 

\famas OINI' eaae a1a11a. vamos aprullnjar as quaa-1 
1518 por aia lauallladaa. vamos abrr o debala sobnt o IPII 
" a•a pa111 as anta ...-. públcas b 1 -. ~ 
o ....., pítlbl, para a paeqo 1111111, para a c:iênc& enlm, 
r-a o Boaal. para aeus p.ens. PIIIB o 11 1111 e ,.... a 
ü.a doa hamans e das nd1er8ll daaie País. 

Sr. Presidente, as notlc.s que, deade ontem, 
eetão sendo Clovulgadas na 1mrnna não são alenta• 
doras Uma mane'- doz o segul'lle "Deecalladq 
Aumento Lmaer para Piai SBDIBS" Mala adlanle, 4 
dila: "MIIIiBtiO conaoderou 1mnável um aumento de 
saláno para os profas11018S unoversllános". 

Alllda que.....- acraddar no poder, no peso e 
na loiça do diálogo. Por 1sso, ragiSiramOS a ompor
llncoa de uma piOpOBia apnoaentada pela Assoe,... 
çio dos D1ngeutes das Un1Y8rsldades FadaraJS -
Andoles, no senbdo da fOrmaç6o de uma frente pa""-' 
rnantar em defesa das lnsllluoções Federais de Ensono 
Supenor. lnclusnla, IIII daolllem, doa 15 de abril, foi reaft
zada uma 18Unoão na Clmsra dos Deputados, no auc:lj
tóno da Espaço Cullural, que contou com a prese oça e 
com o apo10 de lados os Parbdos com 88111111'110 no 
Congreua Nacoonal, da IOdas 08 Parbdas da Oposi
ção e da base govemisla e do pópno Governo. 

Porblnto, essa fnlme, que tem o ob!9bvo de 
manblr um espaço de doélogo não apenas nos .,.... 
~de anwrgêJICIIII, mas de promcMir COI...,.._ 
menbl um debel8 em l8lação 11 queSilio do 811111110 11111-
penor, VIII consbiUir- dentm da Congresso Naaonlll. 
Estão aendo CCXMdados lados 08 Srs. PlllfamaiCIIIIIa, 
Deputados e Senadoras, que quaram mtagrar -
IAII1Ie ~em defesa das unMirsdades 

Encam1nho-me, Sr. Presldeme, para a conclu
Sio desle meu pronuncoameniO. A Andlfes e a gran
de maoona dos redOres das unoversodades praserd&s 
nessa reunlio raafozada aqu1 em Brasiloa apresenta
ram uma proposta de Agenda, que 1nclu1 

- Regulamentação da autonomoa unoversllána; 

- Amphaçiio da oferta de ens1no supenor: 
- ReviSão do papel das lnstlb.nçõea Fadera1s de 

Ensono Supenor no desenvolvimento das politiCas 
públiCas. 

-Superação das desigualdades ragiOIIIIIIS. 
- Relação das IFES com o SISierna produtivo 

do Pais: 
- Defesa do pnnclpoo consbluciOnal da gratul

dada do ens1no públoca, e 
- Mecanosmos de ampliação da qualidade das 

lnstdlloções federaiS. 
Portamo. Sr. Pliil8ldenla, So"a. e Srs. Seuacloras, 

dliilnla da sitUaÇão que se venfica 1181118 111011allo, é 
preciSO, ames de tudo, não tratar PIDIBBS~ e funCio
náriOs como 1nmigos da Nação. na como hTs· IRJS 
que, apesar de IOdas as clliculdades aalarlaiS e de 
condções de tllllbalho. com qualidade, gana e delenn
naçio piOduzem o conheclmeniO 1181118 Pala e desen
volvam as atMdades de ensmo, paeqr..., e extansio 
que consliluem a essência da vida acadêmica. 

E que, deesa IOrma, têm, prof- e a u .. -
varaldada pubiiCIIi federal. contnbuklo hllllDncarnenla 
para o dasenvolvimanto do nosso Pala e para a var
dadeora construçio da nac:oonalldade, merecendo, 
por osso, a solidariedade e o apaoo de IOdoB os bliilll
leiJOS, mas, pnncopalmeme, o raapedo, a valonzaçlo 
e a ação concreta das governantes. 

Ere o que queriamos dizer, Sr Presidente, na 
expectabva de que urgentemente se abra um pro
c:estiO de d1scussão e de bU8Ciil de altarnabvas para 
o problema das unoversldades Alunos e piuleilll0flli8 
correm o nsco das rrarulzos 1118rantes a um 1110111-
memo de mob1hzação. Sempre ~ a gi8VIIi 
como o úlbmo recurso; ela é o alerta de uma catego
na qua pl não tem m~~~s e quem recamar, tantco que 
piulessoras, redores, alunos e toda a IIDCiedade es
tão apooando esse RIOVlmanto. 

Portanto, que o Congrasao Nacionel também 
dê aua contriluoção efeiiY8, agilizando a fonnaçllo 
da Frente Pailarnanlar e buacando apiOXImar o Ga
vamo dos dongenleS, dos pror-, dos léCIIICOII 
admnustraiMIS, para que se chegue a uma soluçiD, 
nio amergencial mas sólida, em delasa da educa
çia1181118Pais 

Era o regostm que tfnt-amoa a a-. Sr. Plesdeu
te. Pedmos que, )lll"damenle com nosao panJnaaJI•,. 
10. 11818111 oegiSirados nos Anais da Casa também as da
a.mentos mencoonaclos. que pasasiBIII M-. 

Obngada 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
A SRA. EllliUA FERNANDES Elll SEU 
PRONUNCIAMENTO: 



• 
ABRIL DE 1 "'IS AN -\IS DO SENADO FEDER o\L 

::.- ..-e...JV . .:p ":atN": 
!==-1'-Dat· \rr, -:.-• ..,.._ .......... 
ANDES · Smd1~ll~ \a:ional jJ; Docente.; das insututcões de Ens1110 Supencr =..-::O;~ ..... 
'·A L lO' "-I -=•• ••· :r.'o&.ZIO ........ _.,..._..,.::111 

.. _ • .II,.'I.C"U'I .......... __ ,.,. 

Bras1ha, 23 de março de 1998 

Srs. Parlamentares: 

No momento em que o Congresso N8C10n81 paura para aprec~o a votaçio a 
MP n• 1618116 que msi:IIUiu o Programa de lncantiva à Doclêrla!B (PIO), dlngJmo-noa a V. 
Exla no sentido de dar-IIIH dêncla aobn! o grave momanto por que peaam as 
Unlve111Hiades Plillicas e as demais lnstilui9iin Fedetaia de Ensino Superior, bem oomo 
para lnclleã.r·lhe• 

O ANID~ das lnstltu!Pe de 
Enaino Supenor (IES), vem denunoiando b aUIOridades e à oplnllo 
públ"aca o deamonte a que vem aando submllllda a Unlwrsldadll Pllbllca braallalra. As 
polfticas, aoon6mlca e eduCIICIOnal, rasponlávels por tal desmonte tem determinado um 
pmcesso oont1nuo de rectuçl.o da vagas e da BCIIISO de estudantes àa lnstitui9ÕU 
Pllblicas. levando à pnvatlza9io do sistema e men:anlilizaylo da adLIC89ÃO. Al6m dllla. 
forçam a rvdução da qualidade do ensino, da produção do saber e de sua diSponibDizaÇio 
para a aociadade, característica tão duramente pn1881'18da ~ Bllforço8 da comunidade 
un1V8raltária. 

A redução na contrateç&o dO quadro funcional e o deamonte da carreira do 
magistério, pala precanzaçio das relaç6as d& trebelho e a nia abertura de concunsos. são 
examplos concretos do trato que vem sendo dlsperiSBdo h un.,.rsldadn. 

A tudo Isso, soma-se o arrocho salarial Imposto a todos os servidores pOblicos. 
Na Un1V8rs1dade, o aviltamento dos sal.6nos chaga a tal ponto que sequer se conseguam 
ca,didatos para repor as vagas dos docentes que vem abandonando esse trabalho em 
busca da scbi8Ylvêncla de suas famnias. 

Neste contexto o govemo nega-H à disc:uaãD. Em particular, o Ministro da 
Ecucação cuftua uma postura de lntransag6ncia à negocia9ii". A obtençlo de audiências 
co'ISIIIUI·Se em ntual que coloca a categoria em elluaçlo avtltante. Neste momento. 
SO'IIanle em função da presslo do movimento e da lnteMnc;ão de parlamentares e 
auiOI'Icladel universitárias, o Sr. PaulO Renuo ae dignou a ~õ Slnc:IICIIto. l'1io para 
negciCIIlr. mas para dar resposta à mfãra que lllllha denui'ICISrtdo o fato. A8 poucas reuni&es 
realizadas com o Secretário de Ens1no Superior do MEC, Profaaor ADflio Baeta Neves, 
nlo responderam à pauta de re1Vindicaç6ea do movimento, nlo ae constituindo, sequer, em 
mesa da negocaação e. foram umlateralments lntenampldu pelo MEC. 

O govemo através de uma fala prasidendal, e posteriormente via MP, lmp6a lls 
Ur ivel'llldades um pseudo Programa de Incentivo l Doctncis nu IFES, de que os reitores 
se:~uer bnham conhecimento. 

A respeata fo1 imediata, quando do anllncoo da medida, o ANDES· SN real-v• 
H~ XVII Congresso, em Porto Alegre e, por unanimidade, r&JBitou o PlD e declarou-se em 
Estado da Greve. Esta posiÇão respaldacla petas AaHml:litlas Gera1s de baSe. A reaçlc 
foi tio forte que levou os delegadOs a remeter à categona a dlscusslo do indicativo da 
g,.,. por tempo indeterminado. 

No Plano lnstiiUCional, os reitores, per unanimidade, através de sua entidade de 
re1,resentação (ANOIFES) r&JBI!aram a proposra.. 1'88paloados pela ma.c:.ne dos órgãos 
co•egladcs e Conselhos Supenores das Un•versKiadas. 
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MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO PLENO DA ANDIFES 

A ANDIFES entende que a a• slncia de wn rujuste salarial para os aervldores 
das IFES IDmou-se urnaquaatlo ~ ,.macldaem que afeta aqrraftdadedo 
etllir 10 e demais atlvidades unlnl eando a correçlo das defasagens salariais 
uma medida it.nlameniai e urganllt. 

o programa ele Incentivo à= oamo ellll proposto nas vários instrumenlos 
é inaceitável para as IFES, nla 4.do aer adalaclo. A ANDIFES compraende a 
necsssldecJe de lnveatimaniDs para a...,.... do ensino de graduaçlo e prop6e que 
em CUIID perfoclo de 18n1» sejaCCII'IIIIn.fdo WIII'IIMI pmgrama, jur 11a111enta com o MEC, 
destinado a tal fim, corn.os I'8CUIIIOS ]áMUnelados pelo governo. 

Belo Horizonte, 6 ele março de 1998 
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Durante o diSCurso da Sra Em1lra Fer
nandes. o Sr Lud10 Coelho. Suplente da Se
cretáno, deuca a cade11a da Plf!ISJdéncra, que 
11 ocupada pelo Sr. Geraldo Melo, r• VJCS
PmSJdente 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Exa. 
se~ atendida, na fonna do Reg1mento lntemo. 

Sob.e a mesa. requenmento que sera lido pelo 
Sr. 11 Sec!elano em exeiCíCIO, Senador Bello Parga 

É lido o segu1nte: 

REQUERIMENTO N.•252, DE 1998 

Senhor PleSidente. 
Requeuo, nos tennos do n. • 12. alínea c, InciSO 

11 do art. 255 e, amda, a VISta das dlsposu;ões conti
das nos lnc:ISOS I. 11 e III do art. 100 do Reg11nento ln
temo, o aliVIO do PLC n' 91/96, que d1spõe sobre a 
legaiiZllÇão da pré.tK:a. de JOQOS de azar e dá outras 
prov1dinc1as, ao exame da Com1ssão de Assuntos 
Sociais. além das demaiS oom~ssões constantes do 
despacho lniCISI 

Sala das Sessões. 17 de abnl de 1998. - Se
nador Edwlrdo Suplicy, Llder do Bloco de Oposi
ção. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O ra
quenmento lido será Incluído em Ordem do 018 opor
tunamente, na lonna .eg1mentel. 

Sobre a mesa. requenmento que seni lido pelo 
Sr. 1° Secretáno em ex&ICICIO, Senador Bailo Parga. 

É lido o segu1nte· 

REQUERIMENTO N.• 253, DE 1998 

Senhor PleSidenle. 
Requeiro, nos tennos dos artigos 49, IIICISO X, 

e 50 da ConstitUIÇão Federal combinados com o arti
go 216 do Regimento Interno do Senado Federal, 
seJ8111 soiiCIIBdas ao MiniStro do Pla118J8mento as se
gUintes Informações relatiVas ao BNDES. 

1 LISIIIr todas as empresas nas quu o Banco 
aluou no processo de pnvatlzação detalhando. por 
empresa. pnvatiZBda o nome do consórao wncedor, 
o nome de cada empresa que o compõe, quanto 
cada uma pagou (especihcar os tipos de moedas utl· 
l1zados e seus montantes), no caso de ter haVIdo li
nanc~amento parllculanzar o valor. o prazo e modo 
de pagamento. a taxa de Juro e as garanti8S apre
sentadas 

2. Listar as emp.esas e/ou grupos, que adqu•n
ram maiS de uma empresa no processo de pnvat•za
ção, detalhando os f1nanc1amenros a eles concedi· 
dos, bem como o que 1sso s•gmfiCB em tennos de 
evolução de seu patnmõmo 

Justificação 

Desde o IIIICIO dos anos 90 que o BNDES vem 
capllaneando o processo de pnvatiZSção b1BS1Ie1ro 
O Banco tem colocado a d1spos1ção de grupos eco
IIÔITIICOS pnvados f1nanc18mentos a taxas de JUros 
m111s baDCBS paiB que adqumssem ações de empre
sas estalais. bem como para que comprassem suas 
própnas ações nas Bolsas de Valores É mutto •m
ponante termos os elementos numéncos dessas 
operações para que possamos aval~ar seus Impac
tos sobre o processo de concentração de nqueza no 
Bras~ 

Nosso obfe!IYO, portanto e acompanhar a cor
reta ut•hzação de recursos sob a supeMSão do 
BNDES, muttos dos qUBis captados em nome dos 
trabalhadores. garantindo que se1am utilizados paiS 
a geração de empregos e paiB a superação dos se
nlsslmos problemas SOCiais que assolam nosso pa1s. 

Sala das Sessões. 17 de abril de 1998 _ Se
nador Eduardo Supllcy. 

(A Mesa pata deciSão ) 

O SR. PRESIDENTE (GaiBido Melo)- Ore
quenmento seré. despachado à Mesa para decisão, 
nos termos do IIICISO III do art. 216 do Regnnento ln
terno 

O SR. PRESIDENTE (Gel81do Melo) -A Presl
dêncl8 recabeu da Prelettura da Cidade do R10 de 
Jane1ro o OfíciO n• 93/98, na ongem. de 2 do corren
te, encaminhando, nos termos do art. 2•, § 2", da 
Resolução n• 1. de 1998. do Senado Fedel81, a do
cumentação rele.ente a alerta de Letras Financeiras 
do Tesouro MUniCipal - LFTM·RJ, emllldas no dl8 
pnme1ro do més comante 

O expediente, anexado ao processado do Pro
telo de Resolução n• 179, de 1997, va• à Comssão 
de Assuntos EconôfTIICOS 

O SR. PRESIDENTE (GeiBido Melo) - Volta
mos à ~sta de oradores 

Por psnnuta com o Senador Eduardo Supi!Cy, 
concedo a palavra à Senadora JúlliB Mal!se. 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT - MG. 
Pronuncia o segu1nte d1scurso. Sam leVIsão da ora
dora.) - Sr. Presidente, Stls. e Srs Senadores, a 
população do Dtstnto Federal tem presenciado, uft•
marnente, diVersos cnmes bárbaros, de extrema v•o
lêrK:Ia, e praticados com !eQUintes de crueldade 

A situação e realmente calamiiOSa Perplexas, 
as autondades elaboram planos de emergê!ICIIl para 
deter a escalada de VIOlência. enquanto os c•dadãiOs 
se perguntam o mot•vo por que não lhes e dado o d•
redo dil VIVer paclfiCBmente, entre familiares e am•-
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gos, c.-acalhando para garanlor o suscenlo da lamll1a, 
curnpnndo seus deveres e gozando de seus d1rertos 

Com mcervalo de apenas alguns dias, dois en
mas escabrosos chocaram a cidade Ambos pareci
dos. seqOeslro de case1s de armgos ou namorados, 
espancamenlos, sevíciBS, tortura e, finalmente, a 
morte dolorosa, com o 1ncênd1o dos carros roubados 
e a carbomzeção das vitimas no 1ntenor dos veícu
los. 

He d1as, na até então pacale Cidade do Guará, 
uma jOVem fo1 estuptdamente assassinada, com um 
t1ro no palio, durante assllito a uma padana Na 
mesma ocas1ão, um diplomata descarregou sua 
anna, a que1ma-roupa, sobn! um rapaz, pelo &lmplea 
rnobVO de ter sido 'fechado' no trãnsrto 

Os estupros, os assaltos, os hormcídiOS pcw 
motiVO torpe sucec:tem-se com gragonana e vexam .. 
nosa regulandade, restando oilservar que, em m. 
merosos casos, os cnm1nosos são menores de Ida
de. Enf1m. a viOlência se alastra de fonna 1naudrta. 
Nlo cabe, aqu1, l1star os cnmes que vém chocando a 
Captai da RepúbiiCB, sequer os ma1s recentes ou os 
rn&IS hediOndos· fatalmente. outros maiS frcanam por 
8C1'811Centar à liSta macabra 

A V101ênc1a vem crescendo por todo o País Em 
M1nas GeraiS, a população encontra-se 1gualmenle 
perplexa ante o aumento da cnm1nal1dade, da dehn
qOêncca, do furto e do roubo 

Em sua ediÇão do dra 20 do mês passado, o 
JOm&l Est.do de Mina• publiCOu ampla reportagem 
sOb o titulo 'VIOlência cada vez ma1s perto' A 1'118tt
na relata o aumento da v10lênc1a em d1versas reglb
as do Estado, com destaque para Mumc1p105 como 
Varg1nha, Uberlând1a, Jurz de Fora e Govemadpr 
Valadares, cu)BS populações, acostumadas com 
urna v1da tranqü1la e sem ternoreos, assustam-se agp
ra ante o 1ncremen1o da cnminallllade 

Ressaltando o crescomento de 60% nos cnmas 
contra o patnm6n1o, em apenas um ano, na reglio 
metropohtana de Belo Honzonte, o penódico relem
bra os tempos da anbga CICiada Jarc:l1m, como 11ra 
chamada a Caprtal rnrnerra. com suas ruas tranqÜIIIS 
e seguras 

Tempos atras, palaVTaS como assalo, 
furto e anombamento não faz1am parte do 
vocabulano robne~ro do belo-honzonllnO. 
Mas a realidade agora é outra, e a ciCiada 
cam1nha a passos largos para entrar no 
novo mllênro corno uma das metropales 
mars VIOlentas do Pa1s 

As estallstrcas das Pohc1as C1vll e Mili
tar mostram que, entre 1996 e 1997, os cn-

mes contra o patnmõn10 tNeram um aumen
to de quase 60%. Assaltos a carros-tones 
na Grande Belo Honzonte aumentaram 
200% em apenas um ano 

O aumento da v10lênaa que se Observa em 
Bras1ha e em Belo Honzont• rellale a Situação em 
que se encomra todo o País; e que 8Siá llllmamante 
vinculada. além da Impunidade, ao agravamento das 
condições SOCIBIS. O cresamanlo da viOiênciB em 
Minas Ger&ls e no País tem ongem na questio so
Cial agravada pela cnse do dese1111rago. Com ISSO 
ela se apresenta com mútt1plas formas: a VIOiênaa 
cnm1nal das ruas, a VIOiênciB doméstrca, a v1olénaa 
do trânsito, a VJOiénciB sociBI da pobreza e do de
semprego Elas se 1n1erlagam e 8f' _..mentarn. Mas 
não basta teonzar a resperto delas: é ~ ag1r E 
a ação se da em fremes d1versas, que 8XJ118m desde 
a pariK:JPBÇão 1nd1V1dual do c1dadlo até a palllciP&· 
ção lnBIIIUCJOnal. 

Há algumas décadas, a VIOiêi1CIB não linha o 
carátar endémiCO que hoJ9 constatamos. Localizava
se am delennln&das areas, ~ canontes ou 
estrategiCamente vulneraYels das grandes Cidades. 

Aos poucos, o agravamento da cnse soaoeco
nõmiCa, o desrnantetamenlo do aparelho lnstrtUCIO
nal e a degeneração moral e polibca que tornou con
ta desta Nação ocasiOfiiUIUII uma nova alltuda do In
diVíduo em relação à sociedade em que VIVB. 

Para ISSO contnbuíram, também, deCISIVamen
te, o p<eeano tuncJOnamanlo do aparato po!rc1al ! a 
111111s aDsoluta descrença do povo nas 1nstrtu1Çoes 
responsáveiS pela sua segurança. 

Embora com vanaçc5es de Intensidade. é m1ster 
oilservar que a viOiêncl& está presenta. modema
mente, em todos os quadrantes do mundo. No mês 
peesedo. o a•sas••nato de quatro eetudantas e de 
uma professora, numa peq-. cidade de Arkansas, 
chocou a população amencane. A chacina, por 81, 
era bálbara, mas a SOCiadade amencana ameia fiCa· 
na ma1s atõnrta ao descobnr que tora pratiCada por 
dois men1nos, de 11 e 13 anos, colegas daiS vllirnaa. 

Nos Estados Unidos, a chacina ocomda am Ar· 
kansas motiVOu debates sobrlt o papel e a 1r111u6n1:ie 
dos maiOS de cornuniCIIÇão de ma-. contorn• .... 
portou. em sua ed!Çio do úlbrno dia 5, o JCXY111I Cor
relo Braziliense. levantemanlo da AssoCiação Pa>
cológrca dos Estados Unidos, segundo relatou o pe
nodlco. demonstrou que a cnança arnencana, ao tar
rnrnar a escola pnrnana. tara assiStidO em médiB a 8 
ITIII assassinatos a a oulroS 100 ITIII ates VIOlentos 
em filmes e programas d1versos transmllldos pela le
levrsão 
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O Prolessor de PsiCOiogiB e Comurncação Ro
well Huesmann, da Un~versldade de MJCingan, é en
fáliCO 

Cada programa de teleVISão VIOlento aumenta 
a possrbrlldade de as cnanças se tomarem viOlentas. 

Em recente entrevrste ao Correio BI'IIZIIIense, 
o sociÓlogo português Boaventura de Souza Santos 
destacou, entre outros, como fator rndulrvo e gerador 
da vrolànciB, a politrca de exclusão sOCIBI tlprca das 
socredades neolrberars: "A pobreza e a vrolêncra re
sultantes da obSessão pelo Estado mlnrmo lambem 
têm alcançado um grande contingente de pessoas 
em murtas regrões do Tercerro Mundo e até em al
guns palses da Europa". Acrescentou que, na Grli· 
Bretanha, a reforma do Estado "d11nrnunJ de fato as 
despesas, mas o resultado for drásbco no aumento 
das desrgualdades socrars". 

A socredade brasrlerra, que Já sofre os efertos 
da mrséna, do alastramento das mars drversas doen
ças, do desemprego e da exclusão SOCial, não mere
ce ser apenada com mars essa chaga, da vrolêiiCia e 
da cnmrnalrdade 

Nossas autoridades. rebcentes nos seus obJeb
vos de cortar despesas e rmplantar o Estado minr
mo, conforme reza o credo do neoliberalrsmo, lêm
se descuidado das polltJcas SOCIBIB. AsSim, relaga.· 
ram a segundo plano a geração de empregos, a saú
de, a educação e a segurança, promovendo verda
derro sucateamento nas poliaas cMI a rnrlrtar a arro
chando os salános dos seus seM<Iores. 

Para reverter essa srtuaçio, é necessáno que 
toda a SOCI8dade brasrlerra se una e ae corrscrenbZa 
de que o combate êr vrolêncra começa em casa; mas 
é pracrso também que nossos governantes dêem o 
exemplo, modernrzando os srstemas de aegurança 
públrca, melhorando as condrções de trabalho dos 
proiiSSIOnars, combatendo o deeamprego a, princi
palmente, promovendo um choque de cidadanra, 
que devolva aos crdaclãos, espacralmante aos nos
sos jovens, panspactrvas de uma vrda falrz a de um 
futuro com paz, sobrevrvêncra drgna e JUstiça &OCIBI. 

Sr. Presidenta, trazemos aqui também maté
nas publicadas na rmprense nos úlbmos dras, como 
a publrcada no JOrnal Estado de MIMII - "Vrolêncra 
cada vez mars parto" -, que demonstra claramante 
que os cnmes contra o patnm6nro crascaram 60% 
em um ano na regoão metropolrtana de Belo Honzonle. 

O )Ornai Comsto BraziliaMe destaca a srtua
ção da segurança publrca no Drstnto Federal. Todos 
os meros de comunrcação. a rmpransa nacronal es
cnta, o radro e a televrsão, têm destacado. nestes úl· 

trmos dras, com rntensrdade, o crescrmento da vro
lêncra em lodo o Pais. 

Temos ho!e convrcçio, com baae em pesquo
sas e análrses que têm srdo feitas por aqueles que 
se dedrcam ao estudo socrológrco da cnrnrnalrdade a 
da vrolêncra no nosso Pais, da que o carne dessa 
problema e sem duvrda alguma, a quastio socraJ 
que, cada vez mars, se transforme numa verdadeira 
chaga. 

Não é possrvel que a população brasileira con
trnue convrvando com crescentes lndrces da desem
prego, de falta de moradra, de toma a miséna. Se o 
Govemo não tomar agora uma atitude que estanque 
o aumento de todos essas ptoblenras IIOCI8IS qua 
estão aflrgrndo cada vez mars a - população, 
certamente não cessará também o creacmanto da 
vroléncra e da cnrmnalrdade no nosso Pais. 

Não basta apenas o Governo liberar racursos 
para a construção de penrtenaérias. É praaso gerar 
racursos para a promoção do emprego, para dar me
lhores condrções de vrda para o nosso povo e, pnn
crpalmante, pnonzar, neste momanto, as polllrcas 
públrcas SOCIIUS no Pais. 

Trazemos a esta Casa, nesta breve pronuncra
rnanto, os números que apontam a realidade da cn· 
mrnalrdada a da vrolênça no nosso Pais, para alertar 
e aclvertJr o Governo, que é aquele que tem a 1'11111111" 
rasponsabrlrdade, pors é ele que cobra ,,...._laa, 
que a população brasllatra paga na eaparançe da 
ter, pelO menos. a segurança da que pNCIBB. 

Assim, Sr. Presidenta, f~ aqu~ IY1BI8 urna 
vez, um apelo para que o Governo Federal e os ór
gãos competentes promovam, com pnondada, pro
gramas na área das polllrcas públicas &OCIBIS, que 
façam parar o crescrmanto do daaemprego a possr
btlrtem melhores CQ!!.drÇiies de vida para o nosso 
povo 

Era o que eu trnha a drzar, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Maio) - Conce

do a palavra ao Sr. Senador Lúdlo Coalho, por vinte 
mrnutos. 

O SR. WDIO COELHO (PSDB-MS. Pronunaa 
o aegurnte drscurso. Sem revrsão do·orador.) - Sr. 
Presidenta, Srls e Srs. Sanadores, vou dar conheci
manto ao Senado a à Nação brasileira dos resulta
dos da reunião das Comrssõas Pallarnanlala do 
Mercosul, realrzada em Washrngton há poucos dras. 

Mantrvernos, na Capttal amarrcana, raunr6as 
com a Comrssão da Relaç6es Extenoras da Câmara 
e do Senado e constatamos o pouco conhecimento 
que têm os Parlamentares norte-amancanos a as 
entidades de classe a resparto do funcronamanto do 
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Ml!lri:osul - naturalmente, o conhec•mento deles é 
proporaonal ao tamanho do Mercosul 

DI8CIIIImos também o encaminhamento do 
8COido do Mercosul cgm a Alca T1vemos oportuni
dade. na CormiiSio de -..lações Extenores do Se
nado, de trocar lllfonnações com nossos colegas 
I'IOfiiHlrnencanos, que nio partilhavam a PftiOCUpa• 
çlo que oartas é.n11111 IIm com o lato de o Congrea-
110 arnencano ter negado ao Presidente 8111 Clanton 
podenls pma a IISMialura de contratos comeroi&IS. 
Eu disse à Coml88io Que. pessoalmente, não esta· 
va praparaclo para avalllll' com segurança a con~~&
lllêncla de ae f11mar, a curto prazo, acordos entre na
ç61111 de n1ve1s de desenvolvimento tecnológico e 
econllmiCO mUlto dlferantes, como é o caso das ,.. 
ç6eB do Mercoaul e das nações do Nafta - pnncapal
rn.nte Estados Umdos e Canada. 

0 p,_ldente da ComiSSãO de Relaç6es Exte-
111118& do Senado amencano - uma comaaão cuJI. 
~ todo& conhecem - manifestou a ..
concordlnaa com a minha avaliação. Ele tambátln 
nlo lllllll seguro da COI1V8fllêncta da assmatura de$
- acordos sem um estudo multo aprofundado do 
-· R-.o CIUB. sem salvagualdas multo ade-
quac!u, acordo&- nações em niV81s multo dilit-
1'81111111 de deaenvolvmenlo podem gerar desaJuslljs 
socta. nas nações manos deaerwolvldas - caso do 
Brasil-, IIIICrllicando enonnemente camadas ·~r
'--da aocaedade brasileira. 

Hã poucos dias, recebemos em BraaOIB, VIndo 
da Asaunçio, o Presidente da Comssio do Meroo
aul, acompanhado de parlamentares. Que nos IICU· 
__, praocupaçio - Que também é noesa - com o 
encamonhamento das próximas ele1çCas que clelle
rao eer -lizadas no ParaguBI, no dia 10 de maao. 

O contrato do Metcosul especifica que as na
ÇÕIIII·membros deveriio manter o regame democnill
co e as geranbes a ele 1n&Nntes T amos conhiiC•· 
manto das gest6ea lait8s pelos Governos do Brasil e 
da Argenbna e pelo Dapartamanto de Estado JUIItO 
ao Preeidente do Paragua1, transmd•ndo àquela lla
çlo amge as praocupações com o andamento ·do 
-.a procaso sucesaóno Todos sabemos que a dt~
ITIOCIBCIB no Paraguai é multo JOVBrrl. Hã multo pou
coa ..- foi ·~o o reg1me democrati:o. 
Aquele pais ainda eslé. sotrendo as conseqUêncxas 
de um 8justamento ao novo reg1me Temos a •m
pressão de Que a sdUação não va1 paorar 

Resolvemos, ontem, encaminhar ao Prealdante 
do Senado da RepúbiiCB solacdação para Que dee•g
ne uma com1aaão de parlamentanos Que aluarão 
como Observadores nas eleações no ParagUBI:. É 

uma manei!B de tarmém manifestar as preocupações 
da Nação brasileira com as eleiÇões naquele pa1s VI· 
z1nho 

HoJe eslé. começando uma AlUmio, em Sanba
go do Chile, erdre os chefes de 34 nações amenca· 
nas O Pres•derde Fernando HennQue Cardoso deve 
passar por La Paz hoje, a hm de ae encontrar com o 
Presidente Hugo Banzar, e depois seg1.11r para San
bago 

Novamente, dese1o diZer ao Senado da Repú
blica Que esses aCOJdos, em razio da arnpldude Que 
estão tomando, necessitam de acompanhamento 
mudo espacl&l por parte da admlmstraçAo dos pai
ses-membros. 

Ontem. na Coml8sio de Relações Exlei'IOI'BII, 
bve oportunidade de af•nnar que o Senado Federal 
tem ae l1mdado à honrosa atribuiÇão de aprovar 
acordos e Indicações de embaixadores, mas pouco 
ou nenhuma •nfluênciB tem exeiCtdo sabre o eracam~
nhamento da pollllca externa do nosso Pais Consi
dero que e necessé.na uma pal'bclpação ITI8IS elabva 
do Senado bl'liSIIelro no encaminhamento da pollbca 
externa do nosso Pais. Nos Estados Ullldoa, a Co
miB&ão de Relações Extenores do Senado é fortlui
ma, poa1 exerce •nfluência d1rate SCibfll os rumos da 
polfbca extema. Aqu• não temos p;!rtiCiploÇio algu
ma. Exemplo diSSO fot o que aconteceu hã dois ou 
trãs diBS. quando da ass•natura de um pré-econjo 
com as nações andlnas: não tivemos nenhuma parti
Cipação, o Congresso Naaonaf não foi Informado -
bre nada. 

Somos Informados apenas na hora de homolo
gar os acordos. porque a condiiÇio da polibca exltll'
na. de acordo com a nossa Constdllção, efelive
mente, é da competênciB do Poder ExecubVo. É ne
C811Sé.no que o Congresso tenha parbeapação rTIIIiB 

-· nesae assunto. 
Era ISSO, Sr Presadente, o que eu bnha a diDr. 
Multo obngedo 
O SR. PRESIDE~ (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao Senador Leonel PBML 
O SR. LEONEL PAIVA (PFL-DF. Pronuncia o 

segu1nte diSCUrso Sem I'8VISão do orador.) - Sr. 
PR!Siden!e. Sr"s e Sts. Senadonts, venho a esta 111-
buna regiStrar que estive fazendo parte da comibva 
bras•lelra presente à 99" Conlerênca lnterpeJfamen
tar, reai1Z8da em W•ndhoek, capdaf da NamibiB, no 
per1odo de 6 a 13 de abnl deste ano 

A comdiYa, presld•da e cheiiBda pelo Deputado 
N1lson Glbaon, contou também com a parllclp8Çio 
dos Deputados José Thornaz Non6, Ef1111m MoraiS e 
Abla Llns Todos nos estivemos psrbe1pando llbve· 
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mente dos debates, das com1ssões de rad&Ção, pro
pondo novas medidas em temas de fundamental m
portãnc:IB em todas as áreas da vida humana. 

Aprovamos uma proposta apresentada pelo 
Canadá que prascrave o estabelecimento de traba
lhos envolvendo todas as nações do mundo, com o 
objellvo de enadiC8r as m1nas entipe&SDBis. 

Cada um dos Parlamentos que lá esbveram 
representados trabalhará para que as mmas antipes
soais II8J81T1 banidas da lace da Tena. 

Esse capitulo teve a pariJCipação soberba do 
Deputado José Thornaz Nono. que fez o ralaiD do rele
ndo capitulo na Canlectnc!a. Também na OC3Siio, o De
pulado Nlaon Gllscn, cerno Chefe da Dalege!j:ão e rap. 
.-.tanao o PN181dante da U!Wão lnlarpaltanentar no 
Brasi, Seuador Guiherme Palmena. prolanJ tm pro
nuncamento aobnl o HIV, ou S8Jil, a Aleis e a sua inar
lerêi'ICIII no CObdiano de lodo o cjc!pc!!in TMI a honla da 
parllapar da Com BS ão de Redaçio AldsiHIV. 

DISCUtiu-se, JUntamente com a ONU, uma es
tratégia que penmta que, a curto prazo, lll:8bem-sa 
os bloqueiOS hoJe exiSiantes contra Cuba, lri e Ma
lésia, Houve. tanmém, uma ampla e pmlunda dls
cuaão a resparto da sduação do povo pslestmo, que 
.-berá um t- espec1al no próxmo encon
tro da Umão lntarpartamentar, a reallzar-ee em Mos
cou no mês de selembro 

Sr. Presidenta, Sr"s. Senadoras e Srs. Senado
nas. t1V81110B uma recepção calorosa pelo povo nann
bl8no, ocasião em que pudemos constatar o respeito 
e a admiração qua aquele ordavo povo tem pelo 
nosso Pais lnlallzmante, o Bras11 partiCipa pouco, a 
nível econõmiCO, da 1ntan:ãmboos com a Namlbia. 

Deixo rBgiSirlldo, aqu1. que o Brasl podena 
usufruir, e mullo, de um comérao bllatalal, trabalho 
esse que vem sendo deserwohndo pela EmbaiXBda 
do Brasol na Namlbla com multa competluca O Em
baiXador José Ferre1ra Lopes e o seu ...,. nos de
ram um atendimento chgno de ragJStro 

Era o que eu tmhe a diZer, Sr. Presidente. 
Mu~o obngado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Conce

do a palsvra ao nobre Senador Artur da Tévola S 
Ex" diSpÕe de.VInte m1nutos. 

O SR. ARTUR DA TAVOLA (PSDB-RJ. Pro
nunca o segUinte diSCurso. Sem I8VISio do orador.)
Sr Presidenta. Sr"s e Srs. Senadores, há cerca de 
uma semana, o Presidenta Fernando Hennque Caldo
ao teve a oportunidade de lazer uma palestra, no final 
do ano lellvo, pma os diplomados em C!Anaa da Rea
bllllaÇão no Hospital Sarah Kubttscheck, tendo falado 
ma1s como professor do que como Presidente 

Esse tema, embora fugidiO pelo conrunto de 
problemas VMdos pelo Pa1s a cada d1a, mereceu 
uma rellelfão de mmha parte, porque é fundamental 
que se compreenda em profundidade o 1ntanor de 
um Prasldente da RepubliCa, sobretudo no preslden
CIBiismo bras1le1ro, tão marcado pelo 1mpéno do Po
dar ExecubYc ~ bom. portanto, constatar que o Pre
sidente da RepllbiiCB conbnua com a sua plena luci
dez. E, anai1S811do sem as paiXões do pró e do con
tra, sem as paiXÕes do colldiSno, é mum interessan
te venlicar o ~ue três anos de exercíc1o no poder sJg
nilicam para um Presidente da República com o ní
vel cultural e emoc1onal do nosso. 

Diga-se de passagem que é um piMiégiD para 
o Pais tar um Presidente com essa emrergadura. 
Isso lhe traz até mu~ 1nveja e ataques, medante os 
quaiS se busca tomar essa qualidade do Pre5ldanle 
como um delem. Há como que uma tandêncla a se 
cancaturar as wtudee do governanta para podar 
nautraiJZar essa capac1dade. A verdade é que quan
do o Presidenta eslll. fora do Brasil, o Pais como um 
todo se orgulha dele E é Importante que ISSO ocorra: 
orgulharmo-nos dos leoos do nosso Pais &81!111'! 
que são sJgnlfic:abvos E asswn se dá com todos os 
povos, não há I1CMdada I\ISSO • 

Na palestra. o PI8Sidenle aboldou tm dos~ 
tce rrem lilicas para o governanta, qualllllja, a lalaçiio 
enre doiS pólos ébcos -que se chocam nio apenas em 
quem I!II8ICI! a P1esldêo ICI8 da Rep:tb, m111 em CJ&
quar homem Pllblico -: a Idéia de uma ébca do -.. pari' 

- tto e a ldéoa de uma éllca da respo11B11tli1idade: 
Isso, nutrido no pensamento de Max Weber, Cllado pelo 
PliiSida e, é um dos problemas que iit0llljl8llhem par
mana dai1 enta o homem pllbiiCD na sua lrajal6ra. A 
'*~lede é qus todas as vezes em que o pa -•• tto é 
tomadO obfellvo na açiio pràllca sofre 014 BS, obsté
alkls, rr4Jiid'iliilllos e distolçães. E o grande dlema do 
govamanta é o wollo0111o permanente entre o que~ 
J8- e lazer e até entre o que ~ e o que lhe pCie 
dl8nta da d8clsêo: a -lidade, Costumo dizer que é um 
ccrfilo entra a vanlade e a raeklat!e. 

~ muito fácil para cada um nós brandir as pró
prias verdades e, oxalé, laçamo-lo sempre, porque 
somos saras JudlcallvoS, ou sera, fomos le- de 
modo a Julgar o mundo, e até nos apressamos bas
tante, somos muttos dominados por esse mecaniS
mo, po1s julgamos o mundo, o próXImo, o VIZinho, o 
1n1m1go e o am1go Há uma JnstãnciB JudiCabVa no 
ser humano. Portanto, e muno lãcll JUlgar permanen
temente porque somos dotados de verdades. 

No entanto há uma outra •nstãnc1a complexa, 
riCB, 1nsuperavel, d1nãm1ca, chamada realidade. Até 

.1-S 
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'qwe poniO somos capazes de apor nossas verdades 
a realidade? Ate que ponto somos servos da realrda
da a um lal ponto que nos esquecemos de nossa 
vereada? Essa e uma questão ddiCrhma para o ha
rpem publiCO 

O pensador e psiCBnaiiSta Cad Gustav Jung, 
nas suas memonas, em um hvro murto bonito, cha
mado Sonhos, Mllm6rias e Reflexõee, tem uma, 
passagem rmpressronante. "Nada pode hvrar-nos de 
um dláno tormento étiCO" É verdade Estamos diB· 
namente, como no suplíCIO da mllologra, submetrdoe 
a tonnantos étiCCS. Ele usa a palavra "tormento" de 
manarra adequada, porque essa desairo entre a ver
dade a a realidade é um tonnamo - não é que tenha 
uma solução propnamente, pors a solução está na 
aceitaÇão do conflito, na sua rncorporação e em su
perações gradatNas a que o ser humano a capaz de 
realiZar passo a passo 

lmagrnemos um Presidente da RepubliCa, com 
a htstóna e a cultura da Presidente Fernando Henn
que Cardoso, com a realidade do Pars. com ...,. 
luta permanente entre a neciiSSidada da ser comJ
~Ido, o que e rne- a tcY.Io polrlrco, pnncapaiJ. 
mente aquates que plettel8m aleiÇ6as. e, ao mesmo 
tempo, todas as drsto'96&&, as vezes fundamenta
das em verdades, que fazem o grande choque da 
polítiCa. 

Grande parte da população frca presa ao aa
pecto tópico, ao aspecto da diSputa nessa comllto. 
Até mesmo o I'IObclárao é encantado pela peque'18 
diSPuta. pelo aspecto comezrnha Isso faz parte dle 
uma outra questão, que a diSputa de poder entre a 
mldJa e a damocracaa represematrva Mas, num pa.
no supenor, esse contido tem natureza profunda O 
Presidente foi multo COrllfOSO em abordar tudo •SBCI 
Interessante, Sua ElfCelênaa, como Protessor, tatqu 
sobre alguns taplcos que ate podanam tomá-lo vUl
nerável, como politiCO, a critrca. Não por mrm, qll8 
concordo em profundidade com o que drz, mas pelo 
fato de que um professor quando abre seu penaa
mento IIC& exclusNamente na 16giC8 do pensamentp, 
na lógiCa dos seus pnncipros, J8 o Presidente da Re
ptlbiJCB está constantemente na logJCB da ação. 

Sua Excelêncra drz - ve1am que cunoso "Em 
políllca, quem proclama a que quer perde. Em certos 
momentos. o homem de Estado não deve drzer tudO 
o que aabe, sob pena de Pr&JudiCBr o Estado, a Na
ção e o IK'YO" Velam ar o tamanho do problema átr
co vrvrdo por um Presrdente lucrdo VoiiO raptdamen
te ao que falava antes como e granae, no exercro;ro 
da Presreêncra da RepubliCa esse c:>'lfhto entre a 
realidade e a verdade É o r.abO aqur. "Em polrbr::a, 

quem proclama o que quer perde". Trara-se de um 
pensamen10 ITIIIIO rruressante. que nwace nuta aná
lise. É claro que não se poda da a a 111a1t1ar- expoaa
são do contu10 em que Sua E>ccelêrL& o .-íJ 

Realmente. em polítrca fiCa nuto ddlcrl para 
um governante VMir excluiiiV8mentll do que quer e 
pretende, porque ate se depena com a !Mhdade. Ve
JIIIII08 o caso biiUIIIerro A maror mtolanlncla contra a 
ação do atual Presidente da República vem mstano
samente dos satores que se drzem de Eaquenla, 
embora brandrndo a espada da Esquerda anbga, da 
Esquerda estalai, da Esquerda estaiiZante Vem dah. 
E o apooo a certas medK:fas de avanço VIBram da se
tores maiS progreBISrstaa da ~ liberal. Por 
quê? Porque é urna questão pollbca rmbncada. Frea
rá multo fácil cobrar da Presldanle da Rapúblrca 
questões topiCBS e rmediBtas ao rnearno tampo em 
que se lhe nega uma reforma admlnlatniiMI de tnls 
anos, para que possa a máqurna do Eslado realrzar 
tarefas urgentes e rngentes, e superar as suas difi
culdades. pnncopalmente as deco,.,..,_ do d6ficrt 
público. 

Frca multo fáctl, por exemplo, calar diante do 
eafotço, o maror em nosaro País, o pnncrpel da ao
vemo Fernando Hennqua, no aallido -embora -
nlo S8J8 do deaconheclmento de rungu6m - da de
mocratrzaçiio do ensrno braarlerro, do ~ 
do -•no básiCO. FICB multo 11111111 fllcrl calar sobnt 
rs110 da que compreender a prufundrdade que tem 
- rnaténa na vrsio progreBISIBia de clamocnlllzar 
o acesso a educação na base Nunca se faz o que 
se está fazendo .-Pars, um eadorço rgual 

Frca mars fácrl levar o movmanto -' aas Ir
miles da rnsurrerção sem entrar nela, llliCIIando pea-
801111 sofndas, marcadas pela mágoa da lnjuslça, da 
fome. É multo mars fácil levar à 1118111'1'81Çio, como 
fez - VI, b e lodos VIIYIOB, mas llllqUBCMIIOS - O PIMI
dente Nacronal da PT há cen:e de um ano: desta
cou, em urna da suas ~. a Idéia de ocupa
ção de prádros públrcos, de uma açla mars ag,.._ 
va. de uma ação 1'11111& VIolenta. 1: malhor '-r o 
País a ·~ da8sa ordem, que IIWam panudc
ras extrerms a acreditar em macllllaa ~ IIXIIW
nws, com as quars pessoa1nw1ta 1'1111 concordo, 
como cotocar na Ilegalidade o MoVIm8nlll dos Sem
Tana e a UDR É mars fácil exatar as polanzaQCIP 
da que exercer o drfícrl otfcro de construrr gradallva
mente com uma polftrca persiStente, dllfc:il. pe · ...., 
mas dectdrda. uma reforma agrana ~-·"'et com 
as poBSJblbdades do Pars 

É fácil tudo rsso. tudo rsso está no JC1110 polilleo. 
Dai a "~estio lembrada multo bem pelo f-resrdenta. 
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'Etn politiCa quem proclama o que quer perde'. Em 
certos momentos, o homem da Estado não deve do
zar tudo o que sabe sob pana de preJUdiCar o Esta
do, a Nação e o PQ\'0 E ISSO não estava osolado dO 
que dosse -em seguida o Prasodanta da Rapúbloca. 
Significa, então, que, na étoca da politica, ambiguida
de a mentira são partes constitutivas? Não E ve1am 
aquo a coragem do Presidenta: 'A ambogüodada tal
vez, a rnenbra não'. E o Presidente quem fala: Em 
uma étoca da raltexão, não se pode pedor ao profeta 
que se preocupe com o modo de chegar aos resulta
dos; pelo contráno, estarão o tempo todo apnsoona
do pelos obJebvos, ons1stonda. em valores absolutos. 
Não é essa a posiÇão do homem prátiCO, do pollbco. 
do homem da Governo, nem mesmo o do estadosta 
O polibco não deve estar a cada onstante no púlpoto, 
proclamando a verdade, mas conseguor avançar o pro
cesso na dlração, nos objeiN<Js que prepõe. Da novo a 
piesença do conllilo entra a vaidade e a raelodade. 

Costumo d!ZBr que há doos bpos de políticos: 
os polltocos polanzados e os polltocos diBiétiCOs. Po
dena, valendo-me do odooma, falar em polltocos tran
aiiMis e em polítiCOS ontransllnlos Os polltocos pola
rizados são aqueles dormnados por suas verdades, 
e essas venlades são colocadas acoma de qualquer 
possobolodade ou, melhor ddo, são colocadas aama 
da budo, aonda que venham mudas vezes contranar o 
êxito necessáno à aploc:ação das verdades. Os politi
cas baseados maos na realidade do que na verdade. 
os políticos doalétiCOS, esses, se são dognos, não 
abram mão da suas verdades, porém encontram 
modos de lazer com que essas verdades gradabva
mente passem para a população Aquo há um dado 
ontarassantíssomo. são polltocos não ompolentes Sa
bem, por matundada, ou sabedona ancestral, ou cul
tura, ou por temperamento que na VIda não pode
mos realizar a plenitude das vontades ondovoduaos 
Mas, se somos forles. seremos capazes de graodato
,_ lazer com que as nossas verdades, de al
guma mane1ra, onnuencoem, quando não puderam 
ser domonantes, laçam parta do processo de mudan
ça no qual adanle, até meosmo dapoos de nossa 
VIda, podarão VIr a ser VIgentes. 

E - o grande nnpulso do homem na busca. 
dlgarnoe, da afirmação das própnas verdades, roo 
amor pelo que crt. O polltoco polanzado, se tem a 
virtude da aar lnc61ume na colocação de suas verde
das acima da tudo, podendo até morrer com elaS. 
ainda que alllll nlo HJBm efiCazes - se essas foram 
vardadft lllevaclas. é claro; há verdadas que nilo 
do elevadas e qua mudas vazes são brandidas por 
polftloos polanzados -. permanece em profundidade 

com as propnas veraadeb O politiCO d~alei:~eo e ca
paz. se ele e honrado. de nãp abnr mão das propnas 
verdades rr.as de a1usta-las a<> possovel Aquo esta a 
omportãncoa do pensamento e. a meu IUIZO, das deco
sões do P resodente da Republoca ao necessano 

Não nessa palestra. mas em outra, ouvo carta 
vez o Prasodente Fernando ~nque, quando Sena
dor, dozer exatemente o que acabeo de falar A frase 
é do Prasodanta Fernando Hennque. 'A politoca não 
é a arte do possível, como se doz; é a arta da umão 
do poss1vel com o necessano• 

Agora como se unem o possovel e o necessa-
no? 

Se locamos só com o possovel, corremos o ns
co de deoxar as nossas verdades doluoram-se, mas, 
se lutamos pelo necessano. somos capazes de tra
zer as nossas verdades, aplica-las ao nosso pensa
mamo e vê-las traduzodas na prátiCa Não pretendo 
lazer um doscurso anlátoco. glonoso, retumbante Pa
rodoando o nosso hono quando fala no 'brado retum
banle', a politica está repleta de brados retumbantes 

Quero apenas, nesta manhã de sexta-leora, em 
um doa maos tranqiiolo do Senado, relletor sobre o 
problema a. ao mesmo tempo, manolestar uma con
cordincoa profunda com a vosão que o Presidente da 
República tem do ato de governar. Ele não a um po
litiCO polanzado; a um polrtoco doalébco, JOga com os 
dados da realidade. Quem não compreendeu o Pre
sodente da Repúbloca nessa sua capacodade prefenu 
abandonar o barco das transformações da socoeda
da brasoleora para permanecer na gntana onfrene, na 
colocação da conflotos pelfellamente superáveos -
quando há vontade da resolvê-los -. na tentatova da 
Jog&r o Presodanta da Repúbloca nos braços da Dorao
ta. E o Presidente da RepúbliCa, com uma pacoêncoa 
onfonlla, exatamenta por exercer essa vosão pragmáti
ca, não tem ..:edldo um molímetro na diSposição da 
levar o Pais a translonnações profundas em sua so
ciedade. 

O Sr. Eduardo Suplicy (BiocoiPT-SP) -Per
mde-me V. Ex" um aparta? 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ)- Com 
prazer, Sanador. 

O Sr. Eduardo Supllcy (Bioca/PT-SP) - Em 
pnmeoro lugar, Senador Artur da Tãvola, gostana de 
cumpnmentá-lo pela qualidade da sua reflexão e 
pelo tema que traz. Considerao extremamente Inte
ressante a palestra que o Prasodente Femando Hen
roqua prolenu na aula onaugural no Hospotal Sarah 
Kubdschek Na ooortunoda,te, o Presidente, de lm
PIOVISO, trouxe a tona o seu profundo conhecomento 
da Max Weber e da outros socoologos a lolósolos, na 
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rallexão que fez sobre a etoca do poder e a él1ca da 
academia. V. Ex" disse concordar onterramente COIII 
o PntSidente, mas externo a ""nha preocupaçio em 
relaçio ll maneora como Sua Excetêncl8 u-. o pa. 
raleio, espac~almente quando pareaa eetar em ddil
cnldadee de revelar uma verdade mudo 1~rtante 
ao povo bras1le1ro. Sua ExcelênciB prolenu a palaa
tra, a aula Inaugural no momento em que c:ornpleta
va a nsforma m1rustanal, em que foram n1tldas as d& 
cuidadas que teve para compor o seu govamo e 
contentar toda a sua base de apo10. O Presidente 
paracra eetar JUSbftcando o falo de não poder ntvefl$" 
toda a verdade dos fatos. Entendo que um Chefe de 
Estado ganha cada vez maiS o respetto de seu povO 
ql&ldo diZ a verdade e, na medida do poaeivel, todll 
a verdade. Compreendo que ha sttuaçõee em qull 
um Chefe de Estado não pode diZer, até para prote
ger o Estado, a Nação e o seu povo, tudo o que jé 
sabe. Por exemplo, se está o PntSidente conslderart
do uma modifocação na politica cambiBI, dados .. 
IIIOVImentos que tal medida podena resultar de natu
raza espaculatJVa, não pode diZer - esse é um cas10 
tfpoco - toda a verdade. Nesse sentido podemos •
lar de acordo com a alinnaçio do Presidente, mBIS 
hé outras situaçc5ee que ma preocupam, como quM
do o MiniStrO do Trabalho, Edwal'll Amadeo declt· 
rou, na semana em que assurmu a Paste, que nillo 
hé cnse de emprego Panteeu-me que ele eetava 
sendo um pnme1ro aluno do Presidente. O M1nistro 
do Trabalho não estava quentndo diZer toda a .,.. 
dade, poos estamos com uma taxa de desempra!lo 
recolde. O Presidente menc10nou que, quando se 
proclama o que se quer, nem sempre se aJc:ano;a 
aqu1lo. Ora, o Prealllente, em sua despedoda do Slt
nado, em dezembro de 1994, fez um o~rtante dlll· 
curso sobre as suas aspirações, anseiOS e objellvOIB, 
diZIIndo que o Brasil linha pi8SS8. Pressa de qui? 
De alcançar a JUSIIÇB Era natural que agusrdáse
mos, ao longo do seu govemo, medidas VISIIndo a 
conatruçlo de uma NaçAo JUsta. Selá que estamos 
camr~hando nessa dontÇAo pretendida pelo Pres~o 
denta? Senl que de fato o ntmo da Reforma Agrária, 
rn&nciOn8do por V Ex", é o adequado? Ainda on111m 
apraantao um requenmento ao Monostro Extroldlrili
no de Polfbca Fundlâna, para que S. Ex" possa nos 
trazer dados, tendo em vosta o fato de que 196 11111 
famOIBS foram assentadas durante o Governo F•r· 
nando Hennque, mas houve o deslocamento de 
meos de 400 moi famiii&S, ou pequenos agnculto,., 
ou trabalhadores rureiS do campo. em vortude da III· 
rTIInUtÇio de lavouras como a do algodão e o~ 
Qual é o efetto na estrutura fund1ana de todas IIS8IIS 

ações? A nossa estruture fundlâna ho1e tem calacla
rlsbcaS de ma10r ou menor concentraçlo que a do 
1nicoo do Governo Femando Hennque? Vou cotar um 
out10 exemplo· em resposta a lnformaçio que sofoci. 
181 de como eram efetuados os desembolsos classd~o 
cados por grande, médl&, pequena e 1T11Cr08rJ11f8U, 
o BNOES onfonnou que, em 1997, maiS de 95% dos 
destinos de deeembolso foram para médl&slgrendee 
e grandes empreeas, e apenas até 2% para médi&S, 
pequenas e ITIICIO&ql-. Senl que Isso VBI pro
poraonar naor ou menor ~ de rende? 
Aeeusta-me, por examplo, o fato de que grupos eco
n6mlcos niCBbem deaembolsos do BNDES para ad
qulnr o contltlle de ~asas antas estaleis. Vemos 
grupc. que conseguem com o fonanaamento do 
BNDES adqu1nr uma, duas, três, quatro grandes em
presas estalais Encam1nheo hoJ8 um requenmento 
de 111formaç6es ao Ministro do PlaneJ&mento a fim 
de que o BNDES venha a eebmar o extreord1nano 
grau de concentração de poder, de acumulação de 
pa1nm0n10 que está proporcoonando num ntmo tal· 
vez 1n1gU81ável na HIS!óna do Pais. Senador Artur da 
Távola, será que o Presidenta realmente expressa. a 
venlade t:xla, aquela que devena ser revelada ao 
povo brasde11t1? Preocupa-me, polqll&, em algumas 
sdiJ896es, panso que Sua ExcelênciB lena I'IIIIJOr 
possibilidade de defender a SI própno e a seu Gover
no H revelasse 1ntenamente as p;sssõas exercidas. 
S8J11 por partidos pollbcos, &eJ& por pollbcos, &eJB por 
grupc. econ61111C0S. Sua Excelência teria maoor ree
guardo e lon;:a para as transformações que se fazem 
necessánas em noeso Pa1s. Mudo obngado. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ) - Obri
gado, Senador Edual'llo SupiK:Y. 

Nlo tenho condiÇÕeS de AISponder plenamente 
a V Ex". pelo conJUntO de questões colocadas. que 
me alastanam completamente do rumo do meu dl8· 
curso. Reepeoto a opulliio de V. Ex" e V8IO que peni
ca enquadrar-se dentltl do espinto do discurso do 
Pr&llidente da RepúbliCa. 

Quando faz todas essas perguntas, V. Ex" pa
nsce datar a vetdada, conllect-la am profundidade e 
IA-la como únoca, ou 8BJ8, a verdade do própno pari
sarnento como expi'IIBSIO da verdade geral dos f• 
tos. Quando V. Ex" enumera toc:1cs- casos, eu 
poclena enumerar, uma a uma, raz6es contlánas. Eu 
podena até concol'llar com V Ex" em alguns delas, 
em outltiS, doscordana frontalmente. Mas focarmos 
apns10nados nas nossas venlades é Justamente o 
que gera o piOblerna étiCo de um governante 

V Ex" cotou o caso do M1nlsléno. VeJS o proble· 
me: o PntSidente da RepúbiiCB não é Presidente de 



• 
ABRIL DE 19'18 ANAIS DO SENADO FEDERAL ~55 

um parlldÕ hegemóniCO A Opos1ção cobra do Presi
dente decisões do plano hegei'IIÔniCO, como ss ale o 
tosse, até porque a OposiÇão pretende ser hegai'IIÔ
niC8 no Pa1s. Recoldo-ma, por exemplo, de um da
tann•nado momento da VIda brasDeua em que o par
Jamentansmo lo• denotado com a mudança da posi
ção do PT. Grande parte dos seus membros ara a 
favor do parlamentansmo, e ouvi no debate o se
guinte lll!IUmento como !.ula ina ser o Presidente da 
RepúbliCa, o prasldenc~aiiSmo sena um Instrumento 
II1IIIS fácil de executar as refonnas de modo II1IIIS ra
pldo. Esse argumento levou o PT a fiCar contra o 
parlamantansmo e 111udou a derrotá-to, axatamente 
fortalecendo os aspectos •mpena~s do presldeiiCIIllls
mo que hOJe tanto combate Naquele Instante, ele 
pai8Cia tocado pelas mesmas verdades com as 
quaiS V Ex", hof8, cnllca o Pres•dente da RepubliCa 

O PleSidente disse exatamente iSIO no diSCUISo: 

"E claro que, na luta pohtiCa, com mul
ta lraquêncl& se faz uma transposição Inde
VIda entre essa responsabilidade com sant•
do filosófiCO - lo• e que V Ex" abOidou -
para uma responsabilidade pessoal, como 
se fossa um deslize pessoal. 

Essa é a cobrança maiS 1med1ata, ma•s 
banal, a que maiS apaiXOna e a que manos 
preocupa a quem tem noção das COISas Ela 
não corresponde ao que se espeta de quem 
exen:e o poder, mas simplesmente delerta 
aqueles que não sabem, que não conhecem 
o processo hiSiónco. • 

E acrescentou: 

"Quem não sabe não pode. E, murtas 
vezes. quem sabe pode tanto que se toma 
amscado crer nesse saber sem comrole • 

V. Ex" é um exemplo, é um homem que sabe, 
que conhece, é um estudiOSO, é um scholar, InclUSI
ve desta Casa. Veja como o Presidente alerla para 
esse questão, que também o aleta Reprto· 

"E, mUltas vezes, quem sabe pode tan
to que se toma amscado crer - saber 
sem controle. De alguma mane1ra, houve 
uma sacralzação do saber, na medida em 
que os que sabem passaram a desenvolver 
uma linguagem esotériCa. E o controle sobre 
asse poder a1nda esta murto longe " 

Veta aqUI um homem de fonnação nd1damente 
lóg1C0·rac10nal. corno o Presidente da República. 
como e V Ex". corno somos nos da mesma geração 
A essa altura da VIda e do desenvolvimento a no I•· 

nal do secu10 XX. coloca em questão esse 1mpano 
do saber, essa arrogância do saber que tem carac:ta
nzado predominantemente os atas da humanidade. 

Um tema que e comum a nós ambOs, o ma10 
amb1ante, so 8XIste na rnagnan•mldada, na brutalida
de em que está colocado para o mundo, ou SSJB, a 
destruiÇão do me1o amb1ente O mundo foi presidido 
por uma lógiCa da •ndustnalização. tanto no caprtaliS
mo corno no SOCIBIISmo, que gerou destruiÇÕeS dee
sa oldem. Era o 1mpério do saber dominando IIXCiu
SIVBmente todoS os atos e, em nome desse mpéno 
do saber, por rra10 da lógiCa fonnal, o crwcmento 
paralelo de antagon1smos a tudo aqu1lo que o saber 
constru1u. 

Veta como o Pres1dente não estava al1 fazando 
um JOgo de cana, mas ag•ndo numa dmensão que, 
•ntellzmente. não é conhecida nem é tnpulada neste 
Pais· a da polftiCS com padagog•a Os nosaos pollb
cos, talvez os do mundo 1nte1ro, peldaram um pouco 
a noção de que a poiiiiCII é também uma padagogiB; 
ala é formadora, não é só a luta pelo poder; não é só 
a vrtóna de um sobre o outro: não é só a diSpUta 
emoc•onante para as manchetes dos jornaiS: ela rep
resenta uma pedagogia, é a maiS alta forma de pe
dagog•a. talvez, quando consegue lazer com que os 
cidadãos cada vez maiS ci8SÇ8m na sua própria 
condiÇão de cldadan~a. até pelo debata, pela contra
drla, mas pala busca do conhecimento dos •ntnnca
dos cam•nhos que a VIda tem e das dificuldades que 
a realidade põe a cada momento. 

O Pres1dente conclu• fazendo um apelo à cnat•
vldade Isso a murto Interessante quando parte de 
um homem que vem da academia e, sobretudo, de 
uma academia tão remplle de ·~ como é a 
UnweiSidade de São Paulo, que está aama do bem 
a do mal, por ma1o de todos os seus Qlllndas lumna
res Uma academia not.ával, sem dúVIda, mas muito 
pretens•osa e também m.Jrto ciOSa do aau saber. 

Sua Excelência diZ' 

"A 1mag~nação é a veldadena chave 
que lava à pen:epção e à mudança. que psr
mrta que se avance na poiiiK:a, na cléncJa, 
em qualquer dos campoa. AI não há regra e 
é preciSO ter hum11dade. É 1rracoonal IITIIIQI
nar que, com regras pradetermnadss e com 
um conhecimento antenor do qua vá aconte
cer e com mwta análise, se va• consegwr 
dar o saRo • 

O Prss1dente coloca os elementos "acaso" e 
"cnatMdada" como atamentos lonnadollltl, paralelos 
ao do saber, a planrtuda da açAo do homem de poli
tiCa. E. ate para surpresa m•nha, relere-se à cnaiM-
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dada como um elemento fundamental, lndlspansat
Wil Sua Enca!Ínaa paaa a ldé• de que essa eh• 
pa da luz da niP8f1l8 é cepaz da mpragnar um políti
co a o 1811ra do próprio Aber: rallra-o da própria roti
na do seu penarnan~D, porque o paMameniO tandll 
6 ro11na em n111ç1o és cranças que pi. Iam a é capiiiZ 
da criar um elemento IICM), qua sará o tradutor d!l 
nulança. ...._ poniO, a pollbca sa ~ dlll 
8118. exatarr.11e porque a arte é a PQII8Ibilidada da 
uma lnstlncia a.npra .-a danbo do "-"0. 

A cnatwidada sa p6e come uma glllnda quas
llo. DIZ o Prasldanta: 

"Se a ~. mesmo na academia •e 
na polllx:a, - um conheCimento enorme. 
for cepaz da recon'-r todas as ,a!açõas 
1111118 o podar a o saber, !Mir a melhor de
poaçio e nAo for, em um certe ITIOITl8n!P. 
balapldo pelos outros - u vazes, q.-n 
Aba por Deus, por um 1'810 que da reparte 
lhe ocone- ..-muda.· 

Eesa antandimanto, que vam do campo da 
CfiiiiMdade, que wm do campo da arte, que vem do 
campo ela IIIIUlçlo. tniZ para o dabata politico. a mau 
var, uma lingullgam ,_.. Cabe a um p-.clenta de 
república, que viva no podar diariamente aasas toltu· 
ras, antl8 tudo o que daaeJB fazer. tudo o que hã 
para fazer - Pela a o tamanho da poas•blllda4lla, 
analisar - qna~es. soblaludo quando se trata 
da um GOVMIO que tam pouca VISibilidade, po.que 
estll operando transloiYI'IBÇ6as ccncem..s no P Is. 
PIII1C1palmanta quando há uma OposiÇão ague 
a C:OIIIIf)Biallle, que lawmta OS problemas tóp~ 
que 8llbe que nio silo culpa do Praslllante, po 
se~ ao longo doa anos, 1MB são 
tas. lnltol•zn&lta, a Opoa!Çio nio noa BJucla a a 
rá-los: por ala, llflldana a mantt-los. porque qU11f11 a 
mantém elo oa prablanws. Mas, quando a Oposl(:io 
os aponta, ala ast1 Iuanda um apontameniO da na
turaza tópica. 

Sr. P.....tante, deixo essas rafla1llias com a 
ea., a.nl'&llluma pratanslo da ser linUsta. dllcl
llho a da dar a 6111mB palavra sobra - mat4na. 
O Pn1111dante ela RepúbliCa abriu um debata, um 
lilalo debata da alto nlvel com a Nação, a nio c181o 
que o Sanado poaaa fiCBr alheio a ala, devendo a 
tanlfa ela, da alguma forma, astudé-lo a tazl-lo, 
como tive oportunidade da tentar aqu1 hora. agra
dacendo ao Senador Eduardo Suphcy pala colltbo
raçio sarnpna curta, Hmp18 honrada a sanlpnl 
ldaahsta que trouxa. 

Muito Obngado a V Ex" 

Dursnte o dJscurso t:Jo Sr. Artur da T<i
IID/a. o Sr. Gfll'llldo Melo, t• V~. 
deuta a cadeira da PfBSidlnaa. que • ocupa
da pelo Sr. Leonel PIINII. 

O SR. PRESIDENTE (.__1 Paiva) - Conce
do a palavra ao Senador Joio Rocha. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Supli
C'J S. Ex" diSpÕe da Vlnta m111utos. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Biclcoo'PT.SP. 
Pronuncia o sagu1nta discurso. Sem IWIIio do ora
dor.)- Sr Prasldante, Sr"s e Srs. Sa!Bdoras, agra
deço o estimulo do Sanador Artur da Tévola, que 
nos tiiiZ •eflexõas mtanassantaa a 1881J111to da aula 
do Prasldante Fernando Hannqua Cardoso, a IIm da 
que pensamos s0bl8 as ddiculdaclas do - humano, 
sobnltudo quando ela, da ac:adamla, paasa para o 
centro do podar. Ainda dará mudO o que talar a 
questio da tbca palll quem está na Pl88ldlnc• da 
República Mas oartamenta asaa rellaxlo ceractan
zará o dabala por II1Uito tampo, aobnlludo. ~ ano 
da aucaasão alaltoral. 

Sr. P18SIIIente, hoje vou aprasantar uma pro
posta ao Governo, ao PSDB, ao PFL, - Parbdoa 
qua co~ a base da llllillantaÇio do Governo a 
ao próprio Praslllenla Famando Hannqua Cardoso. 
Por vazas se ãiZ que a Opos!Çio nio ~ pro
postas. No antento, tamos, nllllllradanall, aprasM

tado P'OPOI"ÇÕ88. e hora apnllll8lllanl - uma: no 
-*do de se ll'llltdulr um "Fundo 8111811 da Ciciada-

Antes, porám, de apre-.tli-la, goatana de ax
pntBSBr o mau sanbmanlll, a rnmha ton:lda, a mnha 
oração para a pronta recuperação, o mBIB braw 
possível, do M1111stro das ComuniCBÇiO, Sérgio Mal· 
ta, que está há onze dias ll'llamado no Hoaprtal Al
bert Einstatn Inclusiva o P18111donts F-.clo Herul
que, ,_ manhi. antas da Vl8flll' para o 8ld8nor, o 
V181taré. O quadro em que sa aiCOIIIra S. Ex" nos 
causa preocupação. Sal que por- temos lido dl
vergêiiCIIIS sOble alguns pniCIIdlmentos, mas conhe
c• o MUIIstro Sétg10 Moita alllda quando .wdanla. 
Fomos ooonpanhallos na UEE, na UNE, em que 
peee as difatenças a as crfticas que por- posea 
ter fonnulado 6 sua pseaoa, lnagavalmante, o Minis
tro é um dos ma10res valores do GOVMIO Fernando 
Hannque Cardoso - aliás, posso parcabar a anglls· 
ba do P18SIIIenta com raspado ao astado de saúda 
do M•"'stro Portanlll, 6 sua !amiba e a todos os saus 
111111goa quero extarnar a IT'Inha toiCida para que S 
Ex" sa restabeleça rapldamanta. 

Hqa, 17 de abril da 11198, astemos rememo
rando os dois anos da Impunidade com raspado ao 
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epsod10 ocomdo em Eldorado dos CaraJas. que 
causou •numeras mortes dos que lutaram pela refor
ma agrana e pelo d1rerto de acesso a terra em nosso 
Pa1s 

No d1a 19. data em que se comemora o "D1a do 
lnd10". também estaremos rememonmclo, tnstemen

•te, um ano da morte do lnd10 Gald1no Jesus dos 
Sarnas, baltlaramente 1ncendl8do por 1ovens, num 
pomo de õn1bus em Brasília 

O Governo dehn•u, para o d1a 1• de rna1o, o sa
láno mlmmo de R$130,00. Ou seJB, deu um aumento 
de 8.33% pen:ernual que esta aquém do necessano 
para uma lami11a sobrevnter d•gnamente. Contorme 
Informações do DIEESE. sanam necessanos 
R$860,00 para QUe uma tam1ha de pai. mãe e duas 
cnanças pudesse obter os ttens da cesta básiCB ou 
da cesta padrão, defmlda em Decreto de 1938. Con
sidero Importante recuperarmos. gradualmerne. o 
saláno mu•mo. levando-se em coma os seus efettos 
sobre o meiCBdO de trabalho, o emprego, a arreca
dação e as despesas Avalio que um aumento um 
pouco maiOr, mesmo moderado, sena compat1vel 
até mesmo com o objeiiVO firmado pelo Pres1dente 
Fernando Hennque, apreserrtado quando candidato, 
de dobrar, em valor real, o valor que encontrou em 
J9ne1ro de 1995, de R$70,00 - atualmerne estamos 
apenas com um valor de 27% a maiS do que Sua 
Excelência encontrou em termos de poder aquiSitiVO 

Ocorre que. paiB se cnar empregos e oportum
dades. para que todos possam partilhar da nqueza e 
da renda do Pa1s, é preaso. além de atua11zar o sa
lano mm1mo. comb•na-lo com um outro mstrumento. 
que e o de uma renda de cidadania, urna renda m•n•
rna gararnlde. E para que se possa cr~ar um fundo 
permanerrte e ciBscerrte, VIsando essa finalidade. e 
que apresento ao Congresso NaciOnal, •nclus•ve 
como urna sugestão ao Presidente Fernando Henn
que Caldoso, um proJeto de le• que autonza o Poder 
Executivo a Criar o Fundo Brasil de Cidadania, Insti
tuir o conselho aehberabvo desse Fundo, e outras 
prOVIdências. 

É o segu1nte o teor desse p10Jeto. 
•o Congresso Nac1onal decrela' 
Art 1• o Poder ExecubVO fica autonza

do a ln&tttulr o Fundo Brasil de C1dadan1a -
Fubl8, v•nculado ao M1n1steno da Fazenda, 
destinado ao repasse de recursos e ao ofe
reamerno de finanCiamento do Programa de 
Renda M1n1rna - PRM 

Paragrafo uniCo ;::: Fubra é um fundo 
corrtabll, de natureza f1nance1ra. subord~nan· 
do·se no que couber, à legislação v•gente 

Art. 2° Configurara como cap1tal 1me1al 
do Fubra 10% da partiCipação ac10nana da 
União r~as empresas publiCas e SOCiedades 
de economia rniSta, InClUSIVe InstitUIÇÕeS fi
nanceiras. 

Art. 3' Constttuem recursos do Fubra: 
I - dotações consignadas no Orçamen

to-Geral da Umão: 
11 - c1nqúerrta por cerno dos recursos 

IBCBbldOS em moeda correrrte, t1tulos e cré
dttos 1nctus•ve decorrerrtes de acordos es
pec•f•cos, no ãmbtto do Programa Nac1onal 
de DesestatiZIIÇão; 

III - c1nqúerrta por cerno dos recursos 
onundos da concessão de sBMÇO públiCO e 
de obra públiCa, bem como da perm1ssão ou 
autonzação para a pr~stação de seMÇO pú
bliCO, 

IV - c1nqúenta por cento dos recursos 
onundos da autonzação ou concessão de 
at1V1dades preVIstas no § 1° do art. 176 da 
Constrtu1ção Federal. 

V - c1nqiierna por cento dos recursos 
onundos da contratação, com emp~esas es
tataiS OU pnvadas, da realiZação das allvlda
des preVIstas nos 1nc1S0S I a IV do art 177 
da ConstttUiçàO Federal - que VISB JUsta• 
meme a posslb•l•ar que todos os braslle1ros 
venham a usufruir da nqueza do subsolo; 

VI - a renda onunda dos 1móve1s per
tencerrtes a Umão. 

VIl - outros bens, dueltos e allvos da 
Un•ão, bem como crédrto de transferência e 
repasse que lhe se1am contendas; 

VIII- rend•mentos de qualquer nature
za, aufendos como remuneração, decorren
tes de aplicação do patnmõn10 do Fubra: 

IX - doaçéies. cornrtbuiÇÕSS em dlnhe•
ro, valoiBS, bens móve1s e 1móve1s que ve
nham a receber 

Paragrafo uniCO Os saldos venfiCBdos 
no final de cada exerc1c10 seria obngatona
merrte transfendos para credrto do Fubra no 
exercíc1o segu1rrte. 

Art. 4• VISandO confanr segurança, 
rentabilidade, solvência e 11quldez às d•spo
nlblhdades 11nan<:e1ras do Fub~a. as aphca
ções dessas d1spomb1hdades deverão ser 
etetuadas em conformidade com as mes
mas d•retnzes estabelecidaS pelo Conselho 
Monetano Nac1onal para entidade de previ
dência pnvada fechada. 
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Art 59 O Tesouro Naaonal observara, 
para repasse dos recursos elo Fundo Bras11 
de CKiadllma. os mesmos prazos legaiS es
tabelecidos para a dlstnbuiÇâo do Fundo lle 
PartiCipação dos Estados. OIStnto Federal e 
MuniCipiOS 

Art. 6" - E Instituído o Conselho Deli
berativo elo Fundo Brasil de Cidadania - Co
lubra. composto de nove Membros, respec!J
vos suplentes, com mandato de 2 (doia) 
anos, sendo pennrtlda uma recondução. e 
ass1m definidos 

1 - c1nco reprue.,.ntes da SOCIIIdade 
CMI, sendo um dos benefiCiários ou de orga
niZ8Çiies de beneiiCiánas elo PRM, um das 
entidades e orgamzações de assiStência so
Cial, três de notóno saber nas areas de as
siStência SOCial, de educação e de econo
IT1IIl, 1nd1Caclos e nomeados pelo Presidente 
da República, bem como seus suplentes, 

11 - um representante elo M1msténo da 
Fazenda; 

III - um representante do M1msténo elo 
Planejamento e Orçamento; 

IV - um ~nte elo M1111steno de 
PIIMdêncla e AS&isltnaa Social; 

V - um representante do M1msténo da 
Educação 

§ 1' Compete ao representante elo Ml
niSténo da Fazenda a preSidência do Cofu
bra 

§ 29 Os MiniStros de Estado serão os 
membros btulares do respeciJVO MlniSténo, 
cabendo, a cada um deles, IndiCai' o respec
tiVO suplente 

§ 31 A aiMdade exercida pelos mem
bros elo Cofubra e considerada como da re
levante 11B1V190 preetado à Nação, nio rece
bendo seus Membros qualquer remunera
ção 

§ 41 As reuniões a deas6es do Colu
bra terão ampla publiCidade a divulgação. 

Art. 7' Compete ao Colubra ganr o Fu
bra e deliberar sobre as sagulnlaS maténas 

I - aprovar e acompanhar a axecuçio 
dos Planos de Trabalho Anual e Qibnqllenal 
do PRM e os respectiVOS orçamentos, 

11 - deliberar sobre a prestaçio de con
tas e os relatonos de execução orçamenta
na a l1nance1ra do Fubra, 

III - elaborar e divulgar anualmente a 
ptOpOSta OIÇamantana do Fubnl a o quadro 

demonstratiVO do pl811ejamento plunanual 
das respeclllfas rece1tas e deSpesas, VIsan
do o equ1hbno orÇamanténo a f1nanc&lro, 
nos ClncD exe1 CICIOS SUbseqiientaS, bem 
como eventua1s alterações, 

IV - propor o aperfa1Ç08f118nto da le
giSlação ralatiVB ao PRM a regulamentar os 
diSposrtiVOS desta Le1 'no àmbrto da sua com
petência, 

V- decidir sobre sua própna organiza
ção. elaboran1o seu regiiNIIIIo 1ntemo; 

VI - f1scahzar a adminiStração do Fun
do, podencto sollcrter 1nfol'IIIBÇ6es sobre 
quaiSquer atas admniStraiiVOS. 

VIl - diVUlgar, no Dl6rlo Oficial da 
Unlio, todas as deciSÕeS profendas pelo 
Conselho, bem como as contas do Fubra e 
os respectiVOS pareceres ermbdos; 

VIII - publtcar relatóno anual detalhado 
suas atiVKiades e resultados; 

IX - defln11 sobre a api!Ceç6o das dis
ponibilidades transrtónas de C8IXB do fundo; 

X - deliberar sobre outros assuntos de 
Interesse do PRM e do Fubra; 

Art. B' Compeb,á ao Mnsténo da Fa
zenda as tarefas tácniCo-admiiiSiratiVBS re
latiVas à gestão do PRM e as despesas rela
lnlas à Implantação do Fubra 

Art. 9" O Banco elo Brasil SIA funciOna
ra como agente fmancatro do Fubra 

Art. 1 O. Slo condlç6aB para a obten
ção de f1nanaamento ou de repasse da re
cursos do Fubta· 

I - o compromiSSO de mplamentaçio 
na un1dada da Fedaraçio receptora - sep1, 
portanto, Estado ou Mumclp10 - do ln-
manto do PRM, strallés de legiSlação espe
cifica; 

11 - e comprovaçlo da atendimento 
dos requ•rtos eslabalecldos na La1 de Orga
mzaçiio e AssiSiente Social - LOAS. 

Parágrafo úniCO - A clehnoçlo dloS pro
JIIlOS que terão praterêncla na hbaração dos 
recursos será feita pelo Colubra. 

Art 11 Os recursos do Fubra Integra
rão o orçamento da segundada aoaal, na 
fonna da legiSlação pen1nante 

Art 12 O Poder ExecutiVO regulamen
tara assa Le1, no prazo de 60 (sessenta} 
d1as de sua publiCaÇão 

Art. 13 A le1 entrará em VIgor na data 
de sua publicação 
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Art 14 Revogam-se as dosposações 
em contráno. 

Justificação 

'Todo 1nd1V1duo nasce no mundo com 
um legít1mo d1re110 a uma certa forma de 
propnedade ou seu equNBlente. • 

Isso fo1 exp_,.., por Thomas Pa1na, o 
mBIOr 1daólogo das revoluções amencana e 
francesa, no ansa10 Agrarlan Justice, 1795, 
encam1nhado ao D1181óno F18ncês e à As
sembléia NaciOnal Fl8ncesa. 

Neste erosa10, Thomas Pa1ne desenvol
veu a ldél& de que todas as pessoas têm 
que ter o direitO de partilhar do usufruto da 
nqueza de uma nação, expliCando que el8 
perf&~tarnante JUsto que uma pessoa que ti
vesse real1zado uma benleiiOna JUnto à terl8 
bvesse o direitO de USufruir do CUHIVO da ter-
18. Mas, naquela oportunidade. a ler18 el8 o 
pnnc1pal fator da produção, de enorme pre
ponderância, porque não haVIB a 1ndllstna e 
tudo ISSO que I!XIste no mundo modemo 
Disse ele, então. que o seu plano el8 este. 
cada propnetino de ler18 que a culbvasse 
dest1nana uma pequena pan:ala, uma forma 
de aluguel, a um fundo; esse fundo cresce
na e 1na flnancl8r, quando chegasse a um 
estágiO sufiCiente, um diVIdendo da ordem 
de 15 llbl8s a toda pessoa ao co1T'4'1etar 21 
anos. a a cada pessoa ao completar 50 
anos, a daí para a frente, a cada ano, 1 O h
bl8s. E18 um d1re110 que assa pessoa deve
na ter, mas que lhe fo1 rehredo quando Insti
tuída a propnadade pnvada naquela nação 

Então, VBJB que ele admdl& a propna
dada pnvada, mas observou que a sua lnBb
tuiÇão estava relaciOnada à questão da po
breza. Ass1m, ala nacesséno, respadando
se a propnedada pnvada, permd~r às pes
soas que culbvassem a ler18, por exemplo, 
também colabolar para a cnação de um fun
do que a todos pertancena. 

O prqeto de le1 018 apresentado ena o 
Fundo 81'11811 de Cldadan1a - Fub1a, desbna
do a flnai'ICiar o pagamento de un 111 rende 
mín1ma a todos os Cidadãos blasllalros, Ini
Ciando-se por aqueles que não dospõem de 
recursos SufiCientes pala ter urna ex1stênc18 
d1gna. O fundo base1a-se, portanto, no pnn
CIPIO defendido. dentre outros, por Thomas 
Pan~, de que todos os Cidadãos de um pais de
vam ter dlredo ao usufruto da nquaza naaona1 

A partir dessa pnn01p1o, propõe-se que 
o Fub1a seJa const1tuído por parcela de 
bens. d1redos e atiVOS pertencentes a Umão, 
ou se1a. a todos os bras1le1ros. Ass1m. além 
das dotações OIÇBmentánas específicas, o 
fundo deva ser consbtuído pnmoldl81mante 
por açõas de estalais; créditOs, d1redos e 
renda de 1máve1s da União, bem como par
cata das reca1tas onundas das pnvat1zaçõas. 
das conoassões a perm1ssões de prestação 
de seMÇOS públ1cos e das concessões de 
d1rertos da axploiBÇão do subsc;l.). 

A idéia da que todos os Cidadãos com
partilham a nqueza fo1 posta em prátiCa em 
1976, no Estado amencano do Alasca O 
Governador Jay Hammond propôs à Assem
bléia LegiSlatiVa do Estado uma emenda 
constitucional na qual pelo manos 25% (a 
parbr da 1980, 50%) de toda a rece11a dos 
royalllee sobre a exploiBÇão de recursos 
natuiBIS sana desbnade a um fundo CUJOS lu
cros revertanam em benefiCIO de todos os 
seus habitantes. (O Alasca haVIB recentemen
te descoba'kl enorme reserva petrolílaiB.) 

O Fundo Permanente do Alasca, de 
US$1 blihio em 1980, passou a US$22 bi
lhões em 1997, concedendo a todo c1dadão 
um diVIdendo anual que alcançou o valor da 
US$1,296 ano passado O portfól1o de ln
vesbmantos do Fundo, em 30 da 1unho de 
1994, ancont~a-se alocado da segu1nte ma
n&lla: 55% em 1nvest1rnantos de rendas fi
xas, 26% em t1tulos dos Estados Un1dos. 
12% em ações de empresas 1ntamac10na1s 
a 7% em empreendimentos 1mobliiános 

'Ao poupar .ll.ma parta da nquaza pe
trolífera do Alasca, ao proteger seu valor no 
longo prazo a ao 1nves11-lo pala que os retor
nos SBJBm utiliZados de acoldo com a deci
são da leg1slatu1a, a cada ano, os habrtantes 
do Alasca ancont1a1am uma mane11a da 
converter um recurso nio-renovéval, o pe
tróleo. em um recurso completamente reno
vável, ações financeiras que produzam ren
de'. (Aiaska Parmanent Fund, 1994 Annual 
Report, p. 4) 

O Prog~ama de Renda Mimma, por seu 
tumo. v1sa prop1c18r ma1os pala que todas as 
fam1l18s tenham recursos suf1aantes pala 
que suas cnanças, sobretudo na fa1xa etana 
de 7 a 14 anos, possam freqüentar a escola, 
ao 1nvés de sarem 1nstadas. precocemente, 

.:!59 
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a trabalhar no meao rural ou urbano, 1nclus1-
ve em atMdadaS margm&IS como o tráfiCO 
de drogas e a prostiiUIÇAo. 

O oqetiVO de longo prazo e que esse 
programa, expand1do em sua cobertura de 
acordo com o progresso eoonõrTIICO da Na
ção, possa VIr a garantir, no futuro, uma ren
da m1mma de SObreVJVtnaa a cada Cidadão 
bi8SIIe1ro. 

Assim, a focaiiZ&Çio dos recursos do 
fundo para o atendimento dos Cidadãos 
maJB carentes é a pnme1ra etapa de um pro
]81o que venha a ser gradualmente amplia
do, até sua uniVISI"S88IZilÇio. 

Neaae contaxto, propõa-se que o apn
moramento gradual do Programa de Rande 
Mínima, o que s6 é possillel ae o auporte fi
nanceiro a ser garantido palo Fundo Bras~l de 
CidadaniB - Fubra - se tome uma realidade 

Ass1m. a 1nst11U1Ção do fundo em questão esta 
1ntnnsecamente vinculada a ampiiBÇáo gradual do 
programa, sendo, poiS, fundamental para garantir 
verdad81ra CldadaniB a cada Integrante da população 
braelle1ra 

Tendo em VISta o Inegável alcance eoaal dae 
medida& propostas, solicito o epo10 dos Ilustras Con
g181181111as para a aprovação do ~ prqe10 de lei 

O Sr. Artur dll T6vole (PSDB-RJ) - V Ex" me 
pennlle um aperte? 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioca/PT-SP)
Concedo o aperte a V Ex", com multa honra 

O Sr. Artur da T6vola (PSDB-RJ) - SenadOII 
Eduardo SupiiC)I, quero cumpnmentar V Ex" po1 
m&lS eeaa 1n1C1at1VB Se me pennlle, eu gostana da 
astandar alguns pequenos e rápodoe comentános. 
Desde logo, num pnme1ro JUÍZO, 8VIdentemente su• 
Jedo a modlfK:açio, assaltou-me a seguinte dUVIda: 
não sena melhor que eeaa fundo fosse estadual? Ao 
1nvás da ser centraiiZBdo na União, eeee fundo pc
dana ser - como no caso do Alasca. citado por V. 
Ex" -de natureza estadual. Teríamos que venhcar a 
poas~bllldade de podannos legiSlar em maténa este• 
dual naeee partiCular Nio set ee ISSO é possível. O 
caso do Alasca pode ter um elrnla no Bras1l A baciB 
petrolífera na zona marlbma de Campos e provada
mente enorme Pelas novas assoc1ações poss1VB1S 
entre a Petrobrás e outros capitaiS, pose1V8Imente, 
em c1nco ou dez anos, o Brasil tenha nio apenas 
uma completa autonomia na matena, como lambem 
grande lucratMdade nessa atNidade Essa J8 sena 
uma fonte de renda parec1da com a do Alasca, mas 
tiPICil de uma regliio, razão pela qual cada Estado 

talvez pc "esse fazer 1sso de modo aaequado às 
suas rean~ades D1go 1sso porque tenho a tendénaa · 
a pensa' ~ue devemos constantemente lutar por 
descentrauzar as med1das em todas as linhas Acre
dilO que c Brasil e excessivamente centralizado na 
Unliio, o Que toma murto ddígl a adminiStração e 
multO complexo o panorama; 1nclue1V8, ISSO faz com 
que se1a multO dd1C1l promover uma equanrrmdada 
na d1stnbu1Çio de recursos pubhcos. Goetana de 
cumpnmentar V Ex" pela 1déta e, sobretudo, pelo 
sentido profundo da mesma, que é o de que cabe ao 
Estado. de alguma fonna. proteger todos os Cldadios. 
Hã um sentido soc~al absolutamente supenor a qual
quer outra realidade doutnnána, polltiCB e ldaológiCL 
Se as SOCiedades mercanhs são mudo 1nteressantee 
por eerem propugnadores do deeenvolwnento, ope
rarem soPre a produt1v1dade, deepertarem no 1nd1-
v1duo a ação e o levarem a ser oompetente, enf1m, 
se a disputa tem um aspecto poe111vo, hé um outro 
ponto que não pode ser esqL'BCidO pelos polltloos: 
há seres. remperamentos e pessoas que nio sio 
necessariamente prov1dos de cond1ções para 
essa d1sputa VIolenta da sociedade de mercado, 
que é multO d1tatonal, porque exclui e eXbngue 
quem com ela não concorda. Vamos supor o caso 
de um mend1go por opção, o que é perfeitamente 
possível. Uma pessoa tem o direito de optar por 
não querer part1c1par do s1stema A puniÇão para 
quem opta por esse estilo de VIda é brutal. Em ai· 
guns pa1ses. como a lnglatenra, por exemplo, 
quem não quer part1c1par do Sistema, de alguma 
lonna. e compreendido na sua opção ou alá na sua 
falta de capec1dade para tal O que nio se pode é 
relegar pessoas que não são "atletas do siStema" a 
planos de sofnmento. como aqueles que ocorrem no 
Bras1l e em vénos outros pelees. Cumpnmento V 
Ex" pela 1dél8 e de1xo, como sugeetio, a reflexão 
para que se possa pensar em tennos estaduaiS, 
descentralizados. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioca/PT-SP)
Agradeço mu1to a V Ex" pela sugeetio 

Senador Artur da Távola, estou apldando a De
putada Marta Supllcy a fonnular uma proposta de 
crlaçio de um Fundo de C1dadana pera o Eetado da 
Sio Paulo Tenho a cpnviCÇio de que ela V8l lln· 
plantá-lo a partir de 1° de 1ane1ro de 1 999 

O Sr Artur da Tãvola (PSDB-RJ) - Se ela 
não o l1zer. seguramente o Governador Mar~o Co
vas o tara 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT-SP) -
Mas. na Assembleia Leg1slat1va do Estado de São 
Paulo. 1a ex1ste uma proposta de cnaçio de um Pro-
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grama de Renda Min1ma, de autona do Deputado 
Estadual Paulo Te1xe~ra, do Partido dos Trabalhado
res que ja fo1 aprovada pela Com1ssão de Constrtul
ção, Just1ça e C1dadan1a. No entanto o Governador 
Mano Covas a1nda não determinou que essa propos
ta fosse aprovada Eu gostana que a mesma fosse 
II\Stltu1da Se eu conseguir convencer o Governador 
Mano Covas a 1nst11w-la neste ano, S Ex' podara 
fazê-lo. Quem sabe V Ex' podera ajudar-me a con
vencê-lo, porque não consegui 1sso até hoje. Inclusi
ve, seS Ex• qUJser, eu o 111udare1 a formular o proje
to no ãmblto estadual, para que o mesmo se1a apro
vado Assim, quando 1ngressar no Governo em 1° de 
JBnelro, a Deputada Marta Suphcy encorllrara esse 
projeto J8 encaminhado. 

Eu gostana a1nda de 1nformar que essa 1dé1a 
nasceu no Alasca, numa pequena vila de pescado
res chamada Bay R1dge. Jay Hammond, que era o 
adm1n1strador dessa v1la e que, depoos. tomou-se 
seu preletto, observou que dalo saoa uma grande n
queza em forma de pesca, mas que muolos dela não 
partilhavam. Como prefeito, propôs que fossem das
tonados 3% do valor da pesca para um fundo que 
pertencena a todos e sugenu que fosse d1monu1do o 
Imposto Patnmonoal Ele negocoou, e acabou perma
necendo os doos Impostos. Dez anos 1111115 tarde, ele 
se tomou Governador do Estado do Alasca Em 
1976, ele propôs esse mecanosmo que ~m se tor
nando um exemplo, assom consoderado para os 
membros da rede européia da renda básoca. que 
propugnam pelo dorelto a uma renda oncondocoonal 
para todos numa Nação 

O Sr. Lúdlo Coelho (PSDB-MS) - V Ex' me 
permite um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT-SP)
Concedo o aparte a V. Ex'. 

O Sr. Lúdlo Coelho (PSDB-MS) - Senador 
Eduardo Supl1cy, fehc1t0 V. Ex' pela pers1stênc1a no 
propoSito de cnar meoos para que as populações de 
menor renda lanham uma partiCipação nos bens do 
Estado. Quando, há pouco tempo, V. Ex" apresentou 
o Pro(Bio de Renda Minoma, manlfeslal-me contrana
mente. Pai8Ce estranho um Pa~amentar se manifes
tar contranamente a uma proposta tão nobre como 
essa de V Ex" Mas tenho percebodo que, perma
nerllemerlle, V Ex' cntJCB as prestações de servoço 
do Poder Público 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT-SPI -
Eu gostana de lembrar que, em 16 de dezembro de 
1991. V Ex' se absteve no mamemo da volação 
Não houve um voto contráno 

O Sr. Ludío Coelho cPSDB-MS) - Houve um 
equ1voco. porQue me manifeste• contranamente a 
ma lena 

O SR. EDUARDO SUPLICY (BiocoiPT-SP) -
Penso que. nos Ana1s da Casa, não há esse regos

. tro. Na ocasoão, houve apenas quatro abstenções e 
nenhum voto corllráno. Houve mamlastações. mas 
nenhum voto corllrano 

O Sr. Lúdlo Coelho (PSDB-MS) - Mas. de co
ração, eu votana favoravelmerlle à matena 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT-SPI
A persostêncoa da batalha esta valendo 

O Sr. Lúdlo Coelho (PSDB-MS) - A perslstên
coa vale Quem sabe havera um doa em que a Nação 
tenha meoos de at1ngor os Objetovos nobres da pro
posta de V Ex"l Não vejo uma lorma de conc1loar a 
absoluta falta de recursos. Todos os doas, aquo no 
Congresso. ouvomos critocas enormes aos setores 
da saúde, da segurança. de transporte, enf1m, a to
dos os setores de prestação de serviÇO pelo Poder 
PúbliCO braslleoro Há vanados topos de corllnbUJção 
que a famíloa brasole11a presta ao Poder PúbliCo, pam 
que este preste uma assostêncoa min1ma à popula
ção A proposta de V. Ex" e multo nobre, mas e rna
ne~ra que a proposta de V Ex" e multo nobre, mas 
não ve1o uma mane1ra de tomar-se efetJVa, pela ab
solUta falta de recursos em que a Nação se encontra 
para o atendomento das necessidades básJCBS da fa
mlloa bras1leom que sena benefJCoada com os recur
sos levantados atmves do pro)l!to de V Ex' De 
qualquer modo, sou solodáno com o seu pensamen
to. Se pudessemos tornar efet1vo e práiJCo um pro)l!
to dessa natureza. V Ex' tena o meu maiS absolulo 
apooo Muoto obngado 

O SR. EDUARDO SUPLICY (BiocoiPT-SP) -
Agradeço ao Senador Lud1o Coelho 

A consbtuoção do Fundo Brasil de Codadanoa 
seria uma mane1ra de voabllozar os recursos para 
esse proJetO de uma forma que me parece de bom 
senso Recursos exostam 

Hoje. estou erllrando com um requenmerllo ao 
M1n1stro do Planejamerllo. para que 1nfonne a losta
gem de todas as empresas nas quaiS o Banco atuou 
no processo de pnvallzação, detalhando por empre
sa pnvat1zada o nome do consóFCIO vencedor; o 
nome de cada empresa que o compõe. quanto cada 
urna pagou No caso de ter havido fonancoamerllo. 
partocularozar c valor o pmzo, o modo de pagamen
to, a taxa de JUros e as gamntoas apreserlladas. hslar 
as empresas e/ou grupos que adqurnram mars de 
uma empresa no processo de pnvatozação. detalhan
do os f1nanc1amentos a eles concedodos. bem como 
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o-que ISSO sogm!IC& em tennos de evolução do seu 
patnmóruo, porque, desde o mfc10 dos anos 90. o 
BNDES vem capdaneando o p<Oeesso de pnvaiiZa
çio e tem cotocaclo a diSposiÇão de grupos econõ
mcos pnvados f•nencl8mentos à taxa de JU- ITI8UI 
bllixa do que se adqu1nssem ações de empresas no 
mercado, bem como para que comprassem as suas 
própnas ações nas bolsas de valores E é multo '"" 
portante tennos elementos numéncos dessas opera+ 
Qlles, para que possamos avafiBI' seus 1mpactos SOt 
bre o processo de concentraçio de nqueza no Bra• 
sd Prec1samos. portanto, acompanhar a correta utll .. 
28Ção de RICUISOS sob a supennsão do BNDES, muit
tas dos qLaS captados em nome dos llabalhadores, 
geJanbndo que, 81181111, sepun elelivamente utilizados 
para geraçio de empregos, para superação dos se
nísslmos problemas SOCIBIS que assolam o Pa1s 

Sr. P111sldante, estou lmpreSBIOnado. Nio 881 
se V. Ex" notou. mas, por exemplo. um determinado 
grupo Já comprou urna enorme empresa estatal hé 
dois anos, depoiS, comprou urna outra, depoiS, a ter
ceua e. agora, a quarta, semp~e com hnancuunento 
do BNDES. Para essas finalidades, há recuiSO$. 
Mas será que não estamos concentrando tanta ri
queza e poder nas mãos de alguns que até podem 
rukzar II'MISIImentos cornpellbvos, etc? 

Sabe que, quando, entre t 976 e 1980, se dia
cUhu coroo sena adminiStrado o Flllldo Permanente 
do Alasca. algur!S propuseram que se lnSbtulsse um 
banco de desenvolvimento. mas alguns economiStas 
alertaram que ISSO sena uma rnane•ra de dest1nar re
cursos para canos grupos econOm•cos que vão ge
rar empregos, cnar •nvest11nentos. mas concentran
do enorme nqueza. Melhor sena destinar esses 18· 
cursos de uma mane•ra tal que todos os habitantes 
daquele Estado v1essem a partilhar da nqueza Ga 
naç6o E, no ano passado, cada habitante, desCia 
que realdente há 111111s de um ano, não 1mporta a sua 
idade, condiÇio CMI, raça, rel19'io, desde que mo
rando há um ano. nco ou pobre, todos receberam 
US$1.296,00 por ano. 

lmagme, Senador LúdiO Coelho, se )á eXI
hoJB, no Brasd, um mecan1sroo coroo esse - perrrnta
me pe~g~Jntar quantos sio na família de V Ex" V 
Ex" Já deve ter netos, não se1. 

O Se-. Wdlo Coelho (PSDB-MS) - Somos 
doze 1rmãos 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT-SPI -
Doze 1rrnlos. 1mag1ne, então. os netos e descend
entes cada um podena ter o d1rerto de receber se. 
roorasse no Alasca, US$1 296,00 coroo um dn·ello a 
cidadania. Claro que dana apenas para alguniiBs 

deSpesas. mas Já sena um passo. Para out- que, 
como os trabalhadores sem terra, hoJB, estão con
clamando o dll8rto de usufruir um pouco da nqueza 
da Nação. ISSO sena algo multo SIQndiCBhvo 

Murto obligado, Sr Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Leonel PBIVB) - Não há 

maiS oradores 1nscrltos. 
Sobre a mesa. proJeto de le1 do Senado que 

será lido pelo Sr Pnme1ro Secretáno em exercicoo, 
Senador Bailo Parga 

I: l1do o segUinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N" 112, DE 1118 

Àa Comiaaõlltl ele Condluiqio, Ju• 
IIÇB e Cidadania, ele Aaaumo. Socillia e 
de Aaa• - Econ6m'-, Cllbendo a 
- liltima a daclaio terminativa. Autori
za o Podar Executivo a criar o Fundo lira
ali de Cidadania, inatitulr o -lho deli
berativo d- fundo, e dá outnoa provl
dincla&. 

O Congresso NaciOnal decreta· 
Art. 1• O Poder ExecutiVO fiCB autonzaao a ~ns

trtu~r o Fundo BrllBII de C1dadan1B - FUBRA, VIncula
do ao M1n1steno da Fazenda, destinado ao repasse 
de 18Cursos a ao ofe18C1mento de f1nenc1Bmento ao 
Programa de Renda M1n1ma- PRM. 

Paragrafo úniCO. O Fubra é um fundo contébll, 
de natu~eza hnance1ra. subordinando-se, no que 
couber. a legiSlação V!Qente 

Art 2" Conhgurará como capdal IIIICIBI do Fu
bra 10% (dez por cento) da parbclpaçio IICIOII8na da 
União nas empresas públocas e socllldades de eco
norma rrnsta. IIIClusM! 1nstrtu•ções financeiras 

Ar! 3° ConstitUem JBCUrsos do Fubra 
1 - dotações cons'llnadas r10 o~ Geral 

da União: 
11 - c1nqiienta por cento dos recursos recebidos 

em moeda corrente, títulos e crádltos, IIICius•ve de
correntes de acoldos especHICOS, r10 Ambrto do Pro
g,.ma N8CIDnlll de DesestatiZBÇio, 

III - c1nqOenra por cento dos 18CUI'IIDS onundos 
da concesslo de seNIÇO públiCO e de obra publica, 
bam como da permiSSão ou autonzação para a pres
tação de seMÇO publiCO. 

IV - ClnQüenta por cento dos 18Cursos onundos 
da autonzação ou concessão das atMdades PreVIS
tas no§ 1• do an. 176 da Consntu!Ção Federal. 

V - cinquenta por cento dos recursos onundos 
da contratação com empresas estalais ou pnvadas, 
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da reaiiZliÇão das atiVIdades prevtstas nos InCisos I a 
IV do art. 177 da ConstitUição Federal, 

VI - a renda onunda dos •móveiS pertencentes 
à Unlio; 

VIl - outros bens, d1redos e aiiVOS da Umão, 
bem como creddos, transterênciBS e repasses que 
lhe seJam confendos. 

VIII - rendimentos de qualquer natureza, aufe
ndos como remuneração. decorrentes de api1C8ção 
do patnmõn10 do Fubra. 

IX - doações. contnbu1ções em d•nha•ro. valo
res, bens móve1s a 1move1s que venha a receber 

Parágrafo úniCO Os saldos venticados no f1nal 
de cada exercício serão obngatonamente transfen
dos para crédito do Fubra no axerciCIO segu1nte. 

Art. 4° VISando confenr segurança. rentabilida
de. solvênc•a e IKjuldaz às diSpombohdades f•nance•
ras do Fubra. as apliCações dessas diSpomb•l•dades 
deverão ser afefuadas em conformidade com as 
mesmas d1retnzes estabelecidas, pelo Conselho Mo
neláno Nac1onal. para as entidades de prev1dênc1a 
pnvada fechada. 

Art. s• O T escuro Nac•onal obseMlra, para re
passe dos recursos ao Fubra, os mesmos poazos le
gu estabelecidos pan1 a ãslrtlulção do Fundo de Parll
apação dos Eslados, 01stri1o Federal e Mumc1p105. 

Art. 6° É InstitUído o Conselho DeiiberaiVO do 
Fundo Bras•l de CK1adan1a - COFUBRA, composto 
da nove membros e respectiVOS suplentes, com 
mandato de 2 (doiS) anos, sendo permllida uma re
condução, e ass1m def•mdos. 

I - c1nco representantes da sociedade cMI, 
sendo um dos benef1C1ános ou de organ1zações de 
banefiCianos do PRM. uma das entidades e organi
zações de assostênc1a social, trãs da notóno saber 
nas áreas de ass1stênc1a soc1al de educação e de 
economia, IndiCados e nomeados pelo Presidente da 
RepúbliCa bem como seus suplentes; 

11 - um representante elo MII11Sténo da Fazenda, 
III- um representante do M•n•stér.o do PlaneJa

rnento e Ooçamento; 
IV- um representante do M1msténo da Prev•

dênc•a e Ass1stênaa Soc•al. 
V- um re~nte elo MmiS!eno da Educação 
§ 1° Compete ao representante do M•msteno 

da Fazenda a pras1dênc1a do Colubra 
§ 2• Os M1mstros de Estado serão os membros 

titulares do respectiVO M1n1steroo. cabendo. a cada 
um deles. IndiCar o respecii'JO suplente. 

§ 3° A at1V1dade exerc1da pelos membros do 
Colubra e consKie:ado como da relevante serviÇO 

prestado a Nação. não recebendo seus membros 
qualquer remuneração 

§ 4° As reuniões e decisões do Cofubra terão 
ampla pubhc1dade e divulgação 

Art 7" Compete ao Cofubra genr o Fubra e de
liberar sobre as segu1ntas melenas: 

I - aprovar e acompanhar a execução dos Pla
nos de Trabalho Anual e OG•nquenal do PRM e os 
respectiVOS ooçamentos, 

11 - dahberar sobre a prestação de contas e os 
relatonos de execução ooçamentána e financeira do 
FUBRA. 

III - elaborar e diVUlgar, anualmente, a propos
ta ooçamentana do FUBRA e quadro demostratiVO 
do plana1amento plunanual das respectiVas receitas 
e despesas. VIsando o equllibno orçamentáno e f•
nance•ro nos c•nco exerc1c1os subseqüentes, bem 
como eventuaiS alterações; 

IV - propor o aperfeiÇoamento da legislação re
latiVa ao PRM e ro~gulamentar os dispositiVOs desta 
Le1 no ãmbno de sua competêncl8; 

V - dec1d1r sobre sua propna orgamzação. ela
borando seu r11g1mento 1ntemo; 

VI - IISCilhzar a adm1n1stração do Fundo, po
dendo soliCitar Informações sobra qua•squer atos ad
rnn•stratlvos. 

VIl - d1vulgar, no Diário Oficial da Umão, to
das as deciSões profendas pelo Conselho. bem 
como as contas elo FUBRA e os respectivos parece
res emnldos. 

VIII - publiCar ralatóno anual detalhado de 
suas a11v1dades e resultados. 

IX - def1n1r sobre a aplicação das disponibilida
des trans~onas de caoca do fundo; 

X - deliberar sobre outros assuntos da Interes
se do PRM e do FUBRA. 

Art. a• CompeÚrá ao M•msteno da Fazenda as 
tarefas tecniCO-adm•mstraiiVaS relat•vas à gestão do 
PRM e as despesas relabvas a mplanlação do Fubla. 

Art go O Banco do Bras1l S.A func10nara como 
agente f1nanceuo do Fubra 

Art 1 O. São condições para a obtenção de ~
na~~e~amento ou de repasse de recursos do Fubra 

I -o compromiSSO de Implementação na un•da
de da Federação raceptooa elo 1nvest1rnento do PRM, 
atraves de legiSlação especifiCa, 

11 - a comprovação de atendimento dos requiSI
tos estabeleCidos na Le1 de Organização e Ass•stên
c•a Soc1al - LOAS 

Paoagrato un1co A def1n1ção dos projetes que 
terão preterênc1a na liberação dos recursos do fundo 
sera fe•ta pelo Colubra 
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Art 11 Os recursos do Fubra Integrarão o or
çamento da segundada soc•al. na forma da legisla
ção pertinente 

Art 12. O Poder ExecutiVO nsgulamentara esta 
lei, no prazo de 60 (sessenta) d1as de sua publicação 

Art 13 Esta le1 entra em vtgor na data de sua 
publicação 

Art. 14 Revogam-se as d1sposoções em contrano 

Juallftcação 

"Todo Indivíduo nasce no mu.
com um legitimo direto a uma c- forma 
da propriedade ou aau equtvalanta". 

Thomas Pa•ne 
"Agranan Justice", 1795 

O PI'OietO de lei ora apresentado cr~a o Fundo 
Brasd de Cidadarna - FUBAA, destinado a l•nanc11tr 
o pagamento de uma renda m1n1ma a todos os Cida
dãos bras1le1ros, lriiCIBndO-se por aqueles que não 
diSpõem de recursos sui1C1entes para ter uma ex•s
lênc::IB digna 

O fundO base1a-se no pnnc1p1o, defendidO, dem· 
tre outros, por Thomas Pa1ne, de que todos os Clda· 
dios de um pa1s devem ter d1re1to ao usutruto da n
queza nBC10nal. 

A partir desse pnnc•p•o, propõe-se que o Fub"' 
seta constrtUido por parcela dos bens. dnertos e al•
vos pertencente à União, ou seja, a todos os bras"-•· 
ros Ass1m, alem das dOtações orçamentanas espe
cifiCas, o FundO deve sar consh!U1do, pnmordiBimen· 
te, por ações de estata1s. credrtos, d1rertos e renclla 
de 1movets da União, bem corno parcela das recertas 
onundas das pnvatiZBÇ6es, das concessões e per
missões de prestação de sennc;;os publicos e das 
concessões de d1re1tos de exploração do subsolo 

A 1dé1a de que todos os Cidadãos compartilham 
a nqueza lo• posta em prática, em 1976. no estado 
amancano do Alasca. O então governador, Jay 
Hammond, propós à Assembléia legiSlatiVa dO Esla
do uma emenda constrtuc1onal, na qual pelo me"os 
25% (50%, em 1980) de toda a recerta dos roya....,. 
sobre a exploração de recursos natui'Bis sena d••
nada a um fundo CUJOS lucros revertenam em benefi
ciO de todos os seus habrtantes 

O Fundo permanente dO Alasca que era de 
US$1 bilhão em 1980, passou para US$21.5 b1lhl!es. 
em 1997. concedendo a todo o c1dadão um d1v1dl!n· 
do que alcançou o valor de US$1.296.00 anua1s. O 
pontolio de 1nvest1mentos do Fundo. em 30 de 1umho 
de 1994. encontra-sa alocado da segu•nte manara 
55% em •nvest•mentos de renda lixa. 26% em t1tulos 

dos EUA 1 2% em ações de empresas •ntemaclo
na•s e TO·o em empreendimentos •mcb•hanos 

• Ao poupar uma parte da nqueza petrolífera do 
Alasca, ao proteger seu valor no longo prazo. e ao 
1nvest1-IO para que os retornos se)Bm u!Jiizados de 
acordo com a dec•são da legislatura, a cada ano, os 
alascanos encontraram uma mane1ra de converter 
um recurso não renovavel (petróleo) em um recurso 
completamente renovavel (ações l•nance•ras que 
produzem renda) • (Aiaska Pennanent Fund, 1994 
Annual Aeport, p 4 ) 

O Programa de Renda M1n1ma, por seu turno, 
viSa prop1C1ar me10s para que todas as lamrl•as te
nham recursos sufiCientes para que suas cnanc;as. 
sobretudo na fa1xa etana de 7 a 14 anos, possam 
freqüentar a escola, ao 1nves de serem Instadas, 
precocemente, a trabalhar no me10 rural ou urbano, 
1nclus1VB em allvtdades marginaiS corno o tráfiCo de 
drogas e a prostllu1ção 

O ob)etNO de longo prazo e que esse progra
ma. expandido em sua cobertura de acordo com o 
progresso econÕilllco da Nação, possa a VIr a geran
'"· no futuro. uma renda mimma de sobrevivência a 
cada Cidadão brasileirO 

Ass1m. a localização dos recursos do fundo 
para o atendimento dos Cidadãos maiS carentes a a 
pnme•ra etapa de um projeiO que venha a ser gra
dualmente ampiiBdo. ate sua uniVSrsallzaçiO 

Nesse contexto. propõe-se o apnrnoremento 
gradual do Programa da Renda Mm1ma. o que só é 
poss1vel com o suporte l1nance•ro a ser garantido 
pelo Fundo Bras11 de C1dadan1a- FUBRA 

TITULO VIl 

Da Ordem Econ6mica e Fl..-lra 

CAPITULO I 
Dos Princípios Gera•• da Ativlclade Econ6mica 

Art 170 A ordem econ6miCB, fundada na vato
nzação do trabalho humano e na l1vre lfiJCIIIbva, tem 
por l1m assegurar a todOs eXIstênCia d1gna, conlonne 
os drtamos da IUShça sOCtal, observados os seguin
tes pnncip10s 

1 _ soberanl8 nae~onal, 
11 _ propnedade pnvada. 
III _função socl&l da propnedade. 
IV livre concorrênCia. 
V _ defesa do consumidor. 
VI defesa do me1o amb~ente. 
VIl _ redução das des•gualdades reg1ona1s e 

SOCJSIS, 

VIII _ busca do pleno emprego, 
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IX _ tratamento favorecido para as empresas 
brasole~ras de capotai nacoonal de pequeno porte 

Paragrafo unoco E assegurado a todOs o hvre 
exercocoo de qualquer aiiYidade econõrmca. Inde
pendentemente da aulorozação da órgãos publlcos. 
salvo nos casos pi1!Yistos em leo 

Art 171 São consoderadas 
I _ empresa bras1leoa a conslotuoda sob as leiS bra

Sileiras e que tenta sua sede e admonoslração no Pais, 
11 _ empresa brasoleora de capotai nacoonal aquela 

curo controle efeiiYO estera em carater permanente sob 
a IIIUiandade doreta ou 1ndoreta de pessoas hsocas do
mocdoadas e residentes no Pais ou de entodades de do
rede públiCO ontemo. anlendendo-se por controle alell
vo da e~sa a lltulandade da ma10na de seu capotai 
volante e o axercocoo. da fato e de doredo, do poder de
asóno para genr suas atMdades. 

§ 1° A lao poderá. em relação a empresa brasi
leira de capotai nacoonal 

I _ conceder proteção e benehcoos especoaos 
temporanos para desenvolver atoYidades consodera
das estrategocas para a defesa nac10nal ou ompres
CindiVeiS ao desanvolvnnento do Pa1s, 

11 _ estabelecer, sempre que cons1derar um se
for ompresc1ndivel ao desenvolvimento tecnologoco 
naciOnal, entre outras condiÇÕes e requiSitos 

a) a exogêncoa de que o controle referido no on
coso 11 do caput se estenda às atovodades tecnologo
cas da empresa. assom entendodo o exercocoo de fato 
e de doreoto do poder decosOno para desenvolver ou 
absoNer tecnolagoa, 

b) percentuaos de partocopação, no capotai, de 
pessoas fosocas domocolladas e resode11tes no Paos ou 
entodades de d1re110 publico ontemo 

§ 2" Na aquosoção de bens e seNoços, o poder 
público dara tratamento preterencoal, nos termos da 
leo, a empresa brasoleora de capotai nac10nal 

Art 172 A leo doscophnará, com base no Inte
resse naCIOnal os 1nvestomentos de capotai estrangeo
ro. •ncentiVara os re1nvest1mentos e regulará a re
messa de lucros 

Art 173. Ressalvados os casos prevostos nesta 
Constdulção, a exploração doreta de atovodade econõ
moca pelo Estado só sera permotoda quando necessa
na aos unperatovos da segurança nacoonal ou a rele
vante Interesse coletovo. conforme defonodos em leo 

§ 1° A empresa publiCa, a socoedade de econo
moa m1sta e outras ent1dades Que explorem atovldade 
econõmrca suJeitam-se ao reg1me 1ur•d•co propno 
das empresas pnvadas. onclusove quanto as obnga
ções trabalhostas e tnbutaroas 

----
§ 2• As empresas publocas e as SOCiedades de 

economoa mosta não poderão gozar de pnvolegoos fos
caiS não extensovos as do setor pnvado 

§ 3• A leo regulamentará as relações da empre
sa publoca com o Estado e a socoedade. 

§ 4• A leo repnmora o abuso do poder econõmo
co que YIS9 a domonação dos mercados. a ehmmação 
da concorrêncoa e ao aumento arbltráno dos lucros 

§ s• A lei. sem preJUÍZO da responsabilidade In
diVIdual dos dongentes da pessoa JUndoca, estabele
cerá a responsabohdade desta, SUJedando-se as pu
n•ções compat1ve15 com sua natureza. nos atas praa 
trcados contra a ordem econõmrca e frnancerra e 
contra a economoa popular 

Art. 17 4 Como agente normatovo e regulador 
da atovodade econõmoca. o Estado exercera, na for
ma. da le1, as !unções de flscalozação, oncent1vo e pla
ne)amento. sendo este determonante paoa o setor pu
bloco e ond1catovo para o setor provado 

§ 1• A leo estabeleceoa as doretnzes e bases do 
planeJame~to do desenvolvornento nac10nal equollbra
do. o qual oncorporara e compatlbohzará os planos 
nacoonaos e regoonaos de desenvolVImento 

§ 2° A leo apooará e estomulara o cooperatiVIsmo 
e outras formas de assocoatovosmo. 

§ 3° O Estado favorecera a organozação da ato
vodade ganmpeora em cooperatovas. levando em con
ta a proteção do meoo amboente e a promoção eco
nõmrcoasocral dos ganmperros 

§ 4• As cooperatovas a que se retere o paragra
fo antenor terão pnorodade na autonzação ou con
cessão para pesqursa e lavra dos recursos e Jazrdas 
de moneraos garompaveos, nas áreas onde este)Bm 
alUando e naquelas foxadas de acoldo com o art 21. 
XXV. na forma ela leo 

Art 175 Incumbe ao Poder Público, na forma 
da leo, doretamente ou sob regome de concessão ou 
perm1ssão, sempre através de bcdação, a prestação 
de SeMÇOS públiCOS 

Paragrafo umco A leo dospora SObre 
I - o negome das empresas concessoonanas e 

permossoonánas de seNIÇOS publocos, o caráter espe
Cial de seu contrato e de sua prorrogação. bem 
como as condoções de caduCidade. foscallzação e 
rescrsão da concessão ou permrssão. 

11 -os dorellos dos usuanos. 
III - polltoca tanfana. 
IV - a obngação de manter seovoço adequado 
Art 176 As JaZidaS em lavra ou não, e del"'llls 

recursos mrnerars e os potencrars de energra hrdrau
loca constotuem propnedade dostonta da do solo para 
efeoto de exploração ou aproveotarnento, e perten-
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cem 11 União, garanllda ao concassoonano a propne· 
dada do produto da lavra 

§ 1• A pasquaa a a lavra da recursos mnei'Bis e 
o apiOVBIIamen!D dos polenaals a que se ralera o ca
pul dasle artigo somente poderio ser efatuados me
diante autoriZação ou 001 K a s·ão da União. na rd8res-
ae I'IBCIOnlll, por brasdatros ou 11111JR1S8S brasllaoras da 
capital naaonal, ra forma da lat, que aslabalaoará as 

oondtçõas Eii!*Ãiicas quando - aiMdades se da
llarNOM!nlm em faixa da lronleora ou tanas IIICIIgllfiiiS. 

§ 2" É assegurada partiCipação ao propnetáno· 
do solo nos resultados da lavra, na fonna e no valor 
que dl&puaer a le1. 

§ 39 A autonzaçio da pasqu1sa sera sempre 
por prazo detem11nado, e as autonzaç6es a conces· 
s6as PI'Wistas .-e artigO não poderiio ser cedidaS 
ou transfendas, total ou paroiBimente. sam prévlll 
anuáncla do Podar co.-denta 

§ 41 Não dependerá de autonzação ou conces· 
silo o &piOWIIarnanto do potanc181 da enarg111 reno
v6vel de capaCidade reduzida 

Art 177 Consbluem monopóliO da Un1i0 
I - a peaquaa a a lavra das 1azK1as da petróleo 

e gás natural a outros hidrocarbonetos llu1dos, 
11 - a l8flnaçio do petroleo nacooriBI ou astran· 

gewo; 
III - a nnportaçlo e exportação dos produtos e 

danvados básicos resultantes das aiMdadas previiS· 
tas nos inciSOS antenores; 

IV - o transporta marftnno do petróleo bruto de 
011gem nacoonal ou da denvados basiCOS da petroltlo 
produZidos no pais, bem asSim o transporte, por 
meoo da conduto da petrólao bruto. seus danvados•e 
gás natural de qualquer ongem. 

V - a pasquiSB, lavra, o annquac1rnanto. o re
proc:eesarnanto, a 1ndustnallzação a o comero1o Gle 
m1nénos a mnei'Bis nucleares e seus denvados 

§ 11 0 monopólio priiVISIO nesiB artigo InclUI OS 
nacos e resultados decorrentes das atMCiadas nele 
rnanciOfllldas, sendo vedado à Un1ão codar ou con
ceder qualquer 11p0 da partiCip&Çio. em aspac1a ou 
em valor, na exploração de JBZidas da petróleo ou 
gás natural, --'vado o <llsposto roo art. 20. § 11 

§ 2" A 1at diSpOrá sobra o transporte e a utdlza· 
·çio de mateiiiiiS radiOBIIVOS no temtOno nacoonal. 

Art 178 A lat dl&porá sobre: 
I - a ordenação dos transportes aeraos. maritl· 

mos e terrestre, 
11 - a predomnànc1a dos armadores nac10118IS 

e naVIOS de bande~ra e reg1stros bras1le~ros e do pa1s 
exportador ou mportador 

O SR. PRESIDEN'Tl: (Leonel PaNa) - O projeto 
SBI8 publicado a l"liiT18IIdo as Corrnssões competentes 

Sobre a mesa, ohc1o que será lido pelo Sr 11 

Secretáno em axarc1c1o. Senador Bello Parga. 

E lido o segu1nte. 

OFICIO N' 34198- GLDPT 

Brasil• - DF, 11 de abril de 19118 

Senhor Presidente, 
Nos tennos do oficoo OF.SF/337198, mdlCO o 

Senador Sebasbio Rocha e o Senador Adamlf A~ 
drada. t~ular e suplente, respecbvamente, para Inte
graram, como representantes do Bloco de OpoaiÇilio, 
a Com1ssio Temporána cnade pelo Requenmento 
n' 203 de 1998, dast1nade a acompanhar, ln'-· 
as provldênc1as e 1nvast1gações dos latos, as ar
cunstinclas e as causas que provocaram o 1ncêndio 
que assola a RBglio Amaz6mca e, em espec~al, o 
Estado de Rora1ma. • 

Ne oportunidade. rartero a Vossa Excelênaa 
protestos de est1ma e consideração. - Senador 
Eduardo Supllcy, Líder do Bloco Parlamanlar da 
Oposição 

O SR. PRESIDENTE (Leonel PIIIVII) - A Prasl
dêncl& des1gna os Serl8doras 1ndiCBdos pala Lida
rança do Bloco de OposiÇão para 1nteg1aram a Co
ll'llssão Temporána, cnada por 1ntarmédoo do Reque
nrnanto n• 203, da 1998, de conformidade oom o ex
padlene que acaba de ser lido. 

Sobre a mesa .. ~uenmento que sara lido paio 
Sr Pmne1ro Secretario am exerclcoo, Senador BeiJo 
Parga. 

Ê lido o segu1nte· 

REQUERIMENTO N• 254, DE 11118 

Senhor Pres1d&nte, 
Com fundamento no art. 50, § 2", da ConstitUI

ção Federal e no diSposto roo art 216, do Reg1nw110 
Interno do Senado. requaro a Vossa ExoalênCia -
J&m soliCitadas ao Senhor M111181ro t.e Estado da PnM
dêncl& e AssistênCia Social as aegumtes mloi1118ÇÕB6: 

- Qual a slluaçio da díVIda do Estado de R9-
numa para com o INSS? 

- RelaCionar os pnx:essos JUlgados, com os 
raspectiVOs valores, 

- Ralacoonar, Blnda, OS PIOUSSOS CUjas da'
não foram apresentadas e os respectiVOS valores 

JustlflcaçAo 

E do conhecimento de todos a dlf1cd s~uaçio 
f1nance1ra da Previdência, agravada com o não pa
gamento por parte dos Estados. muniCIPIOS, empre
sas. clubes etc do que e devido aquele orgão 
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O requenmento de 1nfonnação. 018 ap~esenta
do, 1nsere-se no ãmb1to da competência f1sal1zadora 
do Senado, consoente o diSposto na Constllulão Fe
deral, e procura obter dados sob1e a leal Situação das 
dividas do Estado de Rola1ma para com a PII!VIdêiiCia 
Soaal, que, SBgW1do mlonnações, são aiBrmantes 
para 115 condiÇÕes de pagamenlo do novo Estado 

Sala das Sessões, 17 de abril de 1998 - Sena
dor Romero Jucã. 

(À Mesa, pata dectsão.) 

O SR. PRESIDENTE (Leonel PaiVa) - O re
quenmento bdo sera despachado a Mesa para deci
são, nos termos do InciSo III do art 216 do Regllnen
to Interne 

O SR. PRESIDENTE (Leonel PaiVa) - A Sr" 
Senadol8 Benedlla da S1lva e o Sr Senador Ed1son 
Lobão emna~am diSCursos à Mesa pa~a serem publi
cados na fonna do d1sposto no art 203 do Regllnen
to Interne. 

S. Ex"s. serão atendidos. 
A SRA. BENEDITA DA SILVA (BIOcoJPT-RJ) 

-Sr. Pres1denle, Sr's. e Srs Senadores, a ConstitUI· 
ção de blocos para Integração regional entre pa1ses 
é, hoJB, um 1mparat1vo econômiCO, politiCO e soc1al 
Neste f1nal de século, uma nova ordem mund1al se 
Instala, baseada no reequ1libno de forças entre gru
pos que começam a se consolidar em todo o mundo 

As transfonnações resultantes da formação 
desses blocos econ61111cos produzem-se, em ú~1ma 
1nstânc1B, sob~e as populações dos pa1ses envolVI
dos Dai a necessidade de que os 1esponsave1s pela 
1nteg1ação tenham consc1ênc1a das enormes Implica
ções que resultam do 1mpacto provocado pelo fenô
meno da globaliZação. 

Num mundo globalizado não podem ser esque
CKias as InstituiÇÕeS democratK:as. a protação dos 
d11e1tos humanos e do me10 ambiente e a nqueza 
~apresentada pela diVersidade de exp~assões cu~u
r&IS Paralelamente, é PleCISO zelar para que os bene
flaos gerados pela formação de blocos econômiCOS 
prorncvam a JUSIIÇa SOCIBl, l!leCRnte a Implementação 
da esttaléglas de desenvciVImenlo SOCICeCCnÕmiCO, e 
estiiY"IIIem a supeiBÇão de p1eCDIICEIIIos e seg18Qaçõ
es, por me10 do conv1V10 e do conhecimento 

Essa d1mensão humana do processe de Inte
gração é, po~em, mudo pouco pe~eeb1da pela socie
dade em geral. Reflexo t1p1C0 de tal at1tude é a con
cepção generalizada. no caso bras1le1ro de que o 
MeiCOsul sena um protelo me~amente coMerc~al, 
dest1nado a dar vazão aos Interesses do capdal e 
das empresas transnac1ona1s 

Contudo se cons1de1armos o MeiCOSul, rna1s 
que urna mera •união aduane•ra•, um verdadeiro Ins
trumento de deSenVOlVImento da produção e de m
ceniiVO à cornpetmv1dade da econom1a bres1le1ra, é 
preciSO admn11 que o alcance de taiS metas ex1ge a 
modernização de nosso SIStema produlwo, o que 
comp~e&nde a atuaiiZBção não só da base tecnológi
ca como também das relações de trabalho. 

Não ha dÚVIdas de que o MeiCBdo Comum do 
Cone Sul e uma realidade polibca e um fato econ6-
m1Co da ma~or ~elevânciB no cenano mundl&l. Erllre
tanto para aue seja, tambem, uma realidade SOCIBI 
1ncontestavel não se podera permitir que sua capaci
dade produtiVa se1a afetada por procedimentos diS· 
cnmlnatónos e obsoletos em relação à mulher, CUJa 
participação e Indispensável num processo de de
senvolvimento modemo, equilibradO e 1usto. 

No que se lefere aos d11edos da mulher e à ga
rarlba de sua Igualdade nas relações tamiiiBres e la· 
bona1s. ventiCBfl1-se notave1s diVBigêncl&s nos siste
mas JUrldiCOS 1nterncs de cada Estado Membro 

A ConstituiÇão bras1le1ra é a maiS enlábca, che
gando a ser repetitiVa ao consagrar a 1gualdade dos 
sexos Alem da ~egra geral da IQu&ldade de todos 
pe1ante a le1. posta no caput do art 5°, lllCISO I, In
siste na 1gualdade entYe homens e mulhe18S, sendo 
que o art 226. § SO refere que os d11eitos e deveres 
relativos a SOCiedade COnJugal são exeiCidos ~QUal
mente pelo homem e pela mulher. Em IYãs porllos a 
ConstituiÇão diSpensa tratamento dlfe~enc~ado na 
questão de gênero; confe~e licença gestante de 120 
diBS, concede a mulher aposentadona com diferença 
de 5 anos a menos e assegu~a-lhe proteção no mer
cado de trabalho, med1ante 1nceniNOS espec1a1s 

A Carta Const1IUC10nal do Pa~agua1, que data 
de 1992. e de todas a rna1s atenta à questão fel!llnl
na. No cap1tulo Intitulado 'Da Igualdade', em seu art 
46. proclama que todos os habllanles da ~epúbiiCB 
são IQUaiS em dignidade e d11edos, não se admitindo 
diSCnm1118Qôes, sendO que, oo art. 48, enfabza. que o 
homem e a mulher têm IQUIIIS d11-ecos CIVIS, polibcos, so
CIIIIS. econômiCOs e culturaiS. Após afirmar que os IJaba
lhadoles de um e outro sexo têm os mesmos d11ertos e 
obngaçôes labOraiS, proclama q..a a maternidade selá 
objelo de espeaal proteção, que complelllldera os -
VIÇOS assiStellCIBIS e os descansos corraspo~ldellles, os 
quaiS não selão nfemi&S a 12 semanas 

A ConstitUição da Republica do Uruguai, que 
data de 1952 e fo1 obtelo de reforma em 1966, em 
seu art a• llmrta-se a af1rmar que todas as pessoas 
são •gua1s a'hte a le1. não se reconhecendo outra diS
tinção entre elas senão a dos talentos e VIrtudes A 
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untea regra espac1hca esta no art 42 no qual e re
conheado o d1rerto de proteção à maternidade. 

A ma1s ant1ga ConstdUição e a da Argent1na, 
que data de 1853, tendo &Ofr1do sucessiVBs reler. 
mas, sendo a ult1ma de 1994, por convenção const1· 
tUIDie Consagra a Igualdade em seu art 16, aflr· 
mando que todos os habitantes da nação argentina 
são 1gua1s ante a lei A úniCa regra referente à ques· 
tão do gênero e a relat1va aos dlredos pohtJCos 

Me.- reg1stro que somente Brasil e Paraguau 
deferem proteção às relações extramatnmon1a1S. 
Com exceção da ConstrtUJção Argentina. os dema1s 
paiSas mtsgrantes do Mercosul consideram a fam111a 
o lundamento da SOCiedade. 

A presença dessas d1spandades, mostra a ne
cessidade da uma umi1C8ção em mvel leg1slatwo No 
1 'f 51"' em que se encontra o nosso pro181o lntagra
aillnista do Cone-Sul, multo diStante estamos de 
uma condiÇão supranacional No entanto. relatiVa· 
mente à mulher e a famiha, a hannomzação se ,.. 
lumbra maJS viável, dadas as afinidades h1stonc1111 
no que se relere à 1nserção da mulher. como fai<Dr 
prodUIIVO, no prooasso de desenvolvimento econ6· 
mico dos países envolvidos. 

Vale ressaltar que a Amenca lat1na não segu1u 
o modelo econ6miCO dos pa1ses 1ndustnallzados. 
onde a 17111101' 1r1S81Çáo da mulher no mercado de Ira· 
balho ocorreu em penedo de rna1or crescunento eco
n6mlco e escassez de mão-"e-obra 

Ao contráno, na Aménca lat1na, fo1 a cnse eco· 
nõrmca que levou um enorme contmgente de mulhe· 
res para o mercado de trabalho e essa ação P""'''· 
cou um SIQndiCa~\'0 cresc1mento da População E~o
normcamente Atwa - PEA fem1mna. que, somada 110 
trabalho Informal, é supenor a PEA masculina. na le· 
giio abrangida pelo Mercosul. 

Mesmo ass1m, a mulher não passou a ser con· 
Siderada Importante geradora de renda. por razqas 
culturaiS que vêm 1dentlf1cando o trabalho da mulbt!r 
como uma modalidade q:mplementar ao do ~m 
e, ~- menor remunerado. Podetse 
---úr, alllda, que a tradiÇão ibero-hlspâniCB le
gou à nlglio a Idéia da diVISão do trabalho, dando pn
vlágiOS para o homem e subordinação para a mulher. 

No entanto. a queslàQ da mulher na SOCied$de 
brasileira &Ofreu drás~s mudanças nos ult1mos 
anos. Quando se olha para alguns numeres. an11da 
que não componham um quadro estat1sbco amplo. 
nota-se que a mulher ganhou 1mportânc:ia ma1or do 
que lhe e. nonnalmente. atnbulda 

Dos 228 000 postos de trabalho gerados no 
Pa1s para candidatos com, pelo menos, o 2° grau 

completo entre outubro de t996 e setembro de 
1 997. ma1s da metade foram conquistados por traba· 
lhadoras As mulheres superaram os homens nas 
vagas para aenhsta. vetennéno e mediCO Dos con
tratados. 83% eram mulheres 

Ha ma1s de 130 mulheres dJng1ndo operações 
de renda f1xa e renda vanável nos grandes bancos 
de 1nvest1mento De cada grupo de dez médiCOS, 
três são mulheres Metade do corpo de advogados 
do Pa1s e fonnada por doutoras. Elas Jé formam 
25% dos quadros da profissão de JUIZ Dos estudan
tes que alcançaram o btulo max1mo de aluno-<:aro· 
nel. em 1 997. nos doze coleg1os m1lrtares do Pa1s, 
80% são mulheres Não ex1ste uma guerra entre ho
mens e mulheres O que há e, apenas, um 1110V1· 

mento de modemiZBÇão socl81 

A d1scnm~nação vem cedendo maiS rapidamen
te em empresas grandes e modernas porque elas 
estio em contato pr6x1mo com economiBs - e soe• 
dadas - que se modem1zaram ha maiS tempo. Em 
outros campos. a pedra do preconcerto ~nua no 
carmnho De mane1ra geral, o saláno da mulher bra· 
Sllelra e ma1s ba1xo que o do homem. Mas, nos es
calões ma1s altos, a remuneração se equ1Hbra Entre 
1985 e 1 995, dobrou o numero das mulheres que 
ganham entre do1s e três salános mm1mos N
faura. o numero de trabalhadores homens cresceu 
apenas SO"to No mesmo penedo. também aumentou 
em 1 OO'Io o grupo fermmno com ganhos entre c1nco 
e dez salar.os m•n•mos O cont1ngente masculino 
cresceu bem menos. cerca de 40% Em 1985. havta 
menos de 100 000 mulheres ganhando maus do que 
v1nte salanos m1mmos Em 1995, segundo levanta· 
mente de IBGE. 1a eram 4~2.000 

Há. portanto, uma transfonnação 1nd1SCUt1vel 
em andamento Ela não fo1 provocada por lutas polí
ticas ou porque a sociEidade tenha tomado a defesa 
das opnm1das As razões são maiS amplas Houve 
uma 1ntensa ulban1zação do Pa1s nos úlllmos 25 
anos. o que mudou comportamentos. gerou necessi
dades e oportunidades A cidade requer maus dmltttt· 
ro para a sobrev!Vãncl8, lator que t1rou a mulher de 
suas atw1dades da case e a levou para a fébriCa ou 
o eSc:ntono. A classe médl8 fiCOu com orçamento 
ma1s curto As moças tiVeram de aprovertar o que 
aprenderam na escola para reloJÇar as comas da 
casa Num pa1s que amadureceu, as mulheres aboli· 
rem os fre1os que as mantinham para dentro da cer
ca do 1ard1m Alem d1sso. a economia se tornou maus 
ex•gente e o tator sexo passou a perder o seu peso 
rela~vo Ho1e. a tendência e preml8r a qualifiCação. 
nio Importa se se e homem ou mulher 
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_Dessa forma, se ~nclu1rmos o Mercosul nesse 
contexto de moclerrnzação, e o considerarmos um 
fator de Inserção do Brasil nas tendências econôm•
cas mund1a1s e um Instrumento de retomada do de
senvolvimento em bases renovadas, é preciSO ter 
COIISCiênaa de que não é possível orrllbr a participaÇão 
lammma ou delegar às mulheres um papel coad[IMifl
te, poiS lals procedimentos são 1ncompatíva1S com os 
mandamentos do mercado globaliZado. A subord•na
ção das mulheres converte-as num subgrupo extJema
mente vulnerével aos Impactos econõmlcos, lndeseJB
vel, portanto, numa soaadade que se esforça por su
perar as mazelas da pob<eza e da desll'lformação. 

All&dos aos aspectos lega1s e econômiCOS, 
mwtos outros fatoras de orâem educaCional, cultural 
e politiCa estão relacionados ao desenvolvtmanto so
etal da mulher da Aménca do Sul e poderão receber 
notável•mpulso com o Meroosul. Tendo em VIsta os 
propósitos deste pronunciamento, limitO-me a levan
tar algumas questões que, a meu ver, deverão estar 
presentes entre as preocupações dos plane[adores 
responsáveiS pelo avanço da Integração dos pa1ses 
do Cone Sul. 

- Qual a amplitude do acesso e da d1stnbu1ção 
educaaonal da mulher para melhorar o nível da saú
da, na estrutura fam•l•ar, no trabalho, quanto à ali
mentação, h1g1t1na, prevenção de doenças e outros? 

- Haverá uma observação siStemátiCa nas em
presas vtnculadas ao Mercosul no que d•z respeito à 
cnação de creches para filhos de empregadas e as
siS!ênciB médiCa às mulheres, 1ã que essas empre
sas serão responsáveis pelo desenvolvimento do 
processo socaal? 

- Haverá redução do perf1l etáno na partiCipa
ção econ6miC8 fem1n1na, no marcado de trabalho? 
Qual a faoca Ideal nos países •ndustnahzados? 

- Que políticas serão adotadas para melhorar a 
capacidade prodUIMI da mulher para atender à de
manda no mercado de trabalho? 

Mudas outras Indagações se fazem pertinen
tes, S,.s, e Srs. Sanadores. Entretanto, corno se tra
tam de perguntes enlábcas, neste contexto, deseJo 
que as poucas questões apontadas tenham sido ca
pazes de demonstrar que o pi'OJBIO das mulheres no 
Maroosul deveré ter urna configuração própna Ou 
seja, deveré ser onantado para contribuir para a 
anüse e formulação de propostas das organiZ8Çâas 
SOCiaiS, a partir da Inclusão de uma perspectiVa de 
gênero. que contemple as especificidades da proble
mátiCa ferrnrnna no marco da Integração reg1onal 

Se adotamos, tacrtamente, a hipótese de que o 
Meroosul nos oferece o enseJo de modernizarmos 
nossas relações econõmiC8S e trabalhistas. em con
fonnldade com os novos parad•gmas do mercado 1n-

temac•onal, e razoava! que tentemos estfondàr essa re
novação a outros aspectos da VIda soaal, &eln os qiJIJIS 
não é poss1vel falar em ve-ra translormação 

Uma leg1t1ma rnodem•zação de procedimentos 
econõmiCOs e rr~t~rcant1s sustenta-se numa modern
Ização analoga de hábitos e atitudes e de compreen
são de uma nova conl•guração da ordem Internacio
nal. Essa nova atitude, obngatonamente, compreen
de uma acertação real•sta do papel da mulher na so
cltldade, não so corno cidadã e trabalhadora, mas, 
pnnapalmente, corno responsável pelas lentas 
transformações educac1on81s e culturaiS, sem as 
qua1s qua1squer moddiCBÇões estão fadadas à ele
mendade e ao lrl&ucesso 

Murto obngada. 
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA) - Sr. Presi

dente, s.-a. e Srs. Senadores, a 15 deste mês eStiVe 
debatendo, em reumão plenána da Assocl&ção Co
meR:IBI do Maranhão, em São Luís, os problemas 
polfl•cos brasileiros 

Essa Assoaação Comero1al, urna das ma1s an
llgas de nosso Pais, tem oferacldo ~rnportante contn
buiÇão ao desenvolVImento do mau Estado. Com um 
axpress•vo quadro de assoaados, •ncluH18, no Ma
ranhão, como um dos maiS •mportantes lonnadoras 
de opN11ão, liderando, ao longo da sua hlslóna, movt
mentos CIVICOS de grande Interesse naciOfllll 

Presentemente, promove debates em tomo :ia 
sitUação políllca e admnstralnla do Pais, procurano. 
1nlonnar- sobre o que tem sido leito e&peollllmente 
no êmbrto legiSlatiVO em beneficio da colebVidade 

A mm foi dada a 1ncumbêncl8 de 1111C111r debates 
em torno da grande obra do governo federal que, atra
vés de uma modema hnha de transmssão com a ex
tensão de 1 276 km, 1nte~•gará lmperatnz, na região 
tocantma, a Brasília, levando para o Cenlro-Sul a ener
giB elétnca produzida pelo S1stema Norte-Nordeste. 

O debate foi murto Interessante, com •números 
partiCipBntes em busca elos detalhes técniCOS e polf
t•cos da grande obra federal 

Enl1m, a 1n1C111lMl de taiS reuniÕes só confirma 
as msp•rações de Interesse públiCO que movtmentam 
a Associação Corr~t~roiBI do Maranhão, e nossos vo
tos são os de que pross1ga nesse rota1ro, que forta
lece a 1negavel 1mporiAnc•a representada pelas As
SOCiações Comert:IBIS JUnto às comunidades nas 
quaiS se sediBm. 

Pennrto-me, Sr Presidente, repetir desta tnbu
na um trecho de alguns dos concertos por m1m ex
postos no menCionado debate que tiVe a honra de 
parbc1par D1sse naquela oportunidade 

"Não preciSO ressaltar, aqUI, os Inúme
ros proretos que têm sido votados ou apro
vados pelo Congresso NaciOnal que vêm 
ocupando as manchetes dos JOrnaiS Aeg•s
tre-se, apenas, que o Governo do Pres1den-
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1e Femando Hennque CsiUoso tem encontra
do na bancada federal maranhense um mpor
lan1e apooo para aquelas medidas que, por 
1"10888 conviCÇão, sio oo 1nterasse públiCO 

No epiSOd10 da Vale do RIO Doce. por eamplo, 
não lhe demoS o apo10 lmiStrilo que de nós espera
va o POder Execubvo. Al:J contréno, sempre que nos 
101 propoiCIOnada e oponun1dade, p-Iamos pes
-'mente JUnto ao Praaldente da RepúbliCa e prolh
gamos das triNnas, ou em declarações à Imprensa. 
eesa úniCa pnvallZaÇio que nos para»u contranar 
os 1nterasses I'IBCIONliS. 

Fato consumado. o tampo d1ra com quem esta
va a razão 

Na outra ponte dos aconteCimentos, contudo, 
eetá o acontaclmento da lantásbca construçio da 11-
nla de transmissão Norte-Sul - o chamado "l.lnhão", 
o qual, I'8IIOhlendo definitivamente um problema es
tratégiCO brasileiro, 1nterllg&fá a produção do Siste
ma Norte-Noldaste (com TucuNí, no Paré, e todo o 
Sistema CHESF) e o SIBierna Sul-Sudeste, acraa
centando ao SIBierna bras1le1ro, como um todo, o ga
nho api'OXImado de 1.000 megawattslano. 

O "I.Jnhão' cnanl oondçõee para que o Norte
Nordeste ampll8 os megawatts reclamados pelo 8CIII' 
larado ~manto do Sul e Centro-sul, ou 
vlce-versa, além de atender às eventualidades das 
falhas aadentaiS. 

A acenluar._ que 1181181igação- através de uma 
linha de llanSniSSio com C8ICII de 1276 km de_,.. 
sio - ullllá lmperatnZ a Braslla e ao Elnlsil pelas rnal8 
mademo& nlé!Ddos de comuiiiCBÇio elétnca. 

O nosso Estado, especalmente lmperatnz. e 
toda e região tocanllna receberão um e~nal 
afluxo da recursos federaiS. Esbma-se que 750 mi
lh6es dólai8S estão aendo 1nvest1dos nessa lmclllll
va. E boa pane desses recursos naturalmente IICBI1i. 
em Imperatriz e no Maranhão. 

lmperatnz se translormeJá no maiOr centro ,.. 
dislnbu1dor de -rgiB elétr!CB do BlllSII Com o 11-
nhlo, por outro lado, estarão cnadas as condiÇ6eB 
que poeslblhlarêo a construçio da hldralétnca de 
Serra Quebrada, a 15 km de lroperatnz, na qual 18 
..-rAo 1 b11hio e 200 m1lhlies de dólaraa. 

Igualmente VIável, MBSB suceaão de perspec
tivas alvlsaaratras, a construçio da hldlalélf!CB de 
Eatnt110, que BXJgll1i. um 1nvesbmento federal de 1 111-
lhlo de dólai8S 

Vm acelerar-se, nessa 'onda' de abundante 
energiB em temtóno maranhense, a 1mplantaçio do 
pólo de celulose na IBglão, mvesllmento estimado de 
1 bolhão e 500 milhões de dólares 

Qualqaer pessoa do povo pode perceber, mes
mo sem ubiiZBr bolas de cnslal, que se abrem para a 
região tocanbna e o Estado do Maranhão, em ter
mos de gemção de empregos e de oportumdades 

negoc1a1S e comeiCIBIS. expectatiVas do ma1s proce
dente otlmiSmo. 

Se consegu1rmos, como temos pledeado no 
ãmbdO federal, a manutenção ma1s 1mediBia e cnte
nosa da Belem-SraaRIB, e a COntinuada construçlo 
da ferrDVIB Nona-Sul - sem falar nas poas1blldade8 
hldroV!énas do Tocantins-, teremos fechado todu 
as condiÇ6es para asegurar naquela 18gilo. pona 
de entrada da Amaz6ma, novas explosóes de de
aenvolvlmenlo que 181embrarão as do passado. 

T81B perspecbvaS me fiZeram lançar uma pro
clamação d1nglda às populações de Imperatriz, Joio 
Lisboa. Aça1lênd1a, Montes Altos. Governador Lo
bio, Slbo Novo, Amarante, Pono Franco, Cidelln
diB, EstradO. Governador La Rocque - entm, a Iode 
a região -. na qual eu assum1 a responsabilidade de 
dizer, entre outras considerações: 

"Não SBIBm de lmperatnz e deste r&glio os que 
perwam em deaal-las à busca de matiOiaB oporllnda
des E voltem aqueles que daq,. se rrudalarn no~ 
do. vamos Iodas piiiiiCípar .- l8glio, ,.,.. uma-. 
de explosão de um progresso extraordinário.' 

Também ponderBI, nessa man,<estaç!io, que se 
tomam necessános o bom senso e a criaiMdede 
para se consolidar o que se vai conaegulf em b.
tuturo. Plane!arem-se as pruldenbls pnmdênclas que 
evitem futuras cnses. 

AI é que entra a expenlncla secular da Aaso
ciiiÇáo Camell:al do Maia • ão e dos seus 111 c cedas, 
OS OQfi'IIIICIIII1 mEUalllel IB I, que podem ctal- às 
comunidades da lagiio _..,.a Ollpi88CIIdlval can
trlluiÇão dos eeus COIISIItlos e 01allaÇ6es. g&liidoa 
exatamen1e pelos 18SUiados de debelaR como os que 
são levadOS a eleilo nessas Rt'unlões Pia lélas. 

PolítiCOS como eu. que nasceram e loi)Bram 
sua conduta t)ÜbiiCB pelo voto lfiBIOnlánO dos seus 
c:ontenãneos, conhecem a mponãnciB exponencial 
das ASIIOI'IBções ComercaiS, no que elas fazem e 
podem lazer como formadores de op1nllo. 

É neste sentido que IICB a m.,ha confiança de 
que esta AssocllçliO, corno ..s c:orlgtl-. nUlo 
BJUdarêo a reg1ão tocan11na a usulrutr, c:onatruWa
mente, o prograsso que lá lhe bate às pones. • 

Era o que eu bnha a diZer, Sr. PI8Sidente 
Obngado. 

O SA. PAESIDENTI! (Leonel Paiva) - Nada 
maiS havendo a tratar, a P_,dênciB VIII encerrar os 
trabalhos 

O SA • PRESIDENTE (Leonel PeiVB) - Esté en
cerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão as 12 horas e 20 rrnnutos ) 
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Ata da 3211 Sessão não Deliberativa, 
em 20 de abril de 1998 

41 Sessão Legislativa Ordinária da SQI Legislatura 
Pres1dênc1a dos Srs. Lauro Campos e Bel/o Parga. 

(ln1C11J-se a sessão às 14 horas e 30 
mmutos} 

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) - Decla
ro aberta a sessão. 

Sob a pu:llaçiio de Deus. naamas nossos babal1os 
O Sr. 1• Secratáno em exerc1coo, Senador Bello 

Parga, procedera à lertura do Exped1ente 

É lido o segUinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

MENSAGEM N" 135, DE 1998 
(lfl4581118, na Origem) 

Senhoras Membros do Senado Federal, 
Nos tennos do art 123, parágrafo úmco, lllCISO 

I, da ConstttUIÇão Federal, submeto à consideração 
de Vossas Excelênaas o nome do Doutor João Ba
lista da Silva Fagundes, para exercer o cargo de MI
nistro do Supenor Tnbunal Mllnar, na vaga reservada 
a advogado e decorrente da aposentadona do Mlnis
troi>aulo César Cataldo 

Os mantos do IndiCado João Babsta da S11va 
Fagundes, que me 1nduz1ram a escolhê-lo para o de
sempenho desse elevado cargo, constam do anexo 
cumculum vllae. 

Brasília, 15 de abnl de 1998. - Fernando Hen
rique Cardoso. 

EMIMJ N" 200198 

Bras1ila, 2 de abnl de 1998 

Excelentlssmo Senhor Prasldeme da República, 
Submeto à elevada consideração de Vossa Ex

celência exped1ente que objBIJVa 1n11:1ar o procedi
mento para prover um cargo da MllliSiro do Supenor 
Tnbunal M1lltar, na vaga reservada a advogado e de
corrente da aposentadona do Mm1stro Paulo César 
Cata Ido 

Com v1stas ao preenchimento do aludido car
go, o Doutor João Bat1sta da Silva Fagundes soliCI
tou as ações deste MlniSténo no sentido de ter o seu 
nome submetido à aprec1ação de Vossa Excelência. 

A cogttada IndiCação encontra amparo nos 
arts. 84, 1nc1so XIV, 122, InCISO I; e 123, parágrafo 
úmco, InciSO I, da ConstitUição 

Cumpll! salientar que o nome do IndiCado deverá 
ser transmttldo ao Senado Federal para aprovação. 

Respeitosamente,- José de Jesus Filho, MI
niStro de Estado da JustiÇa. lntenor 

CURRICULUM VTrAE 

1. Dados Pessoais 

1.1 Nome. João Babsta da S1lva Fagundes 
1.2. FdiBÇáo. Euclides Fagundes e Floranbna da 

Silva Fagundes 
1.3 Nacoonalldade· Bras1le1ra 
1.4. Naturalidade: Uruguaana - Roo Grande do Sul 
1.5. Data de Nasc1mento 5 de abnl de 1936 
1.6. Estado Cw1l Casado 
1 7 End. ReSid.: CL 24 Cort. 9 casa 16-Lago Sul 

71665-095 - Brasn1a - DF 
Telelcne: (081)367-1761 ou (081) 
367-1273 

1.8. Odemci:ls~ci>Biasi:OIIB-DF-53Xl 
1.9. CIC.: 012.668.706-44 
1 1 o Idem. M~ttar n• 033633280-4-M.Ex. 
1 11 Carl. de Motonsta n•· 005033463-DF 

2. Composlçio Familiar 

2. 1. Esposa: Irene Korst Fagundes - Prclassora 
de Inglês da Fundação Educaaonal do DlstniD Federal 

2.2 F~hos: 
2.2.1. Bruno Korst Fagundes - EngenhBiro Ele

trôniCO - pós11raduado na UnM1rs1dade do Canadá, 
onde r&Side há 6 anos. 

2.2.2 Gustavo Korst Fagundes - MédiCO - Es
cola PauliSta da Med1c1na, 1996. 

2.2.3. VICtor Korst Fagundes - Estudanla Unl
versttáno - 8" Semestre do Curso de Engenharia CI
VIl da Escola Polltecn1C8- USP 

3. Formação Acaclimica 

3. 1 Cursos M1htares 
3 1 1 Engenhana - Academia M11itar das Agu

lhas Negras- AMAN, R10 de )Bn&lro -1956157158. 
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3 1 2. Escola de Educação F ISICa do Exén:l· 
to/Urca- RIO de Janeno (1962) 

3.1.3 Escola de AperteiÇ08mento de OfiCiaiS -
RIO de Jane1ro ( 1972). 

3.2. Cursos CMS" 
3.2 1 Bacharelado em Clênci8S JundiCaS e So

CIIIIS- Faculdade NaCIOnal de 01rerto- Un1Y8rsrdade 
do Brasil (1967) 

3.2.2 Doutorado em D1rarto Penal - Faculdade 
de Olrarto da UnMIISidade Federal do R10 de Janeno 
(1969). 

3.2.3 01rado Penal Militar- CEUB- Brasni8-
DF (1975) 

3 2 4. PolitiCa e Estratég1a - AssociaÇão ~!~os 
Diplomados da Escola Supenor de Guerra - AOESG 
(1976). 

4. Expet iiiiCia PrciiiAional 

4 1 Corno Ofic181 do Exarcdo, exerceu todaa as 
funções compatiYeiS com a h1erarqu1a militar, daade 
ohcl81 subaHemo a comandante de Unidade, nas se
gumtes Unidades da Federação. Paralba. Ceará, 
Pauí, Maranhão, Rondõnl&, Rora1ma, M1nas GelaiS, 
Roo Grande do Sul, RIO de Jane1ro e Brasiha 

4 2 AJudante de Ordens e Chefe de Gabinete 
de M1111Sinl Milllllr do Supenor Tnbunal Mllllllr. 

4.3 Professor de Organização Socl&l e Polt1C8 
do Bras11 do ColégiO Militar de BrasH1a 

4 4. Chefe da Represerllação do Temtóno Fe
deral de RoralmB na Capllal Federal 

4.5 Professor de D1re~o Penal na UniYBISIIIIade 
do Dlstnto Fedenll _ AEUDF 

4 6 Professor do CuiSO de Formação de 011-
CI&is da PoliCI& Mlllllr do D1stnto Federal 

4 7 Professor da Acadei'I'IIB NBCIOnal de :Poli
cl8, Bras1ila _ DF 

4.8 Assessor JurídiCo do Supenor Tnbunal MI
litar. 

4.9 Con:aotOIICista comndado da Escola de 
Guerra NavaUPraiB Vermelha _ R1o de J-no 
(1992) 

4 1 O Conleranr'Sia comndado da Escola de 
Comando e Estado-Ma1or da AemnautiC8 (1993) 

4 11 Conle1811CIS!a cnvldado da Escola de Co· 
mando e Estado-Ma10r do Exérc~o ( 1993) 

4 12 Conterenc1sta conv1dado da Secretana de 
Assuntos EstrategiCOS da PreSidência da RepObiiCB 
(1994) 

4 13 As-- Espec1al do M1n1stro dos Trans
portes- 1995/1996 

4 14 Pres1dente do Conselho de Adrmmstra
ção da Empresa de Navegação da Amaz6111a (ENA
SAl _ 199511996. 

4 15 Reprasentanle da União e Presidente do 
Conselho 01retor encanegado da transfelãncl& da 
Enesa para o Governo do Estado do Pará _ 1996. 

&. Mandlltoll Eletivoll 

5 1 Deputado Federal à 47" LegJSJatura 
(198311987) _ Temtóno Federal de Rora1ma 

5.2 Deputado Federal à 49' legislatura 
(1990194)- Estado de Rora1ma. 

6. Dntaquas Parlamentares 

6.1 Pres1dente da Com1ssão de M1nas e Ener
Qia da Câmara dos Deputados ( 1985) 

6 2 V~ee-PreSidente da Cormssão de Dele8a 
Nacional (1992) 

6.3 T~ular da Cormssão de Economl& (1993) 
6.4 Voce-L1der do PMDB (1993194) 
6.5 Relator da ComiSsão Espeaal da Câmara 

dos Deputados destinada a erm1r parecer sobra a 
lei OrgãniC8 das Poi1C18s CMS (1993). 

6 6 Presidente da Cormssão Eapec181 da Câ
mara dos Deputados deStinada a emdll' parecer 110-
bre a PrQPOSta de Emenda Const~ucoonal que trata 
sobn! a desrmldanzação das PoliCI&s M•hla
(1993) 

7. Mlsaio no Exterior 

7 1 Represerllame da Clmara dos Deputados 
em Conferências lntemacoona1s em Caracas, Bogo
té., Lisboa, Pans, Madnd e Bruxelas 

7.2. Debelador comodado pela Televisão Esta
tal da Espanha como partiCIPBnte de um deblll8 a 
raspaRa da legiSlação que rege a Questão Indígena 
(Madnd-1983) 

7 3 ConlerBilCISte convidado para conferência 
1ntemacoonal sobre a llbenlade de cuHo (T óklai'Ja
páo-1984) 

7 4. Representante da CAmara dos Depulltdos 
na conferênciB sobra o BraSil na A"'*- - Base 
Comandsrllll Ferraz (POio Sul-1994) 

a. CondeCorações 

8 1. Medalha Menta Sarnas Durnom - MII'IISté
no da AeronáutiC8 - Brasll1a, ( 1975) 

8 2 Medalha do Pacii1C8dor - M1n1sténo do 
ExarcRo - 1960 

8 3 Medalha M1IRar de Prata- 30 anos de ser
VIÇO m1l1tar- Monasteno do Ex~o. BrasiiiB (1982). 
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. 8.4 Medalha do Merrto M1lltar - Grau Comen· 
dador- M1msténo do Exemrto (1984) 

8.5. Medalha do Ménto de BrasrtiB, Govemo do 
D1stnt0 Federal (1985) 

8.6. Medalha do Mérrto Aeronáubco - Grau Co· 
mandador - M1n1sténo da Aeronáutica, Brasí11a 
(1985). 

8.7. Medalha do Ménto Naval- Grau Comen· 
dador- MIIIISténo da Mannha, BrasíiiB (1986). 

8.8. Medalha do Ménto Judic1ano M1lrtar - Grau 
Grande OfiCial- Supenor TribUnal Mllrtar (1986). 

8.9. Medalha do Forte São Joaqu1m - Govemo 
do Estado de Rora1ma (1991) 

8.1 O. Medalha do Mérrto das Forças Annadas -
Grau Comendador - Estado-Ma1or das Forças Ar· 
rnadas, Brasll1a (1993) 

8 11. Medalha Tob~&s de AgUiar - PoliciB M1ll· 
tarde São Paulo (1992). 

8 12. Medalha do Ménto RIO Branco - Mlnlsté
no das Relações Extenores, BrasíiiB (1994) 

8.13. Medalha Tiradentes - Pohc1a M1lrtar do 
D1strrto Federal (1995). 

8.14 Medalha D. Pedro 11 -Corpo de Bombe1· 
ros do DISinto Federal (1995). 

8.15. Medalha do Corpo de Bombeiros do Es· 
lado de São Paulo - Titulo de Bombeiro Honoráno -
Pohc18 M1lrtar do Estado de São Paulo (1995) 

9. Obras PubliCIIdlls 

9.1. Conselho de D1SC1pl1na - R8VISta do Dnerto 
Mdrtar, n" 7, 1971 

9.2. A Obedlênc:IB HierárqUica Mllrtar na Leg1s· 
fação Penal Brasllara - R8VISta do D1redo M1lltar, n• 
4, 1975 

9.3. O Posto e a Patente perante o Conselho 
de Justdicação - Rev1ste de lnfonnação Leg1slat1VB. 
n" 44, BI'BSIIelra, Senado Federal. 

9 4 Processo e Julgamento dos Cnmes de De· 
serção e lnsubrn1seão- Cegral, Brasília, 1976 

9.5. A Cornpetêncl& da Jushça Milner no Julga· 
manto do Cnrne PolitiCO - Revista de lnfonnação le· 
g1slatlva, Brasíl18, Senado Federal, 1978. 

9 6 Organização Soc~al e PolitiCa do Bras11 -
LNro D1dabco adotado nos Coleg1os M1ldares - Ce· 
gral, Brasrt~a, 1981 

9 7. A Verdade sobre o lnd1o - Câmara dos 
Deputados, 1995. 

9.8 A Justiça do Comandante -Obra doutnná· 
na adotada como onentação ás at1vldades pert1nen· 
tes à Just1ça Mllrtar Cegral, Brasíl1a (1988) 

9 9 Abono - Hom1C1d10 contra a ma1s Indefesa 
das v111mas (1994) 

9 10. Colelânea de D1scursos Parlamentares 
(1994) 

911. MobiliZação Nac1onal (1995). 
9 12. O Poder de Policia ( 1997). 

10. Funçio Atual 

1 o. 1 Represerrtante da União e Presidente do 
Conselho D1retor encanegado da transferência da 
Empresa de Navegação da AmazOn~a (ENASA) pera 
o Govemo do Estado do Pará. 

Braslll8. 11 de novembro de 1997. - Segue As· 
s1natura. 

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) - O Ex· 
ped1ente lido vBI à publiCação 

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) - Sobre 
a mesa. requenmerrto que será lido pelo Sr. 1° Se
cretáno em exem1c10, Senador Bello Parga. 

É lido o segu1nte: 

REQUERIMENTO N" 255, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Reque1ro, nos tennos do art. 21 8, do Regimen

to lntemo e de acordo com as tradiÇÕes da Casa, as 
segu1ntes homenagens pelo faleCimento do Exm. • 
Sr. Dr. Sérg10 Roberto V18118 da Moita. DIQnfSSirno 
Ministro de Estado das Comumcações. ocorndo no 
d1a 19 do conente: 

a) 1nserção em ata de um voto de protundo pe-
sar; 

b) apresentação de condolências à família. 
Sala das Sessões, 20 de abnl de 1998. - Se

nador Artur da Tlivolll - Edlson Lobão - Emlllll 
Fernandes - Bello Parga - Leomar Oulntanllhll -
Coutinho Jorge. 

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) - O re
quenmerrto lido depende de votação, em cu10 anca· 
rrunharnerrto podelão lazer uso da palavra os Srs. 
Senadores que o deseJBrem 

Para encaminhar a votação, concedo a palavra 
ao Senador Artur da Távola. 

O SR. ARTUR DA T/.VOLA (PSDB- RJ)- Sr. 
Presidente, consulto a Mesa se posso unir o encami
nhamento da votação ao tempo do meu pronuncia
mento, po1s sou o pnme1ro orador 1nscrrto. 

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) - Perle1· 
lamente, nobre Senador, ass1m, teremos o prazer de 
OUVI·Io por rn&IS tempo 

O SR. ARTUR DA TÃVOLA (PSDB- RJ Para 
encaminhar a votação Sem rev1são do orador ) -
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Obngado, Sr. PresiCiente. Peço a Casa que torne o 
meu pronuncoamento corno o encarmnhamento des
te raquenmento 

A verdade. Sr. PrasiCiente, sres e Srs. Senado
ras. é que todos vamos ter que aprender a viWir sam 
o Sel)lo. Tlnhamos urna raal1dade com ele. a sua 
loiÇB. e agora tele~ outra. Hé pouco, uma rapór
ter me perguntava corno fica o PSDB sem o MiniS
tro Eu disse· "FICB sem o MIIIJSiro, hca sam o Sér
giO.• 

Hé perdas que aio 1rreparávatS Pessoalmente, 
não acl8ddo naquela rnáJoma. que aWs é uma rraxt
ma do CllpllaiiSmo: nmguém é •neubstlllllvel. Penso 
diferente; penso que n•nguérn é subsblulvel, ao con
tráno. C&da pessoa tem a marca da pecuhalidade, 
da onglfllllldada, e alguns a têm em propo~çio 
rn&IOI'. Era o caso do nosso SérgiO Motta Ele nio é 
substltulval potqUe era corno era, e n6s vamos ter 
da apr811dar a VIVIII' sam o SérgiO MOita 

Estou bastante à vontade para expressar a 
nossa tnateza e a nossa dor, po1que sou uma pee
soe de eeblo diferente ao da SérgiO. e essa diferen
ça da estilos. Inclusive. vérias vazes nos colocou em 
pasiÇ!ies co1111érias, ao mesmo tempo em que apro
fundou a arruzade, polque haVIB formas de franque
za -I'Cidas com toda clareza pennanentemente em 
-ralaç6ea. 

Ainda me recordo que, quando lu• p-.dente 
do PSDB, Sérgio MOita, com aquele seu Jf!IIO, ao 
maemo tempo camhoeo, facundo e franco, d1sse-rne 
sorrindo: "Sabe o que me 1rnte em vocé? Você não 
faz o que eu quero e, ao mesmo lempo, não bnga 
CDmlgO". E, diZIIndo ISSO, CBIU na gargalhada. 

18110 dahrua o SérgiO com toda clareza, e tam
bém um pouco a rmn, pol&, da falo, eu nio fazia o 
que ela quena e IBnlbém não brigava com ela. Naa 
11111111 lfllamas do Partido, por exemplo, dlacorde• da 
- colclcllçio sobre a raelelçAo naquela momento 
Enfim, houve vérias outras quest6es que não vale a 
pena serem levantadas agora. Isso se deu conugo e 
também com alguns COlegas do PSDB e com os da 
OUinl8 partidos. 

Sérg10 l8pl-nlaYa essa entrega •nten ao 
que acreditava, e não era apenas no plano das 
ld6las, mas, sobretudo, no plano da açio. 

Ocorral um lato lfiiWI assante: o Presidente da 
República, diiiS antas. faz um Importante pronui'ICUI· 
IMfiiO -abordado por mm na sexta-letra- a raep&l· 
lo da éllCa do governante e o conflito erllre a éllca do 
profeta, ou BBJII, o que vi adl&rlle, o que eatuda. o 
que sabe, e a ébca da reeponsab•lldade, que é a éti
ca da ação. mostrando que há dificuldades em com-

paltiiiiZá-las e. ao mesmo tempo, mostl8ndo como 
ao homem publiCO cabe optar pela étiCa da respon
aallllldada 

Poss~velrnerne. esse conflito que é profundo no 
Prasldarlle da RepubliCa - e Sua Excelênaa o esbo
çou da mane1ra tão leal - não eXISbsse em Sérg•o 
Moita. 

Sérg•o MOita era desses pessoas em quem o 
pansamento estava ligado à ação. Não havia pro
priamente essa diVISão tão comum entre oe mtelac
IUala. Apesar de ele ter sido um lflltllectual, nele se 
sentia que pensamento tora da açio era, prabca
l'lalle, um pensamento •nút•l Ele pensava na açio e 
&gl8 no pensar 

Isso mostra com clareza como, para o Pr8SI· 
dente da República, com o sau modo, as suas ar
c:unstinclas, SérgiO MOita el8 Importante. Em pn
rn&lro lugar, po~que ele, pela ousadiB e COI8glllll, 
era, ou ee não era, punha-se como anteparo da que 
qualquer Presidente da RepúbRca, em qualquer 
pais, necessita. Os Pr8Sidentes da RepúbiiCil neoes
silam de alguém que puxe para SI, às vezes, os ata
ques dos 1n1m1gos, que concerltrem em SI clificulda
dae que o próplio Preslderne não pode ter. Alguns 
amgos têm esse grau de lealdade e da supe
noridada capaz de prestar-se a ISSO. No caso de 
SérgiO, por uma entrega generosa. 

Celta vez eu convalescia de uma enlarmldade 
VIsitado pelo Presidente da República, convensava 
com Sua Excelência sobre SérgiO. Era um perlodo 
am que o M1n1stro haVIa cnado alguns embaraços 
para a autondade do Presidente, e logo após IMmlm 
uma pequena bnga, com algun8S palavras dures 
com a Execubva do PSDB, da qual SérgiO 118111 pai& 
depoos se entrosar novamente corno barn anvgo. 
Bnncanclo com o PresiCiente, eu lhe di&M: "VIIJII 
como é o nosao Sel)lo. Ele quasa BICabe com a sua 
autondada e com o PSDB, e tudo ISSO por amor." O 
p,_Jdanle nu, concordando comigO. O amor da Sér
giO pela VIda pública, pelo seu partido era da tal for
ma enlranhado que ele não podl& deucar da .....-lo 
fiO lmbllo da algo que se ep!ie ao amor quando ela 
eclode: a paorão. SérgiO talvez S8J11 maiS caracten
zado até pela paDCão do que pelo amor. 

O Sr. Ed!Hn Loblo (PFL - MA) - V. Ex" me 
perm1e um aper1e, ~Senador Allurde Tévala? 

O SR. ARTUR DA TAVOLA (PSDB- RJ)
Com multo prazer, nobre Senador. 

O Sr. Ed18on Lobio (PFL- MA)- Senador 
Artur da Távola, V Ex" traça o parhl exalO daquilo 
que em VIda lo• o MiniStro SérgiO MOita. Um homem 
1nsubstllulvel, como todos, mas um Insubstituível d1-
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ferente. Um homem de qual1dades extraordinárias, 
1ncapaz de d1zer dderentemente do que estava pen
sando. Sempre expressava com ngor o seu pensa
mento. Mudas vezes, a 1mprensa chegou a d1zer que 
o PFL não gostava do Serg1o Moita. Isso não era 
verdade. Nós gostávamos dele Eu, partiCularmente. 
bnha uma profunda adm11ação pelo MiniStro SérgiO 
Moita. Sempre que eu ped1a uma audiênCia, ele me 
recebia com rapidez e conversávamos longamente 
sobre os desvãos da VIda publiCa e as dd!Culdades 
que ela encerra. E ele, na lacund~a da sua cnatiVIda
de politiCa - até usarei uma expressão no InÍCIO con
templada por V. Ex" -. linha sempre cam1nhos dde
rentes para encontrar as soluções Cre1o que a VIda 
públiCa vm fiCar deVendo mudo a esse homem ex
traordlnáno, como ficou devendo, por exemplo, a Pe
tr6mo Portella, um g1gante da pollbca brasileira, um 
homem que VIVIa 24 horas por d1a a polibca; a Gol
bery do Couto e Silva, que J81T181S teve mandato ele
IIVO, e que era um politiCo por essência E ass1m 
também era Sérg1o Motta, que. sem ter atlas de SI 
um mandato ele!No, exerci& a políbca por vocação e 
Integralmente Cumpnmento V. Ex" pela 1n1C1at1Va 
desta homenagem a um homem eX118ord1náno do 
qual, por mudo tempo, vemos nos lembrer; e vamos 
lamentar seu desaparecimento na pmsagem da VIda 
públiCa bras1le118 Ele BeiVIU ao Governo Fernando 
Hennque Cardoso com extrema dedicaçãO, e não te
nho dúVIda de que ele fará taRa ao Governo aluai e 
a Nação b18S1Ie118 como um todo Mudo obngado, 
Excelêncl8. 

O SR. ARTUR DA TAVOLA (PSOB- RJ)
Nobre Senador EdiSOf'l Lobão, V. Ex" tem toda a ra
zão e abOrda com síntese e preasão - que. aliás, o 
caractenzam - a IIQUIB polibca de SérgiO Motta. 

Inclusive, dando sequência ao seu pensamento 
exposto nesse aparte que ennqueceu o meu pronun
CIBmento. podena diZer que SérgiO representava pai
xão, sonho e ação um tm6m10 dificH df' existir em 
homem públiCO, que, com os anos, arrefece a paiXão 
e a transforma em amor pelo Pa1s. A pa1xão se guar
da para determinados momentos mudo secretos da 
VIda de cada pessoa, quando a emoção nos toma 
por dentro em algum Instante cíviCO, em algum Im
previsível Instante da VIda pública. Um pouco como 
um inalght, uma revelação súbrta, urna luz, urna fa
gulha E-se, às vezes, envoiVItlo por urna paiXão re
pentina até mesmo em urna pequena solemdade no 
1ntenor do 818811 ao se ouv1r o H1no NaciOnal ou 
quando se encontra alguem que acredrta profunda· 
mente na luta pollbca. A pmxão é o que nos 1n1C1B na 
politica. Costumo d1zer a murtos 10vens que surgem 

na pollt1ca Que essa clênc1a provem da desilusão. 
Quem para na desilusão a1nda não descobnu a poli
tiCa; quem, depois da desilusão, permanece nela, 
esse é o politiCO. A paucão, de certa forma, ellm1na a 
desilusão, a paiXão faz com que a entrega seJB com
pleta, total. O amor. por sua vez, poesu1 deveres 
maiS tragiCOS. Como d1na o poeta Cruz de Sousa, 
homenageado nesta Casa há pouco tempo "A VIda 
prMa a lraQICO deveres. • O amor eXIQB trágiCo deve
res. O amor aprofunda o 1nSbnto rna10r da pmxão -
que é urna percepção súbrta de cal'l'lnhos - e faz o 
percurso de voHa da paiXão para nós nESmos A 
paiXão nos leva de nós para fora; o amor faz com 
que venhamos da paiXão para nós mesmos E, gra
dabvamente, e o amor que nos ens1na renuncias e 
derrotas. E o amor que nos ens1na SlliinciOs, ousa
diB.S, coragens, lutas, pers1stênc1a, pert1néc1B e per
severança Uma palavra tão bOnrta: perseverantla, 
ou seJa, a verdade por SI. O amor, portanto, tem trá
giCOS deveres e faz o grande estadiSta e o g~ande 
homem públiCO. O sonho e o terce1ro pé dessa tríade 
1011111dável capaz de expliCar SérgiO Moita. Eu sou 
testemunha, Srs Senadores, polque VIVI a seu lado, 
diSCubndo e bngando, querendo-o bem e o admiran
do. Eu sou testemunha da verdade do sonho SOCial
democrata em Sérg1o Moita. Fora das pmxões do 
d18-a-d1a, o sonho dessa corrente l1los611C8, prove
nl8nte do grupo que fundou o PSDB- InclusiVe, dele 
laço parte como um dos menos representatiVOS, 
mas sou testemunha -. esse sonho teve de ser VIVI
do com muda clareza e ddiCuldade Nós todos so
mos onundos da esquerda. E, a meu jUÍZO, neta CXlnll
nuamos. Em nós, por razões de geração. durante 1'1'111-

tos anos predol111n011 a VISão de uma soaedade sem 
classe Por ela tomos exiladOS. por ela tomos persegw
dos, por ela talveZ os rnelho111S de nós toram mortos 

O final do século XX. o penedo constitUCIOnal 
no Bras11 a parbr de 1987, que redundou na Consb
tuiÇão de 1988, esses doiS pontos cnaram em nós a 
percepção de que hav1a a necessidade de encont~ar 
um camnho que fosse capaz de compalibHIZBr a 
nossa VISão de mundo com elementos de transfor
mação da realidade que não moddiCBvam a nossa 
VIsão do mundo. aperi&S nos ens1navam ou nos Indi
cavam uma nova metodologia de ação politiCa Ora, 
não é lác1l abnr mão de Idéias que nos comanda~am 
por mudos anos Felizmente não abnrnos mão delas 
Não e fac~ tamDem expl1car para urna sociedade 
que se dMd1u no seculo XX no mamque1smo do bem 
contia o mal, nos dOis grandes blocos de pensamen
to que encantaram o seculo XX no Ocidente, o co
munismo e o caprtal1smo, não e tac11 expliCar a tenta-
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tJVa salnda de campatobollzar as odéoas socoalostas 
com alguns elemanlcS da socoadade de mercado. e 
111818 ddl "' ameia, a aquo o SérgiO Moita, harrnonozar 
as a1anças neoassánas para assa compatibohzação 
com s lf!COklmdade do pansamanto soc:oaldamocra
ta. porque, ssm dúvida, na açlo em sfoanças, se há 
a varugam da pav1mantar o camnho do avanço, há 
o nsco da parda da subatAncoa doutnnária. Raparem 
que Sérgio JM1111S abnu mio da puxar para seu par
tido, pala paldo, pala convocr;ão, a odéoa da que ta
~ que ter uma IISoononua própna, não devemos 
cadar a tudo que nos confunda na prábca da ação, 
porque ~ obngados a lazer alianças na medida 
em que não somos hagam6niCOS, por um lado, a 
não somos cornprHndldos pala esquerda tradiciO
nal, do outro. 

SéJgoo Moita jamaiS deiXOu que a CianiZa des
sa posiÇão daaaparecasae nos momentos em que o 
Pllllldo ~ da rnaoona para aprovar as refor
mas, nos morra11011 em que o Partido, ao crasc:ar -
a6 sa .,._ na politica bl'llllllaora com os quadros 
a 1 ntes ·, nevitaveii'IWnte coma o nsc:o, como 
comi, da sua dallcaraclanzaç II"IICial E ao mesmo 
l8n.,o tmha certeZa da que, com o pequeno núcleo 
1naugural, também nia se faz um partido com condo
ç611s da operar a transtormaçio da VIda brasilaora. 

Olhando, portaniD, com lllnCBfldada, com com
praansio, vamos que o que Sérgio Moita buscou 
danlro do PSDB, com aquela seu modo alcunhado 
da llllllnllhadora g1rslória por uns a da trator por ou· 
tros. too clamar pala oncolurmdade do pensamento 
onginal da sõi:oaláarnoCracoa E o lazoa - quantas v&< 
zee o vo nasss posiÇão por compreensão piOfunda! 
doa ru~ adotados a partor do Govemo da um so< 
C181damocrata - Fernando Hannqua - e das ddicul
~ que ala anfl-..a. 

SérgiO ara o alerta pannananta do que sognlfi
cava o Partido, do que tem da ser o Partido Errando 
ou -rtando aqu1 a ali, ala lavava o pandlo, punha 
aanprs ma• alta a bandeira dos seus IdeaiS Dai o 
SW~ho. Foo um hornam que não pardau o sonho. 
Eaa sonho o tez. rapaz ainda, fiJJar- à AP e uno,.. 
se a um grupo da pauhslas. que, naquela época, 
l8nlavam OJgBnozar a luta cordra a ditadura e pala 
damocrscoa, e também a José Serra, ao própno Fan
nando Hannque, a Eduardo Suplocy a a s sua mu
lher, e a Phnoo Arruda Sampaoo Isso sempre me lu 
lembrar urna frase de um •ntalactual espanhol que, 
ao chegar em um bar em que todos doanamante con
versavam * tarda, JOIIOU o 1omal sobre a mesa a dos· 
se: "Saudadas do tampo de Franco•• Os outros fica
ram horrorizados a perguntaram Mas, por quê? Ele 

respondeu 'Porque naquele tampo éramos todos 
tio arrngos'' 

Murtos se unoram na luta contra a damocraciB -
não dauraram da ser arnogos. é verdade; em alguns 
casos som. em outros não - mas, depoiS, a própna 
vida parlldliroa e a hbardada, da carta fonna. os se
pararam E~. nos úlbmos dias VI todos par
manantamanta praocupaclos a até hO(a aatlo a raco
nhacar o trabalho do nosso Sé~goo. 

A AP gerou o Mmostro ClóVIs CBI'Ialho - allés 
eoslumo dizer que a AP está sampn1 no podar. O 
Prssodanta Famando Hannqua não é da AP, mas o 
aram Clóvis C81Valho, José Sana, SérgiO Moita e 
também Babnho Nós, do Roo da Jan&lro, Unhamos 
mudos encontros com a AP a Justamenlll parllclpa
vam dessas BIICOIIbu.J O Babnho, da Bafo HOIIZOIIte, 
-todos rapazes -. o pessoal do Serra, que- na 
UNE da São Paulo, a alguns outro& membros da AP 
da outros lugares do Bl'llllll, como SéJgoo Moita a 
Clóvis carvalho 

A AP too fundada antas da 1964 numa base 
prabcamanta católoca, da um catolicismo da asquer
da. logo depoos da grande abertura lata por João 
XXIII, alornenlada pelo pensamento lummoso do Pa· 
dra Hennqua de Lima Vaz. grande pensado• a fifóso. 
lo bniSIIaoro, hoJB recolhido - a.. panssrradDs a 
estudos, por um dorrsmcano lranclls que 8III8V8 no 
Brasil naquela época, Chalbonnaau, a palas ldéiiUI 
do Padre Louos Joseph Labrat 

O mau grupo não ara propnamanta da AP. Era
mos lovras pansadorss da esquerda, ssm VIIICUiação 
partldli.roa. Alo começou uma formação. Os ..,_ da 
ditadura, o exnoo da alguns, a luta, tudo ISSO ..-n
trou SéJgoo Moita na vanguarda, .(é como ·~
no, que dava emp1ago a parseguodos a abna as por
tas de sua cass até para pessoas com quem não 
concordava, mas sabia que ara mpo- abngar 
naquela mDIIIBnto. 

Dapoos, quando se formou o PSDB. há uma 
década - fa~emos dez anos em JUlho ·, - grupo 
.-u estar ai a possobolodada da tomar maiS claro 
aquilo que .(é aXISioa e lavnlva - a mnda -'& a la
vra - no PMDB, apenas pelo lato da que ala, por ha
ver belo a sabedons da ser uma ~ politica na 
luta cordra a dotaclura, locara com as cooiS&qüêncoas 
da ser um partido de frente. ou seja, um partido que 
abngava todas as correntes Allés. asss polltlca da 
frente, de luta contra a dotaclura, d.- multo ao 
Partido ComuniSIS Bl'llllllaoro, o aluai PPS, porque, 
num congresso dessa Partido. realiZadO em 1968, 
se não me engano, porque não sou bom em preasõ
as hostóncas, houve uma grande cosão ontama: um 
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grupo preferiu " para o camonho das armas e da re
volução armada no enfrentamento a ditadura e ou· 
Iro, que foo rna)Ontáno naquele momento levantou a 
necessidade de urna polibca de frenta, que começou 
a ser encetada. Essa pol!toca rendeu lOgo frutos 
onesperados e até ommagonaveos Castos Lacerda 
unou-se a Juscelono e a Jango, seus onlrnlgDS, e a po
libca de frente gradatiVamante vao ganhando condi
ção e atraindo setoras. 

Para ISSO, ara moster extrema largueza conceo· 
tual. Não a possível uma pohtoca de frente em parto· 
dos estreotoa do ponto da vosta odaológlco, em que 
pese às razões pelas quaos elas são estrertos - não 
diScuto nessa momento Isso fez com que o PMDB 
fosse o caudatano da ação pohloca dessa enorme 
frente, que se foo montando no Brasol em 1968, prab
camente quonza ou dezasseiS anos depoiS, quando a 
luta contra a drtadura ganhou a omprensa, quando 
Tnstão da Athayde conseguou furar o bloqueiO a a 
censura Foo a pnmeora voz a denuncoar, em seus ar
logos, a exostêncoa de tortura no Brasil Tnstão de AI· 
hayde VInha da antoga dorerta católoca, ara um ho
mem de bem, olumonado a um humaniSta em profun
dodade Ate ao essa politoca de frente gradallvamanta 
avança, enfrenta o período terrível das conseqiiin· 
coas da luta armada que prolongou o processo posso
velmenta por maos alguns anos, onclu&lve dando gua
nda. em cartas casos, a companheiros seus da luta 
armada Isso permrtou que, aos poucos, a própna cons
aàncoa liberal do Paos, aonde que de outros segmerotoa 
IdeológiCOS, se oncorporasse a assa mDVImBnto, alé 
que o Pais consaguou o molagre da transoçêo pacifica. 
DoiS paiSBS conseguoram o milagre da bansoção pacifi
ca o Brasol e o Chile Porem, o Chile está pagando um 
preço bem maos alto CJIB o nosso porque VIVBu sob a 
presença de um só loreno - Ponochet nao era um 'dila· 
dor, mas um brano. HoJe alto preço paga o Chile pela 
amstoa como um concerto amplo, geral e orrestnto Re
prto alto é o preço, porque teve de oncorporar ao Palia· 
rnento um destruidor da democracoa Ponochel. 

O Brasd conseguou a transiÇão gradaliVa e da
rriOCrátoca dentro do siStema, operando gradaiiVa· 
mente em cada canto, desde a prolessonl na esco
la. ata o politico que podoa dozer alguma coosa àque
les outros que, no radiO e na televiSão, foram abnn· 
do camonho para as odeoa de renovação que desa
guou, afonal, nessa SOlução de continuidade mllagro· 
sa sem grandes odoos que conseguomos neste Pais 
apesar de tantas dores deoKBdas pelo camonho Sér
goo, vem. portanto. nesse amalgama 

E. quando o Pais recobra a derriOCracoa, nos. 
que aramos do PMDB, compreendemos, depoos da 

Assembléoa Nacoonal Constrtuonte, que havoa a ne
cessidade de. embora compreendendo a mossão 
fundamental de um partido com caractarfshcas de 
frente, definir um pouco maos, com rnsos clareza, o 
que era a SOCISidemocracoa corno opção para o Bra· 
sol. De novo, Sérgoo ao está, aparecendo como uma 
das foguras pnncopaiS. 

F01 S Ex" fundador do PSDB, oomo nós; luta· 
dor, membro das comiSSões executiVas - e rnu~o 
pouca gente acompanha a ontimodade de uma comiS· 
são axecubva. TIVB a oportunidade de ser, até ano 
passado, membro de todas as c01111SSÕBS executovas 
do PSDB, por acaso, sendo, onclusiVB, presidenta de 
urna delas, em uma das gestões. 

Sérgoo foo sacretáno-garal do partido - a os po
lobcoS sabem a omportàncoa de um sacretáno-garal: é 
o homem encarregado da organozação partidária 
Durante doos ou três anos, ale alo trabalhou, como 
aquele trator conhecido, no sentido desSa organoza
ção, e realmente o partodc cresceu a se estruturou 
com Sérgoo sacretáno-garal, em um penado em que 
o partido era presododo por Tasso Jeraissatl, então 
governador pala pnmeora vez. que teve a sabedona 
de, estando llmrtado no seu tampo, por ser presoden
ta, entregar a SérgiO, com murta arnplotude, embora 
sempre presenta, a ação na sacratana11era1. 

Constrói-se, então, assa partJdo que acaba por 
ver-se, de repente, alçado à Presodêncoa da Repúbli· 
ca, não como partido, poos o PSDB não é partido 
~na~ontáno no Brasol, mas pela eleiÇão de Fernando 
Hennque Cardoso, em quem a população percebeu, 
adMnhou. captou, ontuou e eXISiêncoa de um estacb· 
ta, que aU p6de esplender essa sua condiÇão até 
bem melhor do que antes. já que o Congresso sern
pce, de carta forma. doluo um pouco a ação de cada 
um de nós e não parmota um foco tão centrado nas 
possobdldades, nas qualidades, nas vortualoclacfes de 
um homem. O Poder ExacUIIVO tem essa aspecto 
rnsoor de dalr a condiÇão de apanção de uma grande 
fogura. 

Todavia, quem f01 eleito- sou do PSDB, mas 
tenho o dever da lealdade, da franqueza a da clare
za - não too o PSDB, foo Femando Hennqua. O 
PSDB não é nem o maoor partido, mas o laiCIIIro ou 
quarto. E too net'esséna a compreensão profunda 
dessa realidade para a montagem de uma polltoca 
de alianças, que nos é cobrada dlanamenta, na re
frega do doa a doa da pohtoca, mas que, a meu IUIZo. 
é fundamental, e amda o seré por algum tampo, por 
paVImentar o camonho do centro pelo qual, lnclusiVB, 
as odéoas progressistas poderiio transrtar de modo 
rroaos célere Talvez não se1a nem uma poSição glo· 
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noaa;. talvez ela lanha IBJvos, às vezes. de rncoerên
coa aparente e até real São necessanas ccncessõ
es, é verdade; porém, e o cemrnho que o Brasil esta 
a trilhar e, a meu JUizo, opera urna transformação 
sognoficahva na SOCII!Ciade brasderra, pagando todos 
os praços, com multa coragem, para que essa trans
formação se dê na linha da democracoa. 

POde-se dizer o que quoser, )llmllrs que não se 
Iam, naeta "*-"~&, um Presrdente da Repúbloca 
que, dentro do s..-, com as regras do poaaivel, 
encemrnha o País para urna transformação E ISSO é 
ledo de fonna llllatramenta democrátoca, e é também 
Isso que o faz, ontem, no Chrle, com aquele pensa
mento cnador que ele mesmo defendoa na sua aula 
onaugural dos cursos de crãncoa no Hospital Sarah 
Kubllschek, aquela ldéoa de um pensamento cnador 
que, de rapante, muda a polítoca. É essa mesma ati
tude, aberta, democrátoca, liberal que leva o Preso
denta a tomar urna loderança na Amence L.abna, no 
momento em que propõe, nas barbas dos Estados 
Unidos, a pn11111nça de Cuba na Alca, como urna rer
vrndrcaç.io essencral da Aménca labna 

Quem estava u? Estava u o Fernando Henn
que de sempre, como é o Fernando Hennque de 
sempre, que esté presente em todas as aberturas 
que foram feitas em relaçio a mortos pohtrcos, e 
tudo ISSO com a habrlidade e a qualidade -sa
nas para que o procnso se faça pela sua natural 
verdade e não por ll11pOSIÇ6es arbltránas 

Sérgro Moita representa, portanto, esse sonho, 
111110 que estamos tentando construrr há dez anos no 
Brasrl, com dificuldades, acertos aqur, erros alo, mas 
com urna profunda srncendede, uma profunda vonta
de polltoca de que se realiZe essa transformação 

Nós, como too doto no começo desta doscurso, 
vamos ter que aprender a VMir sem o Ser)ão, sem 
- fogura ao mesmo tampo alegre, agressrva, amr
ga, tranca, agradável, deAgradável, forme, decrdrda 
Vamos ter que aprender a vrver com uma amputa
c;lo Eu não podena, portanto, responder à repOrtar 
que me perguntou hoJe como será o PSDB depois 
de Sel]ão É evrdenle: a vrda contonua, mas é uma 
amputação, uma amputação afatrva, uma amputa
çlo doutnnéna, uma amputação de algo profundo, 
em lodos nós, que ele representava com mars bnlho, 
representava com aquela abertura do COtaÇão, 
aquele perto aberto. Por cartos momentos, rdentdrca
va Sel]ão com Heitor Villa-lobos, BJnda que possa 
parecer estranha a comparação 

Quando era repórter, pretensroso como todo JO
vem reportar, lur entrevrstar Vrlla-lobos, que voltava 
ao Brasrl no ano de 1958 - pouco depois morrena, 

no ano de 1959 Perguntar, certo de que estava fa
zendo uma pergunta defmrbva: "Mestre, qual é a sua 
loçlo de vrda?" Ele nu - era um homem também nso
nho, com seu charuto -, balau em meu ombro e dos
se: "Meu filho, monha llçio de VIda? Mas que pergun
ta engraçada. • Deu outra gargalhada Eu Já estava, 
como lodo J0V81111 repórter, monando de medo de le
var um fora. quando ele drsae: "Sabe o que é, meu 
filho? Não lanho medo de ter mau goelo. • Nesse rns
-· Villa-Lobos delinou o que era. Não que IIVM5 
meu goelo. rmagrnem; mas o que era VIla-Lobos? 
Aquela fooça da natu111za. de quem JO'IIlYil mlsrca 
sobre e qual ele mesmo não aplicava grandes rogo
nos porque se sabl8 portador de um carétar deete 
País, que também ele é torrencral, é tropocal, é fe
cundo, é eloqilenta, é grandrloqüeme, mas é a alma 
deste País, querramos ou não. 

Assrm era Sérgro Moita, um exemplo do que 
somos em estado supono, um exemplo do que so
mos em alnw.. coraçêo, vrda e, sobraludo, na mara
vMhosa entrega que souba dar de sua vrda a esta 

·~ 

Sempra tove a rnturção de que o SérgiO se sa
bia mal, nas vánas conversas com ele, porque per
CIIboa que ele estava, Já há alguns anos, não era de 
hoje, com uma afobação rntama, uma p- intanor 
de raallzar tudo o que o sonho lhe detannonava. Dai 
aquela sua agotação permenente; dei •qo relas suas 
14 ou 16 horas de trabalho; daí o seu deecurdo com 
a saúde; dar a sua coragem, aquela grande coragem 
de quem está J0!18ndo toda a sua VIda, todos os 
seus lances, naquilo que esté a fazer, que é a cora
gem dos heiÓIS. Tudo ISSO Sérgro nos paasa. 

Recordo-me aquo de uma expressiio: "entusras· 
mo•. A palavra entusiasmo tem uma etomalogoa mur
to rnteressanta. Não ser se serer pi'8CISO nos termos 
gregas, até porque não falo grego, mas conheço a 
etrmoJogra desta palavra: enqau.ilr-. pelo labm: 
enlhoualem6e en - dentro + "- - Deus + -
111M- rnsporação, ou &eJB, "com oa deuses dentro" 

O entuSiasmo é ualamente esse momento em 
que o ser humano é poseuído por Deus ou patos 
deUII88. conlonne a sua cnonça, algo fora dele, drvr
natório, mrstenoso. toce de maraVIlha o seu ato, toca 
de beleza a sua vida, transfrgura a sua realidade, dé· 
lhe rnaudotas corageros, traz-lhe renovadas esperan
ças e energoas orosuspeotávers 

Entusrasmo, SérgiO Moita 

Murto obngado, Sr Presidente 

O SR. PRESIDENTE (Lauro campos) - O Sr. 
Senador Mauro Mrranda encammhou doscurso à 
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Mesa. para ser publocado na fonna do dosposto no 
art 203 do Reg•mento lntemo 

S. Ex'. será atend•do 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO Para 
encam1nhar a votação Sem reVISão do orador ) - Sr 
Presidente. Sr"s. e Srs Senadores, o Bras•l acordou 
esta manhã de!Jndwamente órfão de um estilo que 
faz de Sérg1o Motta uma f19ura impar no cenáno po
litoco do nosso Pais Empresáno praticamente des
conhec:tdo antes de ser içado pelo Presidente Fer
nando Hennque Cardoso à pnme1ra fila de vanguar
das do poder, ele lam•llanzou-se raptdamente com a 
politoca, adqu1nndo com ela uma 1nt1mldade 1ncomum 
a todos aqueles que não t1veram o ballsmo das ur
nas. Impenitente com os adversános, 1nclemente 
com a mediOCndade, ele to•. sempre, a erocamação 
da •l'l'eVIHênciB, sobrando-lhe coragem para ammar 
o espeláculo da pol•bca com as farpas aliadas que 
não poupavam nem mesmo os cin:;ulos ma•s próxi
rncs do am1go-Pres•dente. 

Ele lo• um homem prábco. de posiÇões clara
mente definidas, um rebelde dete~m•nado que desa
f!Bva a burocrac!B e não diSSimulava com m&IBS pa
lavras o esblo diferente, t1do mudas vezes como 
anãrquoco, de lazer politiCa ou comandar o seu rm
niSténo. Tanto podia cmocar uma deCisão do Pn!SI· 
dente da RepúbliCa, a quem devia obedtêriCIB, como 
podia anteCipar segredos do balanço de uma l!mpre
sa como a Telebrás. colocando em polvorosa os ln· 

doces da Bolsa de Valores ou desaf1ando os poderes 
pundiVOS da ComiSSão de Valores Mob111ános, faz!B 
tudo ISso com naturalidade ohmp1ca, como alguém 
que não tem OUbOs CCJIT1l!OIIIISSOS que não S11J8R1 os de 
quebrar as ,. stêiiCIBS arldiaaJs de W!l1os mtos e tabus 

Mas - mudD pouco para a magem de SérgiO 
Mcna lembni-lo apenas como um dissidente das nor
mas de oompcxtamenlll sobre as qUBIS COI1SIII.Iimos os 
padrães • I' s ICOS de nossa cultura pollbca. Nada diSSO. 
O que me traz a este blluna é o meu •ewoo'I8CIIneuto 
ao aabalho de um grande execullvo, de um homem de
SIISSOI1'bnldo a quan mudo deve o Pais ~ Molla é 
a cara do prc a o braslelro de pnvabZação. Com seu 
estilo gllllmlft), sua capacidade para liderar p a oas e 
111110" pnncipas, não lenho dúvida de que é pii'ICiplll
metlle a ala que diM!Imos o s• IO""M dos programes de 
dasa ' '"açlio J8 consolidados durante o Govano do 
Presidente Famando Hennque Cardoso. 

SérgiO Moita tara falta a este Pais e ao Pn!SI· 
denta Femando Hennque Cardoso Poucos homeM 
públiCOS conseguem reumr tantas v•rtudes de cora
gem, como as que foram reunidas na personalidade 
rnan:;ante dessa hgura pública notável Operador de 

latos no OOIT1PieXO mundo da politica ou no urweiSO 
sens1vel das telacomuniCBÇões. ele 101 um axa:uiiVo .,. 
tonoso, embora também um alvo pennanante de adver
sános que ãiSCOidavam dos metodos ·~ por seu 
as111o aguemdo O que Importa hoje, Senhoras e Senho-
185 Senadores. e reconhecer, nas1aS poucas palavras 
de homenagem. a dl•ensão lutunsra de um homem 
que, apesar do pouco tempo de SBMÇO ao Pais. deixa 
_,,......~de COii4J&IilliC18 e bravura. Nos
so desejo mBIS Sincero é de que esse espinto lldomá· 
vai, que só la vencido pela morta prematura, COI1brue 
.-.apmndo o GcNamo a " am frente na ••IOdamtzação de 
nossas esb\ituras admiWSiralnlas a na rupli.ira de todas 
as barreiras que amda IIT4J&dem as grandas mudanças 
para um BraSil iiVliS modernc. IT1IIIS folie e soaaknenll!l 
maiS IUSfo, como sempre quiS SérgiO Molla. 

Era o que eu bnha a dizer, Sr P18S1dente 

Mudo obngado. 

O SR. PRESIDENTE (Launo Campos) - Em 
volllÇão o requenmento 

As Sr"s e os Srs. Senadores que o aprovam 
que•ram pennanecer sentados (Pausa ) 

Aprovado 

Será cumpnda a deliberação do Plenáno. 

O Sr. Lauto CatrJxls, daooJ a cad!nr :1 

Pi"'asdã"""'"""ICI8.• QUe é OCI pri> pelo Sr Selo Palpa. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- Há orado
res 1nscntos 

Concedo a palavra ao em•nente Senador Launo 
Campos 

O SR. LAURO CAMPOS (BiocoiPT- DF Pro
nuncia o segumle diSCUISO. Sem r&VISáo do orador.) 
- Sr. PIIIS!dente, Sr"s e Srs. Senadores, eu devena 
ter lellsdo, na semana passada, sobre os dois anos 
transcomdos do massac!B de Eldorado dos Car&Jás. 
No entanto, •nlebzmente, não 11ve oportumdada de 
fazê-lo, mas 11190 agora 

Tamos. m81S uma vez. UIM Inste motiVação 
para ocupar esta tnbuna. Na h1stóna dos povos, ai· 
guns aconteci1T18nlos condensam, em sua illlens1da· 
de e, em alguns casos, em sua crueklade, as pnnci
paiS caracterfstocas que definem as socllldades em 
que ocorrem Alguns estudiosos, como Marcel 
Mauss, antropólogo francês da escola de Durkhem, 
dá a esses fenômenos o nome de fatos SOCIBIS to
leis Que natureza de lenOmanos podena, no Brasil, 
assum~r tal denominação? Que aconteCimentos, na 
h!Sióna recente de nosso Pais, podenam Sinlebzar a 
exploração e a avisceração a que estão submetidas 
as classes trabalhadoras bras~e•ra.~? 
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Se o trabalho assalanado, nas condiÇõeS esta
belecidas no siStema captallsta, representa a forma 
ITIIIlS desenvolvida da exploração do homem e da 
sua capaadade de cnar a pnxluzw nquezas. não sa
na, no entanto, sufiCiente esse fenômeno para dar 
um retrato fl81 de nossa IIOCiedade. A desigualdade 
soaal no BI'BBII não se esgota na exploração do tl'a
balhador atraWs do lnlbalho. conforme ocorre nos 
pai- onda o captalismo, segundo alguns, se 'CM· 
lizou" Nio baala às nassas classea dornr1ll.- explo
rar: é pr-.o -II'IWial' e dei 1101 ISbat axemplarmanle 
que a 1n011e pode ser o fim dos que levanlam a wz 
para ~ a cooldlçlo a que esliio sul:loilllbdos. 

O massacra de Eldorado dos CaraJás, ocomdo 
no dl8 17 da abnl da 1996, em que 19 trabalhadoras 
toram brutalmante aasasa•nados e 51 foram !en
dos, raprasentou uma Inste smtesa do Brasil. Po
demos, então, ldenbfJCar ali um fato soc181 total, 
agrupando as pni'ICipaiS caracteristiCSS que dali
nem a se clll"ada bnlailalra: deag1aldade, axcluslo. 
exploração, um Estado a saMÇO das d•mas donwlan-
18& e~. Mas, por outro lado, em sua COIIiple
xidada. - falo SOCIIII .-la tarrbém OUIIa lace do 
Braal: a lace deqlslu qua resiStem, com o cuaiD da 
pnipna-. a essa_,...... SOCIIII desumana 

As 69 pessoas fendei no massacra de Eldora
do dos Carapls ainda não foram sequer lndamzadas. 

Datam da multo tarl1lO a lute e os conllrtos pela 
terra no Brasd. PaAICII até que a nossa denSidade 
darnocrétlca é mullo alia a que o B111111l, ao 11'111és de 8 
nWhõas e 500 mi qwl6mebas de extensão, é um Pais 
de terras - a•e•. Nem a populaçio é mudO nWIIBIO
sa e mudo menos as terras são esbatiaS. rasllltas, Imi
tadas. Portanto, o conllilo nio e um conflito populacio
nal. um conlllD daiibgiMI:o. rras um canflilo IIOQ8I 

Nlo hé diMda alguma de que o que se 1111nfica 
no Brasil, ao contrmio d;) que ocorreu em outms pai
- corno os Estados Ul'llllos, o Japão, a Suécia, a 
Alemanha, é a lormaçlo de uma cultura em que o 
homem é alijado, expulao das condiÇ6es de trabalho 
O homem é IIIBigJII8bzado é 'sucateado" pramatu
ramenle, envelhecido e lançado nas "Santas Geno
vavaa• e nos "Ca.'IIIUIIS" da VIda. 

Agora, wmfica- no Bras11 essa nova onda de 
ptomanas da que uma ralorma agrána sara raaiiZB
da, talvez de forma aemalhante àquela que, deada 
os meados do aeculo paBIIado, num procMSO conb
nuado, too teu nos E-.s Unidos, pa1s em que, 
por 111810 da let H- SIIMI. qualquer II'TIIgrante re
cebia 170 acres de terra. onde pod1a trabalhar com 
sua famllla Só entra 1900 e 1910. 90% das terras 
que conshtuem o ceutiC>-oeste none-amencano lo-

ram ocupadas, neste processo que deu aos traba
lhadoras acesso a terra 

Na Suécl8, diZI8, a1nda nos anos 60, Gunnar 
Mytdal, um econormsta preocupado com os proble
mas SOCIPIS, que. no século passado, pelo manos, 
0110 reformas agranas ITIIIlS profundas do que as co
glladas no B111111l, naquela oca••o. hav1am sido raa
hzadas. No Japão. em media, o módulo fundlaino é 
de apenas 8 ooorn2. São ~ multo diferentes 
do que ocona hoje nas ralações no Clln1IO no Bras11 
com os trabalhadoras sem terra desiiJOSOS da ter 
-..so às COndiQÕBS de trabalho. 

Aqi 18las que acham que as trabalhadoras aem tar-
18 aão nulo YIDianiDB ~que 11111111 da 1.8011 
trabalhadcnls sem tena monaram no maano parlodo 
am que CBICII de 5 ou 6 tr.za ldewaS. capangas e Pftll&
toras annados da prcpnadade pnvada lalacaram. 

VIOlência mesmo ocomsu no México, por 
exemplo, onde m1lharas da pessoas perderam a VIda 
quando a revolução que linha por oqebvO a raforma 
agrána - que fo1 realiZada - de Pancho V1lla pagou o 
preço com o sangue do povo rn8XICIUIO 

A mmha preocupação com o problema rural, 
com a propnedade da terra vem de longa cfala. Em 
1958, eatudet, parllefpel, obseMII e fiZ pesqUISaS a 
1espet10 do prc casso de raforma agrána ~ 
pelos sw.-. c- .- 11 sv1111ppo 11a1 •• a 
glomo. Na Itália. dezoito enll di rlforma, cnados 
pa1a levar a raforma agrána às suas regliies maJS 
pobras, realmente constduiram a exprassio de uma 
vontade pohbca da raai1Z8r uma reforma agrána. 

Para mwn, como para Jeramy Bentham, para 
Adam Smith e para outros que consideram o traba· 
lho humano a 1118101' e maJS esaenaal rnaruleatação 
do hamem, a propneclade pnvada real, a Vllldadelra 
eacntura é aquela lavnlda pelo trabalho humano. To
da-. vamos aqu1, no Brasil, peasoas que nunca tra
balharam nem exploraram terra constllulrem, por 
meoo da prcpliadade cadanal. par rr.K~ da 91ilaga 11, 

uma prcpnedade IIObnl ouba p~apnedade; pltlpiRdadas 

ficllaas. prcpnediKias ladlllYIID&, piUpliedadaB que não 
aparas ~ os llllbalalanls .... lllril*n 
onpecler11 que o babalho tunano 8818 a:1'W'o no 
Jll' ao da Irai l&formaçiio do mundo e do hamern. 

No entanto, terra nio falta .-e Pais. ao que 
paAICII, porque, além das terras devolutas, uma pie
tora de terras -ndonadas devenam ser -nadas 
aos trabalhadoras - ao lado daquelas que o ED•c~o 
to, em boa hora. cedeu ao processo de reforma 
agcéna - para que o IIC8II80 à terra fosse. embora tar
damente. conseguido por aquelas que nio a têm. 
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Nos Estados Unidos, 2,7% da população eco
nomocamente at1va está ocupada no campo, 2,7% 
apenas. Pode acabar acontecendo com a relonna 
agrána no Brasil o que aconteceu com a LBI do DI
vórciO. quando ela chegar, pode ser que a popula
ção brasdeua esleja, como a amencena, 2.7% r10 

~ e a reforma agrána, então, será 1nútd, como 
fo1 mútil a Le1 do DIVÓrciO em um país em que as 
pessoas, cansadas de espEKar uma sokiÇão JUrídica 
formal, resolveram na pnillca seus conflitOS, sua 1101118· 
de de e1100111rar a felicidade em outra uniio conJUgal. 

Há 2 anos, 19 llllballadon!s 18Cet!aam seu cp
nhflo de 1ena, o espaço de seu túmJio Dois anos de m
pullladeG que demOIISirarn que o Poder EliiBCUIMl Esta
Wal e o Fedefal. por ar;ão ou por cm asilo. são ""''JIA" 
sáwls pelo cnme e por sua 1epebção. A Jusbça paralisa
da. 1Bn:11a e Pfti!IUÇOSB é uma Jus1lça que fawrece o en
me ao adiar o apanamen1D dos CII•IOSOS, ~ 
ta os do calannho brarKlo e os da classe dornnanlla. 

Não perguntam o que lamentamos, não per
guntem por quem choramos. nãc perguntam por 
quem nos sohdanzamos Fazemo-lo por todos os 
massacrados, marginaliZados, decaídos, caldos. 
mortos e esquiiCidos. 

Lemosntamos e nos emoc10namos pelos heróis 
tombados na luta de Eldorado dos Carajás. Por eles 
os Sinos dobram, dobram por todos nós, órfãos da 
Jus!Jça, órfãos da equidade. órfãos da proteção so
CIBI e IQUBiitána do direito à VIda, ao trabalho, à lena. 
à casa, à saúde e ao ensmo. 

_Os !ino!l_ dobram peloS esqueCidos de Eldora
do de Carajás, pelos 1 844 mortos na mesma luta. 
Os s1nos dobram também por lados nós, pelo nosso 
s1lênco conMtnta, pela nossa falta de solldanedade. 

MultO obngado. Sr. PreSidente. 

O&: Bslo Patga. deloG! a cadara da,_ 
dfnca, ~éO?pmpelo&: Lauto~ 

O SR. PRESIDENTE (lauro Campos) - Com a 
palavra, o Senador Bailo Parga 

O SR. BELLO PARGA (PFL - MA. Pronunca 
o seguinta lflscurso. Sem nMSio do orador.) -Sr. Pre
sidam!, Srs. Senallora, neste momento. eu gostaria 
de exercer uma procuração que não me 101 passada, 
mas qua eu me c:onsdero devedor de CUf11111·la 

No momento, nlo está conosco. r10 plenáno 
desta Casa. no Corpo alebvo do Sanado Federal, o 
nosso companheiro Waldeck Omelas, em VIrtude de 
S. Ex" ter assumido o M1n1sténo da PI'BVIdêllCIIl. Va
mos sentlf, portanto, falta do seu trabalho lúcido. dl· 
nAIIIICO, coerenta e 1ntellgenta Os seus pronuncia· 
manto aqu1, neste plené.no, as suas Intervenções 

---
nas comSsões du que faz1a parte, os seus relatos e 
os seus pareceres, que ennquecaram as nossas vo .. 
tações e os Ar .aiS da Casa, momentaneamente es
tarão ausen:es aa nossa apreciação 

No entanto, S. Ex", sob certo aspecto, ganhou 
um órgão de ressonância ma1or, porque, como MI
nistro de Estado do Governo Federal, certamenta as 
suas palavras terão uma repercussão m&IOf do que 
a que normalmente obtemos aqu1, da tribuna do Se
nado. Contudo, faltará a ele a difusão aleb6niCS que 
a TV Senado nos proporc~ona. E. em ater.;ão à au
sência de Waldeck Omelas no se10 do Sanado Fe
deral, embora momentaneamente. em que S. Ex" 
conbnua a lazer os seus pronunaamentos dentro da 
linha doutnnana em que se assents aquela ai181'1Ça 
socraldemocrata liberal, sobre a qual. há poucos mi
nutos, falava o Sanador Artur da Távola, S. F..x" con
bnua a exarcer -e múnus de paci,. e proclamar a 
conbnuldade dessa at1ança que mudo tem feitO em 
lavor do Pais e que multO fará a1nda 

Ass1m, Sr Presidente, vou me pernubr lar as 
palavJas de Waldeck Omelas em trabalho de sua 
autona publicado no JOrnal O Globo do RIO de Janei
ro, na data da ho19. Consldaro 1mportanta fazer assa 
leitura, ou seJa, Waldeek Omelas falará abavés de 
mmha voz. porque é uma reaf•mação do pensamento 
polibco que rege aquela a&IÇillbenda socaktelnoca
ta em que van sendo pevvnenlado o luturo do Brasi. 

O trabalho de Waldeck Omelas tam o titulo de 
"PNIIIIdêncla, ratonna essenc~al". que passo a ler: 

"Encontra-se am !asa final de tramita
ção. na Clmara dos Deputados, a úlbma 
das emendas qua Integram a p..-ra etapa 
do CIClo de refonnas constltuciOIIIIB De to
das elas é, sem dúlnda, a de relação maiS di
rata com a VIda de cada cdadiio brasileiro. 

De todas elas é, lantlém, aquela em que 
O Cor ... ISO NaciOnal palbCipoU I'I'BS aJiva. 
manta, modificando, agregando, &UpliiWido, 

&pllllaçc81do, IntrodUZindo novos COIIC8ilos. 
Trata-se, allls, da UI1ICil dessss enB1das que, . 
ap~ecala por uma das Casas, sofreu modifica
QÕIIS na outra, e voltau para -I8VI&Ia. 

Nio é para menos. A Prevldlnca So
cial é o Instrumento por me10 do qual as pes
soas asseguram para s1, no futuro, condiçõ
es de auto-sustentação. Contnbuem durante 
toda a vida economK:amenta &IIVB, para per
mtlf·Se uma velhice sem sobressaltos. A 
questão é que a PreVIdência Social brasilei
ra do presente não garante ISSO 
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Os problemas acumularam-se ao longo 
do tempo. benelrcoos foram concedidos sem 
prévia contnbUição, reduZindo porem a ex
clusão SOCIIII; pmlilaglos deSC'<IIboOOs leiam as-
81J!1Urados para uns pouco&. aun1o dasniwl 
em ralaçio à grande IT1BIOIIl dos 11abat1adoras. 
a frauda a a 1101111111'\í*l grassamm ~ 
la por laJgo ~anile OUbaS mazelas 

Aclamais, aXJSie uma clara mudança no 
parfd damognifiCO da população bias1latra 
Nas duas úiiJIM8 décadas. é notáYal a re<lu
çAo da taxa da crasamanto populaciOnal, a 
que se agntga uma forte pnssença do traba
lho Informal no nosso maiQido Com ISSO, 
dlmnu• o número da contnbu1ntes em rala
çAo ao da banalici611011. Já 101 da dez para um, 
aproxoua-sa pangosamante da msta1181 rela
ção da um para um. Do n.smo modo. ha 
1111110r longevidade da população, decorrente 
da malhona das conclções de VIda. Em 1997. 
llliCIUSMt pariSIOf'll&las. nada manos que 4. 787 
mi benefÍCIOS foram pagos a pessoas com 
1'111118 da 70 anos da Idade, com uma partiCipll
çio da 36,8%, que se alava contmuamenla 

Como c:onsaqiiêriCIB, a Previdência 
Social apresenta um daiiCrt estrutural que se 
agravara ano a ano. caso não se1am muda
das as suas bases 

E a socl8dade brasileira e duplamarne 
apanada por esse dafiCrt: ele um lado. por
que os segurados não têm a segurança da 
que receberão no futuro a ratnbu1çêo palas 
cornnbuoç6es que fazem no pn~senta; da ou
tro, à medida que o Tesouro tem de socorrer 
linanceoramente a Prevodêncoa. o Governo 
deixa da lazer mvesllmarnos em educaçêo, 
saúde, BISistêncla socoal, Infra-estrutura e 
outros setores que benafiCIBm toda a popu
lação. Tomou-68, ass1m. llldlspansável pro
mover o 8Justemento da PnsvKiêncoa Socoal 

Paradoxalmente, contudo, esla a are
forma que tem sido vit1ma da ma10r desontor
mação a de diStorção JUnto à op1noão pubiiCB 
- am laca da l)f:llriiOes equovocadas e diver
gentes - gerando dúVIdas e Incertezas fre
qiianternenle descabidas 

Ora, a reforma em fase tonal de tramrta· 
ção no Congresso contem elementos que VI
sam, fundamentalmente. a comgor o rumo da 
Prev1dê11C18 Socoal no Brasil, como 1a fize
ram vénos outros pa1ses. recolocando-a em 
condoções de curnpnr com sua função so-

coai, em vez ele tomar-se fator de lnsteblloda
da e onsegurança 

Para tanto. pnnc1p1os mUdo claros e 
obtet1vos são estabelecidos, VISando, aobne
tudo. a defender os Interesses dos segura
dos Senão. V&IBmos 

1 Os aposentados e pensiOniStas têm 
assegurados os seus d11'811os adquiridos. A 
esse resperto, aloás. vale ass1nalar que 78% 
desses peiC8bem até R$240 por mês. Na 
medida em que peiSISiem, os pmnlégiDII lfll

bem que se melhore, gradalwamanta, a re
tnbuoção dos que pareabam manos, rnclu
slve a elevação do propno saláno mínimo, 

2 Quem J1i. tam condições da se apo
sentar ou venha a adqu1nr - condição 
até a data da promulgação da emenda tam
bém não practsa se preocupar: asilo asse
gurados os dlntiiOS ele todos os qua, tendo 
cumpndo os requiSrtos. a1nda não tenham se 
aposentado Podarão fazê-lo a qualquer 
tempo. pelas regras em vogor antas da apro
vação da retorma. a1nda qua na VIgência 
das novas regras Não ha rado, pcxs, para 
urna comda à aposantadona, 

3 Hé urna clara regra ele transoção 
para os que estão atualmente contnbumdo a 
ainda não tãm condoç!ieS ele se aposentar -
alias um dos aparfaiÇOBmarlloS IntroduZidos 
pelo Congresso -, que prevê 53 anos de Ida
de com 35 da contnbulçáo paiB os homens 
a 48 anos ele odads com 30 da contnbuiÇão 
para as mulhan!s. Uma labala dslalha, ano a 
ano, o quanto falta para a aposantedona da 
cada segurado Para o servidor públrco, os 
mesmos limites de Idade, acrescidos de 
Cinco anos de afeiiVo exercíciO no cargo, 

4. Para os que ~ngressarem no men:a
do de trabalho após a reforma. se homem, 
60 anos da oclada, com 35 anos de contribui
ção, ou 55 anos da Idade com 30 da contn
buoção, para as mulheres. No CBIIO de saM
dores públicos, os mesmos IIrmlas, eXIgidos 
um m1rnmo da deZ anos de serviÇO públrco e 
c1nco anos no cargo. 

5 FICa rnanbdo o precerto consiiiUCIO
nal (atuals aots 40.111. "d" e 202, I, da CF) de 
65 anos para o homem e 60 para a mulher, 
para aposernadona por Idade, proporcoonal 
ao tempo ele servoço - que passa a sar con
Sielerado tempo de c:ontnbulçáo - reduzido 
em c1nco anos o 11mrte para os trabalhadores 
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ruraiS de ambos os sexos. Esse lrmtte vrge 
desde 1960 - há 38 anos, portanto, para o 
Regrme Geral da Prevrdêncra Socral (setor 
pnvado), que abrange 90% dos trabalhado
res brasrll!lros. 

É nosso diMir e nossa obngação esta
belecer bases sólidas, estãvers e auto-sus
tentávers para o srstama de Prevrdêncra Sa
cra! no Brasd. Esse é o senbdo e o conteúdo 
da l1lfonna. O seu obJebvo mars alto é o de 
BSSS!II.Jrar OS dniiDs de crdadanra da rmensa 
massa de trabalhadores que oontribur compul
sooamerte para a Prevrdêncra Socral. 

N6s não temos o drrstto de transfenr 
para a geração de nossos filhos uma conta 
tão elevada, um passrvo que talvez não consr
garn honrar, salvo compromalel rdo suas pró
pnas corldrções de vrda. Não é essa uma he
rança que os pars devam darrrar para os mho&. 

Nio se bala. pors, de uma retomra 
para o Governo, mas de uma reforma para o 
Pars e. sobretudo, uma reforma para a so
credade brasdsrra. 

Fazer a reforma da Prewlêncra e, por 
rsso mesmo, uma questão de responsabrlr
dade socral. • 

Sr. Presidente, Srs Senadores, essas foram as 
palavras de Waldeck Ometas que patentaram, com a 
maror clareza, a posrção que S. Ex" Já VWiha segurndo 
no Senado Federal, a posrção do _, Pallrdo, do meu 
Partrdo - Partrdo da Frente Li>eral, de aporo à relomra 
do Estado e à nova Oldem econ6mca para o Brasrl 

Quero dizer, lrnalmente, que compromiSsos an
aiomrarte assumrdos i~ram-me de abraçar 
pess oalner rte Waldeck Omelas na sua posse no Mns
lano de Prewdêncra Socral, como era meu dese!D PJe. 
lendia lavar-h! os meus parabéns, paabá s esses drr>
gidos matror ao GCMIII1D Fedeml que o 111m como Mrnrs
lro. Oueria, IBITtlem, levar-118 a mrta scidanadacle de 
SenadDi, da arngo, da adrnrador e da~ de 
Parllclo e alrnaplr-lle su r. plano ãcilo no 8II8ICICICI de 
lUIS bç6as. para que IENe a bom tanno essa rnssão 
que III lar oanliada pelo f'lesrdanla da Re!xll*:a 

Era o qua eu bnha a drzer, Sr. Presidente 
O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos)- Con

cedo a palavra ao Senador Leomar Ourntanrlha, por 
20mrnutos 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB - TO 
Pronuncra o segurnte drscurso. Sem reVISão do ora
dor.)- Sr. Presrdente, Srs. Senadores, acabo de re
tomar de uma longa vragem que frz à Republrca Po
pular da China, onde delendr os rn:eresses do Esta-

do do Tocantrns. que se propõe a desenvolver prof&· 
tos que possam lortalecer a economra do Estado err 
parcena com o povo chrnês e deparo-me com a tns 
te notícra do passamento do emrnente Mrnrstro das 
Comunrcações Sergro Moita Em nome do Partrdo 
Progressrsta Brasrlerro. PPB. e em meu nome pró
pno, gostana de derxar regrstradas nos Anars desta 
Casa as nossas manrlestações de condolêncras. de 
semmento profundo por essa perda rrrepanivel, por 
essa lacuna rmensa que derxa o Mrnrstro Sérgro Moi
ta no servrço público brasrlerro e certamente no con
vrvro dos seus famrlrares e dos seus amrgos. 

Não trw. Sr Presidente o pnvtlégro de pnvar
me da amrzade do IIArnrstro Sérgro Moita nem de ter 
com ele um conv•vro ma1s estreito, mas t1ve o ense
JO, srm, de, como Senador. aparar e desenvolver um 
trabalho conJUnto nasse extraordrnáno programa que 
traçou o Presidente Fernando Hennque Cardoso. de 
promoll"!r profunda e necessana alteração no srste
ma de telecomunrcações do Pais. tão bem conduzr
do em seu Mrnrsteno pelo Mrnrstro. que, de lomra rn
cansavel, enfrentava e erdrentou. com mutta cora
gem, com rnquestr<.~avel coragem, com determrna
ção Intensa, os mars drversos obstaculos que se ar>
tepuseram ao BITOlado proJSto que vtnha levando a 
tenno, de modemrzar a estrutura de telecomunrcaçõ
es do Pais. permrtrndo que o Brasrl se preparasse 
para lazer lace à demanda rntensa da população 
braSIIerra, de uma forma mars modema, I'IICIDnal e 
econ6mrca de se comunrcar e de poder definttrva
mente partrcrpar de forma rgualrtána desse grande 
mercado comum em que se está transformando o 
mundo com a sua globalrzação 

Venceu o Mrnrstro Sérgro Moita. por drversas 
vezes, todos os obstáculos que se lhe antepuseram, 
todas as forças que, [!!Srstram a seu rntento, ao seu 
esforço de leVar a bom termo os propósitos que fo
ram comebdos ao seu Mrnrsteno, quer no plano pes
soal, quer no plano prolrssronal, Já que ele, pelo tra
balho, pelo desenvolvrmento, pelas 89ÕBS que pude
mos acompanhar à frente do Mrnrsténo, rnostrou-sa 
um homem de caráter forte, de caráter forjado na 
têmpera da coragem a do trabalho. E lot assrm que 
conhecr e que pude aparar as ações do Mrnrstro Sér· 
gro Motta ao longe do exerclcto do seu honraac 
mandato a frente daquele rmportante Mlnllllllrto. 
Venceu ele, srm, por muttas vezes, atá no plano pes
soal. as questões de saude. os problemae da doen
ça. Por vanas vezes. ela quiS trrá-lo da aua dalemw
nação, da sua camrnhada. da sua JOrnada, do seu 
esforço constame para dar ao Brasd e aos braslar· 
ros um servrçc de comunrcação mars moderno. Ma· 
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a fatalidade não lhe perm••u concluir esse t111balho. 
E hoje. aqu• no Senado e no Brasil, sentimos pratun· 
damente essa perda, e sabemos que essa lac:una 
que se abre no Governo do Presidente Femando 
Hennque Cardoso. com a auséncl8 do Ministro SérgiO 
Molla, com certeza SBRI drilc•lmente preenchida com 
as COI ldlç6es tacniCIIS, a delerm•nação. a coragem e o 
caráler que he emprestou o M•mstro SérgiO Moaa. 

Por essa razio, Sr Pres•dente, reàro as mam
lastações de condolênci8S, em meu nome, em nomei 
do Estado de Tocant1ns e do Partido PrograssiSia. 
Brasileiro, aos familiares, am~gos, companhetros & 

colegas do Mm1stro SérgiO MOita Oue ele seJ& rece
bido por Deus e que tenha uma VKla 1111nqU!Ia no 
Olimpo, lugar para onde Deus o levou 

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) -A Pre
Sidência rac:ebeu a Mensagem n• 134, de 1998 (nl 
46111911, na ongern), de 16 do corrente. pela qual o 
Ptwldente da Repúbloca comunoca que ae auaentanl 
do Pa1s no período de 20 a 25 do corrente, a 11m de 
realizar YISà de Estado ao Re1no da Espanha. 

É a seguinte a mensagem recebida 

MENSAGEM N" 134, DE 19911 
(N" 41SM18, na Origem) 

ExcelentiSSiniOS Senhores Membros do Sena
do Federal. 

Tenho a honra de 1ntormar Vossas ExcetênciiiB 
de que devera• ausentar-me do Pa1s no penodo de 
20 a 25 de abnl de 1998, para real1zar VISita de Ea· 
lado ao Rano da Espanha 

2. M1nha VISita ti Espanha VIsa a demonstrar 
r-.o 1ntarasse na ccontmu1dade da aprOlll~ 
com - paiS - que vem, ao longo dos uR•mos 
anos, ocorra Ido em grandes proporções nas mais 
clllerentes lkraas do relaCionamento e que sa adia 
solidamente fumada na cre8C8nla preMnÇB econ6-
moca espanhola no Bras1l -. bem como no11110 empe
nho na KlenbfiCIIÇio de novas áreas de trabalho con
JUIIID. A VISita c1evPrá contnbUir, ademaiS, para a 
consolidação do torte Interesse empresanal apanhei 
palo Bra&~l, ralorçando a conll&bllldade e a atrabvlda· 
de de nossa econormL 

3. Em Madri, mll!::are• contatos com o Ra1 Juan 
Carlos I, com o Presidenta do Governo espanhol, 
Joa6 Mana Aznar, e com outras Importantes paf110-
nalldedes do cenano polltoco e empresanal da Espa
nha, devenoo partoc1par de sessão solene no ~
vr-o dos Deputados. Em Salamanca, receberei da 
Unmtl"'lrdade de Salamanca o t•tulo de Doutor Ho
,_.. Cauea e. em Sant•ago da Compostela, capjtal 
da Gal1eta, encontrar-me-e• com o PreSidenta do Go-

vamo galego, Manual Fraga lnbarne - um dos pnncl
pa•s nomes do cenano pohtoco espanhol -, que VISI

tou o Bras•l no mtls passado. 
4. Brasil e Espanha acham-se te.- VIn

culados por elementos hiStóncos (uniio lbánca, lrm
graçêo espanhola), pol1tocos (semelhanças dos pro
cesaos da radernocrallzaÇão). regiOnaiS (vincules 
entre Europa e Aménca Labna) e econ6muls (pro
gramas da modemiZ&Ção a 1nsarção mundial da 
suas econormasl Com base n- funclarnll.
lavonlvaiB, o relaCionamento de ambos as pa~ 
devanl conllooar a crescer nos próxlniOS anos, ..,_ 
do lnúrr9fBS as vantagens reciprocas resultantes da 
uma parcena maiS atwa. tanto no setor públrco quan
to no pnvado. M1nha VISita da Estado ti Espanha 
viSa preCISarT1enle a fortalecer - parcariiL 

Bras018, 16 da abnl da 19911.- Fa••ICio Han
rfqua c:.n-. 
EM N" 134 DE-1/ARC-MRE- PEXT GVIO EIRAS ESPA 

BrasD1a, 15 de abril de 1998 

Excalentlssrmo Senhor PresKienta de Repúbica, 
Elevo a coriSKiaraçlo da Vossa Elocaiii'ICia as 

anexas m1nutas de Mensagens aos mamb1os do Sa-
nado Federal e da CAma111 dos Deputadas, pela 
qUBIS Vossa ExcelãnciB comunoce Bai alaalamanto 
do País, com o fim da _.., VISIIa da Estado ao 
Rano da Espanha, no parlado da 21 a 25 de alri da 
1998. 

2. A VISita de Voaaa e-llnc18 illquele pais, 
VISa a demonstrar o lrileresse do Brasil na -
dada da aproxnnação com a Espanha - que vem, ao 
longo dos úlllmos anos, ooorrando em gllillde8 pro
porções nas maiS dlerentes *- do relilclonarnBn
to e que se acha solldllnalle filmada na c.a-lla 
presença ecoo ICJmoce aapenhola no BraSil -, bani 
como o empenho braslleoro na idenlilicaçio da no
vas 6reas de trabal1o COIIfllnto. A VISIIa dever6 con
tnbulr, ademaiS, para a conaolldação do forte lnlll
reue amprasanal eapanhol pelo B,.ll, retorçando a 
conliabdldada e a atratMdada de .-ecaoiORIIIL 

3. Em Madn, - ExcelênciB rnardltnl oora.
toa com o R8l Juan Carlos 1. com o P_._ do 
Governo espanhol, Joaé Maria Aznar. a com oulia8 
1mportantas personahclades do oanáno politico em
presanal da Espanha, deva..., partiCipar de _. 
solene no Congresso dos Deputados. Em salariwl
ca, vossa Elocalài'ICia .-banl, da Um'ersidade da 
Salamanca, tdulo da Doutor Honwls c- a, am 
Santrago de Compostela, capotai da Galleta. encon
trar-se-i com o Presidente do Governo galego, Ma
nuel Fraga lnbarne - um dos pnnc1p!1111 norMS do 
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cenáno polítoco espanhol -. que V1Srtou o Brasrl 110 
mês passado 

4. Brasrl e Espanha acham-se fortemente vrn
culados por elementos h1stoncos (unrão rbénca. rmr
gração espanhOla), polrtrcos (semelhanças dos pro
cessos de redemocratrzação), regronars (vínculos 
entre Europa e Aménca Latrna) e econômrcos (pro
gramas de rnodemrzação e rnserção mundral de 
suas economras). Com base nesses fundamentos 
favorávers, o retacronamento de ambos os par
deverá continuar a crescer nos pr6xrmos anos, sen
do rnúmeras as vantagens recíprocas resultantes de 
uma parcena I1I8IS aiiVB, tanto no setor publiCO quan
to no pnvado. A Visrta de Vossa Excelãncra vrsa, 
pi8CIS8mente, lorta'-r essa parcena. 

Respeitosamente, - Lulz Fellpe Lampreia, Mr
nrstro de Estado das Ralações Extenores 

O SR. PRESIDENTE (Laura Csmpos) - O Sr. 
Senador Júlro Campos envrou drscurso à Mesa para 
ser publicado na forma do drsposto no art. 203 do 
Regrmento Interno. 

S. Ex" será atandrdo 
O SR. JÚUO CAMPOS (PFL - MT) - Sr. Pre

sidente, Sr"s. e Srs. Senadores, cresce cada vez 
ma1s em rmportãiiCia, em todos os persas. o papel 
das bolsas de mercadona. Elas constrtuem uma ver
daderra rndústna de rntarmedração. dotada da rmpor
tante !unção de lonnação e Slnalrzação dos preços 
de produtos. mercadonas e commodltles 

O negócio de promoção do equrlibno, estabrh
dade e vrsrbrhdade dos preços das mercadonas rn
clur a evolução dos seus preços no luturo. Isso per
mrta aos agentes econômrcos obter lrqurdez para 
seus produtos e poaSibrlrta a neutralrzação de nscos. 
o chamado heclging. São lufl9ÕI!s, aberturas e pos
srbllidades da suma rmportãncra pel8 produtores, 
grandes consumKiores, atacadrstas, exportadores, 
rmportadores e rnvastrdores em geral. 

No Brasrl, essa atrvidade vem-se desenvolven
do de manerra notável, trazendo grande banefíao à 
econorrua nacronal A Bolsa de Mercadonas e Futu
ros conta somente onze anos de exrstêncra, mas Já 
Iam uma atuação mercante e rnlluente na vrda de 
nossos mercados de produtos. Nesses poucos anos, 
a Bolsa de Mercadonas e Futuros consolrdou sua 
atuação nos mercados nacronars e lançou pi'Of&los 
de longo prazo, como o de desenvolwnento dos 
mercados egncolas, um programa educaaonal e 
uma postura de rntamacronalrzação. 

No Ambrto do prD)eto de rntamacronalrzação, a 
Bolsa de Marcadonas e Futuros buscou mostrar-se 
cada vez mers aos rnvestrdores astrangerros, partrcr-

par dos pnncrpars eventos da rndustna de denvatrvos 
em nrvel mundral e estruturar-se rntemamente para a 
abertura de seus mercados. 

O concerto de rntemacronahzação é rmportanta. 
Trata-se, basrcarnente, de cnar as facrlrdadas naces
sanas para, de um lado. possrllllrtar aos Ulve&trdores 
estrangerros operar em nossos mercados e, de ou
tro, desenvolver contratos relarencrados em com
modltlea de rntaresse rntemacronal, pnnapalmente 
no Ambfto do Mercosul. Ganhanam com rsso nossas 
empresas de rntermeclração, que Já vêm alcançarrdo 
a metundade necessána para tanto, e ganhana o 
Pa1s, que tortalecena sua 1ndústna de hqurdez Essa 
aiMdade econômrca e. hoJB, curdadosamente culb
vada palas governos que drspõem dos pnnclpSIS 
centros hnancerros mundrars 

Com o advento, em nossa economra, de um 
cenãno de estabrhdade e de maror rntegração com 
as economras mars desenvolvidas, a Bolsa de Mer
cadonas e Futuros propôs às autondades regulado
ras srmplesmente alargar a base do mercado, parm
trndo a partJcrpação de qualquer rnvestrdor estranger
ro nos nagocros da Bolsa. Isso, num contexto de 
apnmoramento dos serviÇOS olerecrdos por nossa rn
dústna de rntermedração, com vrstas a adequar-se 
às exrgêncras desses rnvestrdoras. 

Essa rdéra rnrcral, no entanto, não prosperou, 
pDIS ela contmha confiiiOS potancrais com a necessi
dade do plano de estabrlrzação, o Plano Real, de 
exaroer um eslnto controle sobre os fluxos monatã
nos. A Bolsa de Marcadonas e Futuros, dranta da re
srSiêncra das autondadas econôm~cas, III-. solu
ções cnallvas, evitando rncorrer na ablude de rnsrsllr 
e bater na mesma tecla, em que o mercado plartaa 
e o governo nega Ao rnvãs drsso, em uma postuiB 
pró-etrva. a Bolsa fonnulou nova pi'OpC!sla que nlo 
traz rnconvernenteS à autondade mon8tána, nem à 
estabrlrzação da economra, mas pennrte o desenvol
vrmento de nossos mercados de rntenneclração. 

A proposta é a cnação de uma Bolsa do Mer
cosul, a ser Vlebrlrzada através da consblulção de 
uma bolsa no extanor, uma ldral da Bolsa de MarCa
donas e Futuros em outro pars 

A globalrzação crescente da economra mun
dral, airada ao desenvolwnanto sem pracedal
das tecnologras de teleCDmurncações e rnlonnãbca, 
tem penmtldo que vános mercados luncronem. con
comrtantemente, no mundo rnterro, tendo centralrze
das apenas as atMdades de lrqurdações de posrções 
num unoco país Um bom exemplo drsso é a E
c'-r. uma das pnncrpars centrars de lrqurdação a 
custódia de trtulos rntemacronars, que, sedrada na 
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Bélgica, liquida operaçl)es realrzadas em lodo o 
lh.lndo, IIICIUSIV8 no 81'8811. 

A Bolsa do Marcosul proposta, sedl8da no ex
tenor, sena fonnada pelas c011'8101l1S bi'BIIIl111111S. 
Seus negócios podenam ser realizados através de 
tenrnnaiS de vídeo ou no própno pregão da Bolsa de 
Men:adonas e Futuros, em Sio Paulo. EnlnltaniO. 
apenas 1rweatidoras estrange11os podenam operar 
nos rnen:ados admimstrados por esss nova bOlsa. 
Todos os col'lratos sanam não só denormnaclos em 
dólar como tsmbém liqUidados em dólar Ou seja, 
nlo ocorrens, em _..,m momento, o fluxo de 
moeda pelos mercados naaon&JS, não havendo, por
tanto, conflito de controle rnoneláno 

É urna proposta de grande Simplicidade e im
portii'ICIIl. Com ela, toda a mdústna bi'8SIIetra de h· 
quodaz e oomttagem vena aumentar suas cartarras 
de cllentea Por ouiYo lado, evitar-se-ta a constrange
dora S1luaçio de 8S81SiiiiiiOS à exportaçio de r-.o& 
rl*l:8dos e, piOr, a lniCI8IJVas de bolsas amencenas 
na cnaçiio de centros de negoaação na Aménca la· 
tina, que Wlllm a .explorar o polenclal dos man:adolo 
do Marcosul. Ora, esse é um papel que as CCHI&ID
ras brasileiras tém toda a condlçlo de assumir, com
pellbvamente e com vantagens compai'Bilvas 

De fato, o Brasil poasu os atnbulos para tom· 
nar- líder na negoaaçlo de ~ reler· 
encaados em produtos do Mercosul. Almr mio desu 
oportunidade Significa transfen·la a teR:alros lnte
....,. não faltam, como se pode verifK:ar tornandll 
wiio eXami'iio o raceõte acordo entre a Chlc:egD 
ao.rd ol Tmde e o lllerval, da Argenbna Eslamds 
perdendo urna oportul'lldade úntca, pDIS é sabido 
que a hqulllez, urna vez instalada num man:ado, dHI
cllrnante pode ser transfanda para outro. Perde, com 
ISSO, a indústria de comttegem naaonal, o que é la· 
rnenlável dapots de - •nvestnnento própno e ea
folço no desenvot .. •••to de produtos, em tecnolo
g• avançada a na espacillbzaçio de peaaaal. 

A proposta nova da Bolsa de MeR:adonas e 
Futuros não traz vantagens tio dramáticas como a 
antenor, que Instava da parliCIP"Ção d1rata dos ln
~ estrangeiros em nossos n-.R:ados Mal é 
urna proposta de cornpromsso, cnallva, que de
monst•a um arnadureamanto do emprasáno bi8Silet
ro, pi que busca sob IÇÕ8S para cresamento e desen
volvimento sem gerar Onus para o Estado, sem lnter
fenr em questões macroeconõmiCaS, sem subs1dlos 
e ~ plettos que estabeleçam prmleg10s. 

A esse amadurac11nento por parte do ernpreeá
no deve nasponder o Governo com 1!1Ual matundaile. 
riiCOFI'-'do a engenhosidade e a vNibllidade da 

nova proposta, evilando o 11nobllismo, assummdo 
urna postura de sornar esloiÇOS, de realizar o passivei, 
de dMdir rasponsabilldad com e 111iC181Ml pnvada. 

Sr. Presidente, a 8COIIOlTII8 brasllell& mgrassa 
em uma nova era de expansão. de deebra
de novos honzontes Teremos que reconhecer a ne
cessidade de tratar dos ITIIIIS dMifSOS problemas st
multanearnente. dos 1'11818 dispense UI'WtKSOR. Ert
quanto eutdamos das carânc:las eXInarnas do Pais, 
enquanto enfrentamos o desalio de deeanYolvar as 
nagliias periléncas, não podemos descunar do lado 
1'11818 dinAmlco e avançado da econoii'IIIL Até ,_,., 
porque o componente maiS d1nAmico, que inclui a 
complexa 1ndustna de liquidez e 1ntermadi8Çio, tem 
um papel fundamental na arrancada para supei&F· 
mos atrasos, carências, ITIIIIglnalidades a vazioe de 
desanvolvlmento. E•. poiS, nosao 8potO A ptapOSta 
da Bolse de Men:adonas e Futuros de cnar uma Bol
ea do Man:osul, com a marca b1'8811eira de compe
tlncia que temos sabido aflnnar nesae setor. 

Muito obngado. 
O SR. PRESIDENTE (L.auro Campoe) - Nada 

1'11818 havendo a tratar. a P1'11SidêiiCIB V8i encenar oe 
trabalhos. desiQTIBndo para a ..aio onlinéria dei,. 
beraiMI de quarta-feml, a 188kzar- àe 14h30min., 
a sagu•nte 

ORDEM DO DIA _,_ 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N1 36, DE 1998 

(Em r&g~me de urgêi'ICIIl, nos termos do Raquen
mento n" 250, de 1998 - an 336, b) 

DISCussio. em tumo úiiiCO, do Projalo de Rat
soluçlo n" 36, de 1998 (apresentado pela Comiselo 
de Assuntos Ec:onCmcos como conclusio de Mil p.,_, ,.,. 199, de 1998, Relator: Senador Romato 
Jucé.), que autonza a elevação temporéna do ~I'I'IIIB 
de andiVidamllnlo da Petróleo B-•letro S/A - PE· 
TAOBRÁS, para que poeae -iliatar openaçio de 
crédito externo, no valor total, em ..... f8IIOi •••· 
até o equiV81enta a duzantos e -.m. a um milhli
•· dezeesete nnl, duzentos e V1111e a oito dólal88 
norte-an-.~ e nouante centavos. (Unto ao 11la 
Export-IITipOit Banlc ol Japan- EXIMBANK. 

-2-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAO 

N" 19, DE 1996 

Votação, em pnmeno tumo, da Propoeta de 
Emenda à ConsbluiÇio n• 19, de 1996, tendo como 
1• Sl!l"aléno o Senador Waldeck Omalae, que diS· 
pile lldlre os ballllíaos liscals ..,a.., ao ICMS, lindo 
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. PBA~Ceres sob n"s 274, de 1997, e 142, de 
1998, da Com1ssão de ConslltUIÇão, JuStiça e Cicia
dama, Relator Senador Lúao AJcântara· 

- 11 pronunciamento (sobre a Proposta): la· 
vorável, com a Emenda nR 1-CCJ, que apresenta; 
e 

- 2" pronui1CIIlmento (sobre as emendas de 
Plenário) favorável às de n"s 3, 4, 5, 7 e 8, nos ter
mos da Emenda n• 9-ccJ (subsblubvo) que apre
unta. e contráno às de n"s 2 e 6 

-3-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

NR 48, DE 1996 

Votação, em pnmetro turno, da Proposta de 
Emenda à ConslltUIÇão n• 48, de 1996, tendo como 
pnnwno Slgnatano o Senador Jefferson Peres, que 
altera o art. 57 da ConslftuiÇão Federal (recesso par
lamentaJ'), tendo 

Parecer favorável, sob n• 443, de 1997, da Co
rTIISSão da ConstduiÇão, Jushça e Cldadan1a, Rela
tor: Senador Josephat Mannho, com voto comrano 
do Senador Pedro Smon e absteriÇão do Senador 
Jefferson Peres. 

-4-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N1 28, DE 1996 

au .. to e ultimo d1a de d1scussão, em pnme1ro 
turno, da Proposta de Emenda à ConstduiÇão n• 28, 
de 19!16, tendo como 1° Blgna\áno o Senador Mauro 
M1randa, que altera a redação do alt. 6" da ConstitUI
ção Federal (InClUI, emre os d1redos socoa1s, o d1re1to 
à mo..-), tendo 

Paracer favorável, sob nR 279, de 1997, d8' Co
miSSilo de ConslduiÇão, Jus!IÇB e C1dadama, Rela
tor: Sanador Romeu Tuma. 

-5-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

NR 50, DE 1996 

Ten:e1ro dl8 de d1scussão, em pnme1ro tumo, 
da PICipbSia de Emenda à ConslltUIÇão n• 50, de 
1996, da autona do Senador Pedro Sunon e outros 
senhores Senadores, que conwca pleb1scdo para o 
eledorado decidir sobre a reaiiZilÇão de reforma 
consliUaonal, altera o alt. 55 da Consldu1ção Fede· 
ral para prever a perda de mar.dato por 1nf1del1dade 
parbdána e da outras pi"OVIdiinc1as. tendo 

Parecer sob n• 788, de 1997, da Com1ssão de 
Cons'lllulção, Justiça e Cldadanl8, Relator Senador 
Jefferson Peres. favorável, nos termos de Subsblutl· 
vo que oferece, com voto contráno do Senador Jo-

sephat Mannho, abstenção dos Senadores Pedro SI
mon e Luc1o Alcântara, e voto em separado do Se
nador José Eduardo Outra 

-&-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N° 32, DE 1996 
(Tramitando em conJUrfto com a Proposta de 

Emenoa à ConstdUIÇão n• 24, de 1997) 

Pnme1ro dl8 de diSCUssão, em pnmetro turno, 
da Proposta da Emenda à ConsbluiÇão n" 32, de 
1996, tendo como 1° s1gnaláno o Senador An!on10 
Carlos Magalhães. que altera a redação dos §§ 1° e 
2" do alt 143 da ConstdUIÇão Federal (seMÇO CIVIl 
obngatóno), tendo 

Parecer sob n• 93, de 1998, da ComiSSão da 
ConstduiÇão, Jus!IÇB e C1dadama, Relator Senador 
Romeu Tuma, favorável com a Emenda n• 1-CCJ 
que apresenta, e pela preJudiCIBIKiade da maténa 
que tramlla em conJUnto, com abstenção do Senador 
Josephat Mannho. _,_ 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
NR 24, DE 1997 

(Tramdando em conJumo com a Proposta 
de Emenda à Cons~tu1ção n" 32, de 1996) 

Pnme1ro dl8 de d1scussão, em pnmetro turno, 
da Proposta de Emenda à Constdu1ção n" 24, da 
1997, tendo cor.10 1° s1gnatáno o Senador Pedro SI· 
mon, que al\era o alt 143 da ConslltUIÇáo Federal 
(serv1ço CIVIl obngatono), tendo 

Parecer sob n• 93, de 1998, da ComiSSão de 
ConstdUIÇão, Jusllça e Cldadan1a, Relator: Senador 
Romeu Tuma, pela preJUdiCI&lldada, e pela aprova
ção da maténa que tramlla em conJunto, com a 
Emenda n• 1-CCJ q,.e-apresenta, com absteriÇão do 
Senador Josaphat Mannho 

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) - Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 56 
mmutos.) 

ATA DA 3CJI SESSÃO DEUBERATIVA ORDINÁRIA, 
REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 19118 

IPubhcada no DSF. de 17 de abnl de 1996) 

RETIFJCAÇÕES 

À pag1na n• 06652, na ledura da PI'OfeiO de De
creto Leg1slat1vo. 
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Onde se li: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 39, DE 1998 

(n• 4961'97, na Câmara dos Deputados) 

L.e .. -= 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 39, DE 1998 
(N" 4961'97, na Câmara dos Depulados) 

À págona n• 06777, 2' coluna na lertura do Pa, 
recer, oferecendo a redaçio tonal do PIOJ8IO de Re• 
solução n" 37, de 1998, 

Onde se li: 

PARECER N° 202, DE 1998 
(Da COII'IISSão Dorelora) 

Redação final do Protelo de Resolução n• 37, 
de 1998. 

Lela•e: 

PARECER N' 202-A, de 1998 
(Da Colnsaio Dorelora) 

Redação lonal do ProleiO de Resolução n• 37. 
de 1998 

ATA DA 311 SESSÃO NAO DEUBERAnvA, 
REALIZADA Ell17 DE ABRIL DE 1181 

(Publocada no DSF, de 18 de abnl de 1998) 

RETIFICAÇÃO 

Tracho de Ala. às págonas r,rl' 061100 a ~. 
que se republica, por hawlr saldo com 1rumações, no 
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 92, DE 1998: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 92, DE 1998 

Aularlzll o ...,.._ Executivo a criar o 
Fundo BIMII de Cidadania, indlulr o 
CDI..U.O deliberativo deae fundo, eM 
- provldlnc-. 

O Congresso Nacoonal decreta 
Art. 1° O Poder ExecutiVO loca autonzado a ons· 

tiluor o Fundo 818811 de Codadanoa - FUBRA. voncula
do ao Momsténo da Fazenda, destonado ao l8p8Sie 

de recursos e ao oferecimento de lonanaamento ao 
Progtama de Renda Mínma- PAM. 

Paragrafo unoco. O Fubra e um fundo contãbil, 
de natureza lonanceora. subordonando-se, no que 
couber, a legoslação vogente. 

Art. 2° Conlogurará como capotai 1111C181 do Fu
bra 10% (dez por cento) da partiCIJ.IBÇão acoonána da 
União nas empresas públiCaS e SOCI9dadas de eco
nomoa mosta. ondUSIV8 onslrtUIÇÕeS ~nancetras. 

Art 3" Consbluem recursos do Fubra: 
I - dotações consrgnadas no Otçemento Geral 

da União. 
11 - conqiienta por cento dos recursos racebJdos 

em moeda corrente, títulos e crédrtos. oncluSIVB de
correntes de acordos especlfiCOS, no ênDto do Pro
grama Nacoonal de Desestabzação: 

III - conqiienta por cento dos recursos onundos 
de concessão de seMÇO públoco e de obra pública, 
bem como da permoesão ou autonzação para a pres
tação de sennço público, 

IV - conqüenta por cento dos recursos onundos 
da autonzação ou concessão das atMdades previS
tas no § 11 do art 176 da CoriSbluiÇêo Federal; 

V - conqiienta por cento dos recursos onundos 
da contratação. com emprasas estataos ou privadas, 
da nsalizaçilo das aiiVodades previstas ,_ IIICI80S I a 
IV do art 177 da Consblução Federal. 

VI - a rende onunda dos ornáveis pe-ntes 
11 Umio: 

VIl - outros bens, doratlos e aiiVoS da UniAo, 
bem como crédrtos, translerãncoas e ~ que 
lhe seJam contendas: 

VIII - rendonMntos de qualquer natureza, aule
ndos como remuneraçio. decorrentes da aplocaçio 
do patnmOnoo do Fubra. 

IX - doeç6es. contrlluções em dmhetlo, valo
res, bens, móveos e omóvels que venha a receber. 

Panllgralo únoco. Os saldos -HICIIdos no final 
de cada exen:ocoo serão obrigatonamenle translan
dos para crédito do Fubra no exen:lcoo sagumte 

Art. 4° Vosendo conferir segurança. l'1lnlabllidll
de, solvência e loqulllez lls dosponlbilidadea linancet
ras do Fubra, as aplicações dessas disponibilidade 
deverão sar eletuadas em conformidade com as 
~mas d1ratnzes es~alecldas pelo Consallo Mo
neláno Nacoonal. para as entidades de previdência 
pnvada fechada. 

Art. 51 O Tesouro NaciOnal observará, parare
pasae dos recursos ao Fubra, os mesmos prazos le
gBIII estabelecidos para a dostnbuoçio do Fundo de 
Parllclpação dos Estados. Dostnto Federal e Munciplo&. 
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Art. 6" E •nstttUido o Conselho DeliberatiVO do 
Fundo Brasil de Cldadan•a - COFUBRA. composto 
de nove membros e respectiVOS suplentes, com 
mandato de 2(do1S) anos. sendo pennttlda uma re
condução e BSSim definidos 

I - cmco representantes da soc•edade civil, 
sendo um dos beueiiCiános ou de organ•zações de 
beneflclánas do PRM, um das entidades e OI!IBniZB
ções de assiS!êiiCIB SOCial, três de notóno saber nas 
ãreas de assiS!inca sociBI, de educaçio e de eco
norma, mdiCBdoS e norneados pelo Presidente da 
República. bem como seus suplentes; 

11 - um reprasentame do M1111S!éno da Fazanda.; 
III - um representante do M1n1sténo do Planeia

manto e 01Ç11m81110; 
IV - um representante do M1n1stério da PI8VI

dêncl8 e AssiS!ênaa Social. 

V- um rep~ewila.1te do M1n1S!éno da Educação 
§ 19 Compele ao representante do M1n1Siéno 

da Fazenda a praSidênciB do Colubra. 

§ 2" Os M•n•stros de Estado serão os membros 
Mulares do respecliVo M•msténo, cabendo. a cada 
um deles. mdiCBr o raspec!NO suplente. 

§ 3° A aiiVidade exe~eida pelos membros do 
Colubra é cons•derada como de relevante seMÇO 
prestado à Nação, nio recebendo, seus membros, 
qualquer remuneração 

§ 4° As rau111ões e decisões do Colubra terão 
ampla publiCidade e dMJigação. 

Art 7" Compete ao Cofubra, genr o Fubra e de
liberar sobre as seguintes maténas. 

I - aprovar e acompanhar a execução dos Pla
nos de Trabalho Anual e Oümqüenel do PRM e os 
respectivos orçamentos, 

11 - delbalar scbnl a p1esl~ão de con1as e os re
lalónos de exea IÇão orçarnenténa e tnncen do Fubra. 

III - elaborar e diVUlgar, anualmente, a propos
ta orçamentána do Fubm e o quadro demonstratiw 
do planejBmemo plunanual das raspecbVas recettas 
e despesas, vmando o equ1llbno orçamemãno e fi
nance•ro nos anca exe~eíciOS subsequentes, bem 
como eventuaiS alterações; 

IV - propor o aperteiÇOilrnento da legiSlação re
lahva ao PRM e regulamemar os diSpOSttiVOS desta 
La• no ãrnblto de sua competência, 

V - dead11 sobra sua própna orgamzação, ela
borando seu reg1mento Interno; 

VI - f1scal1zar a adminiStração do Fundo. po
dendo soi!Cttar 1nfonnações sobre qUIIJSquer atas ad
mniS!ratiVOS, 

VIl - diVU•gar, no Di6rio Oficial da União, to
das as deciSões protendas pelo Conselho, bem 
como as contas do Fubra e os respec!IVOS pareceres 
emttldos. 

VIII - publiCar relatono anual detalhado de 
suas ahv1dades e resultados. 

IX - deflmr sobre a apliCação das diSpombilida
des transtt6nas de caoca do fundo; 

X - deliberar sobre outros assuntos de mteras
se do PRM e do Fubra 

Ar!. s• ~rã ao M1n1S!éno da Fazenda as ta
refas lecniCCHldm111S!rabvas relabvas à gastiio do 
PRM e as despasas relabvas a •1!1lfantação do Fubra. 

Ar\. 9" o Sanco do Bras•l SIA funcionara como 
agente finance1ro do Fubra. 

Art. 1 O. São condiÇões para a obtenção de f•
nanc~&memo ou de repasse de recursos do Fubra. 

I - o comprom1sso de implementação na unida
de da Federação raceptora do 11111estmento do PRM, 
através de legiSlação específica; 

11 - a comprovação de atendimento tios requiSo
tos estabelecidos na Le• de Orgamzação e AssiS!ên
CIB Social - LOAS. 

Paragrafo uniCO A del•niÇAo dos prqetos que 
terão praferénclll na l1beração dOS recursos do fundo 
será fetta pelo Cofubra. 

Art. 11. Os racuiSOS do Fubra Integrarão o or
çamento da segundada soc1al, na fonna da legiSla
ção perbnente. 

Art. 12 O Poder ExecutiVO regulamentará esla 
let, no prazo de 60 (sassenta) dias de sua publcação. 

Art. 13 Esta Le• entra em VIgor na data de sua 
publiCação 

Ar!. 14 ReYOgiiiTHI8 as disposlçiies arn conbáno. 

Justiflcllçilo 

"Todo 1ndtv1duo nssce no mundo com 
um legílrmo direito a uma C8l1a forma da 
proprredade ou seu equNBiante. • 

~PaiM 
"Agranan Jusbçe", 1795 

O prof810 de La ora apresMI!ado ena o Fundo 
Brasil de Cldadanlll - FUBRA, desbnado a finanCiar 
o pagamento de uma renda mínma a todos os cida
dãos brasileiros IIIICI8lldo-se por aqueles que nio 
dispõem de recursos sufiCientes para ter uma ex•s
tênc•a d•gna 

O fundo base1a-se no pnncíp10, defendido, den
tre outros, por Thomas Pa1ne, de que todos os ada
dãos de um pa1s devem ter d1retto ao usufruto da n
queza nac10nal 
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A palllr desse p1V1Crpro. propõe-se que o Fubra 
S8f8 consbiUido por parcela dos bens, drreltoS e ati• 
vos pe-nte 11. Unrlo. ou S8f8, a todos os brasrlet· 
ros. Assm, além das dotações orçamentánas espe
cllrcas. o Fundo deve ser constrtuido, pnmordralme"" 
te, por ações de -rs; crédrtos, drrartos e renda 
de 1m6vels da Unllo; bem como parcela das receita$ 
onundas das pnvatiZIIÇÕeS. das concessões e pen
I'TliSS6es de prastaçio de sennços pubhcos e das 
concessões de drraltoS de exploração do subsolo 

A odél8 de que todos os Cidadãos comparltlhem 
a nqueza for poste em prátiCa, em 1976, no estadll 
amencano do Alasca. O entlo governador, Jay llam
mond, prop6s a Assembléia LegrslatiV& do Estado 
uma emenda consbllle1011111. na qual pelo manas 
25% (50% em 1980) de toda a racerta doS I'GJtl.._ 
sobra a exploração de recursos naturaiS sena desti
nada a um fundo CUJOS lucros ravertenam em benefi
Cio de todos OS SIIUS habrtantes 

O Fundo pennanente do Alaslca que era de 
US$1 bilhão, em 1980, passou para US$21,5 
b1lh6es, em 1997, concedendo a todo o cidadão um 
diVIdendo que alcenÇiou o valor de US$1.296,00 
anu&IS 0 por11ó110 de lnve&tlmentos do Fundo, em 
30 de 1unho de 11194, encontra-se alocado da .._ 
gu1nte manetra: 55% em rnvestrmemos de renda 
lrxa. 26% em títulos dos EUA. 12% em açiies de 
empresas rntemacronars e 7% em empraendrrnen
tos rmob1lrános. 

• Ao poupar uma parte da nqueza petrolífera do 
Alasca. ao proteger seu valor no longo prazo e ao ln
vesti-lo para que os retemos se111m utdiZBdos de 
acordo com a decrsio da legislatura. a cada ano, os 
alascenos encontraram urna mane11a de converter 
um recurso não-renovável (petróleo) em um recuiBO 
complalameme ranovével (eç6es frnancarras que 
produzem renda)" (Aiaska Pennanem Fund, 1994 
Annual Report, p. 4). 

O Programa de Renda Min1ma, por seu turno, 
VIBII propoc~ar meros para que todas as lemr118S •te
nham recursos suficoeutes para que suas cnançlas, 
sobretudo na lama et4na de 7 a 14 anos. posaem 
freqüentar a escola, ao 1nvés de serem Instada&, 
praoocemente, a trabalhar no mero rural ou urblno, 
rnclusrve em aiMdades marg1nars como o tráfico· de 
drogas e a pros!ltuiÇAo. 

O obfelrvo de longe prazo e que esse Protra
ma. expandido em sua cObertura de acordo com o 
progresso econõmrco da Nação. possa VIr a garant11, 
no futuro, uma renda m1nrma de sobrevrvêncl8 a 
cada cidadão brasrletro 

Assrm, a tocalrzação dos recursos do fundo 
para o atendrmemo dos cidadãos ma1s carentes é a 
pnmetra etapa de um PfO!Sio que venha a ser gra
dualmeme amplrado ate sua umversalrzação. 

Nesse contexto. propõe-se o apnmoramemo 
gradual do Programa de Renda Mrmrna, o que so é 
possível com o suporte f1nanca1ro a ser garantido 
pelo Fundo Brasn de Cldadama- FUBRA 

Assim. a 1nstrtução do fundo em questlio eslá 
mlniiSICBmeme vrnculada 11. arnplração graduei do 
programa, sendo. poiS, fundamental p111a garantir 
venladeora cldadanl& a cada rntegrante da populaçlo 
brasrleira 

Tendo em VISta o negava! alcance soaal das me-
didas propostas. SOIIcllo o apooo dos *- cor rgr IS 

tas para a aprovação do preseme pfCIIIIO de ta. 
Sala das Sessões. 17 de abnl de 1998. -

Edullrclo Suplicy, Senador. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1998 

Art. 176. .. .................................................. . 
§ 1• A pesqursa e a lavra de recursos m1ne1B1& 

e o aprovertamemo dos potencrars a que se relere o 
ceput deste artigo somente poderão ser efetuados 
mediante autonzação ou concessão da Unrão, no rn
tereese nacronal. por brasderros ou empresa brasllrlt
ra de caprtal nacronal, na fomra da ler, que estabete
cerá as condJÇ6es aspeciiiC&s quando essas a!Mda
dea se desenvolverem em faoca de fromerra ou ter
ras rndrganas. 

An. 1n ............................................ .. 
I - a pesqursa e a lavra das jiiZidas de petróleo 

e gés natural e outros hidrocarbonetos llurdos; 
li - a rellnaçllo do pellóleo naaonal,ou -.nga.o, 
III - a 111!p011açio e exportação dos produtos e 

denvados básicos resultantes das a!IVldades pi8VIS· 
11111 riOS IIICISOS anteiiORIS; 

IV - o transporte rnaribmo do petróleo bruto lle 
ongem nacronal ou de denvados basiCOS de petróleo 
produZidos no Pais, bem assrm o transporte, por 
mero de conduto, de petróleo bruto, seus denvados 
e gés natural de qualquer ongem, 

(As Comissões de ConstituiÇão. Justi
ça e Cldadan~a, de Assuntos SoctaiS, e de 
Assuntos Económicos. cabendo a esta ulll· 
ma a deciSão tennma!IVa ) 
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Ata da 331 Sessão Não Deliberativa, 
em 23 de abril de 1998 

41 Sessão Legislativa Ordinária da SQI! Legislatura 

Presidência dos Srs.: Geraldo Melo, Ronaldo Cunha Lima e Carlos Patrocfnio. 

(IIIICia-se a saBão .ts 10 horas) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Declaro 
aberta a sassão. 

Sob a protação de Deus, llliCIBmos nossos Ira· 
balhoS. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo ) - A Pre
sidência recebeu, do Governo do Estado da M1nas 
Genus. o Ollao n• 1081'98, na ongam. de 14 do cor
rante, encanunhando documentação referente ao 1&1· 
Ião de Letras Financeiras do Tasouro de M1nas Ge
raiS em subsbtuiÇão aos títulos vencidos em 1" da 
abril da 1998. 

O exped~ente, anexado ao processado do Pro
J810 da Resolução n• 165, de 1997, VBI à Comissão 
de Assuntos EconàmiCOS. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Encon
tra..a na casa o Sr. José Welllngton Roberto, SU· 

plante convocadO da representação do Estado da 
Paralbe, em VIrtude do laJeamento do blular, Sena· 
dor Humberto Lucena 

S. Ex" encamnhou à Mesa o diploma que selá 
publicado na forma Alglmental, e também os demaiS 
documentos BXIgldos por 1&1. 

É o sagu1nte o d1ploma encamnhado 

Justiça Eleitoral do Estado da Paraíba 
Tribunal Regional Eleitoral 

DIPLOMA 
O Tribunal Reg1011al Eleuoral do EsttJdo da Pal'tliba, 

no ..,. rh nuu '""ÕIIofÔU kl"ü, co..,r.r. 0 p,., .. ,.,. dopilnr&o rJ. 1° SUPLENTE DE SENADOR 

~ldt•t•l ftft 03 ã OUTUBRO 

19 lU, tendD obtido 415.!1110 

rh """""' com o ,.,.ráro-Jo """"'do ,..,.,.. 2/S, do Cód~ 
' . ) 

JOÃO PESSOA I 15 lk qEZEMBRO 

' ' . / 
·, \tjrt"B.._[-(._1\ }111, 

o-..,.,-~ 

I ' I ;,,,.{.r-
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• O SR. PRESIDENTE (Garaldo Melo)- DeBigno 
com ssiio, formada pelos em1nentes Senaclcl.- Ro
naldo Cunha Lima, Ney Sueaauna e Jelfeosm~ Pé
nss, para conduzor S. Exa. ao plenário do Senado, a 
fim de plaslar o cornpoornao ragomental. 

Tratando-se da posse de um novo repre
sentante da Bancada do Estado da Paraíba, COfMdo 
o nobre Senador Ronaldo Cunha I.Jma a presodor a 
C811111Ôill8 de posse. 

o Sr. GaraJdo Me/o, 1° Vice-P-'den
te, deixa a cadeira da pnJaldlnaa, que 4i 
ocupada pelo Sr. Ronsklo Cunha Luna, 1• 
Sectelálio. 

(0 SBnlldor José Welltngton RobtllfrJ ., 
oonduZido ao plenálio e presta, JUifiO 11 
Mesa. o Mil COfi'P1)Inisso Os,...,_ cJe.. 
lllrio ,.,.,_,da pé.} 

O SR. PRESIDENTE CRonaldo Cunha Lima)
Salocdo que o Sr. José Walbngton Roberto p-., o 
juramento da praxe. 

O SR. JOSé WEWNGTON ROBERTO 
(PMDB - PB) - "Pnmalo guanlar a ConstiiUiçiiD Fe
dand e as leo& do Pala, d 11 1 ip6'lhar fiai e la 'memla o 
nalllldo de Sanador que o povo me conlenu, e _.. 
l8nlar a uriiio, a llllagridada e a 1ndepet odêo ICI8 do ara. 
rlll'. 

Sobra a mesa. comunocaçio que aer6 Ioda pelo 
Sr. 1° Secr8t4rio em ex&fCiao, Senador Ney Suas· 
auna. 

É roda a aegumta: 

Em 23 de abnC da 1998 
Senhor Pnssldenle, 
Tenho a honra de comunlCBr a Vosea Excelên

coa à vosta do dosposto no IIII. 7" do Regtmento Inter
no. que, aaaumndo 118818 data a rapraaanlliÇiio do 
Eslado da Paraíba, em IUialiluiÇio ao Senador 
Humberto Lucena, adolareo o nome parlamentar 
abaixO consignado e Integrarei a bancada do PMDB. 

Atencoosas S81Jda9ões. 

' / 
/..., ~...-""""--=----. 
~ ' 

/ 
Nome parCamentar: Welllnglan Ra lz rtD. 

o Sr. Ronaltlo CUnha I.Jm8, t• Secl&
tdno, diNica 8 cadaml da pre&ltlllnaa, que 11 
ocupada pelo Sr. Geraldo Melo. 1• VIC8-Pre
tlldenls. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A co
munocação que acaba da ser hda VIII à publlceçlo. 

O SR. PRI!SIIJENn (Ronaldo Cunha Luna) - Sobra a -. raquanrnen1aa que aerão lidas 
DeclaJO ~. como Senador da Rapúbi!C8, 11 pelo Sr. 1• Secnlléno, Sanador Ronaklo Cunha 
nobre Sr. José Welllngton Roberto, que, a palbr dai.. Urna. 

Sio lidas os segwnlas: 

~ Requeremos, na Eorma reg~mental, as seguintes homena-

~lo fale~mento do ~ Jo-<:~.Jih ~~ ~..,;"4-i_JQ P 

.LJ'~~~:nserçio em ata de um voto de profundo pesar; 

~ b) apresentação de condolências i famllia e ao Estad 

jll r1 d.ot.. .e... A. i • 
• c) seJa obser~ado um ~n~to de silêncio em sua memôria. 

tt.tJx.u~~ ...... ~~-·~."15~ ~ --~~~· 

.~.· ~~~ ~~ 
& "' :i? , - .. ~.'t" 
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REQUERIMENTO H!! 257, DE 1998 

Pelo falecimento do Deputado Luis Eduardo Magalhães, requeremos, 
nos tennos do art. 218 do Regimento Interno e de acordo com as tradições 
da Casa, as segumtes homenagens: 

a) inserção em ata de voto de profundo pesar; 
b) apresentação de condolências à famllia e ao Estadoçla &f..., aj 
c) levantamento da sessão. 

Sala das Sessões, 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esses 
requenmentos dependem de votação, em CUJO ence· 
:nonhamento poderão fazer uso da palavra os Srs. 
Senadoras que o dese1arem 

O SR. ROIIEU TUMA (PFL·SP) - Sr Preso· 
dente, peço a palavra para encammhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra a V. Ex" 

O SR. ROIIEU TVIIA (PFL..SP Para encarm
nhar. Sem revosão do orador.)- Sr. Presidente, s.-s. 
e Srs. Senadores, eu consultava o Senador José 
Samey sobra se devena fazer o encamonhamento. 
porque craoo que. nesta hora, o solêncoo doz maos que 
qualquer palavra. Este encamonhamento, em tese. 
será desnecessano; o requenmento será aprovado. 
sem diMda alguma, por unammodade 

Eu me permtona ler uma mensagem de D Lu· 
cas Morena Neves. publocada hoJB no JOrnal O Glo
bo, em que é lena referênaa à perda do nosso que· 
ndo Luos Eduardo, folho do nosso Presodente D Lu
cas, Presodente da CNBB, doz o seguonte 

"Posso omagonar a dor de dona Arlelte e 
do Senador AntoniO Caofos Magalhães, que t>
nha em Luis Eduardo um folho aletuoso e um 

de abl"il de 1998. 

L l 

' 

homem de grande prOJBÇão. apesar de sua 
JUYIIntude. Quero manifestar mnhe profunda 
sohdanedade com eles pela perda orrapará· 
vai. O BraSil perda um polibco que Já havia 
dado ~ de so ao Pais e que podena 
ter dado maos. ~ que priiCISBYB, 18C0r· 
ria a ele para con'- metoor os proJ8Ios 
em bamilaçio na CAmara dos Deputados. • 

A jomahsla Minam Ledlo esaaveu o 
seguonte artigo: 

"A -'8 elo futuro 
Lula Eduardo Magalhias era um so

nho Do pao, da Bahia e do rnaoor Parbdo da 
CArnara. Era um pro)8fo dos liberais, do 
mercado, de vastos seg~ da economia 
que voam nele um representante perfeito do 
Brasol reformado. modemoo e integrado ao 
mundo. Os planos foram encenados com 
brutalidade O Brasil ficou maos ncerto, com 
um cenáno maos turvo. Alguns lideras quan· 
do momsm levam pane da Hostóna Ele la· 
vou parte do futuro". 

Dozoa eu que o destono too cruel, que a onversão 
cronológoca da VIda é cruel. Mas, como bem lembrou 
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um membro do meu gabinete, os daslgnJOS da Deus 
nunca são cruéis, são séblos. Quando alguém parda· 
um filho, todos onunoa para que não aconteça o 
mesmo conosco No entanto, ela nossa fe vem a car
-da que Deus sabe o que faz. 

Onunos para que o Senador AntoniO Carlos 
Magalhães procura vencer essa momento de tanta 
advei'Sidade e conbnue a sua carn1nhada a serviÇO 
do País. Que Deus o 1lununa a o aJuda a atravessar 
-grande ddiculdade. 

Sou fawrável llllalramente a aprovação do re
quenmeniD. 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFl-MG) -
Sr. PI8Bidenta, paço a palavta para encarronhar a 
valaÇão da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavJa ao nobre Senador Francel1no Pere•ra 

O SR. FRANCELI'IO PEREIRA (PFL-MGi 
Para encamnhar. Sem nMSão do orador.) -Sr p,.. 
Sldent8, Sr"s. a Sra. Senadores, aem diMda, esta é 
a dec 'c ni8IS dillcil do Senado ela RepubiiCB NiO 
diMma lavar orador, mas apenas uma manifesta· 
çio de apiOVBÇio ao raquenmento, por me10 do s•· 
llnclo, em homenagem a Luis Eduardo Magalhães. 

Pademos um grande Líder. Desde logo, trans· 
nllllllllilinloc-• ê sua famlha a ao seu pa1 o nosso abraço 
de COI idolluaas, de tnat.za e de dor e, ao mesmo 
tampo, de esperança no futuro ela Batua e do BrasiL 
Eslamas aqu~ ern nome do Partido ela Frame Libe
ral, para tranamdir ao companhetro e correl'!110nano 
a dor mansa que desola nosso ooração a aumenta 
BII1Cia ,_ as nossas rasponsabolldades paranta o 
futuro. 

O SR. RONALDO CUNHA UIIA (PMDB-PB) -
Sr. Pl88idente, paço a palavta para encammhar a 
m&Nna. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavJa a V. Ex". 

O SR. RONALDO CUNHA UIIA (PMDB-PB. 
P- encaminhar. Sem nMSio do orador.)- Sr. Pre
aldenla, Sr"s. e Sra. Senadoras, eu VI, os me,. 
olhos viram os MUB olhos chorando. Eu VI, a rronha 
alma viu a-alna am prantos. Eu VI, meu coraçiO 
VIII o _, ooraçAo am pedaços. Para usar a expres
são ....-na. todos nós VI~ a sua dor choran
do. O pa1 diante do filho morto, e nos a nos 1n~ 
gar quam haVIB momdo ma•: o filho da olhos fecha
doa ou o pa1 com o coniÇão com chagas abertas. EU 
VI, todos nós VImos o Bras11 diante da uma eaparan· 
ça morta Nós VImos, todos nós v•mos oomo que o 
luluro sendo Jnlenompido. Nós VImos e partlclplllliOS 
dessa dor, e é por 1880 que a ela ma aSSOCIO, no tas-

temunho de souoanedade ao pa1, no preito de sau
dada ao filho, ~arque se. da um lado, o Brasil Jnt81ro 
lamenta a mone de um L1der de outro, esse Líder é 
filho de um homem que parece. nesse Instante, tam
bém oom o coração pan•do. com a alma em prantos, 
chorar a sua dor 

A m1nha palavra de solldanedada ao pa1 que 
solre, ao filho que mane, o testenwnho de apoiO à 
memfastação aesta casa. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Biaca/PT-SP)
Sr. Presidente, peço a palavra para encamnhar. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Conce
do a palavr;: ao Sanador Eduarda Supllcy. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocoiPT.SP. Pai& 
encamnhar Sem revJSâo do orador.) - Sr. PJwideute, 
Sanador Gel&ldo Mela. Sr"s e Srs. Senadores, corno 
LICier do Partido doa Trabalhadores e Udar do Bloco 
ela Oposição externo nosso wubJ '*" 110 da pesar ao 
Senador AntoniO Carias Magalhães, Pi8Sideo11e do Se
nado e do Congresso. e a toda a sua lamiia pala par
ela desse extraord•náno homem publico, seu Ilho, o 
Depulado Luís Eduardo Magalhles. 

Todos nos Senadores IIVemoa a oportunidade 
da testemunhar o amor do pa1 Antonio Carlos por 
seu filho Lu1s Eduardo Freqúentamente, durante as 
nossas sessões, o Deputado Luís Eduardo aqu, 
carnpareciB sempre que haviB um •ntervalo ou al
gum momento em que S Ex" pudesse dalxar a aes
sio da Cãmara. antas como Presldante, mais 18C8A
te.....te como L1der da Governo naquela Casa. VI• 
mos que o Deputada aqu• chegava. dizia uma paJa
vta ao pa1, às vezes uma mensagem ·~ ao
bre os dest1nos do Pais. sobre o que se p va na 
CAmara ou no Senado. Essas palavras sempl8 

aram acompanhadas da um abraço ao pa1. ~lassas 
oportunidades, o Deputado LUIS Eduardo nos dlngia 
um cumpnmento, um aceno. o que caractenzava .. 
cortesiB, a forma c•viiiZBda e llll8mplar de _, as 
passoas, •nclusiVI! nós, ela OposiÇão 

Em dlélogo com n08S08 companheiros Deputa
doa FederaiS do PT e de outros Patlldoa de epo.;. 
çio, inclusiVe com a Deputada Marta Suplicy, rrontw. 
rnulhar, Deputado José Geno1no e tantos outro& fi
cou claro que sempre pu~ coniJBr na palavJa 
dada pelo Deputado LUIS Eduardo. Por essa razio 
ele se engrandeceu, assurmndo postos tão Importan
tes: L1der do PFL. Pres1dente da CAmara, Lidar do 
Governo 

S Ex• t1nha energJB, clareza para expor as 
1dé1BS em que acreditava Era extremamente assel'b
vo, mas gostava de ouw também as JdéJBS qua a 
OposiÇão apresentava Eslive em seu gabinete algu-
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mas vezes e pude conslatar que ela tinha prazer em 
conversar, em ouw. Certo dra, d1sse a ele que gos· 
tana de expor uma eles proposiÇÕes que sempre de
lendo o Programa de Gal8nh8 de Renda Mín1ma. 
Ouv1u-me com atenção Ao ténn1no, d1sse-me que 
era favo~avel à proposiÇão TIVe conhecimento, por 
um dos membros da D11ação Nacl0f181 do PFL, o pu
bllcllario Mauro Salles, que, graças a essa com
preensão de Luís Eduardo, o PFL msenu no seu 
novo documento "Uma Políbca Social para o Bras1l", 
a IBCOITiendação de uma renda mín1ma em tennos 
nBCIOnaiS. 

Pudemos todos compreender a dor, o sotn
mento do Presidente AntoniO Carlos Magalhães, de 
sua esposa, de seus filhos e filhas Queremos dizer 
que, no nosso entender, se a sua carre1ra 101 Inter
rompida por essa fatalidade, por outro lado, certa
mente a sua v1da seMrá de exemplo para tantos 
brasileiros. 

Podenamos até lazer um paralelo com o lute
bOI. No Brasil, um exlraordiiVInO número de pessoas 
sabem 109Br futebol BlliC8paorralmente. Trata-se de 
um eXInlord1náno celeiro de craques. Quando pen
samos em como sena dlfial substrtu11 um Pelé, vêm 
outros, como Ronaldinho, Romano e tantos outros. 
Queora Deus que também na VIda politiCa 8818 as
Sim. Lu1s Eduardo to1 um extraord1náno politiCO. Que 
o seu exemplo s11va de 11SPiraçâo pa18 outros 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES)- Sr Presi
dente, peço a palavra pa13 encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Conce
do a palavra ao Senador Elao Alvares. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Para enca
minhar a votação. Sem rev~são do orador.) - Sr Pre
sidenta, Sr"s e Sns. Senadores, como L1der do Go
verno, neste momento, laço uma colocaÇio que JUl
go da mBJS aba 1rnportâncra. 

O Bras1l leve momentos de multa dor nesses 
últimos d1as. Perdemos o nossc quando 'iumberto 
Lucena, que fo1 um companheiro exemplar; parda
mos o M1mstro SérgiO Moita, que, IndiscutiVelmen
te, no contunto do Governo, era uma figul8 estelar, 
e, de urna rnane1ra tão mesperada. perdemos 
aquele que lndiSCUIIYBirnente, dentro do meu Parti
do e nessa constelação do Congresso, el8 uma 
das f1guras ma1s bnlhantes o 1ovem Lu1s Eduardo 
Magalhães 

• • Luís Eduardo era um predestinado. Desde os 
pnme1ros momentos, JOvem a1nda, Ingressando na 
politiCa barana, ele deixou claro que não sena na 
sua VIda polítiCa o filho do grande politico Anton1o 
Certos Magalhães Assum1u papel piÓpno. luz pró-

pna, lançou lderas que passamm a ser repetidas, 
porque, na verdade, demonstravam a presença de 
um líder eqUilibrado e detenn1nado E maiS awltou 
amda o trabalho de LUis Eduardo quando, na Presl
dêncra da Cãrnara dos Deputados, soube conduz1-la 
melhor do que nmguém, com expenêncla, aiiiYBz e, 
ac1ma de tudo. delenn1nação 

IdentifiCadO com o processo de reformas, Luís 
Eduardo em nenhum momento vacilou, diríamos mes
mo que fo1 a sua partiCipação cada vez IT1IIl!l afirmaiiYa 
que fez com que os pro(elos da retonna avançassem 
na Cãmara dos Deputados E, neste momento que CD

maçam a surgi!" dações poli!ICas, conclusões. é preciSO 
destacar que o Senado da RepúbliCa sempra SOUbe 
dar ao Governo o seu ~~po~o; fo1 a ClOI11I8Iln ICIB dos 
meus em1nentes colegas Senadores. a dediCBÇio dos 
l.Jderes, os trabalhos do PreSJdenle Samey e do Presi
dente Anton., Carlos Magallies que colOCaram o Se
nado em uma posiÇão I"IY8f8Y1!I no que diZ raspado a 
ratormas. A coufinuar tal alirmabva estã o falo de es
tannos nos encamnhando para votar o tex1o da rada.
ção da Ratonna Admnstrabva, prabcan1er"le encer
rando o ado doS nossos trabalhos. 

Na Cêmara, a Slluaçâo é diferente, e o é pela 
sua própria tonnação. de urna Casa que busca Inter
pretar a vontade popular. A11, Luís Eduardo teve urna 
atuação 1ntensa. firme, VIgorosa. 

Como Lidar, posso d1zer, após urna coiiYIYên
Cia de três anos e m8IO com o Presidente Femando 
Hennque Csrdoso: n1nguém melhor do que Luis 
Eduardo Magalhães pa18 Interpretar o pensamento 
de Sua Excelêncra LogiCamente, a liderança é do 
Presidente da República, mas o líder que fala e age 
em seu nome - como toi o caso de Luís Eduardo 
Magathies - tem que ser um 1ntérpreta fiel e correto 
eles posturas e pensamentos do Governo. Nisso mn
guém suparou Luís Eduardo 

A propósrto d1sso - é 1mportante nos reportar
mos ao pronuncl8mento do em1nente Líder do Blo
co da OposiÇão, Eduardo Supllcy -. é prectso di
zer que Luis Eduardo sempre ag1u de uma fonna 
notável sob o pnsma da política· ag1u em favor das 
posições do Governo, mas teve uma dignidade m
vulgar ao dl81ogar com a OposiÇão Todos senti
mos essa parda - co:no o Senador Supllcy, que 
estava bastante emocionado-, poiS ele não f1cou 
apanas cn-cunscnto à sua ação de politico: avan
çou ma1s a1nda e mostrou a todos nós a densidade 
humana que o transfonnou em uma pessoa IndiS
pensável entre todos aqueles que, de uma fonna 
ou de outra, exerc1tam a pohi1C8 voltada pal8 o de
senvolvimento do País 
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Aqu1 ha do1s pontos que prac1sam ser ressal
tados A perda de Lu1s Eduardo Magalhães abnge 
todos nos. at1nge lodos aqueles que se acostuma
ram a vê-lo sempre com aquela JOVIalidade que lhe 
era caracte.,st1ca, sempre com aquele espmto de 
trazer para Junto de SI as melhores 1dé1as. os me
lhores Integrantes desta Casa No entanto, não po
demos obscurecer a dor. a profunda dor que neste 
momento ahnge AntoniO Carlos Magalhães- esse 
Anton1o Carlos Magalhães que, hOJe, na politiCa 
brasileira, e um m1sto de mllo e de homem publiCO 
1nvulgar. 

AntoniO Carlos Magalhães e a f1gura polêmq 
que todos conhecemos. que d1z sempre com muda 
s1ncendade aqu1lo que pensa e que. as vezes. aos 
olhos dos outros, pansce uma f1gura Inflexível Mas, 
na 1nbmdade da relação pa1 e f1lho, Antonio Carlos 
não hnha amor por Luis Eduardo· 11nha pa1xão. 
Quem coiMVe com S. EJCI sabe multo bem que. nos 
seus olhos, acendl8-se sempre uma chama de VIda 
quando Luis Eduardo falava. 

Na 1nt11ndede entre AntoniO Carlos e Luis 
Eduardo era d~ICII saber quem se excedl8 ma1s em 
ternura, afeto e adrrlraçio. se era o pa1 ou o filho. 
Eles faz1am até um expediBnle mudo própno das 
~s pnv.Jegllldas em melena de conv.vênc~a: 
davam-se o luxo, perante outras pessoas, de dispen
sar um ao outro um tratamento respe1toso era o Se
nador e o Deputado Na verdade. era uma mane11a 
de não deixar mudo VISIVBI o senbmento de amor ...,_ 
bre o qual lhes falei há pouco. sentimento que, na 
verdade. não era amor era pau<ão 

Luis Eduardo - lmpos&IVBI esconder essa fato, 
n1nguém pode negá-lo sem ter a conv1cção de estar 
errando - era um p<O)IIIo de v1da, era o prolonga
mento de AntoniO Carlos Magalhães Consaente de 
seus setenta anos de Idade. AntoniO Carlos Magl!l
lhles VISualizava em Lu1s Eduardo o prosseguimen
to da sua propna VIda Às vezes, ate com muda ter
nura, d1Z1B que Luis Eduardo era ele, mas sem os 
defettos, apenas com as VIrtUdes. 

Ontem estivemos em Salvador PratiCamente 
toda a Casa também lé esteve Presencl8mos um 
quadro dos ma1s eiTIOCIOnBntes que J8 VI a aR1vez de 
AntoniO Carlos Magalhães em sua dor Ele teve uma 
conduta que deu a lodos a ceneza de que e um ho
mem tone. aR1vo Sam conter as lágnmas. mas com 
muda d1gmdade f01 ass1m que ele se portou d1ante 
de todos nos. AntoniO Carlos Magalhães era a Ima
gem da dor. mas uma dor delenn1nada por um senti
mento de realidade, do qual tenho certeza que ele 
não vao se afastar 

Eu d1na que o futuro para Anto1110 Carlos mor
reu, morreu na pessoa de Lu1s Eduardo. Mas Anto
nio Carlos Maga1nães a1nda tem mudo para dar ao 
Bras1l A 1magem do filho, o exemplo do filho, essa 
voz nac10nal que se formou e algo notável. Eu h hoJe 
todos os comentanos que se f1zeram sobre LuiS 
Eduardo e há uma unanm1dade naCIOnal a seu ras
pado Por ISSO d1go que AntoniO Carlos va1 encontrar 
na lembrança do l1lho urna eglde, a razão rna10r para 
voRar a esta Casa e aqu1 conbnuar, cada vez m&IS, 

adolando posturas em favor do povo bras1le1ro 

Faço este reg1stro como L1der do Governo no 
Senado, como membro do PFL Partido que 11nha. 
em Lu1s Eduardo Magalhães, a expectatiVa e a es
perança de um futuro pot1hco que podena, quem 
sabe. leva-lo a Presldêncl8 de Republica 

Falo como am1go e companheiro de Antonio 
Carlos Magalhães, condiÇão que assum nos úlbmos 
tempos ao pnvar. como OUVInte atento e permanen
te, com o PreSidente, na condiÇão de Lidar 

Vamos buscar foiÇBS - dentro da nossa sotlda
nedade. que é 1mensa, dentro da nossa dor, que a 
esta aRura JB começa a ser contida pelos contrafor
tes da razão - para que, quando AntoiiiO Carlos Ma
galhães retomar ao Senado, enconl18, no cannho 
das manifestações. na ternura da nossa amiZBde, 
respedo e admração, mot1vos rna1s do que suiiC..,.. 
tes para, como a ave fêmx, reencetar o seu vôo, v6o 
de hder e de comandante, e ter a certeza de que, 
com sua ação dentro do Congresso Nac101181, do Se
nado da RepubliCa, va1 conbnuar honrando cada vez 
ma1s a memona daquele 1ovem que hoJB se transfor
ma - conforme eu disse - em unammldade naciOnal. 

A fam1ha Magalhães as nossas condolêncl8s, o 
nosso sentimento, a nossa SOIKianedade Com o 
Congresso, do qual Luis Eduardo Magalhães foi 
urna das estrelas mBIS rutilantes e onde ele -
oportunidade de afirmar seus prediCados como par
lamentar e Presidente da Câmara, apenas podlemos 
assum11 um compromiSSO de ação e trabalho. 

Perdemos um grande líder, mas ficou, no fundo 
do coração e na COIISCiêiiCIB de cada wn de nós. o de
ver e a certeza de que vamos trabalhar decflcademente 
para que a 1rnagem de Luis Eduardo Magalhães pos
sa, cada vez maiS, no seu gesto de liderança. estar 
poasente nas deCisões do Congresso brasileiro, que 
devem ser acertadas, JUstas. SOCiaiS e, eu d1na, profun
damente Identificadas com o futuro do Brasil 

MUltO obngado 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Com a 
palavra o Senador Ney Suassuna 
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O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB Para en· 
camnhar a votação Sem revosão do orador ) - Sr. 
Presodente. Sr"s e Srs Senadores. os ullln10s doas 
tém sodo diBs de murta tnsteza para todos nos da 
classe pohtiCa deste Pais. 

Nós, da Paraíba, tiVemos uma perda ~rrepara
vel com o passamento do Senador Humberto Luce
na Mal nos recuperávamos, tovemos a perda do Mo· 
nostro Sergoo Motta, que, com onumeros serviÇOS 
prestados a este Pais. deiXOu toda a classe politiCa 
e, por que não dozer, todos os brasoleoros perplexos 

Mas perplexidade mesmo, Sr. Presodente. sen
tomenlo de fato foo a perda desse JOIIE!m de 43 anos 
de odade. com todo um futuro pela frente. uma car· 
reora orretocavel. Se,a da posiÇão do Governo ou da 
Oposoção, todos reconhecem os seus mentos e os 
grandes serviÇOS que prestou a esta Republica. 

Ontem, em Salvador, eram multo ma1s de 60 
FTIII pessoas. porque se renovavam as muttodões. 
Voamos o desespero no se10 do povo ba~~tno Milha· 
res de pessoas desesperadas choravam e se mano
testavam, sentondo realmente a perda daquele hder, 
que não era ba!Bflo, era nacoonal 

Na Fl'llnha oponlão, o que maiS caractenzava a 
caneora bnlhante de Luis Eduanlo Magalhães era o 
pulso que nnha, pvem, mas forme, a coerêncoa, a sene
dade com que assurTIIa os compromiSSOS, e. pnncl!lal· 
mente, a prudêriCIB e o coração. que era fabuloso 

Dou, onclusova, um depoomento do que estou di
zendo no doa em que tove um entrevero com o Preso
denle AntoniO Carlos Magalhães, encontre• LUis 
Eduardo Magalhães. Eu esperava que ele estovesse 
magoado comogo, mas ele veoo, abraçou-me e, antes 
que ele falasse algo, dosse-lhe que eu não tonha lodo 
culpa Ele então me dosse "Eu seo, conheço a mpe
tuosodade e a emoção do meu pao. Mas quero pedir· 
lhe desculpas e dozer que, maos cedo ou maiS tarde, 
papal vao fazer o mesmo' Realmente osso aconte
ceu. O que hOJe me Ioga a Antonoo Csr1os Magalhães 
é exalamente a admoração doante da humoldade que 
ele tem: quando toma uma posiÇão emocoonal, ele 
pondera E ISSO era exponencoado no folho, este bnha 
essa humildade, o que me fez admorá-lo cada vez 
maiS Estou dando esse depoomento, porque natural
mente um folho toma par1odo do pao sem doscut1r, mas 
ele ponderava cada coosa, cada acontecimento. e 
era extremamente racoonal nas atitudes pohi1C8s 
Isso faz com que o Brasil sonta essa perda de uma 
forma oncnvel 

Onlem, emocoonado, não só aquo. no Salão Ne
gro, mas lá, em Salvador, pensava comogo "Que 
pena que o Brasol perdeu um homem dessa enver-

gadural Sena com certeza. um Presrdente vrtonoso 
num futuro mu~o próxomo. • 

Quero me sohdanzar com esse requenmento 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Com a 

palavra o Senador Josaphat Mannho. 
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA Para 

encamonhar a votação. Sem reVIsãO do orador ) - Sr 
Presidente. Srs Senadores, a morte é sempre gera
dora de dor, aonda que em extensão ou ontensodade 
diferente A morte esperada, pela Idade avançada ou 
pela doença prolongada, prepara espintos e coraçõ
es para adnmo-la. A morte onesperada, porém, não 
permite que nonguem se prepare onbmamente para 
recebê-la. 

A morte de Luos Eduardo tem a brutalidade des· 
sa corcunstãncoa Aos 43 anos .de Idade é colhido em 
pleno vôo. fulmmendo-o, e, ao mesmo \en1!0. fulmi
nando a esperança de seu pao, Senador Antonio car
los Magalhães Nele, este concentrava seu Muro poh
IICO Dai a tnsteza com que o VImos no Salão Negro 
desta Casa a chorar a morte do filho Dao lambem o 
sentimento com que presenaamos a SOCiedade de 
Brasiloa, mas, sobretudo, o me10 polibco, representado 
por todas as forças politocas, debruçar-se sobre a uma 
lunerana que recolhia o JOIIBITIIKier falecido 

Jovem. 1a havoa sodo Deputado Estadual, Preso
denle da Assembleia no seu Estado: par11Copou da 
Assembléoa Nacoonal Constoluonte de 1988: )a haVIa 
sodo Deputado Federal por vánas legoslaturas, e Pre
sidente da Cãmara dos Deputados. Ocupava, no 
momento, a função de Loder do Governo Aprestava
se para conconer à eleoção de Governador, que não 
sara desresperto ao elertorado baoano se se dosser 
tranqullamenle vrtonosa. 

Era uma camllra politiCa em ascensão Tonha 
qualodades doversas r;!ilra conquostar novos postos. 
Possuoa para tanto até uma qualidade excepciOnal. 
era forme nas suas odeoas, porém tolerante com os 
adversános, maos do que tolerante, era o politiCO que 
exercrtava o doálogo, o bom doálogo democratiCO. Ao 
mesmo tempo em que sustentava seus pontos de 
viSta, negoc~ava, transogoa com a certeza do seu 
competidor de que a palavra que assumosse sena 
respeitada Era, assom, o homem vocaciOillldo para 
o exercocoo da voda pohtoca 

Com omensa tnsteza, todos o acompanhamos 
a partir do onstante em que too recolhodo a esta Casa 
para receber as homenagens de todas as correntes 
poiiiiCaS 

Quem acompanhou - como tantos aquo acom
panharam. e tove a oportunodade de fazé·lo - a che
gada do coopo do Deputado LUIS Eduardo Magalhã· 
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as, à Bahla ha de ter sentido a profunda tnsteza que 
abalou a SOCiedade bal8na Em pnmeoro lugar. não 
se há de esquecer o temvel encontro entre a parte 
da famoloa que daquo seguou e a que la estava. ven
do-se paos, !olhos e netos abraçando-se com enorme 
sentmenro de dor Tanto maos comovente a cena 
quanto se sentoa de lodos, como do povo baoano que 
cercava o amboente, que nonguém quena dozer adeus 
ao líder desaparaado 

Da Base Aérea de Salvador ao centro da coda
de, a Assembléta Legoslatova e ao cemneno, gente 
de Iodas as classes SOCI8os, de um lado e de outro 
das ruas. se acumulou. em solêncoo, para ver o lere
IrO passar. Na Assembléoa Legoslatova. todos voram o 
sentomento de dor que o povo ah mandestou, pas• 
sando doente da uma funerana, em !ola que não se 
esgotava. Como aquo, ali estavam lambem os adver
sários políticos. todos a acentuarem a onestoméVEII 
qualidade do combatente que, nas maos duras lutas. 
não perdoa o sentimento de que a boa polhoca se de· 
sanvolve no diálogo educado 

Da Asssmbléoa Legoslatova ao cermténo, não foo 
dM!Irsa a snuação Antes que o féretro chegasse ao 
seu recolhornento dehnnovo, mu~odão se encontrava 
diante dos portões do cemnéroo Chegou J8 ao anaí
tecer Eu VI, V. Ex' VIU, Sr Presidente Geraldo MeiG>. 
outros aquo voram: era um generalozado sentornento 
de dor Toda a socoedade baoana se mandestou Non
guém, naquele momento. cuodava de dovergêncoa po
llloca Cessou a controversoa. para que domonasse 
apenas o esponlo de fratemodade, o sentomento <!e 
soloderoedade humana. 

Pocler-SfHa pensar na morte de qualquer ll .. r 
polítiCO. normalmente, porem. não era de admnor-se 
que desaparecesse aos 43 anos de Idade o Deputa
do Luos Eduardo Magalhães 

Não tove oportullldade de manter com ele can
vovoo ontomo, até pela ddensnça de odade. Songular
mente, a politica. que tanto separa. e que dele me 
aproxomou Neta é que traçamos o convovoo e a esti
ma, que nos preservaram proxtmos ate o onstallte 
em que a morte o recolhe a outras onstãnctas Mas. 
nesse conviYIO, pude apurar exatameme as qualida
des do homem e do politiCO Luis Eduardo não enga
nava: Luís Eduardo não somulava soluções Era a !D
vem politico que adquonra cedo a expenêncoa sufo
coente para fazê-lo tratar todos os assuntos com se
nedade, e todos os polltocos. as que com ele dqjlo
gassem. com absoluto nsspeoto e soncendade Era 
por vezes onflexovel na mandestação da sua con""'
çãa. munas vezes o fez na Câmara dos Deputados 
Mas era por ogual compreensovo. cordoai e soncero no 

entendomento. Negocoava com franqueza e lealdade 
e. uma vez sua palavra assentaaa. o adversáno sa
boa que não havoa duvoda de seu cumpnmento 

Muno desse seu espírita nssu~ava. evidente
mente, da expenêncoa que conquiStou, desde ceda. 
como Deputado Estadual Muoto desse sentomento 
de franqueza era uma pro)eção herdada de seu pBI, 
o nobre Senador Antanoa Carlos Magalhães. Este 
mesmo costumava diZer que Luos Eduardo tmha as 
vntudes que lhe fanavam. Seguramente, Luís Eduar· 
do tonha muoto maos tacolodade de convover com o ad· 
versáno do que seu pao Por tudo osso, seguramente, 
e que se pode aozer que, com a morte do fdho, o PBI 
perdeu a seu futuro politiCO. Certamente que COnti
nuara a cumpnr os seus deveres de liderança Não 
há como duvodar-se. porem, de que, a partor desta 
hora. o Senador Antomo Carlos Magalhães perdeu 
aquele farol, aquela luz. aquela esperança que lhe 
olumoroava os passos nos destinos da polftlca. 

Sr Presidente, Srs. Senadores, e realmente 
Inste. extensamente lamemavel o que acaba de 
acontecer a VIda publoca brasdeora Pode omagnar
se. por osso mesmo. o sentmenta que atinge a Bahla 
neste onstante Por ela. também. é que estou nesta ln· 
buna Se em oome dela possa rnandestar algum senil· 
mento de agradecomenta a tudo quanto aquo se tem 
profendo, todos hão de omagonar ogualmeme a dor 
com que. neste momento. mamfesto a monha ontensa 
tnsteza pela morte de Luos Eduardo Magalhães 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao Senador Pedro Somon 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS Para enca
monhar a votação Sem revosão do orador.) - Sr Pra
sodente, Srs Senadores. não ha como deoxar de re
conhecer o ompacto, a dor e a tnsteza que tomou 
conte da voda polobea brasoleora Pnmeoro. com a 
morte do Monostro SergiO Motta, e, agora. com a mor
te do JCMSm Luos Eduardo Não há como deixar de 
reconhecer que a dor que percebamos no Pretlldan
te Fernando Hennque Cardoso e profunda, pcxque o 
siStema do seu Governo fOJ atongodo no seu imago. 

O Brasil onteoro sabl8. e a classe politica tam
bém. que Sel)ão era a amogo de todas as horas, o 
homem da absoluta Intimidade Era o seu •llllr ego, 
que falava aquilo que, no fundo. saboa que o Prest
dente gastana de dozer. Não ha dúvida de que, doa 
apos doa. conquostando um espaço, Luis Eduardo 
era. dentro do Governo. uma logura da maos absoluta 
conloança do Presidente 

Tove acasoão de falar com o Presodente Fernan
do Hennque ontem, roa Base Aérea. quando Sua Ex
cel.?ncoa regressava a Brasnoa depaos do sepuh-
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mento Sua ExcelênCia doZia aos seus Mmostros e a 
rnom, que ocasoonalmente estava ab, que tonha 
aprendido a amar e respertar Luis Eduardo desde 
quando. Mrnrstro da Fazenda, negocrava com o Con
gresso o Plano Real, e Lurs Eduardo era Lrder do 
PFL O PFL, que não rntegrava a base dO Governo 
na sua cúpula. o PFL. que. onclusrve,trnha restnções 
àquele momento No entanto, bnha sido dos mars 
lears, dos maos solldanos. no trabalho, ao emão Mr
nrstro da Fazenda. 

Falou Fernando Hennque que, com o passar 
do tempo, a amrzade for freando cada vez mars 
profunda. cada vez mars rntensa. Falava Fernando 
Hennque que, quando se cogitava a candodatura 
de Luis Eduardo a Vrce-Presrdente da Repúblrca -
ele era o candrdato que trnha a srmpatra de Fer
nando Hennque e. claro. do par -, Luis Eduardo 
procurou o Presrdente para lhe drzer que emendra 
as drlrculdades. os problemas, e que ele não ra ser 
candidato, não devra ser candrdato à Voce-Presrdên
cra. da Repúblrca. 

Contou FernandO Hennque uma sena de ges
tos e ações de Luis Eduardo, opostos aos de Sel)ão. 
Sel)ão ra para as manchetes, batra, drzra até desafo
ro e aJudava o Governo 

Chorar quandO VI FernandO Hennque. no Jor
nal Nacional, ler o brlhete do Se~ão, escnto ames 
de entrar na UTI, onde morreu. Era uma demonstra
ção fantástrca de cannho e amrzade. O homem, que 
sabra que ra morrer. pegou na caneta para escrever 
urna uHrma mensagem de homenagem e estimulo 
ao Presidente. "Comrnue' Vocé vao vencer Nada 
deve te abater!" 

O Luis Eduardo era drferente. não era de apa
recer. não era de bnlhar, não era de somar vrtona, 
mas era de fazer um prolundo trabalho de dráJogo e 
de entendrmento Pnmerro, corno Preslderrte da Câma
ra dos Deputados, depors, corno Líder dO Governo. 

Eu trnha uma adnuração murto profunda pelo 
Luis Eduardo, tanto que. quandO trve um debate 
com o Sr. Antonro Carlos Magalhães sobre a força 
do PFL no Governo e, lá pelas tantas, falar no Presr
dente da Câmara, sem Citar o nome. o Presrdeme 
cobrou de mrm que eu estava sendO rndelrcado. E 
eu, da tnbuna do Senado. drsse: "Se fur, for sem 
querer • E. da lnbuna do Senado. V Ex's devem se 
lembrar. faler da admrração. dO resperto, do cannho 
que eu trnha por aQuele JOvem E drzra o que todO 
mundo drz. que o quendo Senador Josaphat drsse 
agora. e que o propno Presrdenle do Congresso do
zra. refenndo-se ao frlho: "Ele tem qualidades que eu 
não lenho. mas não tem os defeitos que tenho" 

Na verdade, Lurs Eduardo era um homem 
que deve ser analisado em sua profundrdade. Arn
da não se fez o devrdo estudo do plano que ele, o 
Nelson Jobom então Deputado, o Mrro Terxerra, o 
Srgmannga Serxas, o José Genoino, velhos amr· 
gos, reunrdos permanentemente, traçaram e colo
caram no papel para recolocar a Câmara no seu 
lugar. Apresentaram propostas concretas, obJ&Ir
vas. de corno funcronar, corno combater a rmpunr
dade, como equacronar as questões de mars sene
dade e de mars alrvrdade no Congresso Nacronal e, 
basrcamente, na Câmara. 

Lurs Eduardo era homem para ISSO, para sen
tar com os lideres de todOs os parbdos e buscar 
esse debate e travar esse diálogo. Tinha a VIsão, na 
sua mocidade. que murtos de nos. velhos, não con
segurmos ter 

Num Brasrl corno este que ar está, com tantas 
rnJustrças. tanta fome. tantos erros, o que nós, de 
mãos dadas, podemos fazer e rrrlrnrtameme maror do 
que o que nos dMde E o que nos drvlde está tão 
longe na sede das pnondades, das exlgêncras do 
povo brasrlerro, que é ndrculo passannos o tampo 
todo bngando sobre questrunculas que nos drvrdem 
e não nos somarmos na grandeza que nos une. 

Lurs Eduardo era um desses homens: era um JO
vem que bnha essa vrsão. Ontem, vr que, desde o ve
lho DeputadO Santana, um cornunrsta tradrcronal -
alras, ontem fa a prrrr e.ra vez que não o VI usandO o 
seu terno de knho branco: estava de preto - até os 
marores adversanos da polftrca barana do Sr. Antonio 
Cartas bnham admrração e resperto pelo seu filio. 

Lembro-me que em uma reunrão, depois de toda 
aquela guena que havra sidO a elerção na Bahra. esta
va alr, nosso JOvaTI e quendo Deputado, e ers que apa
rece o Waldrr Puas, o mars tradicronal - drra - desafe. 
to de seu par. Ternr pelo que podena a:orrrecer. Mas 
os das se abraçaram e ficaram horas conversandO. 
drsc:ubndo, analisando, relatando fatos. Duas p C1IIS 
crvrfrzadas. Em nenhum momento se podana colocar 
em dúvrda o amor da Luís Eduardo pelo seu par, em 
nenhum momento se podena colocar em dúvrda o ran
cor do Waldrr por Arrtonro Cerlos; mas estavam ab 11&
batendo uma rrrfinrdade de questOes da Bahra e dO 
Congresso esquecrdos do restante. Luis EduaJdo saru 
prmerro, e eu, que sou grande amrgo da Waldrr, co
mentar "Estranhou-me essa amzade. - abraço fra
terno que vocês deram" E Waldrr me respondeu "Não 
ha corno não dar, Pedro. Esse rapaz é extraordrná
no E um homem equrhbrado, seno, drgno, coneto 
É um homem que tem grandeza nos seus aios E 
um homem que não tem preocupação com corsas 
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J>ll!!uenas" Depoos, dossa-me algo que nunca ma aa
quea: "Eu gosto dale. Eu gosto clale" _ Esse 8l1l o Luis 
EduaJdo 

Sr. Prasldenle, lembro-me que, quando o pai 
defendia o PrasodenclaiiSmo, Luís Eduardo andou 
COIIOSCO delet ldelldo o Parlarnantanamo pelo Brasd 
afora Fomos à Baha, ao ~ do Govemador 
AntoniO Carlos, a Luis Eduardo fo1 um dos que bateu 
boca com o seu pa1, deletidelldo o P~. 
dizei Ido que o 11111 ealava errado. F- rwc:ebidole 
com a maiOr flclalgu~a, mas o Sr. Antonio Carlos per• 
manacau lmne em suas poiiiÇ6es POIS o gun, linne 
no Parlamentansmo, too um dos que II'8IS clabalau e 
1'111118 reapondeu às teses do seu pa1. antio Gowlrna
dordaBaha. 

Disse bem o Senador Josap/lal Mannho· Luljl 
Eduardo Magalhães era tolaranla. era o homem ~ 
di61ogo, e bnha urna qualidade unlnime· a do racc:t
mear-nto. Todos nós, nlo por rrá..fé, às WWIII. 

~. outras -· por descuido; 'deora
rnoa da cumpnr alguns acoodos Mas Luis Eduanlb 
MagalhAes cumpna-os ngc110881118111. Todos raoci
nhaoam: Udar do PFL. Prasldenle da CAmara, Uder 
do Governo, o e~and .. - com ele 8l1l B11f111118 
cumpndo. Ele taza q.-tão da busQr o -nci
- aem lazer q~-ac, da Ckzer que havia ganhe
do. Não. Ele sempra diZia que as lJderança8 hawun 
chegado a um enlend1mento, 1810 é, sem denotados 
ou llllonoeos. Ainda que, no fundo, tosse o que ele 
quena, Luis Eduardo sempra dava uma c:harx» pala 
que o outro .,._com raspello e dlgrudade. 

D~g~~, com piOiuncla slfiCimdade, que A~ 
Carlos Jé perlencla a uma contrana que só éllfllllf+
da por aqueles que dela fazem pane. A eaea conlrll
na perlancem08 eu, s-ro Gomas, Waldir P1ras,, o 
a-GCIV'IImlldor AlcMJ Colaras. Penencen lOS a uma 
dranáhca conlnlna: a daql1alas a quem Deus deu a 
bam•lda rnégoa de lenlm enterrado um filho. Nlo 
h6 na VICia, por mms disuboras que se poiiB8. *'· 
por IIIIUS obatáculoa que ae tenha que -r. por 
IIIIIIB quedas que ae va11111 a aalrar, nada que ae 
ClClqllll1l a 1880. Aliá, 6 uma lei contrána à nalu111ZB. 
e nio consigo 81llallder 08 desígniOS da Deus quan
do um paliam que enl8rrar um fdho_ Eu - •m 
filho h6 doze anos - o Malauslnho tinha dez anos. 
FOI um IICidenla de automóvel. Naquela ~
de, eslava aqu1 em BrasDI&, pmque haviBrnoa rnlln
lado uma flsca•mçto na Mesa do Senado par.a la
giBinlr a chapa T ancradoiSarnay Como bnha o te
rwlo da Fnados, cada um de nós ficava dois diBs. 
Eu flq1181 no pnnam lm de semana. Acnlddo que, 
durante lodo aquele mandato, aquela lo1 o úniCO lm 

de semana que pennanac1 em Bras1ha. M1nha mu
lher, ao se duçr para a pra1a com os maus filhos, 
sohau um acidente, e morrau meu filho. Meu amgo 
Josaphat Mannho, prabcarnanle al1 morreu também 
mnha mulher. E vaidade que dois anos depoiS é 
que ela moneu, mas nunca - COIIad1nha - se per
dooU por estar guiando aquela cano e sau !Ilho ter 
falecido naquele IICidenle-

0 que AnloniO Carlos Magalhães ~ eu tam
bém gnl8l rnu- vezes: Por que nlo eu? Alceu eo. 
laJas, naquele hora, abraçou-ma, e, ant1os choran
do, me d8M algo que nunca 11111111 ma 8ai!IBCI' "Pe
dro, mau ll'mlo, eu 1e1 que essa dor tu nunca v .. 111q1-. como eu nunca IISqUtiCI a dor do meu filio 
que morreu afogado. O que vamos ap~endando é a 
COIIVMir com ela. ADIS pouoos, ela se tranalormaJá 
numa dor com saudada, numa dor com afalo, e, 
maa adiante entenderamos que nas IIIICOI1Inlranl 
em outra Vida". 

Por ISSO que, &qUI, talvez n~n~~uém mais do q .. 
eu entenda a dor de AntoniO Carlos Magalhies. Ele 
-e disee bem o quando Josaphat -, um homam com 
.-wa anos, cheiO de pon1ae de ...,_, com peda-
9011 de coração de 1101 no seu coraçio, um homam 
que o Senador Josephal Marinho conlava q .. , 
quando candidato a Governador - e Josaphal Mari
nho ao Senado-. ~todos os mM!Icos, man
dou-os às lavas a 118111 a fazer campanha -~ 
que a campanha era o medicamento que o renovava 
-, bnha naquele rapaz o seu orgulho. Va o rapaz ra
ceber 08 elogiOS que ele não raoabla, de grandeza, 
de beleza, do espírito aberto e lUdo maa. E ~ 
quiaasse ver o AntoniO Carlos feliZ bastava dizer ee
sas cc>~sas do seu filho. polqlllt 1880 o COIIIOVIIL 

Sim, ele deve lar senbdo. É claiO que é lncon
cebivellmag.,.r, agora, depois de lar, com uma gar
ra laniMbca. pe1'1118MC1do de pé, firma como um 
CIIMIIho. pnme110 aqu1 no Congnlsao, clepoa lá ra 
•seambléia, e, linalmenla, ali, na beira do túmulo, 
at6 com aq1 alas p~ exagecadoB do 
pedra e do pastor, que nio ~IIIi dinlilo; ela 
deve estar saciado; mas, quando acordar, hiMml de 
se perguntar: "E agora?". 

Meu amigo Josaphat Mallnho, V. Ex" daN: "O 
pai perdeu o seu futuro pollhco, perdeu o 18101, par
deu a luz". Senador Josaphal Mannho, mau quando 
pralessor e mestre. nlo 181- O falo de eu ser de
-ndenla de érabe, o Maklub. o esta escnto, os de
sígniOS da natureza. Nlo S8l Mas, às -· laniOS 
q .. expiiCIII' O 1.-pllcável. 

Com ralação a Luis Eduardo Magalhães, par.a
c:e-ma que cumpnu a sua masão. Ele bnha mula? 
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Tll\lla. Podia ser Governador? Era nomeado Gover
nador Era um candidato à PresJdêncJB da Repúbli
ca. e eu sempre dJZJa ISSO Semp~e diSse que, dessa 
geração de 40 anos, eu VIB no Luis Eduardo Maga
lhães, do PFL, no Ant6mo Bntto. do meu Partido, no 
Tasso Genro, do PT. os três pvans que haveriam de 
ter um encontro marcado com o destino daquJ a al
guns anos. Mas ISSO é tão pequeno se olharmos a 
Jtl'leiiSidão e a Infinidade que r&pl858nla o mundo 
que vem depoiS Sofro, lamento e não entendo por 
que Deus nos brou Luis Eduardo, mas temos que in
terpretar os desfgnJOS de Deus. 

E, dentro disso, meu bravo Josaphat Mannho, 
ontem, lá em Salvador, na Ida e na volta, ao lado da 
dor, do protesto, do choro, do lamento. da unanimi
dade do lamento pela morte, pela morte em s1, pelo 
..-&parado, pelo Jnoplno, a pergunta era uma só, era 
uma Interrogação com relação a AntoniO Carlos: o 
que ele fará? O que aoonteosni com ele? Uma outra 
unanimidade era a dor IIIOiente que ele estava sen
tindo. Será que ele V81 resJSbr? Seu coração bom
bardeado será que V81 resJSIIr? Acho que tá reBISIJu. 
Segundo, o que ele fará? 

Meu amgo, Senador Josaphat Mannho, acredi
to que lodos podJamos d1zer o seguinte: que Deus 
Jlum•ne a alma do Sr. Antomo Carlos, para que ele 
não coloque no seu cé~ebro o que disse o Senador 
Josephat Mannho "Perdeu o seu futuro polfbco, per
deu o seu farol, perdeu a sua luz". Até aqui, o Sr. 
AntoniO CarlOS 11nha e era a liderança. tinha uma 
perspecbVa que se protelava, o qua é natural, no seu 
filho, corno sua continuação. Isso faz parte da VIda. 
nós nos perpetuamos nos nossos filhos, que have
rão de segu1r e continuar De certe forma, achamos 
que não morramos. porque os nossos f1lhos fiCBITI 
para levar adiante, desde os nossos elementos fíSI
cos, até o nosso pensamento, a nossa hJSióna, a 
nossa filoso!J&, o nosso amor. Se ISSO aoonteceu, se 
o Presidente AntoniO CaJtos Magalhias, neste mo
mento, VIU isso sucumbir, ele tem um camlllho pela 
frente. e eu ouso dJZer ISso 

Quando morreu o meu filho, eu sucumbi. O Dr. 
Tancreclo Neves me convidou para vimos MmJSié
nos· PI'8VIdênaa, JustiÇa, Agncullura. Eram quatro 
Mlnisténos. Nlo aceda• Convidou-me para Uder do 
Governo. Acelle1 Quando chegue• na RBinha do 
Mar, na m1nha casa. o ambiente de tragédJB, m1nha 
mulher eXJgmdo todos os cannhos. eu diSSe que não 
quena ser MiniStro, que não sena M1n1stro, e fique• 
um mês por lá. Quando volte1, v1 que o cargo de LI
der do Governo tá estava ocupado, o escolhido era 
Femando Hennque Cardoso. D1sse. "O que aconte-

ceu?" Fui falar com"' Tancledo Neves. que foi duro 
com1go "01~ ,•edro, não esperava que você fi
zesse ,.. .. a fez com•go Eu o conv1de1 para você 
esr .l!r o que qu1sesse. É verdade que ofereci a 
Liderança do Govemo. po1s achava também Im
portante, porque fu1 Llder de Governo na democra
cJB. E o pessoal está acostumado a Líder do Go
vemo no reg1me nuUtar, em que o Líder do Gover
no não faz nada. Mas. no nosso governo, onde va1 
haver hberdade absoluta, onde haverá a Consti
tumte, o cargo de Lidar é Importante. Agora, se 
você qu1sesse acellar, que aceotesse, se quisesse 
ser MlnJslro, que fosse M1n1s1ro. Mas não faça o 
que você fez• "Mas o que foi que f1z?" A m1nha 
mulher, sem eu saber, l1nha telefonado para o Dr. 
Tancredo Neves e para Dr. Ulysses Gu1marães e 
11nha drto que eu 11nha f1cado murto chateado por
que não linha sido escolhido M1n1stro TermJnei 
sendo M1n1stro sem que~er. 

Estou contando esse JncJdente para d1zer o 
segu1nte: a forma através da qual supere~ a desgra
ça da morte do meu f1lho foi trabalhando 11!1QU&Ie 
MinJSténo da Agncultura, sem bnncadelra, vonte e 
quatro horas por dJB durante os sete d1as na sema
na; nortes e nortes sem dorm1r. Tinha que fazer 
qualquer coJSa, merJOS pensar. Tinha que fazer al
guma COISa para não parar, porque se eu paras
se... Nio acellava até a revolta 1ntema com ~ela
ção ao que 11nha acontecido. 

Quero dJZBr a V. Ex"s que não há dúvida de 
que hoJS há um VBZlO, poiS desapareceram o Sel]ão 
e o Luis Eduardo. É muliO difícil 1magmar alguém 
que subsbtua o Sel]ão. Quem convoveu com ele du
rante 30 anos? Quem esteve com ale na época do 
desterro, da dor? Quem o segu1u ao longo do tem
po? Quem tem o seu temperamento? Esse alguém 
nãoexJSie. 

Haw!rá um Uder na camara. mas não um Lidar 
que substitua Luis Eduardo. Não exJSiirá alguém que o 
subsblua até mesmo no seu papel, que, taMiz, fosse o 
m8IS mportante: o de fazer a hgação do P111S1darte 
Fernando Hennque Cardoso com AntoniO CaJios Ma
gaNes, de fazer aqudo ~ o Senador AntoniO Cartas 
dlZIIL Isso era do seu temperamento. S. Ex" é assm, e 
IWIIIUém pode 8XIQJr que B11J8 diferente. 

Ontem. na bass aéJe& de Salvador, o Presi
denta Fernando Hennque lembrava que Luis Eduar· 
do era quem taza a rJgaÇão entre o Presidente da 
RepúbJJCa e o PreSidente do Congresso NaCIOnal. 
Não hé quem o substiiUB nesse papal. 

Do ceroo do Pres1dente da República, dP pes
soas de sua confiança. além dos seus MinJStrt.~ e de 
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81.111 equipe, o Set)iio, o Luis Eduardo e o Senador 
-"-'10 C8rloB Magalhães eram peças das maiS om
porlllntes. Morreram o Sel)io e o Luos Edualdo, e o• 
ACM "astá a 11'1810 pau". Como dosse o Senador Jo
saphat Mannho, ISMiz. S. Ex" este!B sem futuro. 
poos pen1eu seu 111101, sua luz 

Sr. Presidente. o Senador Antonoo Carlos Ma· 
galhães se empenhou roo proj810 pollbco do seu fo· 
lho, o que é nonnal para todos os mortaiS. E ctaro 
que ISSO ~ com S. E><", porque seu folho era 
multo bnlhanle. Todos nós - o operároo que educa 
seu folho, o grande ~roo e o Llder polltoco -
que,.._ nos prqetar nos roossos hlhos Essa é a 
.. nalural. 

Num ,.moo.., .. meo,.nntotn como este, deve-se supe .. 
- soflimanto a a ela se sobrepor. Deverá apa..,. 
cer um .-o Ant6mo Carlos Magalhlas, qua nã., 
tará o piOJIIIo pessoal do filho, que nio tará o farol 
pessoal do filho, mas que tará uma autondada abso
luta ,_ Governo e roo Muro desta Paos, polqUe 
podará ser o grande CCIM8Ihaom e arnogo do Presl
denl& S E><" bnha um obfabvO, que ara o bem de 
-.o filho, da Bahoa a do seu Pais 

Sr. Prwodente, tenho rezado por S. Ex". Qui 
Deus o olumnel Que Deus, da carta lonna. tranalor· 
ma AntoniO C8rloB Magalhles' S. E><" dosaa que o l
lho bnha o cp~ ala nio Iam Que o pao se transfogula 
no filho, para que possa axaoa~r esse papel! 

O PniSidanla Famando Hannque Cardoso ape· 
raca nas manchetes dos JOmBIS de hoje meoo tonto, 
dozendo que ela própno orá assumor o Governo, jé 
praocupado com lançamentos e queornaçõas da no
,_que lha "querem empurrar goela abaixO". Se•o 
Sanador Antonoo Carlos Magalhães reencontrar a 
sua paz de aeplrm - vamos razar para que • 
aconteça -, e~ a melhor meneora da corNo
ver com - dor. Para o Brasil, osso sena multo ..,_ 
pollante. 

Trago meu abnlço multo 1ratamo ao Senador 
-"-'oo Cadoll Magalhles. Posso dela lar dovergoc!o. 
1N8 nela raconlleço um Lidar honrado, um hornljm 
séno. Entendo pcalundamenle a sua dor e rezo a 
Oeua, para que S. E><" c:onaoga vencê-la e para q,., 
da um modo espacoal, consoga VISlumbrar uma luz. 
Luis Eduanlo era .,.oor~anta. era um grande nome, 
era o filho do seu coração Com osso, no lugar do 
seu filho, S. E><" deve colocar um pouco meos daqUilo 
que Já tem, que é o Brasil, o seu povo, a sua gerlte. 
Que - &e!B o seu farol! 

Multo obngado, Sr. Preulente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Apenas 

para onentar e esclaracer V. Ex"s, onlormo que alllda 

há seta Sls. Senadoras onscntos para encamonhar a 
votação da matena. 

Concedo a palavra ao Sr. Senador Lúcio Coeloo. 
O SR. LÚDIO COELHO !PSDB·MS. Para en

camonhar Sem I8VISáo do orador.) - Sr. Presodente, 
Sr"s e Sos. Senadores. puda senbr a tnataza da to
das as pessoas com as quaos ma comuniquei ,__ 
ses úlbmos doas. A lamiloa brasolalra eslll trista pelo 
lato de a naturaza ter convocado pessoas que esta· 
varn seMndo bsm il Naçio braaleora, cada urna no 
seu setor: o Sanador Humbano Lucena. 1811118ifável 
sobra todos os títulos; o meu amogc, MoniSIIO Sérgio 
Moita, que desempenhava um papel omporlllnba; e o 
Deputado Luis Eduardo Magalhies . 

Quero dozer aos Senadores e ao Ptesldenta 
AntoniO Carlos Magalhias que- BCOiotacmer.
tos são oneveosÍWIIS. As pessoas quendas que deosa
peracam nlo valiam. 

Quando aS8ISba ao Senador AnNiruo Carlos 
Magalhies ancoubar com seu filho, Lula Eduardo, 
eu sempre lembrava dos meus paos. Minha mia ti
nha 12 ldhos e, nas nossas bnncadelraa, ~ di
zoa que quena a todos ogualmenta. Mas quando via
mos o Senador AntoniO Carlos Magalllaa aocoubar 
com Luos Eduanlo, pen:ablamos que '-ia urna car· 
1a dderança. PSJ8C8-ITI8 que o Senador Antonoo Car
los Magalhles linha um camho multo eapecoal pelo 
seu filho e, naturalmente. dela tonha orgulho, como 
também o folio bnha orgulho do pao. 

Quando coosas dessa natureza acooll8clh'Bm 
comogo, procurao Choco xa-r em M._ para lhe pe
dw co..athos. Em Siu Paulo, procurao um paciM 
mu11o oompetanta, que diSse para mm a para minha 
mulher que "a brasa só q-ma onde cai". 

Se a morta é orravenoovel, da certo, Luis Eduar
do pensana que seu pao precosa superar- acon
hiCWIIBIIIoS e pmsseg..,or na eua lr8jlllória. O P1881-
c1Bnta dasla Case, S. oador AntoniO Carlos Magalhl· 
as, é uma peça omporlllnta para a Naçlo braallaora. 
P..-arnos paaar por coma desses problemu da 
onlam 1am1oar que tanto auto o na do causem às flln!l· 
liBB que delas pariiCipem. 

Arlloroo Carlos Magalhães pi8CISII fllzllr o que 
o -.. folho deve estar pensando que ele devena fa
zar: cuntnuar exercendo - liderança firme. Al'tlcr 
noo Carlos representa hoJ8 para a Nação brasdBora 
urna segurança na conduçlo das ralormas de que 
tanto necessotamos. A Naçio necessita ufiiiiiiiBn*l· 
te concluir as oetormas am cwso, conclwr a ratorma 
pollbca, a ratonna parbdéna, capaz de fazer que os 
perbdos pollbcos do nosso Pais contribuam para o 
lortaleamanto do regune damocratoco 
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• Lu1s Eduardo representava uma esperança 
nessa geração de pohtocos novos que não foram 
comprometidos com tentos acontecimentos s1nuosos 
da VIda bi8Silella. 

Deoco ao Presidente AntoniO CarlOS Magalhães, 
à sua lam018, o meu abraço e a solldanedade da mi
nha famiiiB, e a segurança de que eomente o traba· 
lho ~nteneo, f•sico e mental, é capaz de fazer o clda· 
dão superar difiCUldades dessa ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao Sr. Senador Bernardo Cabral. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Para 
encammhar a -..ção. Sem reiiiSio do orador ) - Sr. 
Presidente. Senador Geraldo Melo, sabe V. Ex" que 
ontem, quando combinávamos a apresentação des· 
te requenmento, propúnhamos que, tão logo apre
sentado, fosse ele, sem rn&IOr8s aná11ses e sem diS· 
cursos, aprovado, suspendendo-se a sessão 

EnlendiB eu que a melhor forma de homenagear 
a perda iiT8PIUável que Anlon10 Callos Magalhies so
fla sena o SilênciO de lodos nos, até porque parbclpO 
da conente dos que eulelldem que o sdênc10 é o ela· 
mor de lUdo aquio que não fala. Neste clamor, o Silên
CIO n1JD118 uma das rt1IUOr8S homenagens. 

Depo•s de OUVIr aqu• as mamfesteções profe
ndas neste plenéno, não se• se estava certo on
tem. lnclusnte lembrou Pedro S1mon a confrana e, 
por um Instante, por um lapso de esquec•mento, 
não 1nclu1u a f1gura de Lúd10 Coelho, que perdeu 
um filho úmco. 

OePDIS de OUVIr tudo ISSO, Sr. Presidente, e de 
ter meditado eobre uma frase do Senador Josaphat 
Mannho, que diSS8 que a morte de Luis Eduardo ful
minou a esperança do pai. é 1mportente r&g~strer 
algo. Há uma frase batida que diZ que a esperança é 
a ultima que mone. Chego a concluir hoje, dl8nte de 
um desenlace tão terrível, que a esperança não pas
sa de uma flág11 asporação em trãnsdo para o desen
canto. t: ISto. 

Tlês das atlás sena •mpossiVIII, Inimaginável 
alguém prever que essa esperança se dessncantana 
tão cedo Sr PreSidente, eu d1Z18 mnda há pouco ao 
Senador Ronakfo Cunha Lima, que d&qlll saw, que 
quando fomos cassados pelo Ato fnsbiUCionaf n" 5, 
quando peld1 o meu mandato de Deputado Federal, 
dez anos de d11e11Ds polítiCOS e o lugar de professor 
na Faculdade de Dlrerto do D•stnto Federal. sendo 
V1ce-L1der da Oposição, um dos pnn181ros telegra
mas de solldanedade que recebi 101 eiCIItemente de 
um homem que estava do outro lado e que portanto 
podena se comprometer. chamado AntoniO Carlos 
Magalhães 

' Praticamente trinta anos decomdos, somos 
nós, hoJ8, a levar-lhe uma mandesteção de solldane
dade que e absolutamente capaz de retratar a dor 
que cada pa1 sofre. 

Quando Luis Eduardo chegava, nos pnme•
ros d1as da Assembléia Nac•onal Constm11nte, na 
casa dos tnnta, ou mal saído dela, traz1a-me uma 
mensagem do pa1, e, ao longo doe trabalhos da 
Constituinte, eu como Relator e ele como estrean
te, Yl que aquele tovem 11nha uma qualidade, a alb
vez. Murta gente confunde albvez com arrogincl8; 
a arrogância e exatemente um mal; a alhvez é 
uma quahdade. E altNo ele fo1. Anos depo1s. meu 
filho, Deputado Federal, dele se fez colega, e nos 
quatro anos o convíVIO era tamanho que, não sen
do eu ba•ano, não tendo senão como am1go estrei
to aquele que era Senador em 1967 - ref1ro-me ao 
Senador Josaphat Mannho -, Yl que aquele rapaz 
ultrapassana as fronte1ras do seu Estado para o 
comportamento na Nação 

E ai é que acho, Sr Presidente, ai é que Julgo, 
é que analiSO que a esperança é realmente essa llá
gd asp11ação em trânsllo para o desencanto. POIS 
num diSCUrso bnlhante, um dos melhores que OUVI 
em reumão pollbca, profendo pelo Senador Hugo 
Napoleão, ele diZIB que tlnhamos um candKfato para 
2002. E tudo ISSO fOI águas abaiXO, é O desencanto 
que VIVIImDS hoJ8. 

OUVI belos diSCUISOS, mandestações, anteon
tem e ontem. Não se• sa dos letrados, se doe lnlelec
IUBIS, uma frase define tão bem a sHuação quanto a 
de uma mulher s1mples, pob18, uma bal8na que es
tava ao lado do conedor que ISOlava os que estavam 
do lado de lá doe do lado de cá. E ela, do lado do 
povão, quando eu lermlnava uma declaração à tele
YISAo, olhou para mnn, o Senador Romeu Tuma ao 
lado, e declarou exatemente ISto: "A Bahl8 peldeu 
um filho, mas o céu ganhou um anjO". Mulher sim
ples, que def1ne numa frase como este. Sr. Presi
dente, tudo aqwlo que VBI na alma daqueles que 
realmente sentiram a pelda do seu ldho. 

Concluo, Sr. Presidente, até polque conllliÚO 
entendendo que todos estamos muito emocionados.. 
Dai diZer que o ideal seria que este reunião - que 11e 
talá solene-, pemllla-me sollcrtar a V. Ex", eu co
mece• falando em sdênciD, após a aprovação deste 
nsquenmento, f1zesse um minuto de silênciO em ho
menagem ao que morreu, em reconhecimento ao pai 
que fiCOU. 

Não se1 qual sere o ma•s eloquente, Sr. Presi
dente, se o maiS belo dos diSCUISOS ou se esse mi
nuto de s•lênc~o que acaba de requerer a V. Ex" 

Era o reg1stro que eu quena lazer, Sr. PI8SI
dente. 
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O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR\ - Para enca
mnhar, Sr Presodante 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mato) - Antas 
de dar a palavra ao próxmo orador. a Mesa esclare
ce aos Srs. Senadores e Senadoras que há sobre a• 
mesa, além dos requenmentoa que serão votados., 
OUIJo requenmento para que se realoze uma sessãQ 
IIIIP&CIIll e solene em homenagem a memóna do De
pulado Luis Eduanlo. 

Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá. 
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR Para enca

mnhar. Sem revoslo do orador.) - Sr Presodente, 
&Is. e Srs Serladcns, hqe, na votação dessas re
quenmentoa, o Senado, por unanomodade, tem falado 
atJavés da expenênaa, da competêncoa e do cora· 
ção dos Se~. que aquo se manifestaram com 
dlacursos brlhantes O Senador Josaphal Marinho, o 
Senador Pedro Smon, o Senador Bernardo Cabra~ 
do afio de suas vides fll)blocas e das suas expenêrl
CIBB não só de parlanwntares, mas de seres huma• 
1"1011, falaram de ernoçiiell que não sio unan~ 
-nte n.ta Casa. onde pnvamoa da amozade de 
AniDnoo Carlos Magalhlea, de Luis Eduanlo Maglf
lhles e de Sérgoo Malta, mas que sio unanormdadil 
no Pais, que supenaram aapectos poloticos e de pall

bdoa Advarsai"'CCII unem-se aquo na dor e na -
çlo de petda. 

DUIIfD também umr a rmnha palavra a - dc)r 
a a- sensaçio de paRla Quero ap.-ntar a pa
lavra de algujm que linha, e aonda tem, na ação po
litica de Luís Eduanlo, um eurnplo da geração. 

Luis Eduanlo linha 43 anos, a rmniB ldadt. 
N6a, desaa geraçao, ternos, como todos, sonhos e 
sap&nlnÇ8S para o Blasll. Talvez Luis Edualdo, dqs 
pollbcos de sua geoaçlio. tosse para a S"CC8da«je 
bl&~~awa quem ,_ encarnasse lUdo rsso por qúll 
~-Todos nóa, ~-temos amor por 
...., Pais e ~01o e> com a noua Pétna, ....._ 
pendente de p Dlllif6el polllocas, como disse têo beln 
o Senador Pedlo Sinal. 

Dlgladiamo-noa em lllmo de aspectos polfticos' e 
,._,fiiMI.,.IICIIDSB., maB, 1'10 final de fUdo 1180, O que 1"1011 ...,.., 
o obJetivo do 1"101180 coraçlo. ondependenteue.-.. 
das quesfães polltlcaa, é o bem do Brasl. O Deputja
do Luis Eduanlo Magalhães, que se vao, deiXIIiá 
uma lacuna muoto grande, Sr I'Tesldante, .-a klla 
de todos I"'ÓÓI. 

Todos os polltooos ~ Casa. tenho certa:u., 
lutam para co..m.or um Braad melhor. Lutamos pe
las ralomoes e ........,. também por algo omportante, 
que é a construçio de uma nova ornagem do politiCo 
braadeoro Todos temos lello eslooço para a votaçio, 

a p1811811ÇB, a doscussão, o combate as omoralldades 
que eventualmente surgem no Congresso Nacoonal. 
Todos nós temos lutado para que a rmagam do poli
toco possa ser. perante a socoedade, um pouco me
lhor. Mas alguns polobcos, alguns brasolelros e braBo· 
leoras têm, perante a opnão públoca, o dom de en
camar osso de forma maos vova. 

Foo assom na gestão do P.-.clente Joaé Sar· 
nay nesta Casa, que raconstru111 um pouco a ma
gem polltoca. É assom na ação e na gestão do Preso
dente Antonoo Carlos Magalhles nesta Casa. e eoa 
assom, e aonda e assom, na atuaçAo politica e parla
mentar do Deputado Luos Eduardo Magalhles. 

Ele, como nonguém da monha geraçla, peesava 
para a oponoão publica. pare o codadio, panl o eteo
tor. a odéoa de que a politica brasileira astava • 
modemozando, que a polltoca brasoleoiB estava cre
M8'1do e de que ele era um dos pontos de apoio 
desae crescmento. 

Nlo quero ma estender, Sr. P1'1181denle. mas 
gaalllna de dozer que d18cordo da frase que diz que 
'*'IJuém é onsubsblufvel. A VIda á onsubelilulvel. o 
cannho e a amzade do msubetilu'-, a conrpelln· 
aa é msubsbluovel e o amor é III8Ubstllulvel. Pode
moa supnr, sm, a fala dos lllllllfOII, dos lldelea e 
dos ~- mas eles, meemo ..-n, contt
nuarão a seronsubsbluiYaos. 

Luis Eduardo é inaubetitulvel para a luSiótla 
tnailelra o Bras11 esperava muiiD de Lula Eduardo: 
o noaso Partido, o PFL espen~va mullo de Luis 
Eduardo. Tinhamoa e contonua.- a tar '*'
para um Brasil melhor, mas o - Parlldo penle 
um dos goandes ertto•aSfas deaaes pia...: Luis 
Eduanlo Magalhiea. 

Quero .._mar minhas palavras diZendo q .. 
enllllldo a COI1lCiqlo por que peesa o Pala. Todas -
tamos sclld6rios com a dor do Poeaodowlla An111nio 
c.rtos Magalhies. Mas temo oarllilz'll de que, corno 
ele é lorlll, com a oraçlo de todos oe 11ra1• 11oe, d 
811PBfBr 88111 momento tAo diffcil para IDdoe nóa. O 
amor ao 8181111 vao ..-r o P- 11Pu Anilino c.r
loe MegalhieB na dllaçia oonata e ele V8J ~ 
a aer- tenhO certeza - um - do 1"101180 Partido, 
o PFl, e da polltoca b......,.., 

Todos nóa vamos orar, todos nóa vamos I!Mr, 
todos nós vamoe conllnuar tndJelhando - aflll para 
supnr um pouco a falta de Luis Eduanlo ~
Tenho certeza de que o Pr&aldenta Anlono CaJta8 
Magalhies e todos nós sabe- toonrar a lulll e a 
lnldlção - de pouco tempo aflll - do Deputado LufB 
Eduardo Magalhies. Em pouco tempo ela contiiiUiu 
uma carreora polibca vnonosa Todos nós 1"1011 inM· 
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lla{.emos para lollalecer o seu pensamento, que e 
também o pensamento nacoonal. 

Nós paRlemos Luis EduaRio Magalhães, mas 
oonhnuarnos a ter o nosso rumo, a ter o nosso ca""' 
nho. Vamos segu1r lutando, com essa dor, para re
oonstrulr o Brasd. 

MultO obngado, Sr. Pl'eSICiente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao Senador Hugo Napoleão. 
O SR. HUGO NAPOLEAO (PFL-PI Para -

camonhar a votação)- Sr. Presidente, Senador Ge
raldo Melo, Sr"s. e Srs. Senadores, em Colambey-
1 aa Deux-égllen, na França, por oca""'o do enter
ro do PresKiente Charles De Gaulle, o lén!lro passa
va, haVI&, de um lado e do outro, uma seqúêncl& de 
soldados poslados, eretos, e atras deles. tanto à -
quarda quando à doretla, a mulbdão chorava e. ver
tendo as lágnmas da dor e da saudade, todos reve
rei'ICI&vam o grande líder. Até que uma senhol8, 
uma 8IICiá. tanta romper a barreira dos sok!ados no 
rumo do eequn, para abraçar o líder. Os soldados 
procuram ompedl-la de pasaar Imediatamente uma 
voz se ergue, a voz de André Malraux, aquele que 
chamou Bras018 de Capital da Esperança. Disse ele: 
"Deucern-na passar! É a França que quer prester ho
menagem a seu grande filho'". 

PoiS bem, o emnente Senador BemaRio Ca
bral, há pouoos Instantes, Citou a voz de uma senho
ra da Bah~a, de uma senhora do povo, para dizer 
que a BahiB e o BraSil perdem um gl8nde Loder, mas 
o céu ganha um &nJO. 

EntAo, Sr. Presidente, o sentimento da dor e da 
saudade de que somos possuídos neste onstante é 
onoomensu18vel temanha a grandeza do Uder que 
se foi, tamanha a noção de brasilldade - é claro que 
de bluaniCiade também - que mha asse extraoRiiná
no homem público, Luis Eduardo Magalhies. 

Em venlada, ela foi o tecelio de grandes cau
sas: aquela que ara VlgOR)SO, lirrr. e folia na tribu
na, arrqado nas palavras, des1alndo. forte, flrrr., 
mas, em -· o homem habilidoso, o grande 
articulador, alé manso, até pacilico, humano nos 
bastidores, no oorwívlo oom os oompanheuos e com 
os colegas, quer fossem cone~giOnános, quer los
sem advelllános. 

E quantos adversanos eu VI, ontem, no Estado 
de Bah18! Advelllános valorosos, aguemdos, campa
- lá -vam a ....-enaar esse tecelão das 
grandee causas. nve o pmnlég10 de oom ele conv•
ver durante longos anos neste Congresso NBCIOI'I81 
ou nas reullliies da Comissão ExecutNB NaciOnal do 
meu PBI!Ido, o PFL, do qual tenho OI!IUiho de fazer 

parte Ele adotava aquela posiÇão abaliZada, aquela 
posiÇão forme. mas sempre tempestnta, sempre na 
hora certa, sempre movoda pelo senbmento do Brasd 
que nnha presente em todos os momentos. 

Ele el8, sm. a esperança. Era a esperança de 
que falou o Senador BemaRio Cabral, a eeparança de 
que bem sabe o meu anugo Deputado llllléctito For
tes, aquo pra ore, seu amgo oi'IS8palável de flldas as 
horas. Ele el8 o VIQOI", a energoa. a chama que la'
nos faltasse neste País. Era. llldlsc:ubveman, um ho
mem em ser, en'bara ludo ja "-Sido. 

Eu, que fuo Deputado Federal por dois man
datos e nós. que somos polítiCOS, sabemos bem 
quanto é dlfícol galgar e chegar à PresldênCI& da 
Casa, e ele lo• Presidente. Luís Eduardo Magalh.i
es foo Presodente. e um senhor Presodente. Ou 
para usar as expressões de Énoo Verissimo no 
seu livro •o Senhor Embaucador": ele lo• "O Se
nhor Presodente•. O homem das reformas. Nada 
passana no nosso Brasol, não teríamos vorado as 
págonas da hiStóna se não fosse a sua presença. 
E chegou à Liderança do meu Parbdo, na CAmara 
dos Deputados, de uma fonna eloqúente. Foo o 
Presodente das reformas, o Presidenta da CAmara 
dos Deputedos ontem reverencl&do pelo Presiden
te da Republoca Federabva do BraSil Fernando 
Hennque CaRioso, que Interrompeu a - progra
mação Importante na Espanha e f01 a Salvador, na 
Bahoa, render a sua homenagem, a homenagem 
do Brasil a Luis Eduardo Magalhães. 

O que diZer do pao? Nada mais belo pode ter 
sido ditO aqUI do que aqudo que diSSe o Senador Jo
saphat Mannho, que, certamente, como todos nós, 
está sofrendo nesta hol8, ou aqudo que foi dito pelo 
Senador Pedro Somon, que aboRiou a contrana de 
qual, lamentavelmente, ele fez parte. Uma vez a 
"""' diSse o meu amogo, ex-colega de escntóno, Cé-
110 Bol)a, nos tempos em que eu advogava no -
tório do faleciCfo ex-M1111S!ro VICiar Nun. Leal, aa 
lado de José Paulo Sepúlveda ~-. de Sam
paiO D6raa e de tantos outros. quando seu pai esta
va à morte: "A PIO' COISa que pode -r a um 
homem é sobreVIver a um filho. Mau Deu&, que cot
sa terrível!" 

Isso aconteceu ao Pre&ldente da nossa Casa, 
Senador Geraldo Melo Nunca VI um homem chorar 
por vlllle e quatro horas. Vo o Senador Antonio Car
los Magalhães chOiar por vonte quatro horas segui
das, na dor, na saudade, no sofnmento, nas lamú
nas. Eu, que acompanhe• as últimas hOIBS de VIda 
de LUIS EduaRio, no Hospital Santa Lúcia, &qUI em 
Brasíl18, e VI a agon• e a dor de Antonoo Carlos Ma-
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galhlea, nlo posso de1xar ae levar a S. Ex" a 1111-

nha palavra de aleto e. multo mBIS, a de respeito. 
Porque na dor e na saudade se revela o homem. Ao 
aanllmento de alegna aa contrap6e o aenllmento da 
tnateza, que, lenho certaza. o Congresso Nac10nal 
está aant1ndo, está passando, neste momento, 
como todos nós. 

AD lembrar-me das palavras aqu1 prolendes 
paio Senador Pedro Smon, quando diSSe qua VIU 

Lula Eduardo defendendo o parlamentansmo, re
cordo-me de Ulyaaes Guimarães. Houve uma co
miSSão, que não chegou a se mstalar nesla Casa, 
para o exame do prasrdencral1smo e do pallaman
tarlllmo, das lonnas de Estado, de governo e da mo
narqura, cujo pr8Sidenta ara Ulyasaa Gu1manlas e o 
Nlldor ara eu. Ulyasaa me telalonou, no dra 6 de ou
tubro de 1993, combinando um encontro de trabalho 
para às 1 6h, a fim de pn~parannos o ro1a1ro dessa 
comlnaão. Afirma que eslava mUlto satrsfallo por 
- em sua companhia para um trabalho tão m
portanta, que antacedena o plaboscoto. Agradeci-lhe 
por sua ....,., e, de uma rnana1ra elegante e 
IIIIIAval, ala respondeu-me: "Simpaba é a sua, 
Hugo. A sr...,.... é a sue gnla". 

El'llnllanlo, o encontro não aconteceu, porque, 
il8 16h, o Prwrdanllt Itamar Franco chamou-me ao 
Pal6cio do Planalto a convrdou-ma para ser MI"'ISSJJ 
c1ea Comnceçõas de seu govemo Quando - la
., um novo altC<llro com Ulysaes Gumanlas, raso 
tarnou-ee rqiOIISiwl FLI para o Mnsléno das Comu· 
1 eç"es a Ulyasaa Guimaries lo1 para a Hlslóna, lu
gar também raaarvado a Luis Eduardo Magalhlas 

Eu 818 amgo do motonsla do Prasodenla Jus
celino KubiiBchek. Galaldo Rrberro, de quem luo aa. 
vogado também. O Geraldo morreu com o Prasrden-
18 JK no laliclco desaslra, a respello do qUal Afonso 
Allnos da Melo Franco d- que Juscelrno axplocln 
CDnO uma lllllrefa. O Geraldo, um dra, me deu uma 
lçla da VIda. Ela dlllrre ma que os entes quendoa 
niD mo;•••• porque, vivos, permanecem em noB80I 
CIR9fiea. 

Sr. P-.clanla, Sra. Sanadoras, Lula EduaniGI 
Mllgalhãx não momri porque, VIVO, permanecerá 
em ..,._ CQi891ias. 

O SR. PRESIDEIIM (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao Senador Anur da T .évcla. 

O SR. ARTUR DA TÃVOLA (PSDB-RJ Para 
ancamonhar a volaçio. Sem revrsão do orador ) - Sr 
Plaaidanle. Sr. '"'-Mr ola em axen:ICIO da Cêmara 
dos Deputados, que nos honra com sua pr6MIÇII. 
s.-.. a Srs. Senadorm, dantra aqu1lo que para nós 
pera» crueldade, a morta 18m porém um dom con-

trad!lóno especral revala, num segundo, o Mnlldo 
de uma vida Quanto de um aar humano nlo com
praandrclo, oncompraandodo ou desconhecido ao lon
go de uma vida, no Instante seguinte ao da sua mor
ta, toma-se de 1medralo revelado, claro. É um mrst&
no que acompanna a hurnanrdade chorar de dor a 
perda e, ao mesmo tampo, acompanhar o msténo 
dos desígnros. A morta sempre revelou, em profundi
dade, o senbdo de uma VIda. 

O que acor dliceU nmts País com algumas mor
tes? A morta de Tancrado sWiilaments BmiiONal o 
Brasi numa orlds de C:Oilpi8811Sio profunda do que 
fora a vida de Tan.rado. do que é a política a do que 
for, é e será a ldMdede de um homem plll*lo de hon
ra. A mona de Juacel1n0 larrtlám traduzru, com a ma
gam tão bela, Cilada pelo Senador Hugo Napcll' o, da 
--.que surge, o sanbdo daquela vida. 

Fu1 JOV8m ao tampo da JUBC811no P...aents, 
mas aa1 o que se diSSB de Juscelino neats Pais a sei 
também o quanto e hrstóna não raservou 8IIIJIÇO 
para os que dele dliiSBram, raseNBndo-lla, ao con
tnlno, um espaço de glóna. Sue vida ficou clara em 
poucos segundos. Ainda recordo o enterro da Juace-
11110; aquela banderra brasllerra, ameia ao tempo da 
drladura, sendo leveda pelo povo da Brasllra, na ci
dade em que ele Idealizou, construiu e amou, e, gra
ças aos meiOS de comunoc:açio, o Brasd lnlsoro volta
do para aquele rnstanle . 

A morta de Ulyases rell8lou com 11'1111111 clal82ll 
o aanlldo de sue vida. A morta dos que padace!MI 
torturas, dos que monararn na luta ennada que uma 
parte do BraSil realizou de lado e lado. Enfim, nos 
consrdaramos mudo pequenos para a corr..,-ISio 
funda desseS deslgiiiOS. 

Frco a pensar no senlldo dessas dUM mortes 
racentss· a de Sérgio Moita, sobre e qual falar eq1.1, 
na easão da segunda-181ra, a a de Luis Eduardo. 
Nlo astana por dentro dos dmlgnios .-lar ao Pala 
a conaaêncra do que é a politica e seus valor8s 
mBIB altos? Cre10 que sim. A pollbca é uma aiNidada 
n:ornpraenslval, aan1o para quem a faz. É a im
P=s•o que tanho ao longo de lodos - enail. 
Somente quem a faz é capaz de COft1IANi IIII la. E 
nós nio temos no Brasrl, 1nlalrzrnenls, condrçlias 
para que a polltrca SBJB consrderada no seu verda
deiro senbdo, na sua verdadara ~ 

É cunOBOI Fala-se lanto dos pollticos e. no en
lanlo, dois pol1bcos morram e a Nação os ,_ran
coa, porque descobre a exrstêncla alo de 1111lo- al
tos, correspondentes ao que dava ser a política de 
um pais Eslana al1 uma lrçlo da comp__., da 
omportlncra não da ser conrvents com os anos da 
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palllica, mas de ser compreensovo com os seus ca
mrnhos? 

T anho uma conviCÇãO na qual eu sou mUlto 
solotáno, também não tenho nenhuma pretensão 
de convencer nrnguém (aloás. tenho certeza de 
que não convencereo nonguém com essa coiiYIC
ção). a de que os palses que valorizaram a politica 
são aqueles que conseguiram estabelecer demo
craCIBS estáveos no século XX. É multo curioso' A 
Alemanha sao do nazo-fascosmo e organoza um sos· 
tema oroteoramerote morotado na políbea, a tal ponto 
que fonancoa as campanhas eleotorBJs. A ltáloa sao 
do fasciSmo, arreberotada da guerra, leva quase 
trãs anos para fazer uma oonstotuoção. que é mas
sacrada pelo omprensa, pelo povo, por tudo mun
do, porque fora uma constituiÇão de conciliação, 
para que se terrnrnasse o processo constotucoonal, 
e de lá até cá a ltáloa e uma das democracias maos 
estáveos do mundo. A pequena Sulça é um exem
plo iroteressantissomo de organozação democrábea, 
apesar de todo o caráter elotosta e hoerállco do 
comportamento suíço - aonde outro doa o novo 
Embaoxador nos dava uma aula sobre este pais. A 
Sulça é oroteoramerote montada na predomonâncoa 
da allvodade polítoca, uma allvodade política que se 
expressa através da democracoa dorata, tardo 
quaroto da democracoa represerotatova 

Luis Eduardo revela ao Pais, na sua hostóna, 
no seu exemplo, na tragédoa de sua morte, como é 
possível e como exJ&1em pollllcos qualohcados nata 
Pais Interessante que, ao mesmo tempo em que, 
semanas ames, vozes restnllvas tanto falavam mal 
das arllculações feitas para que houvesse condoções 
de avanço nas maténas constiiUCIOIIBIS, -.as vozes 
locam obngadas a reconhecer que os artifoces da ar
ticulação necessánas às reformas eram doiS ho
mens de bem, doos homens qualificados. Nlo estará 
ai também uma outra loção a amargor da dor da mor
te, a de que é posslvel coiiCihação, a de que é passi
vei erotendomeroto? CI'IIIO que som. 

Há um outro ponto odeológi • • que me paJ8CII 

muito ~- Hé multo pouca ~ no 
BlliBi sabre o que é um liberal moderno. até po~ o 
pensarneroto liberal foo, em certo momento. apropnado 
pelos -.s mais ISCIOnános do Pais. Um llleral 
moderno não é o reacoonáno do meu tempo, nem oca
pllallsla selvagem que aprendo a ~ e a conila
ter nos anos passados do BraSil O liberal moderno e 
um homem que vem através da compreensão das re
gras do mercado para urna atitude SOCIBI corr.,..tlvel 
com as aocunstàncias boasdelras Um liberal moderno 
é um homem capaz de ~r a~ de 

alalças, na prolundodade do fenOmeno pollbco, 
como base lndiSPII"sável ao avanço 

Lu1s Eduardo era um liberal modemo, como h
berals modemos há vanos em seu Partido. e que 
hOJ8 são grandes artífiCes de uma mudança que 
muitos dos que se dozem progressistas - e o são, na 
vorotade - não conseguem sê-la na prática, porque 
se atrelam a posiÇÕes arot1gas, cedlças, u-rapassa
das, de urna predo1111nânc1B absoluta do Estado be
nelactor, do Estado paternalista, do Estado todo-po
deroso. Ilusões da m1nha ruverotude, é certo. Aceito. 
Mas os hber.us modernos são capazes de dar-nos 
- lição, e de emendar em profundidade como é 
possiY81 - aloança se dar com outros setoras da 
vida como socoaldemocratas e até como SOCialiStas 
democrátiCOS para a pav1mentação de um carrunho 
de avanço. Essa loção também fiCOU 

Quando se alude àquele grupo que, deade à 
Conshtu1nte, se unoa, runtando pessoas do PT, do 
PDT, do PMDB, Luis Eduardo, ali eatava um exem
plo de que é possível. 

Há ITIBJS, a politiC8. derotre as suas qualidades, 
tem urna multo pouco observada A politica -ina a 
cordalodade Claro que. de vez em quando, alguns 
polltiCOS se engalfinham, mas. em geral, a ativldade 
polibca ens1na a cord~alodade - outro aspecto multo 
pouco compreendido da politiCa Constantemente 
dlz ... e· "ah, vocês se ofendem al1, atacam-se da tn
buna e saem abraçados • É verdade E é uma quah
dade, uma VIrtude. Não digo a ofensa, mas a luta te
naz pelas Idéias, quando nlo envolve a questão 
pessoal, é um exemplo de pedagogoa politica. 

Pouca gente sabe por que os Deputados e Se
nadores são obngados a tratarem-se por V. Ex". É 
porque a posoção desse chamameroto 111oaal imp!le a 
,__.Idade de urna co~ura no exerclcio do de
bate de Idéias. EWioos foram aqueles que, no passa
do, encontraram essa forma de manter incólume a 
~ra. o respeoto necesséno à troca violenta 
de ldéoas. Até porque, se ass1m não fosse, Justamen
te o organosmo encarregado pela sOCiedade de exe
cutar o metabolosmo das Idéias em oauhonto nio 
fUIICIONlna diiVIdamente e, fracassando ele, fracas
sanam o própno s1stema e o própno Pais. 

Reparem que, até nisso, a JIÇiio de Lulll Eãlllrdo 
é ontera same. Aquele someo, aquela alegria, tudo r.a 
_., à tona no momerto de sua mortB e • toma, ._ 
se rnsténo da morte. como reveladnnl de um 18nbdo 
de urna VIda. VIrtude, qualidade _,..., aJID, por IO
doS os nobaános, por todos os diiiCU._. 

Ainda. nos últmos momerotos da Lula Eduardo 
tive oporturodade - hoJe, para 1111m, II"IBpllgável f! • 
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IIIIIJTI6na - de VMII1Ciar a cordialidade. Cruzao com 
ele poucas horas antes de ele ter o onsulto carcliaoo, 
quandO cam111hava na mesma s!Ãperquadra, e ele 
paasou por mom numa veloadade multo grande, an
dando E, com muda Simpatia - os nordestwlos me 
chamem de Artu, sem 'I", e gosto multo de ouVIr 
BBIIB som sompábcO - ele dosse. "01 Artu!' E passou 
oápKio E até comenteo com a mnha mulher, com 
q..., caminhava: 'Mas ele está camonhando multo 
oápldo' E ala falou: 'Mas ele é JCM!m, está habitua
do. • E eu &Jnda me vollal, porque quiS acompanhar 
com o olhar a camonhada dele, porque me paraceu 
8S8Im que ele estava muoto oápldo. Ele estava no 
ali. me disse o pal, lá no hospital, de peldar uns quo
lol E guanlet U'lda esse úlbmo aceno, assun tão 
cannhoso, cannho aliás que ele manbnha em IOdos 
os momentos das nossas peq_... a nipodas COI'M

vtnciaa. E- corcloahdada - oordla, que é coração, 
no labm - que vem do tn1ço do coração. 

Um outro porllo onterassanle. como é _. filho 
de Anlomo Carlos Magalhães? Como é - filho de 
uma estrela lulguoar~&. da um vulcão. como quosa
lllm chamar? Como Luis Eduardo scxma unificar 
dois aspectos lilo lindos da VIda: ser filho de um ho
mem da peraonalodada, que ocupa o espaço seu a 
de ludo que faz, amar esse pal em p!Ofundldada, ser 
por ala amado e tar luz propna. Caminho seu, tem
peramento seu, modo da agor seu, J8INilS rapabçAo 
do estilo do pal, e da um pao a quem sampnt amou 
em profundidade. 

Aa annssoras da talavosão estão a ~r ai 
momantoa dos dois Vala a pane a atenção no olhat 
do Arllonoo Carlos quando o Luos Eduardo está pali
to. F1X8o-ma 111sso várias vazas. O olhar da pa. 
quando o filho estai perto é um olhar tocado por 
magl&, por encanto, é ondeloníval. Esse olhar é que 
paVImentou a cartaza da que aquela unoão ara 
multo sóhda. Ora, o santunanto de amor lol181 é ou 
nlo algo que a n- soc:oedada, na panla dava
lores, hota quase ou- desdenha? AI estai outra 1-
çlo dessa vida. 

Enfim, perdemos pracocementa uma granda 
poasililodada de prosseguimento da BIIVklada pollto
.:a noa nlvaos em que !'..elos os homens de bem ciN
ta Pais sonham a planepun. 

A pololoca tem algumas ragras. Costumo diZer 
que a pnnapal delas é a lealdade lntaloginca é m
portanta? E, mas só a ontalogãnca não faz um polib
co. Esperteza- que, ahãs, é uma lonna menor da on
tellgêncl&, mas é algo omportanta na VIda pollbca -é 
omportante? É, mas s6 com esperteza roão se faz po
litica OIQI1Idada é 11t110rtanta? Claro! É lunclanado, 

nlo é nem finalidade da açio pollbca. Faz-se políti
ca por ser dlgroo e não pan1 ser digno. Mas n1o é 
também a únoca tonalidade da açio potíbca. Estou 
convencido, nesses anos, que a ragra básoca da 
politica é a lealdada, porque esta, quando esté au
unta, todas as demaos caracterlstocas poslbVas 
deeaperecem. O politiCO desleal, ou se1a. que não 
é capaz da cumpnr a sua palavra, aquele que as
sume compromiSSOs e não os revela, aquele que, 
em nome de seus onterasus, passa por coma de 
valo-. de promessas, o polltoco desleal pode até 
ter pequenas Vltónas, porém nio dura. E quem é 
pollhco sabe que o segredo dessa atovidade nem é 
nela entrar, é nela permanecer, porque é uma ato
VIdeda de extrema dofoculdada. A cada quatro anos 
voltada a uma atitude da humildade, de retornar à 
sociedade para pedor o voto e, quando ele é nega
do, as carraoras pollhcas slo interrompidas, às va
zes com 1n1USbça- Portanto a pennanlncua tem um 
segredo e, às vezes, em nome da pel1lllllllncla, o 
conceito da lealdade v&J se embora. Por 18110, ele, 
a msu JUIZO, é O conceito bUICO da açio polftiCL 
Ele too um exemplo de lealclac1e, doto pelos seua 
adversários pollllcos, abés AntoniO Carlos é assom 
também. A les"'sda é um traço que o marca nas 
- acertos e nos seus erros, na sua lormidével 
capacidade de compreensão e nos seua destem
peras. Do p&J ele herdou também essa caracterís
toca. Lealdade, franqueza, coragem. trabalho e ca
rátar são alguns aspectos que vão flcsr como loção 
de vida desu menono que pertou tio cedo. 

Quando Luis Eduardo morreu, estévsrnos no 
hosprtal, ssslshmos e vivamos com piOfundldade a 
dor do pBI. Recoldao-me de algo que fOI multo co
mum à rmnha mAncoa. Meu pe1 penlera uma f1lha, 
a monhe orm&; tmha conco anos quando eu naSCI E 
msu p&J se aferrou a um poema de Fagundes Va
rela - grande poete brasolelro do século passado, 
que penlera um filho - chamado ctnlloo elo c.l
rirlo. É um dos maa belos poemas e talvez dos 
,__ conhecidos, embora -Ja em sJgumss an
tologi&S pannanentamente. É um doscurso na hnhe 
das exaJtaç6es verbaiS da poe818 do século p-
do, de maraVIlhosa penetraçio, e s6 ele, até hoje 
na literatura portuguesa, VI contar o que é a dor de 
umpeo. 

Nio 1en11 tempo para ler o poema, porque ele 6 
extenso, porém laoeo a sua pnmaora parta com a qual 
concluO essa fala da homenagem, de saudade, pero
ssndo no Sérgoo, pensando no Luís Eduardo. pero
ssndo nos que focaram, na lamilla de cada um deles, 
pensando em Antonoo Carlos Magelhles e em lodoS 
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qu11 aqu1 hoJe, com tanta Slncendade, com tanta 
emoção, com tanta beleza ele alma. traduz1ram do
res passadas de suas VIdas 

CANTICO DO CALVÁRIO 

À Menl6rla de IMII Filho Morto a 11 
de dezemblo de 1883 

E18S na VIda a pomba precf1leta 
Que sobre um mar de angústias con
duzia 
O IBmO da esperança. Eras a estrela 
Que entnt as néllõai iiO InvernO aDblava 
Apontando o can11nho ao pegure1ro. 
E18S a messe de um dOurado esbo. 
EIBS o 111010 de um amor subl•me 
Eras a glóna, a 1nspuação, a pátna, 
O pomr de teu pail - Ahl No entanto, 
Pomba, - varou-te a llec:ha dO destino! 
Astro, - engullu-te o ~ral do norte! 
TalO, - calste! -Crença, Já não VIVBS' 
Cona1, Cona1, oh! Lágrmas 11111udosas, 
LegadO acerbo da ventura exbnta, 
DúbiOs aiCholes que a tremer clare1am 
A lou111111na de um sonhar que é morto! 
Cortai! Um d111 vos Yel8l 1111115 belas 
Que os dllmanlaS de Olir e de Golgonda 
Fulgurar na coroa de maltinos 
Que me CirCUnde a fronte ciSmadora' 
São monos para mm da noite os fachos, 
Maa Deus vos faz bnlhar, lágnmas san-
tas, 
E à vossa luz cammharet nos ennos• 
Estrelas do sofrer, gotas de rnégoa, 
Brando oiValho do céu! Sêde benditas' 
Oh1 Filho de n11nh'almal Úllllna rosa 
Que neste solo 1ngrato IIICelllYal 
Mmha esperança amargamente doce!" 

Muilo obngado. 

Dutante o discurso do Sr. Artur da Tá-
1071a, o Sr. GetBido Melo, r• V~ee-PteSidsnte 
dfi«B B cadetta da pt8Sidêncla, qut!1 é ocupa: 
dtJ pelo Sr Carlos Pstrocfmo, 2" Secreláno. 

Durante o diScurso do Sr. Artur da TáliO
la, o Sr. Carlos PaiiOCimo, 2" Secretano, deixa 
a cedarla da ptflllldiincrB, que é ocupada pelo 
Sr. Gsra/do Me/o, r• VII»PI8Sldente 

. O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) - Sr. Pre-
sidente, paço a palavra para encamnhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra a V. Ex.•. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Para en
caminhar. Sem AMsão do orador.) - Sr. Presidente, 
S.-s. e Sts Senadores, deseJO, em meu nome e em 
nome do meu Partido, ao diZer "Sim", ao apo111r os 
requenmentos que se encontram solxe a mesa, la
zer aqu1 doiS llpOS de c:oriSideraçio que con1mnam 
aqu1lo que de m&IS ernobvo e sentimental "-'
oportunidade de ver e ouvir evocadO nesta seasão. 

Em pnme1ro lugar, desejamos reglslrar a nossa 
solldanedade pela dOr que elllravasou o AntHto da 
família, dor que ultrapassou o êrnbilo partidéno e o 
cenário pollbco e se •nscrave como sendo um dos 
momentos de mBKir comoção que o nosso Pais VI
veu. Quero também regiStrar a adniiiiiÇio, rag•• _, 
o aplauso ao ell8f11Jio e o rasp811o à memóna de. ,._ 
pulado Luis Eduardo Magalhãas e reafinnar equ1, 
em meu nome e em nome da mmha lam0111, uma 
prulunda e smcem solidariedade pala penla que o 
seu ParbdO, os seus faml18res, seu Estado e o Pais 
sentem do d111 21 de abril para cé. 

A segunde colocação que pretendo !azar é en
dereçar a cada um dos seus familiares uma palavra 
da conforto. porque sem dúvida alguma todas -
mandestaçlies que colocam em relevo e peiSOna•
dade dO Deputado Luis Eduardo MagalhleB consti
tuem o INIIOr consolo, o maior conforto que aqueles 
que ficam podem aufenr. 

Todas essas mamfestac;ões, repito, que enaltla
cem a peiSOnalldade de Luis Edualdo Magalhles 
de\'Bm-se consblulr numa forma carinhosa de con-
1011D para os saus familiares. 

Concluo, destacando dentre - familares 
aquele que comnve conosco: o Presodenle desta 
Case. Senador Antonio Certos Magalhles. 

Já foi ddD, com absokJta preasão pelos Clllldo.
que ma •118Cederam que a dor do pai, ao - ser an
tenado o seu lhl, é parbCUiarmanle pe-. crueL 

GIOVIIMI Papm, quando fez as pazes com a 
lgi8JII e com a sue COI1SCiênCia. - a hiatóna 
de Cnslo, sucedendo o IMO O m.ba, que lle tinhB 
vai'Kio a excomunhio. Ele descreveu, de maneira 
perfeita, por que essa dor do pa1 ao perder o filho é 
parbc:Uiar e Slngulannente cruel. ~ polqUII o amor do 
pa1 para com o filho é, segundo Giovanni Papn, na 
escala da senbmentos que o ser humano pode nutnr 
pelos seus semelhantea. o únoco 11101nento em que o 
amor consegue ser concebodo e ser eXJlre ssedo com 
perfeiÇão, sem JBÇB, sem mancha e sem deleito, por
que, no diZer de GIOYennl Pap1nt, o pai consegue ver 
pi'Ojelado no seu filho o conpJnto das suas VIrtudeS, 



• 
310 ANAIS DO SENADO FEDERAL ABRIL DE 1998 

doa seus .oniios ... ~ "ez que o IJiho consegU& 
~lo. ele não tem eapec1e alguma de pontada 
de CIÚme, ele se realiza quando o f1fho o excede, 
qUIIIIdo o filho é reconhecido por VIrtudes as quaiS 
ele próprio, p111, não é asaocllldo 

Por- razão, o amar do pa1 para com o filio é, 
!'Beaceladevalonlsdo&seniii&IIDB humanos, o Rn
tmanto na. palfello, no dizer de G1DV11n111 Papn. Em 
deconênca disso é que a dor que rasuJra de uma per
da daasa l'lllllmiZB é uma dor ~1'111111118 clllcil. 

Nl ragllllrar equ1 a nmha palavra de solldane
dade ao Senador Antomo CaJtos Magalhães, encer
ro as rnnt.a palavnos com o que leio hoje na coluna 
de C8Jios HeiiDr Cony, ralanndo-se a Antonio C8Jios 
Magalhias: 

"Nada devo a ele, nem ele a mm, mas 
IIIICOIIbe• nele um coração manso, que 
--.ele ê lula polibca, na qual é consxle
rado o proliaalonaii'IIIUS ~nte A esse 
coreçio. agora deepedaçado, gostana de di
rigir uma palavra de cannho e solodanedade, 
a IICIIIddo que a RIBIOI'B do povo braalleRO 
gostara de fazer o mesmo• 

Sou Lm deQJ &lEI que, llqUJ COIWNBIIdo com An
tano Callos Magali hl, 8IDcnwo-~que 
IIDIZ8m 8IPio que, tenho CllltaZa. a ....,_ maJOrl8 

do povo to 11 I 10 gDIIana de lhe fazer chegar 
MilitO obngaclo. Sr. P-lllente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conc:e

do a palavra o Senador Lúcio Alclnlara 
O SR. L.ÍICIO AI..CANTARA (PSDB.CE. Para 

.-mmhar a VOIIIÇão. Sem I'IMSilO do Ollldor.) - Sr. 
'"'-'derde, Sl"s a Srs. SanadclrM, 8fiCOIII1ávamot 
,..., o Sanador Jolé Agnplno a eu, mtegrarldo a co
rniiMI do Sanhor Praaidente Famando Henrique 
Cenloao, que fazia uma vlslla de Estado ao Rano 
dll &penha, QIBICio tor... ak SUrpt-ldldos pela 
natfc:ia daloroaa do falllclmanto do [)apulado Luíill 
EduaJdo "aga'hlr' 

J6 ~ saldo claqullllllda sob o ~ 
dll morllll do Mlllllltro 86tg10 Molla, que C8U80U real
mente urrw. profunda cornoçlo entre todos oa que o 
~o adm-.n a Wllll nele um homem !N
I*=o ~ dedicado ao cumpnrnento dila 
._. reeponset+'H-, tosse no plano ac:trnrrwtndl
vo, toaea no plano polfta)-pamdáno. 

Pais bem, mal havíamos chagado a Madri, to
moa, mcralmente, su~ peta notiCia do '"" 
laiiD do [)apulado Lula Eclualdo Magalhias. ~ 
taRia, Jé de madrugada, na capllal espanhola, race
blamoa a noticia do 11811 prematuro lalaamanlo. 

Conheci-o na Assembléia Nac101181 CoriSII
IUinla, asa1m como vanos dos que aqu1 aa encon
tram. Naquela ocas1io, ao pnvar do sau convív1o, 
puda aquilatar o 11811 potallCIBI a ver nele um futuro 
líder pobllco de axpresaiio naaonal. Oa que co
nhecem o Congresso Nac:Kmal, parlleularmente, a 
Câmara dos Deputados, sabem como a nnprenaa 
a a opo111ão públiCa, da uma manatra geral, ,__ 
bam com callc1smo aquelas que aqu1 chagam pala 
pnm111ra vez. a111da que tendo cumprido, como S. 
Ex", um mandato aatadual, para axa~Cer o 1811 pn
m.ro mandato. Há OS lalastrõas, hé OS ax61ICOS, 
há os que da IOda sorte procuram obter Vllllbilacla
da, um momento da glóna que HJ8; ma oa que 
n~&lmante têm conlllúdo, os que raalmanlll 116m a 
aa destacar no curso da raaiiZ8Çio doa b'abalhoa 
legislatiVos aio os que acendam naturalllllll'lle. 
Certamente que essa catiCisrno lllnlla é maJOr 
quando alguém chaga aqu1 portando um sobnlno
ma Ilustra, da um polítiCO notóno, de lllgu6m que 
tem uma presença nnpoltanl8 no cenário politico 
~~ é corno se foa88 um prolongamento 
acess6no do verdadeiro detentor do podar, da -
ponaabtlldede a da cornpatêncl8 pollllca:-

Pois s ascellllio da Luis Edualdo 101 t.m na
turalmanlll. S. Ex" gran1aou o respeitO dos seus 
Colegas, af1rmou-se corno um Deputado compa
tanla, capaz da articular, capaz de manter s pabl
vra empenhada, da assu1111r funções da liderança, 
como diSSe o Senador Hugo Napoleão, que nio 
são fáceiS de saram atingidas naquela Caaa, 88f8 
liderança da partldoa, da blocos ou a PIBIIIdêncaa 
da Cimara dos Deputados. E a tudo 18110 S. Ex
chagou com naturalldada, corno uma dacorrtncaa 
do seu trabalhO, da sua vocaçao, da - manaora 
de 88 conduZir. 

Ontem 1M81110, depoiS da~ qua a 
""*"'- ltXIglll com as autotldadas aapanholaa, 
foAa o Chata da Estado, Rei D. J..,., Carlos, loaw 
o Pri!MW-M.-o Jolé Mana Aznar, o Praaidalla 
Femando Hannque Cenloao cancelou a - villlla a 
madlalamanla ratomamoa ao Blasll, ,... ~ cS
IIIIIunanlll para a Ctdade de Satwador, onda -
oportunldada da dar o úlbmo adeus êquala que • 
dMia:w na VIda pública. S. Ex" foi abatido am pla
no v6o - talava o Senador Artur da Távola, Cll8ndo o 
poema de Fagundes Varala "A Pomba' -. - foi 
ele, foi atlabdo num momsuto da grande -..lo 
políbca. 

Tenho para mm. Sr. P1ii81dalla, que a glllna doa 
1>' illlo 1 6 8 dos gUBII&IUS p8IIICII que eslll. la dejM Jdlh· 
ca do modo oomo ele nos daaram. oomo ~ 1 -•• 
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parece que osso tem algo a ver com a morte trágo
ca, 111esperada. FOI, assom, com Getíoloo Vargas, 
com Tancredo Neves, e too assom, agora, com Luos 
Eduardo, que rea~zava uma vocação politoca. E 
em politoca não há o legado matenal que os paos 
transmotem aos !olhos, porque polltoca, sobretudo, 
é vocação. Debalde será aquele que quoser - e 
mu1tos Já tentaram sem nenhum êxrto - ungor her
deoros que ni!.o têm o talento nem as condiÇÕes 
para o exarciCJO da allvodade pollbca, porque é 
uma Bllvodade cheoa de peculoandades, de axogên
coas. E, enlre elas, talvez. fosse o caso de se me
dotar agora, oncluSIY8 na exogêncoa ou na repercus
são que ela tem até sobre a nossa VIda, SBJB no 
plano familoar, SBJB no plano até da nossa ontegn
dade tisiCa, da nossa saíode Nós, às vezes, negli
genciamo-nos, não emprestamos o cuodado neces
sáno à nossa saúde, envoHos nesse doa-a-doa ab
solutamente absorvente, exogenle, que é o da ato
vodade politiCa, quando ela se exerce por vocação, 
com senso de responsabolodade. E, muitas vezes, 
somos colhidos por estas surpresas, somos pnsoo
neoros das- acontecomentos que tennonam nos 
sublraondo pessoas do nosso convivoo, como Luis 
Eduardo. 

Cerlamanla. quan conhece a voda do Senador 
Anlonoo Carlos Magalhães sabe que a sua carreora 
polillca Vlloriosa, a sua hoslóna, a sua vida, inclusove 
no plano pessoal, também tem soda pontilhada de 
mudos desafoos, de mudas dificuldades, de muitos 
momentos de dor e de sotnmento Não pensem que 
S Ex" ve10 para a VIda píobloca a passeio. S. Ex" tem 
enfranlado mudos diessbores e sofndo bastante. 
Agora, maos uma vez, S. Ex" recebe um golpe duro, 
talvez o maos duro de Ioda sua VIda. Oxalá esta S11J8 
a úlbma vez que o Senador Antonio Carlos Magalhã
es se defronta com situações desse topo! 

Acraddamos que, com sua energia, com seu po
der de lidelança e com sua capaadacJe de luta 1an1as 
vezes demuns11ada, S. Ex" venceni. tanDim essa difi
culdade. Nós, seus amogos e Colegas, estamos aquo 
para IIII prestar essa sobdanadade, que não é mais 
pollbca, mas p aoaJ. Ofaa:ancrlhe a I"KliiS8 IIIIRB
de, o I'IOS80 conluoto, muito mais no aentido de fazer 
cem que S. Ex- anta este nosso 581 ibi •• do. ponJ~e 
só o 1en1J0 podert parmllor que S Ex" COIWMl, de ma
nesa ITIIIIS lranqilola, com essa grande dor. 

Portanto, Sr. Prcsodente, assocoo-me aos doos 
raquenmentos que toram apresentados e que eSiiio 
sobre a mesa. Deixo este 181J1Siro de quem conhe
ceu Luis Eduardo Magalhães, de quem com ele 
convoveu e de quem nele deposotava grandes es
peranças. 

Não e fácol fonnar quadros polilicosl Não é fécol 
desoobnr vocações como essss, que têm muito a 
oferecer ao Paos' Perdem o Senador Antonoo Cartas 
Magalhães. a Bahoa, o Congresso NSCJOnal e o Bra
soll Quem o doz não sou eu, mas vozes IIISCISpadas 
de adveosanos politocos que reconhecem o talento e 
a vocação polobca daquele que muito fez e mudo 
maos fana pelo nosso Pais! 

Mudo obngado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao penúHomo orador inscnto, Senador 
Jose Agnpono 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL-RN Para ence
oronhar Sam revosão do orador.) - Sr. PI8Sidenle, 
Sr"s. e Sos. Senadores, o Senador LúCIO Alcênlara 
acabou de se refsnr á voagem que JUntos fozemos à 
Espanha, acompanhando Sua E'll'elêncoa o Preso
dente Fernando Hennque Cardoso. 

A voagam omcoou sol! o peso do Impacto de per
da do Monostro Sérgoo Moita, há 30 anos amigos do 
Presidente. Esse fato too marcante, mas não JUsllfi
cou o cancelamento de voagam programada há ma
ses. A voagem too feita em cloma de reflexão, de so
lêncoo e de poucas conveosas. A viagem too Ieda, 
porque era dever de Estado. 

Chegamos à Espanha, e os prim&IIOS aios to
ram prallcados. A recepção ofocoal too oferecida pelo 
Reo Juan Carlos, pelo Presodenle de Govamo José 
Mana Aznar e por seus MmiSiros. Howe um )llnlar na 
EmbaDCBds do BraSil, onde oa:ebemos a pnmeila nolí
aa sobre o estado de saúde do amgo a Deputado 
Luis Eduardo Magalhães. A noticia mnda não ara a 
final, a qual so recebamos às 2 horas e 30 monutos. 

lmagonávamos que a voagam fosse prosseguor 
e, JUntos, o Senador Lúcoo Alcênlera a eu. estivemos 
prasentes na Praça da L eaklada para o primeiro ato 
ofociaJ da voslla. Lá não chegou O PI'BIIIdenle Fernan
do Hennqua Cardoso, mas a noticia de que a via
gem estava sendo cancelada. FOI CBII I da Ioda a 
programação de uma voegem de Eslado ln1Jortanle 
para o 81'8811 e para a Espanha, falo úi"ICO no ano de 
1998 para o Reo Juan Carlos, que 16 receba trm 
Chefe de Estado por ano 

A voagem too Cln:elada. e, logo a seguir, de
ram-nos a ontormação de que, às 13 horas, horéno 
de Madn, lodos nós retomartamos ao Bnlsd para 
parbclpar das exéquoas do Dapuledo Lula Eduardo 
Magalhães. Com profunda tnsteza, dongomo-nos ao 
aeroporto e embarcamos no avião. A voagam too 
marcada por dOis falecomantos terriVBIB para o Pais. 

A voegam durou ado horas. Decomdas SBIS ho
ras, o Senador LúciO AJcantara e eu oacebamoa o con-
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VIII! do Presidenta da República para conversar
mos pnvadamenta na cabina pres1danc18l Para lá 
fomos e ouv1mos o sant1rnanto do Presidenta, que 
nos d1ssa claramente· "As pardas políhcas slo su
parave•s- dá-sa um JBIIO em tudo-, mas não as 
pardas humanas• 

Sua Excalêncl8 nos fez confidênciBS sobra 
suas ralaç6es pessoaiS com Luís Eduardo Maga
lhAas, o cavalheiro, o homem paciente, tolerante, 
articulador, agragador, lúcido e detanmnado. Faz
nos confidências que nlo me cabe revelar, mas que 
a mm deram a Ullormação praasa de que o cance
lamento daquela Vl8gam da Estado era um gasto do 
Presidenta que tradiiZIB o daSBJO da classe pollbca 
brasileira a da BQCMidada brasileira Sua Excelêncl8 
foi um grande Intérprete do sant1manto do povo 
brasileiro. 

Faz-nos confidêncl88 sobra as ralações que, 
durante um tempo da sua VIda, teve com Luis 
Eduardo, o que ma faz lembrar do am1g0 Luís 
Eduardo. Em 1983, quando eu ara Govamador a 18 
a Salvador para parllclpllr da uma raul'llão pollbca, 
ale, como Presidenta da Assembléia legiSlativa, ra
cabla-ma na poi1B do llVIIo sampra modesto, h...,.l
da, ami(IO e solícito. 

As confldêncl8s do Presidenta Fernando 
Hannque ma fizeram lembrar do Luis Eduardo 
que, tantas vezes, veio a esta planério para falar 
com seu pa1 ou com outra pessoa Ela não saía 
daata plenáno sem cumpnmentar, •ndnndualrnanta, 
todos do sau Partido e de outros Partidos, mos
trando quem realmente era: um cavalheiro toleran
te, que nlo astabala c• barrara entra paaaoas a 
que diacutlll idéias com alncandada, o '-11 que 
foi lriCCIIT1pr&aiCido na época da Constituma a ara 
tido como um "emblema do Centrio", quando, na 
-*da. pi llCII*a época, ale sa antaapava aos 
tampos da hoJe a dafaudl8 suas idél88 com láaçio 
ao 001101111o da capilal aatrang111ro na pa111cipaçi'o 
da • ...,._. brasdalras a ll parbelpiiÇio da capd8J 
~ro na minanlçlo. Demonstrava já o sau 
aspfrilo liberal. Damoliilbaw aquilo que 101, da for
ma data~mnada, quando da votação das ra!Oinu 
c::onallluclona, quando ala significou o grande alo 
da ligação entra o PR. o nosao Pallldo a o PSOB, 
que sa UIWram para fazer as rafonnas multo mBI8 em 
- do lntai8SIIB IIBCIOnal do que da aflllldadas 
pe88081$. 

Luis Edualdo Magalhães Slgl1llicou tudo 1B110 para 
lodos nós a para o PlaSidanla da Rap'ibllca O seu da
~ pRMICOU uma caniOÇiio naaonal. AI:J II
gil' as taa.õas, é lécil ..... o w D• alllo doe ba 1081 

a da c1assa polftlca. Nio 111M um ÜIWOO dapoa 11811!0 

da politico avm que não a. poaiNo em ralaç6o 
à aua postma os adadio e de homem público. 

Sr Presidenta, s.-s. e SIS. Senadoras, nlo 
quero ma alongar, mas daSBJO 18p8br !rasas que di
zem respeito a Luís Eduardo, que não sio mnhas, 
mas sm da pollbcaa que, por acaso, sio bal&nDS. 
Um dessas polmcoa diBSB: "Luís Eduardo é a aínta
sa doa sonhol que Anto1110 Calloa Magalhiiaa n1o 
canaagu1u realizar". Um outro dl888: "Lula Eduardo é 
o coraçlo da AntoniO Calloa Magalhlas". 

O noaao Praslllanta, homem da luta e da datar· 
mnação, não poda fnlquerar. Nio _... nós, do 
PFL. praasamoa dela, mas o País 1111a1n1 praasa da 
aua garra. da sua luta na defesa do COIIOIIIIo do Con
grBBIIO NaciDnBI. da raspallabillllada da CAmara a do 
Senado. 

Quero pedir para que AntoniO Calloa faça doa 
sonhos de Luís Eduardo os saus p!Õpnoa sonhos, 
faça do coração da Luís Eduardo o seu pnlprio co
IIIÇio a que a memória da Lula Eduardo 118J11 o esti
mulo permanente para que AntoniO Calloa conlnla 
o mesmo homem aguerndo que conr-wos nasl8 
planáno. 

Luís Eduardo sa 101; AntoniO Calloa fiCa. E o 
Brasil praciSB da AntoniO Calloa. A ela, a D. Arlala, a 
MIChalla. aos 1nnãoa da Luis Eduardo, aos seus fi· 
"-· a 1111nhe homenagem, a m•nha SBI'dada a a m
nha sollllanadade. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra à S,. Sanadora Emdia Fernandes. 

A SRA.. FMILIA FERNANDES (Bioc:OIPDT-RS. 
p- encammhar. Sam rwviaão da oradora..) - Sr. 
Praslllanle, s.-s a Srs Senado-. em nome do 
mau Parhdo, o Parhdo Damocrático Trabalhista, que 
também subscreve o Nquanrnanto da - da pro
fundo pesar pato falacmento do Deputado Lula 
Eduardo Magalhles, quanlt1IOS manll-r 08 nos
- sanbmaniiiB a, aam dilvlda, a nosaa 8Urp!M& 
dianla do lamanlável ocorndo. 

Nlo .-nos noa apafundar em -lllideolç6as 
que os amigos, os ~ da Pallldo, 08 que 
COIIMV81Bm.,... da pato com O Depll&ado, q&8 ná 
- vida políbca, quer na vida ; 11 •1. Já liBiarn ,..... 
planjrio, CDn nulO IHihanbsmo e CDn nula IIIIICIIII
dada. Quaoamos apenas --llar que hé j 

0 

nJ.
nados 1110111811105 na vida das p • em que • divar
gn.s, os~ opos!OS, • I" -.• ola 110111" 
cas diMm e alo cah wtas em um segundo plano. A 
morta. o alallamanto da uma pasaoa -iala,llli'nn
da, aam dúvida, é um desses nu 118111Ds. 

A comoçio que tomou conta do BIUII, alllrapoo 
lendo as bases parlldánas, familiares a da amzada 
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que Luís Eduardo plantou, chegou também aos poli
bcos de Oposição, em raspedo ao que ele 81gl"'loca
va como pessoa. como pol1bco Jovem, graças ao seu 
esforço. à sua detenmnação, as suas qualidades 
pe&SOBIS e a sua forma cordial de lratar, de encami
nhar as questões e de dllllogar. 

Poltanlo, a nossa homenagem. a nossa solida
nadada, os nossos senbmentos àqueles que corn
paltilharam de todos os outros passos da vida de 
Luis Edualdo; mas, também. a nossa solidanedade 
ao povo btasile11o que lamenta profundamente o de
sapaniCimllrdo de um JOV8m pollbco do cenáno na
c1011Bi. Aos seus iamiiB188, ao Senador AntoniO Car
Io& MagaJhies. ao 1nnio, à esposa, à mãe, aos fi
lhos, os nossos sentmerdoS. 

Neste momerdo, deseJ&mos que a torça dMna, 
que semp~a redobiB os senbmerdoS e a gar~a de 
cada pessoa nos mornerdoS de desafiO que cada um 
VMI, chegue ao coraçlo daquela famiiiB, às mulhe-
188 da VIda de Luis Edualdo: sua mãe, sua esposa, 
suas filhas - sabemos que sanp18 ao lado de um 
grande homem exiSta uma glilllde mulher, as mulha-
188 que sabem vencer o desalio da VIda, as dores da 
vida - que saibam também enconlrar o fortaleCimen
to do desafiO da morte. 

Nossos sentmentos. O PDT aSIIOCia-se às ho
menagens que aqu1 são piBSiadas. 

Mudo obngada. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioca/PSB-PA)
Sr. Presidenre. p&QO a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palaVIB ao Senador Adem1r Andl8de. 

O SR. A~JE~g~ ANDRADE (E!Ioca/F'SJ>A. Pala 
encarnnhar. Sam nMiiio do OIBdor.) - Sr. Pn!sldenle, 
Sl"s. e Sls. Sen1K1on!s, patenckl ser ~ txave, 
considelando o adautado da hola. Jln: Co,.,.... às vé
,_ naJia n~"les IKIIII pmlaudas, earecalnailll às 
palavras do Selalor Alfur da Tévola, do Selllldol Espa
ncliio Amn. en1n1 ou1n1s - o meu pmhnlo pesar pela 
rnorte de Luis Edl.ulo Magalliies. 

lrnag1no e s1rdo profundamente a dor que 
sente, neste momento, o Senador AntoniO Carlos 
Magalhies. Espero que S. Ex" tenha forças sufl· 
ciBntes paiB supe~ar essa tl8gédl8 que aconteceu 
na sua v1da e continuar o seu trabalho de politiCO 
E ~assalto aquilo a que chamou a atenção o Sena
dor Artur da TévoJa· embora os polítiCOS seJam li.o 
cnt1cados, se(Bm tio falados, na hoiB em que pes
soas que têm realmente valor, que são ~esperta
das pela população falecem, o povo sente, o povo 
abraça, o povo chora. 

Mandesto a m1nha SOhdanedade, o meu senb
merdo, pnnc1palmente à dor do Senador Ardon10 
Cario& Magalhães. 

Mudo Obngado 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Como 
últmo ol8dor, concedo a palavra ao Senador BeiJo 
Parga. 

O SR. BELLO PARGA (PFL-MA. Para encami
nhar Sem nmsão do orador.) - Sr. Presidente. s.-s. 
e Sra. Senadoi8S, a Bancada do PFL do Maranhio 
nesta Casa. profundamente consternada com a per
da de toda a Nação brasileira, em especial do Esta
do da BehiB, e mudo pallicularmente do .-ao Parti
do, vem tiBZEir a sua solidariedade à dor que dilace-
18 o coração de pa1 do Presldante desta Casa. à mé
goa que comrange o espírito do próprio Presidente 
da RepubliCa. pela perda de um armgo. E vem tam
bém abraçar os seus conat~giOflérios, ainda não 111-

teiramente 18Composlos mo~almente desse abalo, 
que foi colativo. 

Nesse sentido. fazemos questlio de parbc1par 
da votaçio do 18quenmento IIUb Jucllce e encarm
nhar o voto favolável a eaas propOBIÇÕBS. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Sr. 
Senador Mauro Miranda enviOU diSCUrso à Mesa 
para ser publicado na forma do disposto no art. 203 
do Regimerdo lntemo. 

S. Ex" selá atendido 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO) - Sr. 
PI8Sidente, s.-s. a Sra. Senado-. o e ... J esté 
chorando a perda de Luis Eduardo Magalhies como 
se - perdendo um estadista fortemente 
1dentdicado com a hiSI6na do Pais. ~ como se a 
mona sepultasse com ele uma parte Importante do 
nosso futuro. Essa raação, mostrada ontem no cl1ma 
de comoção que a mida procurou rallebr, tem a meu 
ver uma expiiC&Çio políbca lógiCa: o Pais VMI hoje 
uma fase de paupensmo quanto a uma ~nljéval re
rxwaçio de lideranças, e o jovem deputado da Ba· 
hia (é era a Ancora mais promiSSOra e maJB testada 
para SSMr de ponte entl8 o nosso p1888111a e o 
1101180 futuro. 

Apesar de 1ovem. o pranteado líder elo Gover
no (é haVIa percomdo todos os caminhos pollticos 
que levam à matundade Ele estava pronto para 
assumir posiÇões de relavo a1nda nuuor na h1stóna 
do Pais. e a possibilidade de ser o pnme1ro Presi
dente da RepúbliCa a ser alado no próximo século 
não era uma fantasia, mas um proJSto de Vl&billda· 
de concreta. V1rtude espec181 no comportamerdo 
de Luis Eduardo, era a postula semp18 cuidadosa 
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para não agredir os desognoos do tempo e nem a 
coàrêncoa dos fatos Ela não forçava os aconledo
mentos, mas camonhava com ales, dando-lha coiii
SIS!êi'ICIII com seu asNo ao ..-no tampo datarmo
nado e doscreto. Assim, eu creoo que a PI8Sidência 
da República não era para Luos Eduardo uma ambo
ção compulsiva a ser perseguida no curso dos próxo
mos CinCO anos. A partJCopação crascente de sua lo
derança na produçio de novos fatos políticos é que 
1avana a oaao. Na safra de novos gowmadoras que 
irio aaaumr o mandaiD no práxmo ano, Lula ~
do Já daapontava como uma das lideranças de brlho 
prwoarnanta aseegunldo no COIIJUntD do un1118110 
politico brasolaoro. _ 

Lu1s Eduardo Magalhães deixa em todos n~ 
um certo senbmento de orfandade politica. Nojo
guém poderá contestar que ele patarnaiiZOU m41-
toa dos fatos rnlllll omportantas da hoatóna racente 
do Pais. Fo1 a sua perflnáca, a sua firmeza e a 
aua liderança, tanto na p18SIIIêiiCia da Clmara doe 
Deputados, como no exe~eícoo da coordenação po
litica, que assegurou a apiOVIIÇáo de 18foiiTIIIs Im
portantes para o futuro do Brasol. Graças ao sau 
estilo decod1do de comandar as votações, ele aJU· 
dou também a reconstruir a 1magam de um Con
gnHIBO que trabalha, que produz e que decode. Ho
mem da compromiSso, não temoa expor-se para 
garanbr o cumpnmento de palaVTa empenhada, a 
foi ass1m que ele conquostou a 1magem de ontallo
cutor confiével. 

O-poder chegou a Luis Eduardo, mas não cA!jo 
que as terDç6as do poder o tenham sado1zlllo Tollo 
o País tomou COI ollecomenlo das p~asaõea para ~ 
ele ocnpaBBe p "'ljk de destaque no govamo tifo 
Praslllente Femarlllo Hennque Can:loso RBCUBOII
se sequer a conalderar a hiiJÓiaiiB, como também III
lutou, dapoos, em ....,. a lodarança do governo 1118 
Cêmara. ~ ..,.... claro que, mais omportarte 
que os -..os do augo, era a ondepeudinaa .,.. 
~de acon:lo com os lnlaleaase do Pala. Os 
pnncipoos -.n em pnmeoro lugar para Lu• 
Eduardo Magalhlse, que souba conatruor também a 
magam de politico I8IIJiala pouco senalvel ês Hua6es 
da polihca. ABIIIm, nlo llabalhava com hlp6tUII, 
mas com fatos. 

Ainda ontem, unw. 81 li860111 de tela••ão exibia 
••e•- em que luiS Eawdo, te~ aliás,~ a 
ddicl*'ade para a apruvação das 181onnas. Polldenllla 
que o nosso CongMseO não é por natuntZII 181om1a· 
dor, mas COIISBMIIIor, BllJ~ que os v1ncultls 
de campanha en11a C8l odoclakl6 e elaitDiaB são vincultls 
de ...., e e ae oi'Mdlalo, não nulancostal. E é deniiO 

dease I8BIIIIada que luiS Eduardo trabalhou, como 
um gogante, pam viabilizar a aprovaçio de 1afoln• 
1mportame1 para o futuro do Pais. 

Senhoras e Senhoras Senadoi8S, quero acp, 
apenas algumas horas depois do sepultamento dse
ta ilustre bnlsola1ro que too Luís Eduardo Magalhães, 
deixar o ragistro de mmha homenagem pessoal a 
uma das figuras maos vogoroaas e rnlllll af.nnab
do nosso mundo pollbco. Ela vam de beiÇO pollbco 
~-. e, se han:lou do J181, o nosao quando p,.;.. 
denta Antonoo Callos, a finneza das corwlcç6as, a 
ousada dll comgem e as vortuoaas qualidades de 
canltar, n1o fez do praatlgio pelamo o inslrurneniD 
para IIB secalades da camlim politica. Nlo me lem
bro de alguém que lha tenha nagado sese Justiça. 
Pelo contráno, a autouoma de v6o de Luis Edluan:lo 
é IA'IIUIImodade na lfnPI8BIIão dos que o conhacal8m, 
como eu, que fuo seu companheiro de caminhadas 
mallniUB dumnta os anos em que JUntos convi'weniiiB 
na CAmera dos Deputados. 

Nlo tenho diMda de que vamos sentir mula fala 
de Luis Eduan:lo MageNes. Oa JllliS, a ,..._, os fi-
1108, a Beha, o COligi e 11 c, os anogos e o Pais. P.a 
que ele foi na viCia pniiii8IUianaW eo1081111da anlllan

tam, e pelo que - certo que ele - no amanhl 
de um Pais llo oliiCJ 1IICio da loiça de novas ~ 
88. Nsela n10111111110, nio lá palavras que poasam _. 
vor de COI ISOlo. N..- planéno, vamos coo o!IIV8r por 
nUlo tampo com a dor e o iUfiiii&IIO de um pai inoan
fonnado. As légnnes O ii< IIII que O F'lesidelà dlàa 
c..a -·sob o .. lllo&IID solodéno de toda a Na
çlo, ficam para lodos n6s como a 1m1g11111 dai"• ibwa de 
uma .,.,.,. h,» COIIBIIUfde IIObre s6ldoa la!,los de 
famllia e sobnl Wllli&llo6 de rnltua adnilaçAo que 
unam ITi8iS anla Jllll e filho. Daalo aqui maus VOIIIIIa 
mnlias aspeniiiÇ8I de que Deus e o tampo .,udem a 
aqullllrar, no cooaçAo da farrlla de L.uls Eduan:lo, a 
dar de ll8lldede com o ~ da IBIIDWIÇB de una 
.. rnlllll adêiiiLIIB ptiF de 3 h!l que
Pais já-em -I'ISb!rla. 

Em o que eu bnha a dizer, Sr. Praslllenta. 

Multo obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - E,_. 
rado o encamnhamenlo de Wllaçllo. 

Antas de submeter aos - dos p18BiniW, 
deseJO dar conheCimento ao Planéno que IISiá sobnl 
a meaa requenrnento ve-..do sobl8 o mamo •· 
sunto, que será lodo pelo Sr 1° SecretáriO, Senador 
Ronaldo Cunha Lima. 

~ ido o seguonta: 
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REQUERIMENTO tfl258. DE 1998 

Senhor Presidente, 

Nos termos regimentais, solicitamos a raalizaçlo de uma 

Seaalo Especial do Sanado Federal destinada a reveranciar a memória do 

Deputado Lula Eduardo Magalhlea, que exerceu, dentre outros, na Clmara 

dos Deputados, os cargos de Presidenta e Lidar do Governo, cujo 

falecimento pramaturo, no dlll 21 de abril, todos lamentamos. 

~~t 
em za de abril de 1998. 

1-

4· 

I· 

6- ~ /.~h ~ 
f) õ1Y(/7 r'/ t~ 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Tendo 
em VISta o teor do requenmenlo que acaba de ser 
lodo e a comunidade de ternas com os requenmentos 
CUIO encatr1nhamenlo de votação se tez. submeto 
conjuntamente ao Plenano os requenmentos que es
tão sobre a mesa 

Os Srs Senadores e Senadoras que os apro
vam que1ram permanecer sentados (Pausa) 

Aprovados. 
Para cumpnr urna das determmações dos re

quenmentos que acabam de ser aprovados, peço a 

todos que. de pe. observemos um mmuto de s1lênc~o 
em homenagem a memóna do Deputado LUIS 

Eduan:lo Magalhães. (Pausa) 
O SR. PRESIDENTE (Geoaldo Melo) -A Presl· 

dêncoa lembra aos Srs. Senadores a l'9alozação de 
sessão não delobeoatova amanhã, às 9 hotas. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Cum
pnndo o que acaba de ser dead1do por este Plena
no, está encerrada a sessão 

(levanta-se a sessão as f3 horas e fO 
mtnutos J 
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Ata da 34• Ses&ao nio Deliberativa 
em 24 de !abril de 1998 

41 Sessão Legislativa Ordinária da SQI Legislatura 

Ptesidlncia do Sr.: GeniJdo Melo 

(lnlr:IIJ- • ....., à 9 honls.} 

O SR. PRESIDENTE (Gtlraldo Melo) - Dac1111D 
aberta • MBSio. 

Sob • JlftJhl9lo de Deus, lriiCIB~ ..,.._ ... 

~-
0 Sr. Prtrneuo s-.térlo em axarcfcio, Sena

dor Joio Rcx:ha, pocedenll 111 lellura do Ele...,.._ 
~ Ido o RgUmte: 

EXPEDIENTE 

AVISOS 

DI! ... &lAOS DE ESTADO 

N" 1611198; de 15 do conante, do MlniBIYo de 
&lado da Sallde, llnCIUIIinhando as lllfoiiiWÇiie8 re
la- ao RequerirMniD n" 9, de 1998, do Senador 
Jaa6 BIIUICO. 

N" 3031118, de 13 do corrente, do M1n181r0 de 
&lado doll TI'IIIIIIPOIIIIS 8fW8nlnhando as .mon.
c;liee iBICnK- ao RequcnrMnto n" 35, de 1998, do 
Senador~ Cclclalrc. 

N" 3231118, de 15 do conante, do Mtrnsbo ,de 
Estado da Fuandc, .,__.,hando as llllonncçêle8 
1ciaa- ao Rcqucmlcnto ri' 156, de 1998, do $8-
ncdor G ......... Pclmcorc. 

N" 3241118, de 17 do conante, do Mlnia1lo I de 
Elllcdo doll Transpor1cc, anccrmnhando as lllloma-
9ii011 Miara- ao Rcqucrmcnto ri' 11, de 1998, do 
s.n.dar Joc6 Boanco. 

OFICIOS 

DO ..usTAO DE ESTADO DO 
PLANE.IAIIeiTO E ORÇAIENTO 

.... 124 c 1391118. de 8 e 17 do concnle, rcc
~. encamnhando as 1nlormaçiles IGhi
IWIIIIII - Requend;eniOs n"s 10 e 14, de 1998, do 
S.-*"" Joc6 Boanco. 

As adorrnaçõea foram enc:amnhadall, 
emc6plc,- req-. 

08 i'GqiiiKII1I8I1 vão ao ArquiVO. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)-O Expc
dlenbt lido VIII 111 pub4 eçli'), 

O SR. PRESIDIN1'E (Geraldo Melo) - Sabre a 
-alicio que 8Milldo pelo Sr. Pl'irnano SectGii 
rio em -a-, Senador Joio Racha. 

~ lido o sagmnte· 

Brasllla, 22 de abri de 1998. 

Senhor Pnlllldenla, 
Em alllnÇio ao OF.SF/338198, de 15-4-88, in

dico a V. EJcl 01 nobnlll Sel'llldotws Joio França c 
Ernandes Amonm, como li1ular e suplente, i8111ll c 
tivamente, para compor a Comiaslo TempoiWia 
criada pelo Requen,_ n" 203, de 1988, daali
nada a 'acompanhar, ln '-· as provldlncou a •-IIGc;liee dos fa1D8, as circunsllncial e u 
ca••as que provocaram o 1nclnd10 que ueo1a a 
~ Amaz6niCG e, em aepeciGI, o Estado ele Ro
raima' 

Por apartuno, IGjjiilbo a V. &" os IIIGiill ~ 
1011 de conBideraç6o c IIPIGÇO. - Sanador EpiMalo 
Cal I I a, Lidar do PPB. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Maio)- A P1881-
dlncia claelgna os Sanado- ii d+ w"os pela U.. 
rança do PPB para inl8grar8m c Cam JIO.Teq~D
IWia cnada por inl&lnl6dio do Flaquerimado ri' 2111, 
de 1998, de canlonnclade com o upecllciiiG que 

---·-lido. 
O SR. PR •lENTE (GanllliJ Mabl- O Sa1har 

PIWid&ill& da ReJ;IlA•a ermou ao Cao Nico
,.. a Medida PnNi.cllia ri' 1 ••a. "'**""em 15 de 
librl de 1988 e pltJirede no dia 16 do rNm~D 11'118 e 
ano, que 'EI'IIIIIII C'l' ma:llllillmos objallvando ln
canbVar a ieduc;lo da pwcnça do aelllr pllblico ae-
18dual nl almdade fincnceinl banc6ria, cliep6a co
bra a pnvabZiaÇiio de ll'lllibiÇ!IM ...._, e dll ou-

-~-De acordo com aa Indicações das lldaran-
çaa, e nos termoe dos §§ 4° e S" do art 2" da 
Raeoluçlo n" 11119-CN, IICG asa1m C0111111ulda a co
mlulo molbl Incumbida de emlhr parecer sobi8 a 
maténa· 
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Hugo Napoleão 
EdiSOn L.obio 

Jacler Ba!tlal>o 
Nebor Jun10r 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

SuplentM 

Francelina Pere1ra 
Gilberto M1randa 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Carlos Wilson L6d10 CoelhO 

Bloco OposiÇão (PTIPDTIPSB/PPS) 

Eduardo SupliCY Sebastião Rocha 

PPB 

Epitacio Cafeteora Leomar Ou1ntanilha 

DEPUTADOS 
Suplantas 

PFL 

Paulo CordeBo 
Mancai Castro 

Darc1 CoelhO 
Saulo Oua1roz 

PSDB 

Dilso Sperafico José ThOmaz Nonõ 
José Anlbal João Almeida 

Bloco (PMDBIPRONA) 

EdinhO Bez Rrcardo R~que 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

MarcelO Déda Femando Ferro 

PPB 

Roberto Campos Carlos Airton 

De acordo oom a Resolução ri' 1, de 1989-CN, 
fica est&hlecldo o seguinta calendáno para a trami
tação da rnaténa: 

Dia 24+911 - Des1gnação da oormssão IIIIS-
ta; 

Dia 27-4-98 - Instalação da com1ssão m1s-
ta; 

Até 21-4-98 - Prazo para recebimento de 
el'l&ldas e para a comiSSão miBia emdlr o parecer 
sobra a adm1ss1blldade; 

Até 30-4-98 - Prazo !1nal da com1ssão m1s-
ta; 

Até 15-5-98 - Prazo no Congresso NaciOII&I. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo MeiO) - O Se
nhOr Presidente da Repúblrca enviOU ao Congresso 
NIICIOIIIII a Medida Provlsór~a n" 1.8311-40, adota
da em 16 de abnl de 1998 e publicada no d1a 17 
do mesmo mês e ano, que "Dispõe sobra o pa
gamento dos militares e dos sei'Yidoras pllbl100s 
do Poder ExecutiVO Federal. InclUSIVe sues autar
quias e fundaçOes, bem como dos empregados 
das empresas púbiiC&B e das BOCI&dades de eco
norma m1sta e de suas subs1dulnas. e dé outras 
proYJdênc~as•. 

De acordo oom as ll1dK:ações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2" da Resolução ri' 
1189-CN, frca ass1m consbtuída a comiBBio miBia ln
cunDcla de emdlr parecer sobra a maténa: 

Glberto M1randa 
José Alvas 

Jader Balbalho 
Nebor JuniOt' 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Vilson Kletnillllng 
Hugo Napoleão 

Gerson Cemata 
Carlos Bezena 

José lgnécro Ferre1ra L&lclo Alclntara 

Bloco OposiÇão (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo SupiK:Y 

EpitaciO Cafeteira 

Arolde de Oliveira 
Abelardo Lupron 

Edson Silva 
Luciano Castro 

Sabeslião Rocha 

PPB 

Leomar Quintamlha 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

Suplcu""' 

Roberto Pessoa 
SérgiO Barcellos 

MarcusVIC8IIIe 
MoiSés Bennesby 

Bloco (PMDBIPRONA) 

José Aldermr 

Marcelo Déda 

Noel de OIM11ra 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

Femando Ferro 
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PPB 

Jmr Bolaanaro Gerson Paras 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o segu1nte calendáno para a tram1· 
taçlo da maténa: 

Ola 24+1111 - Deaignação da co11'111181o ITII8Ia; 
Dia 27-4-98 - Instalação da oornnsão mrsta; 
Até 22-4-98 - Prazo para IK8bomento de 

-ldea e para a corn.sio mosta amJIIr o pa
IICibra a adnisalbilldade; 

Até 1"-5-911 - Prazo final da com não mrsta; 
Alá 16-5-98 - Prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O S. 
nhor Praaidanbl de Rlipl)blica emnou ao Congl8880 
Nacional a Medida PIOVIBÓria n" 1..843-1, adotada 
em 16 de abnl de 1998 e publcada no da 17 do 
mearno 111111 e ano, que "Aliara a radaçio dos al'lll. 
31 e 44 da L8l rt' 9.473, de 22 de julho da 1997. qlj& 
dllp6e IICibre as d1ralnDS para a elaboraçio da la1 
CIIÇ8III8I1I6rl da 1998". 

De acordo com as 1nd10ações das hder1111· 
ças, e noe terrnoa dos §§ 4° e 5° do art. 2" da 
ResoluçAo n• 1 /89-CN, fiCB ass1m const~ulda a c:o
IIIIISAo rnsta mc:umbrda de emlhr parecer sobre a 
malána: 

Hugo Napoleão 
Rorr.oJucé 

SENADORES 

PFL 

PMOB 

PSOB 

Bup:lezd:M 

Rorlleu Tuma 
JoÃ'AJvu 

Ge.-, Camela 
Carlos Bezerra 

Benr v- Oarnar Dias 

Bloco Opoeçio (PT/PDT/PSBIPPS) 

Eduardo Supllcy Sebeatiio Rocha 

PPB 

Epdacio ea.-ra Leomar Qull'llanllha 

DEPUTADOS 

PFL 

José Lountn90 
Hugo Rodngu. da Cunha 

Supla las 

Jo6oRibeso 
Mas&la& GOIS 

PSOB 

Arnaldo MadBira Dando de Castro 
Veda CruSIUS Paulo Mourão 

BlocO (PMOBIPRONA) 

Femando Olmz Lldla Quinan 

BlocO (PTIPDTIPCdoB) 

Marcelo Déda. Fernando Ferro 
PPB 

Hugolloehl Romal AnfZIO 

Os acordo com a Resol119ão rt' 1, de 19118-CN, 
fiCB astabeleado o segulnle calendáno para a lnlml
taçio de malána: 

Dia 24-4-98 - DesiQNIIlão da COII I lo nWia; 
Oa 27496- lnstalaçlo da comaslo nwa; 
Alá 22498 - Prazo para ~~ de 

emendas e para a cornisslo ltll8la emlllr o ~ 
IICibra a ad1111S81b1lldade; 

Até 11.5-98- prazo final da conusalo nwa; 
Alá 16-5-98- Prazo no Congresso Naaanal. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O S. 
nhor P1881dente da Rep(lblica 8IMOU ao Congr nso 
Nacional a Medida PIDVIIIÓnll ri' 1.146-1, adotada 
em 16 de abnl de 1998 e pubiiCBda no dia 17 do 
n.smo mês e ano, que "Autoriza o Poder Elracub· 
vo a abnr ao 0f98m&nto da Segundada Social da 
Unflo. em favor do Ministério do Plane1amemo 
e Orçamento, crédito extraord1néno no valor 
de AS 4.400.000,00, para os fins que ............ 

Os acordo com as 1ndicaçi!es das IKie1Bn988, 
e nos termos dos §§ 4" e 5" do 811. 2" de Anoluç:lo 
n" 1/119-CN, fica aseim constdulda a com 111o mills 
•ncumblda·de emlllr paracer IICibre a malána: 

Hugo Napolaiio 
Edlson Lobiio 

Jader Barballo 
Nabor Jumor 

SENADORES 

11111111 li 
PFL 

PMDB 

PSOB 

Osmar Dias Jahnon "-

Bloco OposiÇio (PTIPDT/PSBIPPS) 

Eduardo SupiJCY 
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PPB 

Epllacoo Cafet111ra Leomar Oumtarnlha 

DEPUTADOS 

Tllulants Suplenms 

PFL 

José Melo Oscar Andrade 
José Egydoo Dolores Nunes 

PSDB 

Máno Negrotnonte Alberto Goldman 
Renato Johnsson Joio Leão 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Alceste Almeida DeVelasco 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 

Márcoo Reonaldo Moreora Felope Mândes 

Oe acoldo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
foca estabelecido o seguonte calendáno para a tramo
tação da maténa: 

Doa 24-4-98 - Desognação da comossão mosta; 
Doa 27-4-98- Instalação da comiSSão mosta: 
Até 22-4·98 - Prazo para recebomento de 

emendas e para a comossão mosta emdor o parecer 
sobre a adrmssobohdade; 

Até 1°·5-98 - Prazo final da comiSSão mosta, 
Até 16-5-98 - Prazo no Congresso NaciOnal 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Será 
Ieda a -devida comumcação à Cãmara dos Deputa
dos 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Preso
dêncoa recebeu, do Banco Central do Brasol, o otfCJO 
n• S/33, de 1998 (n" 1 059198, na ongem), de 23 do 
corrente, encamnhando parecer daquele Orgão a 
respeo\9 da solicitação do Govemo da Bahoa releren
ta ao tarmo aditivo ao contrato de confissão, assun
ção, consolidação e refonancoamento de díwias, no 
âmbito do Programa de Apooo à Reestruturação e 
ao A1uste F"oscal dos Estados, no valor de novecentos 
e conqDenta e nove mlhões, seoscentos e sessenta e 
doos moi, setecentos e ootanta reaos e noventa a 
nove centavos, formado em 1° de dezembro da 
1997. 

0 expad- VBI à ComiSsãO de Assuntos 
Econõrncos, que lerá o prazo de quonza doas para a 
sua aprecoação, nos termos da Resolução n" 70, de 

1995, com a redaçãa dada pela Resolução n• 12, de 
1997 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Preso· 
dêncoa recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício 
n• S/34, de 1998 (n° 1.060198, na ongem), de 23 do 
corrente, ancamonhanda parecer daquele Orgão a 
respedo do contrato da abertura de crédito, formado 
entre a União. a Estada da Bahoa, a Banco do Esta· 
do da Bahoa S.A. - BANEB e a Banco de Desenvol
vrmento da Estado da Bahoa S.A. - DESENBAN· 
CO, na ãmbda da Programa de Apooo à Reastrutu· 
ração e ao AJUSte Foscai das Estados, no valor da 
um bolhão. trezentos e conqüenta a três molh6es de 
r&& IS. 

O expedoente vao à ComiSSão de Assuntos 
Econ6mocos, Que terá a praza de quonza diBS para a 
sua aprecoaçãa, nas termos da Resoluçio n• 70, de 
1995, com a redaçãa dada pala Resolução n" 12, de 
1997. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Enosr
rou-se no doa vonte úlllma a praza para apr8118ntação 
de emendas ao PrOjeta de Lao do Sanado n' 20, de 
1998- Complementar, de autana do Senador Pe· 
dro Somon, que dospõe sobre a partocopação da po
pulação e de suas antodades na processq orçamen· 
táno 

O Pro1eta de L111 da Senado n• 20, de 1996 -
Complementar recebeu urna emenda a volta à Co
mossãa de Assuntos Ecanõmocos 

E a saguonte a emenda apresentada: 

EMENDA (de Plenano) OFERECIDAS AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 20, 
DE1~COMPLEMENTAR 

Que dlsp6e sobre -. partlclpa;la de 
população e de suas entidades no pro
- orçsmentárlo. 

EMENDA N1 8-PLEN (SUBSTITUTIVA) 

O Congresso Nacoonal decreta: 

Art. 11 Os Poderes Executiva e Lagialaliw dos 
Estados, da Distnto Federal a dos Munoclpios, PIO" 
moverão e •ncentiVBrãD a partlcopaçãa doreta de coda
dãoS brasoleoros ou de entidades covis legalmente 
constduidas, no processa de elaboração, aprovação 
e corrtrale da execução da plano plunanual e das leiS 
arçamentánas anuaos 

Art 2" Para a cumpromenta da dospoato no ar
togo antanor. a partoc1pação será axerc1da medllln
te: 
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I - ã'_.IZ&Ção de audtlncoas publiCaS; 

11 - a IIIICIBbVB popular na aprasentação de pro
postas 

Art. 3" Durante a elabonlção dos pn:IIIIIOB de 
lei, do plano plurianual a do cm;amanto anual, o Po
der Exacutlvo doa Estados, do Olslnto Federal • dais 
MuNe~. ooganizará audlêncoas públicas que lariD 
os sagumtaa ~: 

I - dar ODI._,manto públiCO dea osiiiCiatflll
cas e elas tnt.s giiiBIS de cada um dos Pf01810$ em 
elllboraçlio; 

11 - permdlr a ap,._11&Çio de propostas pór 
parte doa codadlos ou de 0'8plaentanlas das Clllldl· 
das da IIOCI8dade CIVil. 

Art. 4" As Comaa5aa do Podar Lagoslodivo dG8 
fõwtac!oa, do Dia1n1o Federal e doa Munocíplos, rMI· 
zario raunillea da 11Udi6ncas públicas com o oq8b
vo de onabuir a matéria em apracoaçio, nas 111191*1· 
• opodunodadas. 

I - clunlnla a apracoaçlo doa projelos de 181 
nwocoonamos no art. 1°, 

11 - durante a apracoaçiio dea contas do Pocjar 
Executivo e damBIS ralalónoa de liscahzaçlo ellollo
llldos paios Trlbunaos da Contas e Conselho de COn
tas, Estaduaos e MunocopiUII. 

Art. S" Os Podelaa Executovo e LegoslatiWJ da
rio ampla püblocodade às audolncoas públicas, reltn
das nos artogos antarloraa, aapecoalrnenle, m...
da dowlgaçio do calancléno, da pauta e do locallde 
-•zação das -1MB 

Arl. 11" No prazo de 360 doas, a part1r da pro
mulgaçio deala 181, os Estados, o Distnto F•ral 
a os Mumclpios aprovarAo leis com a finalidade 
de. 

I - delonu aa lonnas de organização e luncoo
namento daa auclilncoaa públicas, bem como• da 
parbcipllçio dea pee-. e dea entidedes -
aadaa. 

11 - alllallala- a itáiooB para o Bl8ndomento 
das propostas, 1811j18ilado o dosposto no art. 7'. 

Art. 7' o Bllloldmento às propostas tará como 
obJabvo a raduçio elas desogualdadas - e re
giOnBIS 

Art. 11" A parbCipaÇào a que se oelara o art. 1°, 
no êmbolo da Unoiio, sará exen::oda por mtam1édoo 
dos lapiM8rllllntaS dos raspectNOS Eatadoa e do 
Dosbito Fadara!, na lonna a ser definida am alo· pró
pno do Congreaao Nacoonal 

Art. 9" Esta le1 entra am v1gor na data de sua 
publocação 

Art. 1 O Revogarn-ae aa dosposoç6e& am contrá· 
no. 

Ju.aflcaPo 
A p-.te emenda substitubva - agolizar a 

pa111CipeÇio da populaçio no proc:aaao de elabora
çAo, conllole e execuçio do Pleno Plurwoua! e das 
leo8 orçamentinas anuaos. 

As a11an19õeB que p~ ao Projeto de Lao 
do Senado n" 26, de 1996- Conoplenallllr, da IIUD
na do Ilustra Senador Pedro S1mon, larilo com que a 
parlk opaçio popular aa di de -ra a nio provo
car uma demora 17801 na 8pi8CI8Çio da rnatmia or
çamentária que. apeaar da sua importlncoa, tem p!B
zas axlguos para sua apraciação pelo Coo 'III u c 
Nllcional 

Sala dea SI B Cas, 24 da abnl de 1988. _ S. 
nador R..- Juc6. 

(À Ccr são de Assur*- EDolo&JIIDD&) 

O SR. PRESIDEN1'E (Geraldo Melo) - Encar· 
rou-ee no doa vonta úlllmo o prazo para ap,_nlaçlo 
de amaoldas às saguinb!S matériaS: 

- PR1J1110 de Le1 da CAmara n• 81, de 1988 (n" 
54195, na Casa de ongem), que dé nova nldaçJ!o 110 
art. 11 da Consolodaçio dea Laos do Trabalho e de
tanmna outJas providlncoas; 

- Projeto da Resoluçio n" 33, de 19118, que 8ü
tonza o Estado do PIU&IIé a amotor, 8IJaVée de alllr
las públtcas, Lalras F'111811C81ru do TBIIOUIO do e.
do do Paraná - LFTPR. dasbnando-ea os nocunaos 
110 giro da diVIda mcbiliéna vanc:fvel no 1• -· 
de 1998; 

- PI'Oflllo de Fleaoluçlo rol 34, da 1988, que .u
toriza a República Fedeoai!Va do BCUII a -~~~
apençlo de c'*lllo IDIIemO no valor 11111.,._. a 
ld6 442 Jllllhões e 100 Jllll francos 1-, pile 
110 Banque da Pans III de Paye Bas- Paribae, ..,_ 
nado ao fii'IIIIICIBI'IIInto doa d6bilolo da eon.-na 
Estadual de Enargoa E~- CEEE, 1a181•- l 
conetruçiio da Usma Tennelétnce de C8rodlota III -
Umdade I. a saram assumidos pala Unllo em de· 
corrêncoa da Le1 n• 9.143, da 8 de~ da 
1995; e 

- Pro)lllo de Resolução n" 35, de 1988, que au
lonza a Unolo a _.ozar opai'BÇio finar-lia que 
vosa ao raeac:e1or-.en1 de crádllos bralilelrae JU1110 
à Repúbloca de Cilana• coosubslancl8de no ConiJalo 
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de Reescalonamento de DíVIda f11mado entre a R• 
públiCa Fadenmva do Brasil e a RepúbliCa da Gana, 
em 11 de novembro da 1997. 

Aos proJaiOS não toram oleraades emandaa a 
serão IIICIUidos em Ordem do DIB oportunamente. 

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

Concedo a palavra ao Sanador Jafle1110n Pé-
res. (Pausa.) 

S. Ex" daciii1B da palavra. 

Concedo a palavra ao Sanador Joio Rocha. 

O SR. JoAO ROCHA.(PFL- TO. Pronuncia o 
seguinte discuiSO.) - Sr. Presidenta, S,OS. a Snl. S. 
nadares, o sator da tunsmo é considellldo, hoJ8, em 
lodo o mundo, um poderoso lllSIIUmento para genu 
empregos e redUZir das'!lualdades SOCIIIIS a regiO
IIBIII, além da uma altamabva lls consaqüênclas da 
globalização, qua fechou fábncas a redUZIU o n(lm. 
ro da vagas na BINidada proclutML 

~ uma indl)strla que fui"ICIOI1B VInte a quatro ho
ras por diB, sate dias por semana, não fiCBIICio BUJBI· 

ta a flutuaçõaa sazonaiS. É uma das ITIIIIS democráb
c:as tontas clã diStribuiÇão da renda a empregos, 
formada, predominantemente, por pequenas em
presas a nio oferecendo restnções aoa Investi
mentos da grandas grupos. É uma at1v1dade des
centralizada, podendo ser organiZada a partir de 
cada município ou reg1io. É um Importante me1o 
da educação a 1nllsn:Amb1o culblral, ampliando os 
laços da população com seu país e mesmo com o 
exteriOr. 

Em 1997, o tunsmo TIIOVImantou, em todo o 
mundO, aproximadamente, US$3,8 trilhões. A Orga
niZação MundiBI da Tunsmo (OMT) avaha que 10% 
da BCOriOITU mund1al g1ra em tomo da 111d6stna 
turlstiCa. Em n6mero de tunatas, o setor cresce, 
em méd1a, 4% ao ano. Em tomo da 600 milhões 
de pessoas fazem v1agens 1nt1srnaaoruus. A 
F~ança é o pais Tlllllll viSitado, com regiB!ro da eh• 
gada da 62 milhões da pessoas. Os Estados Umdos 
aio o pri111111ro em 18C811a, com aproximadamente 
US$65 bllhlies. A Europa .-be uma média da 350 
rrilh6es de pessoas ao ano, que gastam em torno 
de US$215 bilhões. É o continente ma1s VISI
tado A Orgamzaçio prevê que o tunsmo mun
dial continuará a aumentar 4% ao ano até o ano 
2000. 

Apesar de todo o seu pollsnclal tunsllco, o Bra
sil vam apt8Sentend0 um desempenhO med1ocre e 

COl1llfal1t8l dMicllll "!l conta tunsmo do balanço de 
pagar!llntaa. er: deconêncla do fato de que há TII8IS 

brUIIelros dlsjxMIOii a gastar no exlenor do que as
~ diiPOBIOii a gutar no Bnlsil. Somente 
cmn o. 1118101 conlnlladol pelo Ele.- Centnd, o va
lor cllblado no Pall paiol IUIIIIU estnlngalrOB, no 
ano di 1 IIII. foi da orcllm de US$773 milh6es. Já 
o. turlllll blll~l'lll. que COIIulllam ser grandes 
gastadO,., delxansm no exlenor US$4,1 bilhOes, o 
que rap-.u US$700 mllhliea a TIIIIIS do que o ,._ 
gi81rado em 111116. 

A daspelto do que se llsm dito e escrito sobre a 
1ITipoftAncla do turismo como fator da daaamiOIVI
mento acoiiÕTIIICO a BOCIIll, a verdade é que pouco 
se llsm ledo, no Bras1l, em llsrmoa da politica de !u
namo. 

Num pais com as d1sponiblidadea do Brasil, o 
turismo devena ser Importante fonte de divisas a, 
coraqiiantemanta, poderosa alavanca do deaanvoi
VIfl'lllflto. Segundo aspaciBIIS!IIS do setor, o Brasil po
daria !aturar US$90 bilhões ao ano com tunsmo, 
axatamente o dobro do que I8C8be etualmente. O 
desempenho do tunsmo chega a apenas 5% do PIO
duto Interno Bruto - PIB. longa da um desempenho 
1gual ao do Uruguai, por axemplo Nosso vizinho ar
recada 70% do seu PIB por Intermédio doa gastos 
de visitantes astmnge1ros 

A responsabilidade por essa fraco dasa~ 
nhO poda ser atribulda ao famoso "custo Brasil". 
Além da precana Infra-estrutura, o elevado custo 
da VIda das metrópoles e os pi8ÇOB muito caros 
das passagens aéreas e das dlánas da hotéis as
sustam qualquer pessoa que pensa em allsrrissar 
por aqu1 Pesqu1sa recantemanlls realizada pata 
Embratur aponta a fana da Informações, sobre lo
cais turístiCOS e o lixo como os pnncipa1s focos da 
desestimulo ao desembarque da aat~angelro& no 
Pais. O trAnsito e o mau at1snd1mento nos hot6ls 
também estão entra os problemas desSa 1nclúatna 
do lazer. 

Como se vê, não hé lugar pa1a amadoriamoa 
Se queremos que o turismo se toma um IIIBIIUmento 
de desenvolvimento acon6miCO e social do Btull. 
nio podemoa contar, exclusiVBmente, cmn a abun
dêncla da nossas nquezas naturaiS a cultunus. é 
preciSO tliiiiSformá-las em produtos dMSnlificadoa. 
bem embalados e ofai"I!Cidos a preçoa compaliVBIS 
com oa do maiCBdo 1ntemBC10nal 

Sabendo-se que um dos TIIBIOres p~ a 
serem enfrentados no próximo século será o do • 
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semprago, temos na llldústna do tunsrno a grande 
opollunldada de mo1111111Z11r os aaus efeJtos. Silo cer
ca de 265 l"l1llh6eB de pee•oas e~ragadas no eetor 
em todo o mundo. Uma 1ndústna que dostnbuo lllnda• 
prapiCIB a ceptaçio de dMSaB e geração de Impos
to&. Para ~rara ~llincla da atnndade turf8b
ca é -levar em oonta que ela PJ0110C8 Im
pacto em 52 Itens da noeaa 8COIIIIIIIIB. Nio é p
ir mwto longe para maginar o quanto um IIObll gasta 
em 181eMOIIIS, condiclolllldo- de ar ou até rn.mo 
em suco de laraiiJIL Ou quanlas automóvais são • 
qlllridos todos os anos pelas milhares de locadoi'BII 
de automóYaJS eapalhadas por lodo o planeta e, 
ainda, quanto esaa frota consome em combustíveL 
lao quer dizer que o turismo atmge a s1derurg1a, a 
agricultura, a rnetalWVJB, a 1ndústna petrollfera, 
ele. 

o tunsmo J6 é con8ICiel8do a mllúalna que 
maJS gera empoegos no mundo. Alualmenle, urnjl 
em cada 11 p 111 aaa empregada& tnabalha para o 111-
'*1111, o que faz com que 9% da populaçio ocupada ....,.. --·No Brasil,- do MtnisM
rio da lndúalna e CornéR:JO dlo conta da que só a 
criação de perqu. temábcos cnará, até o ano 
2000, 24 mil poetos ele trabalho cloretos e 75 mil III· 
dueto&. 

Além de contlibw para a geração de &IJIPI"800 
e nsnda, o aegrta110 eoon6moco do tunsmo colabola 
deciSntamenle para a elimnaçio das chamaclas dla
Bignaldades oegionala, rnadiante a ,,..ntaçio~ 
atMCiades nu 6nJas menos clesenvolvodas -
buo, Blllda, para a flxaç6o do homem em _, local 
ongem, evllando o 18116rneno da II1CIIapão das · -
dea e sua conseqQenle laveiiZaçia. 

Sr. P-.denle, Sr"s. e Srs Senadoras, COnela
-· portanto. que a abViclade turillbca ~. 
como poucas, cuudlyllell ~ taworá .... ê 
nsaiKiade b......,._ Por 0U1r0 lado. o B-1 PQIIIUi 
um tal pcAancial para u tunsrno, que leVa os técuJCIOS 
do setor a alirmar.n-_,_ dllfcll, se rtio 
mpueslval, enconllar no pia.- uutm deabno turtilb
co tão nco e tão dlvalllilicado. 

Segundo- eapeCJalaltas, u que cacacblnza 
o produto turfllbco brasdelro é a sua "cfifenmça". A 
floraMa trupocal da Malésoa não tem os IIJ8rapés• da 
Amazflnoa. As Cataratas de Voctóna aio menos 
extensas que as Cataratas do lguaçu. As pr!11as 
do Nordeste aio as maoa arenosas a maos IM!Ias 
do nosso planeta, apenas para crtar alguns exem
plos. 

----
Doante da nquaza de 110880 patnm6nio natural, 

podemos nos banafociar de uma !orla laloclêncla do 
!Unamo 1nte11111C10nal, que é a modalidade do acotu
nsmo, tendo em v- que podemos oferecer ao tu
nata -.ng&IIO opçile8 tio distintas como -
pnuas selvagens. flonlstas tropicaiS ou ll8l1lu6nos de 
vidaamnal. 

Além dessas alia....-, que pi. fazem parte 
doa rolalros IUrfllbeos llllemaclonals, o BraSil cfiapõe, 
8lllda, de outros BCU I I IIIU, menos expkJrados 
tul'illbCBrnenle, mas nio menos lllraanlle, por eeu 
exobBmo a vanadade. t: o caso, por llll8q)lo, do Es
tado de Tocanllns. que tenho a honra de ~ntar 
..-easa. 

SeiVIdo petas a-s do Ansguaa e do Tocan
-. a paisagem de toda a regiio que nwgeia os 
nos é de grande beleza. Como rwullado das carac
terilllicas cfllnéllcas, entra 1111110 e outublo, na dia
mede "'llmporacta turfsllca", as ~ ae eucedem 
por qWIIImatros de an&IBS rnuiiD bnmcas, vaMnclo 
de forma a extensão de ano para ano, apela a eata
çlio das éguas. de IIOVWIIblo a abril, qllllndo tudo é 
nmclado, lavado e transformado. O IMMIU ucuna 
com as múrnaras Hhas e lagos, também mul:ilveJJ de 
uma~ para outra. 

Contamos. Blnda. com o prmléglo de llbngar a 
Ilha do Bananal, a 1111110r olha lkMal do mundo. Por 
eetar numi zona de tranaoçio enb8 a ~ Ama
zow- e o Cerrado, a 11ha pos11111 fauna e flora bem 
vanadas. Entre OS BIIIIIIIUS, 116 onça paliada, uicapu
ru. gsn;a azul e larlaruga-da-AtrlaDinla. Entnt as -
p6cies vagelals. 116 vénos gêiiBfOII ~ Olqllicleu e 
,,.,., como a maçaranduba e a J'IBVVB· 

o Brasil diap6e, Sr"&. e Srs. Senadclras, de um 
pelo1n 1&110 lfiYIIIII.val em tennos turlaticoa. ~ 
disao, nio conBIIgU8 88 ~ 18CI811'8r enb8 OS dez piln
Cipelll clesbnos turfllbcos do mundo. 

t: .,_.,, portanto, - - malladada 
tradição. 

PI8CISIIITIOB de aç6es ~ que fac!f llln 
o aceaso da SOC"Jf!dede ê pollbca de IIJnsmo, a fim de 
que os assunto& seJIIIII analisados de forma ampla, 
democrallea e aberta. Temos que IISIIIDeleosr, ime
diatamente, pnondades num Slllor capaz da criar 
fnsntas de trabalho, com conseqüanle geraçla dlnlla 
e onclolllla da emprego, e, a1nda, apto a promover 
o reaquacomanto da aconomoa a a partoc1par no 
processo da retomada do cleeanvolwnento ec:un6-
mco 
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Por essas raziles, Sr. Presidente, Srls. e Srs. 
Senadoras, nio temos o direito de nos ormllr. Pret:~· 
samos da mecanismos que nos permitam 1nfiU1r na 
implantação e mplementação de uma politiCa de tu
nsmo para o Brasil, resgatando-o do limbo dos me
ros documentos técniCOS, produzidos em profusão 
pelos gcMJIIIOB. 

Necessitamos de uma clara definição de res
ponsabilidades e competênaa, de uma normatwa. 
çlo atuabeda e realiste, e do estabBIBCimento de 
percenas capazes de mpulsionar o tunsmo como 
pi'OjBIO de vard!!de11a redenção 1111C1011!!1. 

Mudo obngaGio. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra o Sanador Jlllio Campos. 

O SR. JOUO CAMPOS (PFL- MT. Pronuncia 
o seguinte diSCUrso. Sam rBVISão do orador.) - Sr. 
Prasldente. Sr"s. e Srs. Sanadores, ocupo Bllla tnbu
,._ na rnenhi de hqe, para fazer dois pronunca
mentos: um delas é um preito de saudada e da grati
dlo a três homans pUblicos que morraram ~ 
daz ídlirnos dl88, enlutando a nação brasileira. Ainda 
não bva oportunidade de relatar a este Casa a 1111nhll 
rnssão. ocorncla nos dias 14 e 15 de abnl, na Cidade 
de Joio Pessoa. na Paralba. No dl8 13, à 1'10118, uma 
segunde-falra, bvamos o Insta falecimento do em,_ 

- Senador Humberto Lucana, - grande bra· 
sileiro que, por Iria mandatos, ocupou a cadeira nll
rnero um do Eatado da Paralba e. por duas vaias. 
lave a honra de presidir o Sanado Federal, Pre&Uin· 
do relevantes seMÇOS à Paralba, ao No~ e ao 
Brasil. 

TMt a honra de servir a Mesa D1retora deste 
Casa na gastAo do Presidenta Humberto Lucana, 
como B!!U Primeiro Sacullério. Tratava-se de um ho· 
marn probo, diQno, democrata. que conduz1u da me
lhor rnane1ra posslvel a Presidência no perfodo da 
1993a 1995. 

CorMVi com S. Ex" nessas dois anos e só pos
so dlar que foi un-. ClOIWNêncla n-.ravilhosa. 
Aprendi multo com Humberto Lucena, que fOI bas
tente injuaii9Bdo, pnnc1palmanta no final da sua ad· 
ministraçlo. !'loja, no entanto, -ledo o povo brasileiro 
sabe o quão lllil foi para o BrBSII a para o Nordeste a 
sua passegam pala VIda pllbliC8. Durante 48 anos, 
de 1950 a 1998, axeiCIIu a VIda pública neste Pais, a 
duranlll 44 anos exerceu mandato parlsmenter: duas 
vezes como Deputado Estadual, quatro vazas como 
Deputado Federal a três vazas como Senador da 
Rap(lblica. Sio poucas as pessoas que IIY8ram o 
privilégio da ter uma vida pllbHca llio longa como a 
de Humberto Lucena. 

Já no d1a 19 bvemos o falec11nento do M1111stro 
SérgiO Moita, o grande condutor das raformas a, 
pnncipalmeme, da modem1zação, através da privati
zação do s1stema de telecomuniCaÇão no Pais. Sér· 
gio Motta, que era cons1derado o trator do Govemo 
Fernando Hennque, pA!Btou relevantes 88IVIÇOS ao 
BraSil, Pl"'ttCCP!!knante ao Governo do Prasldanta 
Fernando Hennque. Sa1 perfellamenta o quanto VBJ 

fazer falte ao Presidenta Fernando Hennque a f~gura 
de SérgiO Moita. 

E para a su1presa de todos nós, para dor de to
dos os brasdalros, agora, - feriado de 21 de 
abnl, uma data Importante para o Pais, livamos a 
perda prematura desse JOv&m e brilhante Patlaman
ter que foi Luis Eduardo Magalhães. Era meu com
panheiro, meu corraligiOIIéno, uma das grandes es
peranças do nosso Partido, o PFL. em termos de lu· 
turo. Luis Eduardo Magalhães era o nosso candidato 
a Govamador da Bahl8 nas eiBIÇÕBS de 1998. Sana 
urna eleição tranqllila, tenho certeza absolla. ~--s 
ara tão certa que não estivamos achando cand11• 
tos que se opLISBSIHim ao seu nome. Ele ara o n 
so grande proj810. O PFL o bnha como futuro p..,,.,. 
denta do Brasil. Estévamos Investindo tudo para que 
Luis Eduardo tosse a grande opção de 2002 para a 
PI8Bidêncl8 da Repllblica. Lamerllavalmente, Deus 
assm não quiS, e não podemos quastiOII!!r os desfg
nios da Deus. 

Sei do sofnmanto do seu pa1, nosso em1nanta 
colega, grande PreSidenta AntoniO Carlos Maga·•· 

- ~ es, da sua mãe, dona Arlete, dos seus Irmão: ... 
seus filhos, da sua espose, D. MIChele, de . 
belano, dos seus am1g0s, dos seus corral'lgionanos e 
dos SBUB l:Oiegas partamenteAIS. A morte de Luis 
Eduardo Magalhães deixa um VIIZIO muito grande na 
politica bras1lei1B. Mas a VIda continua. 

• Aliás, até em hori.ãnagem à rnem6na destas 
homens pllblicos que pe~ nos llltimoa claZ dias 
- Humberto Lucena, Sérg10 Moita e Lufa Eduardo 
Magalhles -, 111!!18 do que nunca temos que COrlll
nuar o nosso trabalho, votando as leis, as en&'ldas 
conaiJIUC:'lona, as reformas que o B111111l tento aspa- · 
ra. dantnl elas a pi'BVIdenciérla, a admlnilltJabva, a 
tEIIuténa e a reforma polltiCB, futuramente. 

Portanto, a essas três grandes peraonalldades, 
II'IBIS uma vez, a mnha sentida homenagem. 

Sr. P-ldenta, Srls. e Srs. Sanadoras, o outro 
!!B8Unto é que nunca será clemasl8do o elogiO ao 
Plano Real e ao seu sucesso em contar o processo 
1nllac10náno que envenenava a VIda ecou6niiC!! do 
Pais até o IniCIO desta década. Esse raconhecunen-
10, no entanto, nio deve ser tanto que nos taça das· 
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conhllcer os pequenos e grandes anos cornebcl08 
pela equlpB econ6mica que desenhou o Plano e o 
vem gerancrando 

O 1111118 grave desses erros que anda a implolar 
por urgente correçlo de rumos é a transformação da 
prateudiCia Ancora cambial am annaddha cambljll. 
Ao sulllenlar, artiliCialmente, uma relativa pandalle 
com o dólar, - coneeguldo mantar am ní,.,s 
mudo baixos os preços das mercadonas dilas co
ll'lllft:llllúv - isiD é, as que podem ser rmpo,_. 
e exportadas ·, o que vem obngando os produtores 
nacionais ~ Slllonls a um forte B!uste teciiOiógl
co e gBIBIICial. 

Em so, isso nio é mau, poos as eonpreaas P*'" 
_, 1181" capa- de compehr com B8 de OUIIOS pai
-· se quisermos a propalada onsarção do Brasillno 
meocado globalizado. Em mau posiCIOniUTI8fiiO ca,no 
lloend. nlo podana ser c:ontréno a essa pnncipoo, 
mesmo porque acnodlo lirmementa na capacod• 
..... -odedola do bnlaoleoro. 

O problena lado reslds em dois pontos cru
cais, que foram negllgencoados pelos fonnuladclras 
do Pleno Real: em pnnaro lugar, s veJocodede com 
que foram I1IIIIOVIdas barreoras tanlélias e nio-talllé· 
..... que pootregram - ondústnas, não ,_ dan
do o tempo nec: e nAno para se adaptaram; em, es
gundo lugar, o nlvel a que o Banco Centnll ss vt1 ~ 
rogado a manter a taxa de juros, de modo a ser c• 
psz ds austentsr- pandade cambial. 

Sr. Pl8llldenle, Srs. Senadoras, essas du. 
lllavab3s vim epeltando o ernpraséno bms..,IO 
como se ~m uma torquês. Por um I.,X,, 
ele nlo co,_gue oncramentar suas vendas, pre
mido pela conconencoa da pneço contra umE 
duto omportado que, multas vezes, recebe I ea 
aubllidioa filcaB 11111 seu pais da ongam Por 
lado, axatarnan11t por Obter baixas raceilas, nãocon
IIBgiiB lazer lnonte u dividas que contnuu q~ 
bulcou. no l'liclo do Pleno Real, '' oadamozar .._ 
,...laç6ae lndu8lriais- dívidas, aloés, que s~ l 
wbiiiiiWiara pala IICidêoiCIB dsasaa taxas da jollroa, 
attaolulatnente amoraiS, que é obngado a anca-
rar. 

EBBa aparto llllfixla a maoor parte dos produto
,.. onduslr-. bla8dotll0s, muitOs dos qu&lll " ..... 
donalam o men:ado, fechando su. 16bncas e pro
_., o danmp.-ego da 1111lhanla de t~ 
188. Danmprago, por sonal. que se vem~ a 
1111110r p..,.,.opaçio dos b111111leoros, segundo as maa 
•-deB pwcp-a de opomão públoca, falo que Já 
ananha - a omagem do Governo séno do 

Pneaodente Femando Hannque Cardoso, antes -
bem rnaos favoravelmente pala populaçlo, aatlafab 
com a estebdodade monaléria. 

Eis, Srs Senadoras, o aspecto maos doauéliuo 
da situação da nossa ~ hoje: as amp111aw 
que acradotaram no Plano Real e maa lmiwtaem 11111 
alivo omobllozando. prepaJIIIIdo-ae para o anGia• 
compelibvo do 1utu10, slo as que agcn ee vt.m 
maos afogadas em dividas, que nlo ttm COiodlçlo da 
pegar. Nilo a têm e elimlo que ter1o cada woz -
noe, a pe- - politica rnonalirla fundada 
em JUro& aleVBdos, que vAo abaixllndo lanla e g~a
dualmente, em tampoe da bonança BCOIIOmkla nos 
mercados mund-. mas dilpanlm Plllll cima, da 
omedoalo, ao menor .a ds IDmoenbl, como _, 
em outubiO passado, ql*ldo da queda doa TogNB 
Asiébcos. 

Sr. Presldsnte, Sr"s. e Ses. Seulldlll., por -
- raztlea, as mdllalllas ma!ID-gl C 11 III, ....... 
-das pela FadelaçiD das I~ elo EaiMD 
ds Mato Grosso. lizenun um apelo l Cuuladsr ;' 
Nacional das lndllslrlas - CNI -. no 88lmdo da -
encontrada, fUrdo ao Governo, urna riçf'n para as 
sues díVICias, seme~..to securllizaçi!D obtida no 
ano passado pelo sator agrlcola deate Pela. O ...
agropecuéno loo benafocoado; eeté na hora da bana
liciarmos o aetor ondualnal. A plOPOIIIII&ple-•· 
da pela FIEMT conaollle em um p10g111rna da -
trutu111ção ondustnal pelo qual seria eportado à in
dllatnas que ae capecllllllllem um mantante da ca
potai de goro capaz de gaiiUibr sua racuperaçao 
operacoonal com a conseqüente gei'IIÇio da ....... 
gos. 

Seré nec e sério, Ses. Senpdo-. llllbllnhar 11 
importAncoa daiSaa geoaçlla de aoljllagus, ,_ainda 
agolll. depoB da pubflc:aç6o pelo IIIGE da B 

7 

Wj 

cas p~ de daaamrngo. 

Com os racu- ublldol, eenem ragulariadalo 
operaçõaa pasaovas --..a noeaiiUIUIIIdll • vt
cendas, qullados oe cNbiiDI liecaill, tmballlallll 11 
pnwodencléJa, 1'11111p811do o cln:ulo vocluao palo
as empra as n1u coubalaon lirlallcilunar* pclltee 
enconllllnem III8Ciimplenlea 11 eetaD iliidiJI$11 • 
por não lograram ubler fillencloerMnla 

Ainda hé poucas ~ ..... IIII Aade 
Globo, no programa Bum Ola Braail. o Po....._ da 
Anla- - Aeaoceaçlo Nacoonal doa F~- da 
Veiculo& A-. mz.do qua vao pcllllf U dal
semprago na ondt)slrle auiDIIIDbllfatlc:a e .que podalj 
CftiiiC8t' en.,ago ,_. 6~ com oe - llwad
rnento& que as grandes muiiMCioo- ....., ta-
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zan.do no Bras1l nos prox~rnos anos - e hã um certo 
OhmiSmo pelo Min1sténo do Trabalho e também da 
lndustna e Cornérao 

Por que não, então, o Governo lançar agora 
um programa de reestruturaçlo linance1ra das Indús
trias que Já estio montadas, que não estio preasan
do construir lábncas, apenas reestruturar o seu pro
grama da IIMISIImento, como está propondo a Fede
ração das lndústnas de Mato GIOSSO? 

QuaiU I88SIIIIar que assa pedido nosso, assa 
sugestão nossa. trazida na manhã da hoje, da tnbu
na do Sanado Federal, não se trata de um pleito 
por d1nha1ro públiCO a fundo pard1do, da mana1ra 
alguma, mas de uma reestruturação das díVIdas 
dos arnpresénos sénos que preciSam desse desa
fogo para continuaram p1Uduz1ndo. Até hOJB o sa
tor mdustnal brasllaiRI não recebeu nada da bene
ficio do Governo Federal, de maneira alguma. O 
sator agiUpacuério, sim. Mas eu. como repre
sentante da um Estado assei'ICIBimanta agropa
cuário, como é Mato GRISso - terce1ro ma10r piO
dutor de grãos desta País, que, em 1998, va1 al
cançar urna safra da quase 9 m1lh6as da toneladas 
de graos, sobretudo da SOJa, produto da exporta
ção -. fico feliz de ver que a polítiCB de sacuntiza
ção da dívida dos agncuHoras deu certo. Muitos 
agncuHoras que não estavam maiS trabalhando a 
sua terra, produZindo al1mantos, com a renegocia
ção da dlv1da a com o apo1o que receberam do 
Governo Federal, do M1rnsténo da Agncultura, do 
Banco do Brasil e da bancos of1e1a1s e pnvados, 
voHaram a produzir a aumentaram a érea plantada 
em Mato GIOSSO e em todo o Br&sll. Mesmo com o 
fen6mano c•rnébco do El N1iio, vamos piUduz~r uma 
salm um pouco -do que a passada. Portanto, a 
ranegoaação da divida dos agncuHores PRIPDICIO
nou um CIBSCimento na produção agrfcola. 

Esperamos que essa fmaiiCIBmento, que esse 
apoiO - Industriais braslleii'OS também PRIPDICIOI1B 
o meemo rasullado. lndi&C~ haveni um au
"*110 da piUdução Industrial do Pais, se houver um 
rallnanclamanto para OS indUSIIIBIS devlldorM Se O 

GOYemO IIWBSiiu alguns bdhiles no PR!Br, na -
truturaçiO do SIStema bancério bi'BSIIalro, por que 
não pode 1nvasbr alguns bDhõas no sator 1ndustnal 
braslle11o? Ela não pode deucar os llldustiiiiiS que
braiBirl, poiS, caso ISSO ocorra. os órgãos do Gover
no pardanio def111ibvamente a totalidade do montan
te deVIdo, sem falar no drama da rrnlhares de chales 
de lamOIB sem trabalho. 

A siStemébca de f1nai1CIBITIBI1Io. naturalmente, 
pnM} prazos da amorbzação cornpathlas com a ca-

pacldade real de pagamento demonstrada pelo fluxo 
de caiXB de cada empresa, contemplando cada setor 
mdustnal com o tratamento dderellCiadO que sua SI· 
tuação requer 

Sr. Pn~s1dente, Srs. Senadores, penso que é 
dever desta Casa, buscar, em parcena com o POder 
ExecutiVO, com a érea econ6miCB do Governo, a 1111-

plementação de soluções VléveiS pa1a os problemas 
doS setores piUdulivos naciOnais racupeniveiS.. O 
Sanador Fernando Bezerra. P.-denta da Confade
raçio Nacional da lndustna e representante do Esta
do do A10 Grande do Norte - BSSim como V. Ex", 
P1881dente Geraldo Melo -, bem como todos os em
presénos que representa. sabem que podem contar 
com o mau apo10, com o apo10 da Bancada da Mato 
GIOIISO e, tenho certeza, com o apo10 do Sanado 
Federal a do Congresso NBC10nal, numa medida 
como assa que YIIISSB a benafiCIBI' os 1nduslnaiS bra
sileiros. 

Queremos um novo plano da .-ruturação da 
llldústna bras1le118 )li, a1nda neste pnmeiRI mandato 
do Presidente Famando Hannque CaRioso. 

O SR. PRESIDENrE (Geraldo Melo) - Nio hé 
II18IS oradoR!S Inscritos. 

O SR. PRESIDENrE (Geraldo Melo) - A Prasl
dênciB comuniCS ao Planéno que, após exame do 
processado do ProjBIO da Decreto l..eglalaiiYO rf' 12, 
da 1998 (n° 626198, na CArnara dos Deputados), 
constatou a ausênaa da Nota do Governo da Repú
bliCa Federal "da Alemanha IBfelante ao Protocolo 
AdiCional ao Acordo de Cooperaçlio FiNIIICBira cale
bl&do entre o Govemo daquele pais e o Governo da 
RepúbliCa FederatiYB do Bras~. ~ tennos, fo
ram leitos contatos Junto ao MiniSiáno das Ralações 
Exteriores, que emnou, na presente data. cópia au
têntiCa da Nota do Governo de Repúbllcs Federal da 
Alemanha, na versão em alemão e respectiva tradu
ção para o português. 

O PI"OJIIIO de Decreto LegiSiabvo n" 12, da 
1998, em lace da juntada do ralarido documento, re
toma à Comissão de RelaÇÕ'IS Extanaras e Delaaa 
NaciOnal. e, em seguida, VBI ao exame da Corn1sslo 
de Assuntos Econ6miCOS 

A Pres1dênc1a comuniCS, a1nda, que determi
nou a repubiiCBçâo do Protato no Dklirto do Senil
elo Federal e em avulsos, para 1nclusão da referida 
Nota 

É _o BE!Q':'Inle o PRIJato a que se ralara 
o Presidente: 
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PROJETO DE DECRJfió LEGISLATIVO 
N!. 12, DE 1998 

(N! 6l6l!l8, aa Ciman da& Deputados 1 

Ap~ o ~ dD l'rot.DCala Acb.c:~.on
ao Aao~ ct. Coope.:l:ação I'".J.zaaAce.J.,ca ct. 
24 ct. oa:t:ldiCD ele 1911. c:el.tiJ:I,cado ea
Ue o eo..a.. da a.pabl.J.c:a Feclez'a4 • • a 
do 8caaa.l • Clli ~ da ~l.J.C& 

~ ela ·-·nb•, - B:as:.l.l.A, -
Z6 ... -.. ... •Un. 

O CCIIGIIESSO llliC%.-aL -..u. 
Az't:. 1 • . .F.i.c:a ...,,... -c· texto dD P:oaK:OJ.o 

Adi~e1 ao Acoftlc da ~ F~D&DetUra de 24 de oa~ 

U 1991, caleb:ndo e~a.tz. o ~ da Repub~:~.c::.a Fedazab.va do 

Bz:asü e o Gcrve:%DO da Bepãlll11.c::a Federal 4a JU.-=sa, -

~i.l..ia, - 26 de ~o M 1•W2. 

h:~o fllu.CI:II.. ~ S'IIJel.toa a apre~ dD 

Ccna;:-.-o llac=.oaal. qa&~.aqaezo at:as cza- posaaa zeMll.taz' -

:wvi.são da ~•:ca.dD Pzo1:aaal.a, -•za c:caD ~sqa.az- a']'IIS'CeS 

~-.Qres qae, DOS tennp• do l.JIC:.J.so I do a:t. 4.1 da 

CaascJ.eaiç:&o Fedez'al, ftnft Z.... aacazvoa 011 ~SSDS 

;za'ftllaos ao pat:.uaõzu..o aac.j,cm.p.. 
Art.. z•. bU Dec:::ze'too Lega.sl.ab.YD enc.:c-a - v:L9DZ' Da 

:lat:a da 1111& pab1!1.C&Ç'Ao. 

URGENTiSSl:KO I 
DPf"/DE·I/DAI."ABC I /=:'F'IN 

Senhcr Emba1xador. 
Bru0ia.l6 de aowcmbro de 199'J 

Tenho a honra ele referl:"·Me ao •A.cerdo ent:.re o 

~--erno ~ Repúb~~ca Federal da Alemanha e_c Governo aa Reo6bl1ca 
Fecle:Z.at.iva do Bns1l sobre cooperaçao Ftn.ance1ra no naoncance de 
DM 30 •. 858.202.00 (~rezen~os e qua~ro m1lb&es. o~~ocentas e 
ciaqGenta e Dlt.C m~l. duzentos e dc~s marcos alemães)•. celebrado 

- BraalU.a. - 24 da oue.W>ro d• 1,,1. 

:Z • • No• teZ'IDOs dos art=-igos I e I I do Acordo. e coaa 
va•c•• A pleaa realizaç&o da pro]eCo •Mon•~oramenco da Qualidade 
da• .igua• da Ria Tieei•. l.ASef'ido na rubr1.ca •cont.role Amb1encal 
à Indlli8c:r:~.a• do ooenc::~.oaada A~o. a Knt/JMIJUIIIIt}iir ~~~ IKfll) e 
& ~.t.a de Tec:aologu de Sanee-nto AIDI>o.enul lc:ETZSBl 
CGDClu!.ra. •eoa.t.rat~ de cont.mbuiçAo Fiaanceara • no mcm.t.aat.e de 
11'1 1o.ooo.ooo.oo cüz milh!lea ele at&rCOs alelli.esl. asunado .. 18 

de a~co de 1992. Yerif1cou-se. po•terJ.O.E'ftlente. que a 
vialib1zaÇao do Contrat.o depende da ~sençlo i CETESB do paga..nco 
de ~mpa•toa e encargos refereaee• à 1mporcaçlo dos equ~pa.ent.o• a 

serem adqu1r1das para a execuq:Ao do pro]et.o. 

ABRIL DE 1998 
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3. Telldo en1 Vista o que precede. ~m como as consu.l t.as 

Pn!YJ.-nte reall.z:adas c:om. essa Emba1xada e com as aut.or1dades 

b:ras1leiras ca~~~~etent.es. vtiDbo propor a vossa Excelinc1a. c011. a 
f.inal•dade de poder contar com a vall.csa exper111!nc1a e 

eonheciatent.a. da ai.ptlbl1ca Fedéral da Alemanha para a melhor1a 

das condic;6e• ambientais na regl..I.O rnec.ropcl.1 cana de Slo Paulo. o 
segu1nce Protocolo Adicional ao Acordo suprac1tado: 

4' 

• Pratoc:olo Adic1onal ao .-Acordo sobre Cooperaçl.o 
Pinance1ra, no montante de DM 304.858 202,00, enc.re 
o Governo ela Repdblic:a Federal da Alemanha e o 
Governo da Rep6bl1ca Federativa do Bras1l. ass1nado 
-· 24 ela oucubro de 1991. 
O Gove"""' da Repüblic:a Federa C> va do Bra•il 
iaeaeari àe liceaç-. taxas port:u4rJ.as, IIIIPO&to de 
Imporcaçl.o II, Imposco sobre Praducoa 
IlldWit:rl.aliz:adas - IPI , e deau11s encargos f 1aCa1s o 
-carial adqu:a.rido pela C:cnnpaDh:a.a de Tecnologia da 
Sanea.ane.o Ambiental - CETESB. para o pzo]et.o de 
-ico.,.....,co da Qual:a.dade daa A9u•• do Rio Tie~ll. 
ac6 o -.c ... c e de DI! .rcr:'IRIO. ooo;-oo I dez m:a.lbaea da 
-rcoa aleml••) . 
A iaeaçllo do I111p0aco aabre Praducoa 
Iadustrial•zada• - IPI alcança. tambtm. o ma~erial 
adquir~do na mercado J.nte:zno • • 

C:.•o o Cloverno da Reptlbl1ca Federal da Ale.anha 

concorde cc. a pzoopo•c.a coaC:Lda no paragrafo 3 acima. esta Nota e 

a Not.a - r88p08Ca de Vo••• Excellnc1a. em que H expres•e a 
c:onc:ordllnc:ia do G'ovarno da Repdblic:a Feclaral ela Ale....tla. 
c:onacicuirl.o Prococ:olo Ad.l.c:ional ao Acordo da ~raçllo 

Finance1ra eac.n o• dois pai•••. aaa.z.nado em. 24 de oueubro ele 

1991, a encrar .., v:a.gor 30 d.l.aa ap6s o recebimenco pela -:a.xada 
da Rapabl:a.c:a Federal da Alemanha da Noca :a.nformando sua apravaç&o 
pelo ODngrea.a brai~le:a.ro. 

Aproveito a opon:unidade para apresentar a Va.•a 

Excellncia o• prot.eeto• de m~ ma•• alta cons1de~lo. 

Ate:nc1osamente. 

f c. rõ(2"; 'z: 
LUIZ FELII!k LÀin'IIEIA 

MinJ.Btro de Estado das Relaç6e~ Exter1ores 

A Sua Excellnc::a.a o Senhor 
Doucor c:r.&DII·.JUacmlr DII%SIIDG 
~J.xador Ext.raordinAr1o e Plenipoc.enc1Ar1o 
da Rap6blica Federal da Alemanha 
Braa!l:a.a - DF 

llltGBIITfSSDIO 

MRE/DPF /DE· I/DAI/ABC J./ /EFIN/1997/2. 

' 
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WZ4441BP 
Bnllilla, cltln 04. Jun11887 

HerrMiniUer, 

lch beetlre mlch, den Emplanglhrer Note MREIDPFIDE·IIDAU111EFIN vom 
28. Mal 19117 zu beatallgen, dle ln d~r FMsung wie rolgt 18utat: 

"Sehr geehrtar Herr Bolllcheller, 

lcb beehre mich, lhMn unt. Bezugnatvna euf das Abkoi•••.., zwllchan 
der Reglelung der Bund....... Deullc:hland und der Reglerung der 
FOderalldn Rapubllk Breellen 1111er Flnanzlele "'•• ,., .. ..._. Clber 
304.818.202,00 (d..rhundertvler .-onen. achlllundel1aah1Undftlllzlgllruund 
~ Deullche Malk), dM am 24. Oktaber 1111 ln Brada 

..... ··~ wunle, l'algendel mllzutellen: 

2. 1m Sinne der Anlkall und 11,.._ a-nnltln ~ und 1m Hlnblick 
auf dia Dun:hftlhrung dei Vcwl til!'! ~~ dee 11ettl8lo 
P8ulo", 1m Rehlnen dei Pl'bJw,l'*"''' "Umwellkanll* der lndullrte• dee 
erwehnlan .Ablcanlmens, ~ ,. Knldltanltalt IDr Wlecltnua.u (JCfW) und 
dia "Companhia de Teanalagia c11t Saneemanta Amb••lal (CETESS)• am 

. -·--•- -- -•••••u••tl te~• '-C:ICOif Wlft ti~m und ~fOr dJe in 
der Audlhrung das Varhabens zu bnchaffend~ ~~~~~~~~ vore"l til. 

3. Unllrr Beroclcllchllgung der ablgen Aulftllwungen und der Oelprache 

-•ahl mlt der Sacscfoaft ali auc11 mlf dan ZUSI8IIdlgen ln r TI niachen Behaldan 
und mlt clem Zlel dia -rtvalen Erfmwungen und Keiwlll h• der Bundurepubllc 
Detillrc.-..ld IDr dia Verllrrr rung !der u.nw.lldudan 1m Gralnum Uo P8Uio 
zu ,....._, ICiilage lch Elftl' e ...,_'IZ l'alglinde ZuuiZwnllnbanlng zu aben 
•wat.nlem Ablcantn1811 var: 

-zu.acz-.lnbalung zum AIIMoiiiJ..., ~ der Bundurepuba 
Delachland und der FtllaiiiiiUIIn Aep1 ,. 81 1M n 1111er Flnenllelle 
ZUaan11wnartleft Clber • • 304.118.202,- DM, unllrialelwlllll am 24. 
Olclubw 1991. 

Ola Regianmg der FCidei•ll..,.. Republlc Brllllllen "bafreft da \illll der 
"Campanhla • Tecncilalia de Sanearr.nla Amblenllrl • CETES8" ftlr 
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das Vorheben GewlaerObarwachung Tlatt .. rworbene Maleltllllm Wen 
von bis zu DM 10.000.000,00 (zehn MIIDonen Deutsche Mark) van 
Uzenzen. Elnfuhrstauam (11), lndustrlepnxfuktlonssteuer (PI) und 

sonstlgen GtrentDchen Abgaban. 

Dle Befrelung der lndustrieproduktlonsstauer (IPI) betrlfft auch da auf 
dem Blnnenrnarkt e.-bene Material. • 

4. FaDa slch dle Reglarung der Bundeerepublik Deutschland mil dem unter der 
Nunvner 3 gemachtan Vorachlag elnverstanden erkllrt, -Rien dlese Note und 
dle das EI11V81'11tAndnla der Bundesrapublk Deutschland zum AusdNck brlngenda 

Antworlnota Eurar Exzelenz illne ZusatzveralnbaNng zum Abkommen vorn 2.,. 
Oktober 1881 zwlschen unseran beldan Llndem Ober Flnanziellll 
Zusammenarbalt blklen. Dlesa ZusatzverelnbeNng lrflt 30 Tage nach dem Datum 

ln Kraft, an welchem der Botschaft der BundesrapubUk Qeutlchland dle 
RatlllzleNng durch den brasHianischen Kongrass notillzlert wurde. 

lch nuiZII dle GelegenheH. Eurar ExzeHenz melne ausgezelchnetate 
Hochachtung zu verslchem.• 

&UHmmen mn a~aser Nota • •- Zusatzverelnbanmg zum Abkammen vorn 24. 
Oktobtlr 18111 zwlschan unseran beideil Llnclem Ober FlnllnzleRe 
Zuumrrwlarbeit blldet, dle 30 Tage nach dem Datum ln Kraft tr1tt. an -lchem 
dar Botachaft der BundesrapubiDc Deutschland dle RallflzleNng dllrch den 
braslllanlschen Kongress notltlzle.t wurde. 

lch nut7.e den Anta... Eurar Exzellenz emeut m._ ausgezelc:hnetsle 
Hachachtung zu verslchem. 

~l.gt-~ 
Claus J. Dulsberg 

Botschalter der Bundesrepubllk Deutschland 

Selner Exzellenz 

dem Mlnilllllr fOr Auawartlge Bezlehungen 
der FGclenlllftn Republlk BrasiHen 
Henn Lulz Felpa lampreia 
BRASILIA 

).:!9 
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MENSAGEM K& 1-480, DE 1997 

Senhores Membros do Congresso NaCional. 

De confamudade com o diSpO..., no 1111110 84. 1ncuo vm. da COIIIDQIIÇio F~ 
submeto a elevada consulcração de Vossas Btc 'f ,., acompubado de Exp "çlo de MalivDf 
das Senbares Miaislros de Estado da Fazenda e das Relaç6es Exlenares, o 1a10 do PaoiUWie. 

Adicioaal ao Acordo de Cooperação f"IJiaiiC!In de 24 de oUIUbro de 1991, c.clrhaodo -. o 
Govenlo da Repübi•ca Fedonuva do BI'Uil e/ o Gowma da' República Federal da AI t -

Bnsdia,. em 26 de nwo de I 997 

Brasüia. 3 de dozcmbro de I 997 

L 
EXPOSIÇÃO DE MOnYOS INT'EIUIINISTERI Ir. 423.A IIIFIMRE. 

DE 24 DE NOVEMBRO DE 1917~ DOS SRS. MINISTROS DE ESTADO DA 
FAZENDA E DAS,RELAÇOEs EXTERIORES 

Exce1en~~ss~mo Senbor Pre•~d•n~e da Repúbl~ca, 

Submeeemos ~ elev.-. conaideraç6o de Vossa Excal•ncia 
o aaexo ·Proeocolo ~c1abal ao Acordo sabre Cooperaç&o 
F1naaceira, no moneanee de DK 304.858.202,00, enere o ~rao 

da bpllblic:a Fed.eral da Al-Dha e o Governo ela RepdblJ.ca 
Federaeiva do Bras1l, aasi.luada - 24 de oueubro de 1111", 

celebrado mecl.ianee eroca u noeas enere o IU.nise6rio das 

Relaç6es EXter1ores e a m.b&1xaàa da Re~l1ca Federal da 

Al ... nba, dal:adas de 25 de -.z.o e 4 de JUDho de 1117, 
respec~1vamea~e~ 

2. O Proeocolo Adic1onal ora examinado v1sa a isencar a 

Companhia de Tacnolog1a de sanea-neo Aalbieneal ICETESB) do 

pag~~~~anco de :uoposeos e emcargos referenees b. imporear;l.a da 

equl.pamenocos para a l.mplemen1:.e.Ção ao prÓ]e'Cb" •MOnJ.r.orament:.o da 

Oual~dade jas ;!i.guas do R~o '!" l.et.é • O c a rã t:.er peculiar dia 

operação finance1ra em quest.ão - caD't.::-l.bu~ção !l.u&DceJ.ra nao

reelllbols4vel C "doação") conJugada a imporear;ão de equ1pameneos 
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e 1.nclu.f.da em Acorde ma.~s amplo, em que ;::-edomJ.nam operações 

so.b a forma de empres~l.JDD responde :::ela não l.nclusão no 

Acarao crl.;l.Da! de uma cláusula de ~senção, tal como so~ 

l.Dclu~r-se nos acordos aAâlogos de cooperação tecn~ca. A 

natureza da cooperação não modi!ica, parem, as questões de 

fundo rela:J.vas .11 implemen~ação do proJe~o. Nesse sent:~dc, e 
dada a 1mpOSSJ.bilJ.dade de a CET~SB arcar cam os cuscos 

referen'C.es e l.l:lpO:"'t:.ação cos 

daaç6o do Governo alemão 
e~ul.pamen't.os 

a't.ravés da 

!~nancl.aaos med1.an't.e 

Kred~ t.ans-cal:. !iJT 

W~eaeraufDau, houyemas por bem p:-opor e. .:.senção aos refe:-:.aos 

ence.:-gos à C!:T!;SB, ccn't.:::-.:..bul.,lao para a l.m;uemenT:.ação de p:-oJe'C.o 

de l.lllport:âncJ.a fundamen~a! para o Proc;ra:na de DespoluJ.çê.o ao 

Rio ":'J.eté e a melhorJ.a das c:anaJ.ções am:Jl.en't.aJ..s na Regl.ão 

·He~topolJ.~aaa de SAo Paulo. 

3. Teuao ?resen't.es as razões ac~a expcs~as, Senncr 
P:r:es.z.d.en-ce, bem como as ~radic::..ana~s relações de cooperii!Sç!.o e 
aau.zad.e ea't.re o Brasil e a :.lemanha, jUlgamos o ·pra~ccclo 

Ad1c~anal ao Acordo sabre Cooperação F.z.uauce.z.ra, nc mon~an~e ae 
I* JD4.85B.2D2,DD, en~re o Governo da República Federal da 

Alemanha e o Governo da República Federa~J.va do BrasJ.l, 

assinada em 24 de ou cUbro de 1991", celebrado mediaa~e ~roca de 

'nccas eacre o Ml.nJ.S~ér1o das Relações Ex:e~J.ores e a EmbaJ.xada 
da RepúblJ.ca Federal da Alemanha, da~adas de 26 de maJ.o e 04 de 

julho de 1997, respec'C1Vamen-ce, merecedor da aprovação ao Poaer 

Leq.z.sla'C.l.Va e, para t:al, JUat:amos a es't.a Expos.z.çf.o de Ho-c.z.vos 
ID't.er.m1n.z.s't.e=1al um pro]e~o de Mensaqem e cóp1as autéat.z.cas do 
Accrdo, a f._ de que Vossa Excelênc.z.a, se ass.z.m houver per be•, 
se cJ.qne a encamJ.nhá-los ao Congresso NacJ.onal. 

Respe.1. 't.osamen't.e, 

fC· .afZ7 
LUIZ FELIP~LAMPREIA 

M.z.n.z.s~ro ae "Es't.ado das 
Relações Ex~erJ.ores 

(À Qxmssão de Relações Ex~en~ e Deresa Nacsoaal ) 
.............................. Z2.ft 

PEDRO SAMPAIO HALAN 
MiDJ.s~~o de Es~ado da Fazenda 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) • Nada nws havendo a tratar, a PresidênCia 
vu encerrar os trabalhos 

(LelYmta-se a sessão às 9 horas e 45 mtmltos) 

.131 
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Ata da 351 Sessio Não Dellberatlva 
em 27 de abril de 1998 

48 Sessão Legislativa Ordinária da 5QI Legislatura 
PI'8Sidlncia. dos Srs. Geraldo Melo, João Rocha, Ney Susssuna e Ramez Tebet 

(Inicia-ses sessão às 14 horas e 30 minutos) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Declara 
aberta a .-são. 

Sob a ptuteção de Deus, IIIICIIIliiOS ~ Ira• 
balhos. 

O Sr. 1° Secreláno em -.clao, Senador JoãO 
ROCha. procedenl llledura do Expediente. 

É hdo o aeg&llnte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPilBLICA 

(ResiJiulndo autópafos de fJIDIIIIDS de lei ..,._ 
CIOfllldos.1 

N" 136, de 1988 (n" 472198, na ongem), de 22 
do cornmla, i....,_ ao PIIIJIIIO de Lei da CAmara 
n" 29, de 1987 (n" 1 401!J115, na Casa de origem), dlit 
llliCIIIIIVa do Trllunal Superior Eleiloral, que translot
ma e&IQO em COii •o do Grupo-DII8Çio e -.... 
- Supe~- DAS na Seci8111na do Trbl
nal Superior Elallllnll, -ICIOII8do e tranalormado na 
Lei n" 9.629, de 22 de librtl de 1988; e 

Hl 137, de 18118 (n" 474JIIII, na ongem), de 23 
do co-. calw:anla ao PI'QjliiD de Let de eo.--
çAo ,. 3, de 1988, que di8Õii sobra - eJfquola de 
_.......çAo para o Plano de Segundada Soci8l do 
..,llidDi p(ibllco CNil lllillo e lflllbvo doa Podel8s da 
Unllo, das ~ e das lundaçiie8 plblices, e 
d6 oulrail ~ -ICIOII8do e lnlli81wrado 
.. Lei ,. 9.830, de 23 de abril de 1998. 

(Stn f8lll;; a dewta CllniUrllr:aplo III 
C*nlllli doa Drlpullldos) 

O SR. PRPSIEIBfi'E (Geraldo Melo)- O Exp&

dlwlla lido-·~-
0 SR. PRESIDBCTE (Geraldo Melo) - Hé 018· 

doias inecrllus. 
Coiwado a palavra, para uma COIIIUIUCIIÇio 

inacli6val, ao Sanador Ojalma Besaa. 

O SR. DJAUIA BESSA (PFL- BA. P- uma 
comuniCaÇão llllidi6vel. Sem I'8VIIIão do orador ) -
Sr. Pi'llllldente, S .... e Srs. Senadoi88, hoje, um 
pouco menos traumabZado com a morte do Depu
tado Luis Eduardo, venho manifestar-me 110bi8 
ale, como seu ass&ISOf na Liderança do PFL, na 
Pr1181dência da CAmara dos Deputados, na Comia
do de RelaçOes Exlarioi88 e na Liderança do Go--· Embora de geraçiieB dle-. 1165 nos..-.. 
dlamos nuto bem e, algu~ -· aprendi com 
ele, ao me ~r a nulança, do lllmpo em que -i a mdillnci8 pollta, de 54 a 86, .. dias -· Lula Eduardo, na Uderança do PFL. ..-ou-
logo um IU1icUiador pallbco, hawndo da niplllihado 
com mudO aceno o comando da Bancada na baBa 
do COfiWII ICI1'1181 110, da conwiA, da lifuln,...ao, da 
di8Cussão, da troca de idéiM, da c:omuruc:açAo, de 
raunlllas. 

Pi88klllldo as -•* da CAmanl, Lula Eduar
do -me conbir as Obatnlçõse clee elik'M, os axpe
dlenlas pi Ulalói1os e .....,.r as proF • 1ieB trami
tando nonnalmenhl. 

Eleito P..a.nte da Ccr elo de R I i liall 
Exlerioi88 • DeleÜ Nacional. obaerwu-H que niD 
ena o cargo para o titUlar, II'IIIIB aleilo u clezanas de 
lllribuçliae como PIWIIdaille da Casa e ace
• aubatea como Uder do PFL, numa alividalla ln
c l?rte. . 

A l.iderança do GcMomo foi um daeafio que en
trentau e ,..._. com dwh e.w~o. trabalho, brtllo, 
con..,-i81o, ~ICia, numa COOidei,...ao que 
-· u,.. a ampo1gava aslidenlnçaa a bancadas 
do Governo, - um pouco diepei- • ,_ 
i iâiVIIdaa. 

Ouanlas - ouvi, .. tramllaÇão das ialor
mas, Luis Eduaido citando a legislaçAo de pal
daaanvolvidos para )llllblic6-las, coniiJSarido que, 
- u i8formall, o Pais nlo sena wlvel; alas aiWII 
il'lllillpenúvel ao desenvOlvimento do Brasil, pana 
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qLJCI pudesSe ter cond!Çiies de crescer, de prosperar 
e oferecer bem-estar ao seu povo 

HaVJB, antes das votações, uma ampla arreg•
mentação, ex~g~ndo o pleno conhacmento da srtua
ção para as piOVIdênaas adequadas, num trabalho 
extanuante de vmte e quatro horas dlllnas. Eram en
contros, rauniões, audiênciaS, era o plano de estra
tégia da tramilaÇio da proposiÇão e a praocupação 
com a ~nça dos Deputados. Grande era o esfor
ço, compensado pelos resultados favoráveiS. Não 
sena exagero, pelo murto que fez, considerá-lo o li
der das Reformas. 

É de se rassallar o profundo rasperto que sem
pra mereceu dos seus paras, mesmo na diSCUssão 
das matérias ma• polêmlces. 

Luis Eduardo aabla ouvir, sabia diScuttr, sabia 
compraet !der. Era aberto ao debata A pnondade era 
o Brasil, o interesse naciOnal, o interesse rna10r, o tn
te- ptlblco, o interesse do Pais. A sua força VI· 

nha das suas convicções: eram suas COIIVICÇÕ8S 
que o inspiravam e lhe davam a sustentação para a 
lula e para a vilóna, certo de que estava abnndo ca
mnhos, removendo obsléculos, contribuindo para o 
prograsso do Bras~. 

É 8VIdenle que, como Deputado, eledo pela 
Bahlll", dava as -IÇOeS meracodas ao seu Estado, 
sem eeq- as justas reiVIndicações dos muniCí
PIOS. sabendo d!Sbnguir. perfeita e zelosamente, a 
atuação do Daputado, não a confundindo com a de 
Lidar. 

Exarcilava-se na estara ou em camtnhadas na 
quadra, com algumas llllenUpçÕeS por falta de -.,o. 

Chegava ao gabinete pela manhã, entre 9 ho
ras e 12 horas; à tarde, partiCipava das wtações e 
depois atenda às audlênci8S. Não tmha hora para 
SBir, a hora era depoiS que atendesse aos que o pro
curavam, às vazas, às 22 horas. 

Lula Eduardo recebia com sattafação e ale· 
gria os corralig10nãnos. Todos eles se sentam 
murto à vontade, era um encontro de velhos am•
gos, mais arngos do que corraltg!Onános, e não 
raro vinha o pedido de folografl8 para regiStro da 
alatJva. audilnciL 

Poaaufa memória privilegiada, nlo praasava 
de m1011Çi!es para cumpnr a agenda. 

Entra a ele!Çio para Seuador ou Governador, 
optou pela de GCMimlldor. lnfonnalmente havia co
meçado a campanha VISitando mui'IICIPIOS nos fins 
de semana. 

Senador AntoniO carias Magelhies e Depute
do Luis Eduardo - PB1 e filho, trmios, amtgOS, lide
ras, corraltgionários - manbnham-sa em perfeita har-

monta, os estilos pollttcos dderentes se complemen
tavam 

AntoniO C&rlos fot o semeador que plantou 
em solo fértil A planta nasceu, cresceu e deu 
bons frutos. É difícil saber quem, em tão pouco 
tempo, fez tanto, bnlhou tão tntensarnente quanto 
Luis Eduardo. 

AntoniO C&rlos, que o Senhor do Bonfim o pro
leJa, que o cubra de bençios, que lhe dê forças para 
prossegutr seMndo ao povo bel8no, que o tem con
sagrado com tento carmho e •manso amor, como 
corraltgionáno, como lidar, como amigo. Luis Eduar
do, valeu seu esforço, sua dediCação, seu talento, 
sua tnlellgêncla, seu trabalho, sua lute. O 818511 e a 
Balua o reverenctam e agradecem. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Com a 
palavra o Senador Jefferson Péres. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB- AM. Pro
nunaa o segulnle discurso. Sem IIMSão do orador.) 
- Sr. Pras!denla, sres. e Sra. Senadoras, em urna 
hiatóna admintstrabva como a brasllen, marcada 
pela desii\Siduclonalizaçio, pala descontmUidade e 
pelos fraqiientes "desv!Oa de função", o JUbileu de 
prata da Embrapa - Empresa Braslla!ra de Pes
Agrlcola, comemorado no lllbmo da 25, des 
como eloglllval exceção. 

Nesses 25 anos, a Embrapa vem cumpnndo 
à nsca sua miSSão de gerar, promover e transfenr 
conhectmento e tecnologa para o desenvolvtmen
to sustentável dos segmentos agropecuério, 
agrotndustnal e flonlslal em beneficiO da socteda· 
de brasiletra. Graças 11. competência, dedtcação e 
cnativlcfade de sua equtpe c~&ntlfiCB, hoje compos
ta de 2.082 pesquisadores (54% dos quais com 
mestrado e 31% com doutorado nos pmapms cen
tros de e callncia nacionaJs e estrangetros), essa 
empresa Pllbftca vinculada ao Ministério da Agncul
tura e do Abastactmento raai"IZOu laçanhas como a 
dupltcaçlo da produçlo de l1lllho e a 1ripllcação da 
cultura de 110f11 em noaso Pais em pouco mBJs de 
duas décadas. 

Os 11110mos SOCIIIis de se .. 1nV6BIIhENIIOS em 
peaqiiiS8 nio podenam aar 11"815 eloqQentes: o Brasil 
co11e hoje 80% mBJS anaz e 30% mu tngo; de 
modo que agora o saléno mln~mo CQI11II1I 500 quilos 
de anaz em c:oqJIIIliÇão com os 279 quilos que 
eram adqu1ndos hé cerca de 20 anos. 

Apenas em 1993, os centros de peaqwsa e de
senvolvimento da Embrapa produZiram ceR:B de 14 
mi toneladas de sementes bésicas de produtos 
como feijio, milho, sqa, tngo, anaz, algodio e ceve
da. Com apo10 de novas tecnolOgias, essas semen-
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-.conlllbufram para que, na safra de 1994, o Brasol 
pmduzosse algo em tomo de 7~ molhões de tonela
das de grãos, 11,5% a maos do que na safra de 93 
Seus alados benélocos também se fozeram sentor na' 
produção naaonaJ de fJUtas e hortaliças que, em 
1892, allnglu a casa dos 32 e 11 molhões de tonela
das, raspectivarnante. 

Cu~ lembrar que o boom no consumo da 
came de frango, dllsencadeado pelo aumento do po
der aquisftiw das d•sses de rnaos banca renda, be
Mficlérias da eslllbilozaçio da moeda, poderia lllf 
degenerado em cnae da abaSiecomento. nio loBBe 
o lnlelwo e pacoente trabalho dos técmcos da Em
brapa em pesqu- nutncoonal, rnallorarnanto ge
nébco, reproduçio, sanidade e engenhana agrico
IL Esae CCHIJUnlo de onovar;6es garantw o aumento 
de produção naaonaJ de frangos, que saltou de 500 
IIII para 3 l'l1llhlles de toneladas no penodo 
18751111114. 

t: fala de doNida que o maos consplcuo .._ 
-do snceaao de Emlllapa é a reglio do ~. 
que se -Ide por um quaoto do terntóno nacoonale 
que serviu de cenério .. onesquec:,..,. IIIBtórias de 
G~ Rosa. An1es da Embrape, eaaa paosa
s-n deeolada de vegetaçio monada, árvoras nstorci
des e solo 6Cido deva nlo ITISI8 que uma tlmida con
trlluçAo ii pmduçio llllmpecuéna brasileira. Atual
menle, - ..-no OSiiado COIIC&ilba 40% da cul
tura de SOJ& e quase metade do rebanho bovmo do 
Pais, lendo·ee treneformado em um dos m&JOres ce
leiloa do pfenefa, comparável ao llreMtbMIIiet de 
ptadaria emenceno-c:anadens. 

Mais -*tmenla, a Embrapa tem rewolado o 
palaiiCIBI pnJdullvo conbdo na biodoversldade ..._ .. 
zOruca. P- der ..,.._ um exemplo, um grupo de 
peeqlllll&doras de Embrepa-Amazónoa, unidade se
'*da em Maraa. vwn -.dando as wtudea mallcjl
.,.. e .. III,.,. da -=a como~ BD paU

mas. ....... vagalal&l!"'*ô""a de -oçlo. o Plllt
mee pmduz o Inalai. óleo a 11 o:wl para a filcaçlio de 
.....,._ laio1U6GS, como o francês Chanal. Como • 
ube, a pnxluçiD da pollt-mS8 111m csnller PI&CIId6o_,, 
pais BX1911 a clenubllda da árvore, uma vez que o 
óleo é tllllraldo do lnlneo. Jé no caso da ucaca, o 
óleo é obtido das folhas, o que lhe 981&11111 o ...._ 
da recu- ,._,.VIII. Paralelamente, a equ.,a lia 
Ernbrape-Amazj! ocifald&l -- os p(,locipKls • 
- ~ ~ óleo no oombate à maléna, ii t.
palila, i Cllnlllll e eo co1asten11 alto, bem oorno seu 
polancl&l- ongrediBIIIe da cardápios dletébcos. 

Sr. Plllllldanle, é lamentável que todos -
beneflclos econOnuoos e IIOCIIIlS advindo& da &lUa· 

çio da Embrapa não SBJIIIII suhcieldes para poupar 
a .,sbluoção de uma con(untura de oontas p(jllra• 
anochadas e oonseqQentes oortes nos oiÇIIIIlllnos 
de pesquiS& Lamentável porque, a exemplo do 
que se passa nas onstrtuções federal& de ensino 
aupenor (em greve há um mês), os lnvesbmantos 
estatais em pesqu1as agmpecuána aio, em gran
de mosdlda, •nsubsliluive1s. Em todas as áreas 
onde as 1nversões precisem ser m&CIÇBS, e os re· 
•- são lentos, lnC8flos e nlo 1medialamosnte 
traduzlveos em ganhos cornen:uus e fi.,.,_imS, 
nio se pode esperar que a oontraçio dos .-.. 
mentos públicos BBJB compensada pela 8J1P811Si0 
dos •nvasbmanlos pmrados. 

Lamentável também porque, oorno ooona com 
os dooantes das refendas uniV81'8idades faderals, os 
peequiSIIdoras da EnD&pa 1-*'Bm saléllos cada 
VIIZ menos condizentes com sua ex c sllnc~a C*lllfi
ca, BD mesmo tempo em que v6em sues 001odlç6ell 

- de trabalho cada vez 111818 Imitadas pellla 
1Bfaridas restrções orçamentárias, teudeucillll que, 
se não fonsm comgidas. redundarão ms11 cado ou 
mais birde em um "êxodo de oénsbms" lol\gal1ad8 
tnllnlldos com d1nhelm do oontrbMIB brasilelm p&l& 

os laboralónos do ••u•' ••• privado e .,_,., 
para os grandes canlmS uruvelllilános de pesquill& 
llllricola do pn111111m mundo. 

t: caoto que a supe111Çio do glg&lllaiiCO déficit 
de nossas oontas púbbcas SlCigB sacnfiaos de todos 
os satores em pml do~ e da I&CIOIIBfaa
çio da méqulna do Estado, posta a urvço do ade
dlo. Ainda us1m, um governo oompmmlltldo com a 
dupla bsnde1ra da 1a!Omada do cr-•18111D 800116-
111100 e de pmrnoçio de justiça IIOCI8I deve .-r a 
pesquisa agmpecnéna como ela 11'1111- e pelo que 
é: Um podemso lnSIJUrnanto de d&IIIOCIBIIZaçio, &0 

permibr o acesso do povo i OOI11Ida banda e de boa 
qualidade, e urna alawnca pnorillina de nosas -
fégia expolfadora. 

Murto obngado 

C1unJnf8 o dlscunlo do Sr. Jellls•-· 
,..,._,o Sr. GelaldD .,_, 1• Vlce-PrBs·_-... 
te. debla a cadeira da poeaiddiiCIII, que • 
ocupada pelo Sr . .IMo Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Joio Rocha)- Concedo 
a palavia ao emonente Senador Geraldo Melo. 

O SR. GERALDO IIELO (PSDB - RN. 1'10-
nunaa o Sllllumle diSCU-. Sem r8VII8o do Cllador.) 
- Sr. P111111dente. Srs. Senadoras, há muiiDa meses 
não ocupo - tr11una. mas, hoje, ~ que, oamo 
representante de um Estado notdellllr10, temo o de-
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ve{ de v1r aqu1 ole18Cer uma contnbuiÇão - a ma1s 
modesta de todas, seguramente, mas uma contnbUI
ção -, no sent1do de que se recoloque ou que se co
loque em tennos que me parecem maiS adequados 
a questão da seca, que esta na ordem do d1a, sobre
tudo na reg1ão. 

Ha poucos d1as, em Natal, IIVB conhecimento 
de que alguns Governadores, 1nclusM1 o do meu Es
tado, de quem sou hore adversáno polítiCO, retoma
vam de uma audiência com o Presidente Fernando 
Hennque contralertos e desgostosos com a forma 
como o assunto ha11111 s1do d1scut1do nessa audiên
Cia Aparentemente. segundo as narrativas que 1nfor· 
malmente estão sendo fe1tas, o Governo Federal en
tendena que a estrutura de recursos de que d1spõe 
não lhe pennrte assumir encargos novos, mesmo 
para enfrentar uma srtuação de emergênciB clara
mente Instalada naquela reg1ão. 

Por outro lado, se alguem se senta d1ante da 
televisão, além de ver se repelirem as cenas que 
procUiam apenas comover pessoas do resto do 
Pa1s, que procuram apresentar um lado cruelmente 
verdadeiro. sem dúv1da, o lado duro. real, Inste do 
problema, mas que não se resolve se fonnos enca
rar essa questão apenas com as nossas lágnmas 
Se, por um lado a m1d1a teii!VIsiVa se enche da VI
são romântiCa e dramatiCII do problema da seca, 
lambem se enche de comentanstas. como o nosso 
Arnaldo Jabor, de quem sou adm~rador pennanente, 
pela sua 1ntellgênc1a, v1vecldade, pelo seu bnlho, 
mas que, em um momento de extrema Infelicidade, 
af1nnou ser a seca do Nordeste uma responsabilida
de dos polibcos, que não acabanam com ela para 
dela cont1nuarem a se benefiCIIIr 

Na realidade, cre1o que quem faz uma afinnatl
va dessas está sendo egolsta e lntusto em relação 
ao povo nordestino, não pela cri!ICII aos polltiCOS, 
mas porque quem al1nna ISSO devena revelar esse 
seu extraord1náno conhecimento, segundo o qual, 
esse problema não se acaba porque não queremos 
acabar com ele Quem ahnna 1sso deve saber o se
gredo, deve saber que é tão fac1l acabar que e prec1· 
so uma conspiração dos polítiCOS para que o proble
ma não se acabe. 

De fato, penso que essa questão prec1sa ser 
VISta sob do1s ãngulos um, o da emergênc1a que VI
vemos hore. ou a1nda, de como l1dar com ela, e o ou
tro, o de se saber como estabelecer polítiCas que sa
ram capazes de produZir, a méd10 e a longo prazos. 
uma hannon~zação dos n1ve1s de VIda entre as diver
sas reg1ões do País. notadamente o Nordeste, pela 
sua d1mensão e pela d1mensão da sua população 

No que se refere ao aspecto da emergênCia, 
do momento de hore. até entendo uma postura de 
f1nneza para eVItar que se reprtam aventuras do pas
sado em relação à seca. para evrtar que comentá
nos. como o de Arnaldo Jabor, tenn1nem sendo JUS
tos, no tocante as c~rcunstãncl8s de hoJS, porque to
dos nos, do Nordeste, sabemos que houve InStantes 
em que a seca fo1 uma grande 1ndústna, da qual se 
serwam murtas pessoas naquela região e que ense
JOU, pela falta de escrúpulos de murtas lideranças, o 
ennquec1mento por me1o do uso descarado da miSé
na. T odav1a 1sto é algo que pertence a um passado 
I" distante Hore. não tenho conhecimento de nenhu
ma operação dessa natureza que se faça em Estado 
nenhum. 

Quero repetir que, no meu Estado, embora 
sera adversano politiCO do Governador e por maiS 
severas que seram as critiCBs que lhe faça, penso 
que S. EX" não se envolvena na reedição das aven
turas de exploração da m1sene se tiVesse hore o 
apo10 federal para realizar uma ação de emergêncl8 
no nosso Estado. 

O Sr. Ney Suasauna (PMOB - PB) - V EX" 
me concede um apane? 

O SR. GERALDO MELO (PSDB - RN) - Ouço 
V Ex" com prazer. 

O Sr. Ney Suaasu1111 (PMOB - PB) - Nobre 
Senador Geraldo Melo, o tema que V EX" traz hore 
aft1ge a todos nós nordest1nos e, por que não diZer, a 
todos os braslle1ros Na Paraíba há 223 MuniCipiOS, 
sendo que ceiC8 de 200 estão em estado de calami
dade pubJICII A região do Brero está inteiramente 
seca O úniCO Estado do Nordeste que está realizan
do uma ação de emergência por sua conta, no mo
mento, é a Paraíba Quando houve a reunião dos 
Governadores, constatou-se que a Paraíba, pela SI
tuação calamrtosa em que se encontra, não podena 
deixar de Implementar estas ações, que o Governa
dor conbnua Implementando, ou seja, pagando 
R$50,00 por mês às pessoas que estão trabalhando 
nas frentes de serviÇO Por 1ncnvel que pareça, hé 
300 m11 pessoas para pa111C1parem desta ação: con
tudo. só podemos atender a 1 00 m1l, de vez que o 
T escuro do Estado não tem condiÇões de suponar o 
encargo. Há 64 d1as, procuramos o Governo Federal 
e, em aud1énc1B com o Senhor Presidente da Repú
btiCB, ped1mos não uma frente de seca, mas obras 
estruturaiS, obras que fossem adl8ntadas, como bar
ragens. adutoras, para. daqu1 para ad1ante. não ter
mos este problema Esse ped1do fo1 ferto há 64 dias 
e até hore nenhum centavo chegou à Paraíba, ape
sar de ter s1do liberada uma verba de R$2,5 milhões, 
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111111 até agora nlo foi agdiZBda. Realmente. apóio o 
dlllcurso de V. Ex".~ quero rassallar doB pontos: 
pn(IIBiro, os E&lados nio têm como a...-r o pro
blema a, em segundo lugar, o Governo Federal aetá 
8Mdo lftliiO lerdo - por me10 de Sudene, Denocs 
etc. - na 11JUC1a que poclerta der a - lamllas, que 
haj8 eaiAo comalllo CIICtlls a mgrando, porque n1o 
Mm como wver. Al6 rr-.o as folhas m1111 tenras 
d88 palmas - que slo aa oomestlv8ls - 88llo aca· 
bmldo. 

O SR. GERALDO -LO (PSDB- RN)- Agra· 
do'*-"""""'lllok> O aperte de V Ex". O qual UICOIJ'OIO. 181o
mo a axposiçio que IBZIB com ralação à quaetAo da 
emergência. para ~ ... que é 1nagéval ser aque
la uma ragllo que tam como caractenstlca a OIIC11a· 
çio c:l1n'l*- a o nsco de II8CIL Não podemos asila· 
Ilhar que ooarra isso r10 Nordesla. mas tanm6m é .,. 
001~1181 que, r.--· talvez, a marface com o 
t.IIOn~a10 El Nlfto lllnha pmvocado uma amplleçio 
delrned1da da -idade com que a seca atingiU a 
Ngilo. 

Na raalidade, estamos anlrantando uma seca 
de propcll"9lles raras a de dlmana6ae lantéatiCas. 
BMta que se C0f1118M, que se bram lodos os adje· 
liwls, qua Mxugtl81r108 toda as 14gm1811, qua po
nhamos de lado toda a choradetra que possa ha· 
ver em tomo desse auunto a nos lllllllamos a ven· 
ficar quantol mllfrnstros da chuva caíram em cada 
uma das ragí6a8, ~rando aua pracipitaçlo 
com aqllala da um ar10 que se possa COIIIIIderar 
nonnal. 

Entendo que a IOC*Isde é quem corra o nsco 
de VIda • que nlo podenl08 lnlnBfanr para o o-
no a raaponl8b5hrfe de contornar todos oa RICOS a 
que as p III OU asiAo expostas. Por 1880, etlbii Ido 
que os gcMim08 se coloquem rnsi8 a maB em uma 
posiçio de rnosiJar a lnibçlo dos seus racuraos a 
diÍII- pcaa:Uidsdall. v._ bem, OIIIRialllm, r10 1811'4110 do governo 
de paq- dímaiBiiBB, r10 grande laqllo da .,íelar 
t1va pnvede, r10 grande paradigma para par- como 
o Brasl. riO momento da glall-'7-çk. que slo 01 
Estados Unodoll, bata que a9*n se di ao~ 
de, em BraaOía ou am q~•lqiMII" lugar, p6r-~ 
da um computador, entra na Internet a laça uma 
~.- 80bnl o El Nlfto, que V8l ficar 118PB111a1H> 
com o falo de que o fantlmBriO 111114 aatudaclo à 
exaustão nos Estados Unidos. V81 larnbém ftrillc8 
que a• Iam, em cada um dos EBIBdos arnaricanos, 
CllgBI"W: 'las piOIIIaB com pollbcas, programas a 
ll*lldaa dalillldas, com oriantaç6aa claras para a 
.,.~~eç•o para o caso de seca, cheta. 1fiUIIdaçio. 

Na raa~dade, não podemos translanr para go
verno algum a responsabilidade de absorver os na
coa que os Cidadãos corram por estarem VIVOS, mas 
tamos o dnatto da d1Z111" que r' é tampo da se diSPOr 
de programas maduros que possam ser olaraciclo& à 
eoaedada num momento corno esta. Nlo basta di
z.-: n1o h4 dolaçio r10 o~ a por1an1o n1o 
h4 nada a luar. porqua h4 mwto a fazlllr. 

O Sr. NBor Jdnlor (PMDB - AC) - Parmrte
me V. Ex" um aparte, nobre Sanador? 

O SR. GERALDO MELO (PSDB - RN) - Com 
prazar, Sanador Nabor Júnior. 

O Sr. Nllbor Jdnlor (PMDB- AC)- Sanador 
Geraldo Melo, nio sou onundo do Nonlasta, mas 
sou filho de nordestinos, morai durante oito anos r10 
Ceará e conheço oa alattos da saca porque dwaniB 
essa período !Mimos também algumas oconên· 
CIBB da saca na reg1io. Nesse fim da semana, tive 
a oportunidade da ler dois artigos pnmorosos da 
autona do JOm&IBta Mén:10 Moreira Alves, noticiá· 
nos dos diVersos JOrn&IB, como O Globo, que on
tem cuidou muiiO daesa questão, e também da as
sar às emissoras de taleiMSio, a fiquei mudo preo
cupado com a SlluaÇio do Nordeste, de nwéria. 
fama, falta da égua para o consumo diérlo a até para 
as p nsoaa beberam. Alguns Estados da Ragoio 
Nordeste astllo pa&BBndo por essa saca inclamanla 
que V. Ex", em seu pronui"ICIBmento. d1SB8 ser urna 
das maiS sénas por que o Nordeste já passou, a 
V. Ex" VIU dacralar imad1atamen1B estado da cala
midade púbiiCB a o Govamo Federal também so
comar os Estados Como disse o Sanador Nay 
Suasauna, os Governos dos Estados do Nordeste 
nio 16m condiÇ6as de abrir lrantsa da trabalho 
para 500 mil ou para 1 mlhlo da ~ que es
IAo daasBBISIKIBB nesta momento. Entio, h4 na· 
cauiclada de um envolVImento mauor do GoverriO 
Federal a dos Governos Estad1181S, para se tentar 
1111111111izar aBBB s~ allldva por que 8BIAo atra
V88BIII"IIIo nossos 1nnãos dos Eslados 1101dast11108. 
Agradeço a V. Ex" o aparta. 

O SR. GERALDO MELO (PSDB - RN) -Multo 
obrigado a V. Ex", Sanador Nabor JúiiiOI". 

Concordo com v Ex". Não aaiiOU ddal-etn<ldallllnlllolla 
nem mesmo a - de lranta da amerglncla. O que 
estou defendendo. sim. é que alguma COIS1I IMIIB fai. 
ta agora, porque h4 ,.._ que estão momando da 
sede e de toma nesta momento. E orçamento públi
co nenhum poda IIIIMr da dasadpa para que a auto
ndada adoiB aldUde da lfKidarança em ralação a 
oBBO. O que estou dalendendo é que os governos es· 
taduals, lftlllos dos quBB astio chetos da dlnhalro, 
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murtos dos. quaiS estão tendo drnherro para comprar 
apoio de prelado, de vereador, de suplente da veraa· 
dor, para garanto r a reeleiÇão do governador, assu
mam parte da responsab1lrdada. O P111111dente da 
Rapubloca, numa hora dessas, tem toda autoridade -
porque não rgnora que osso está-se paaaando 1108 
Estados - para eXJgor uma pariJCIPIIÇÃ" mala algnlflo 
catiVa dos governos estaduBJS, daquelas que asilo 
com elevadas diSponobilodadas de CIIIXB., daqualall 
que estão podando aliCiar prefeitos a encher o mun· 
do de antenas parabólocas, da quadras de aaporle, 
de calçamerrtos de rua. Essas governadores podam 
partocrpar, mas e precoso que haJ8 uma liderança 
neete processo, e a lrderança tem que ser do Prasr
derrta Fernando Hannque Cardoso, a quem drrijo 
aqur o meu apelo, anconqado peta segurança que 
me da o fato da que temos um Presidente que, 
corno mnguém, está apto a emendar o que se passa 
e a compreender que é necessáno estabelecer for
mas da Iodar com esta srtuação. 

Sr. PniSidente, não podamos contrnuar Iodando 
com essa questão de amergêncoa em emergêiiCIB; 
não podamos conbnuar -.tando pacdicamerrte a 
tese de que em um Pais como este, que melhor se 
define, na realidade, como países JUstaposiOS que 
vovem sob a mesma banderra. sob o mesmo hono, 
sob a mesma Constrtuoção, sob o mesmo Governo, 
a realidade da economoa a da socoedada do Roo 
Grande do Sul, de Sarna Catanna, do Paraná e de 
São Paulo seJ8 a mesma da Paraiba, do Roo Grande 
do Norte, do Ceara e do Poaur. São parses, nações 
que coexiStem sob uma únoca banderra, mas são 
realrdades, econorruas com caracterlsbcas Ião pró
pnas que JUsloficam uma polítoca própna para essas 
regrões. 

É essa o segundo apelo que drnjo ao Presiden
te Fernando Hennque Cardoso, para que S. Ex- con
sidere que é chegado o momerrto de denuncoar, da 
redrscubr, da não acertar m8IS a tese da que uma 
únoca polítoca econ6mlca para o Pais servorá a São 
Paulo e ao Prauí 

NiD estou querendo, Senador Bernardo Ca· 
bral, Senador Jeffanlon Pé11111. raedrtar posturas anll
gas que a realidade e o conheCimento maduro dos 
tempos de hoJe moddocam, mas não posso concor
dar, por eampto, que se volte a falar em Nordeste 
derrtro daquela vrsão meramente hídnca do começo 
do seculo e derdro da postura de que, se 8XISte um 
fen6meno clrrnatoco, severo, corr111exo como é o da 
seca, ternos que acabar com ele Na m1nha oponliío, 
este too o erro de ongem a postura de que tfnhamos 
que acabar com a saca O pnrnetro órgão constrtufdo 

no Brasil a fim de flo:l'!!l' com o problema chamava-se 
lnapetona Fedl!ral da Obras corrtra a Seca, substitui
do pelo D..partamento Nacronal de Obras contra a 
Secz. que aJnda hoje 8Xl8te. 

Tendo em vista 01 praJulzoa causados pela 
neve na Europa, oroc:ta durarrte uma parte do aroo 
!lida poda ••r produzido no campo a • pastagens 
llo dlzlmad&l, ftco penando 18 lé tivwlem cnado 
um departamento nacional ou europeu ou llllemacoo
nel contra o Inverno, a IIm da que se cuod81se da 
viela 10111811111 depoll que nlo ,__ rn&JS, não es
frl- maJB, a a ecologia européia mudasse. 

Na realoclade, tamos que 11rar parlldo dessa ca
racterfatlcL A naiUI'1IZII noa aponta camrnhos. Regrõ
as com lirnrtaç6H de égua acabam fazendo com 
que outras regr6es naa mesmas condrç6es, como a 
Celllómra, por exemplo, transformem sua agncultura 
na rnars modema, na mars avançada e na mars está· 
vif ao- mundo. Não podamos conbnuar Iodando com 
assa questão apenas com palavras. Não podamos 
também cordrnuar acertando que haja mera dúzia de 
econorrustas que se Julgam os donos da verdade, 
que vão à televisão ou ac Senado Federal, à Cãrna· 
ra dos Deputados, aos Mrnrstenos, e afinnam que é 
rnacertável que hiiJB uma polítrca drlerente para re
giões drlerentes. Deva haver uma polrtrca econõmrca 
únoca para o Poaur e para São Paulo. 

Atualmente, o maoor programa de desenvolvi
mento ragronal do mundo, maoor que qualquer um 
que já tenha srdo realrzado em qualquer tempo, está 
sendo realrzado na Alemanha, onde a antrga Alema· 
nha Onerdal a o Nordeste deles. E eles resolveram, 
num perrodo curtíssrmo, somente na modemrzação 
da estrutura de produção rndustnal, aplrcar mars de 
US$100 bilhões. É um grande programa de desen· 
volvlmento regiOnal se_ realiza lá NiD veJO por que 
devemos entender não ser possível definir-se uma 
política especral de desenvolvrrnento para a região 
nordasbna. 

Nio estou querendo que se 11111tabeleça subsí
dio algum; não estou querendo que renasçam Pl'9" 
gramas a proJetos que tenham fracassado no passa
do; não estou querendo defender o rndalensével, 
mas estou querendo fazer um apelo ac Presidente 
Fernando Hennqua, para que Sua Excelâncoa mobr
~ze os melhoras cérebros deste Pais e aqueles que 
melhor conheçam o desafoo repraserrtado pela dos· 
pandade regoonal de níveiS de desanvolvrmerrto eco
nômlco e socral do nosso País para que o seu gover
no 8818. como for o de Juscelrno Kubrtschek, um 
novo marco no processo hrst6nco de recuperação do 
atraso das regrões do semr-ándo nordesbno. 
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• O Sr. Benwdo Clobnll (PFL - AM) - Selllldoo 
Geraldo Melo, pennlle V Ex" um aparte? 

O SR. GERALDO IIELO (PSDB - RN) - Com 
muda honra, Senador Bernardo Cabral 

O Sr. Bernardo Clobnll (PFL- AM)- Vale a 
pena, Senador Geraldo Melo, OIMr uma anélise 
c:amo a que V. Ex" esté a lazer porque aborda o as
sunto sob o ~ .uutural a não C011Jun1Ural. 
Talvez haiB poucos naata Casa. dada a sua qualoda· 
de de ex-Govamador de um Estado do Noldesla, o 
Rio Grande do Norte. com capacidade para abordar 
- assunto com a pRJpnedade com que V Ex" a 
esté de•neando. Na ultima sexta-feira, a COIMie da 
AAIICC11•çio de I~ de Pemambuco e da ,._ 
aanbléiB LegiSlativa daquele Estado. esiMI em Reo 
clle fazendo ume palestra sobre o papel do polibcO e 
da mpransa. Na ocasião, OIM miimeras queuras so
bra o prableme da seca, h dramáticas ~ a 
o8Sjlihto do -rolo .- fOrnaia, a que tez com que 
eu ..a.- ao p 'ido quando pa18C18 que o Norte 
e o Nardesla nio fazl8m parte do Pais Ainda bem 
que V. Ex" chama a al8oção do Gavamo Federal, 
cfee!8! a a posoçlo privllegoada de que desfrula o 
'"'-'denla da Repiibloc:a para ent-.. a aftlbva aO+ 
lulição do Noo~aua e fusbgs aqueles técoiiCOS buro
cndas que não eoeoodem ablolulamenle fl8da de 
paculoandades oagoonous e quenmo traçar para este 
Pais um c:amnho só. O propósila do meu aparte foi 
me solodanzar com V. Ex" e com o povo nordesbno 
que está IIOfoa.'ido, IIIIIIS uma vez, o flagelo da 3 
Senador Geraldo Melo, quando v Ex" aboroa 
melena, de logo, acode il menta do Senador Jeffe 
son Pêras e ilmrolw o poobleme da Zona FIIIIICB ~ 
Manala. FICIUIIOS sabendo que um órgão n dei e s &81-

do do Sul do Pais ealá piOIIil ido, por naos oblfl. 
quos, que a ~ mon1e na Zona Franca uma ,.,. 
diistrie de lêmpadas - talvaz, a indiistna se1a ,.,... 
talada em uma cidade vozonha da capotai de SAo 
Paulo. Parece-me que somos vános pai-. Al'
guém do- certa vez que parece que o Brasil pae
suo uma ~&nela que se llbre para o Noroeste, outra 
para o Norte, para o Sul, para o Sudeste. O fato • 
que V. Ex" não podena ter escolhido um ~ 
.,... oportuno para aboodar - assunto, com a 
poopnedede que lia é paculoar. Repoto o que diSBt 
hé pouco: o propóaiiD de meu aperte é tãcH6 me d
danzsr com V. Ex" 

O SR. GERALDO IIELO (PSDB - RN) - Agra
deço a genemsodade de V. Ex". O seu doscurso enri
quece muoto o poanuncl8mento que estou fazendo. 

O Sr. DjUnlo ..._ (PFL - BA) - Permote 
V. Ex• um aparta? 

O SR. GERALDO MELO (PSDB - RN) -
Ouço, com prazer, o aparte de V. Ex". 

O Sr. Djel11111 Besu (PFL - BA) - Senador 
Geraldo Melo, V Ex" fala com muita autondade ao 
revelar que o Govemo do Rio Grande do Norte nio 
é dos seus quadros- V. Ex" tez oposiçlo a ele. No 
enlllnlo, advoga para seu Estado uma contriluiçlo 
do Govemo para mnorar o sofrimento daquelas que 
padecem com a seoa V. Ex" fllz uma anélose serena 
e um apelo ao Prasodante da Repiibloca que hé de se 
senebllizar com a 8iluaçio. A seca nio é um proble
ma local. nem temporário, chega a ser pannanente, 
porque há que se admobr que ela de quando em 
quando aparece, é 18Cidova, como diz o Senador 
Bemardo Cabral. trate-se de um pooblema c:onhect
da, tanto que fá foo resolVido em diversos pai- e, 
além diSSO, não noquer uma some tão grande de on
- que o Pais nio tenha cooidiçiies de fa. 
zer, II'MIBbmentos esses que oriam mallorar e sibia· 
ç1o dessa gente. Deve haver. pootanto, esfolço, de
dlcaçlo e VIII otade pollbca de comgor esse estado de 
coisas. Nio se pode coooceber que, com o d111~ 
,._ da ciincoa, da tecnologa, aonda haja uma st
tuaçAo dessas piÓXIIIID8 que estamos do ano 2000. 
AlndiiD que-- oconendo no Estado de V. Ex" o 
...-no que se verifica no meu, e Bahoa: dnlersee lo
eafidades estAa enlntntando poublemss sérios devi
do il falta de água, e~de ........ -. 
Nio flilla égua só para a lavoura, mas para o canaumo 
das poópolas p n 1 oas Estilo !aliando água, aleooiBdo 
e n e iCilll para a vo:1a das • cu Queoo me carva· 
tufar com V. Ex" e penobeo IZé-lo, adianlendo que a Bll
hoalllmbém ealá &Direoodo, 08 Munci~ 8llliio ........ 
da -.tilzar o Govemo 

7 

éoal que ealá - il 
sduação. Eslamos, pootento, JUntos nesse apelo que 
V. Ex" fonnula. Mudo obrigado a V. Ex". 

O SR. GERALDO IIELO (PSDB- RN) - Agoa
deço o aparte de V. Ex" que acoi111C61110U muitas , ... 
fomoações importantes ao pronuncoamento que es
IDU tazendo. 

Sr. Praeodenle, paço a paciência de V Ex", 
pDiqU8 estou ~ a concluir meu diSCUrso. ~ 
quena, ei1lnllanla, deucsr a tribuna sem fazer um re
~ que CDI1IIiderD relevante. 

Em 1958, o P...-... da Repiibloca. JU8CMno 
Kublboctoek. depoiS de ume eooonne seca que iilllllou 
o Nordseta e que maocou a hi816na das secas i'i8Bie 
século, eo""" iliiAI um fCM1111 doreiDr do BNDES, um 
f0V8i11 economosta chamado Celaa Furtado e a ele 
encomendou, com a sua vosio de estadista e de ho
mem onundo de outra regoio, algo que nio foa8e um 
IIOVO i8fBióno sobre chuva e falta de chuva. 
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• E o que tomou unportante a Intervenção de 
Celso Furtado como econom1ste naquele momento? 
FOI a produção de um pequeno rela1áno chamado 
"DIBgnósbco Prehmmar da Econom1a do No !deste", 
em que ele mostrava, pela pnme1ra vez, que aquela 
reg1ão pi'BCISB ter um fluxo de 1nvesbmentos que 
compensasse o des1nvest1mento que ocorre secu
lannente pela relação estrutural da sua econom1a 
com a do resto do País. Em segundo lugar, mdiCB
va que era preaso def1n1r uma compos1ção de ln
vesbmentos que levasse em cons1deração o fato 
de que temos no Noldeste o que os economistas 
chamam de relação produtcH:apllal deslavoravel. se 
comparada com a do Sul. Isso s~gndiCBva que uma 
unodade de 1nvesbmento no Nordeste produzia uma 
quanlldacle de produto menor do que a mesma uni
dade IM prodUZir no Centro-Sul. daí decorrendo que 
era preciSO deciSão polibca no sentido de levar para 
a regiAo noldesbna os 1nvesbmentos que rompenam 
aquela nloaa. 

Foi ali que se llliCIOU um grande rnomanto do de
senvolvmenlo regiOnal, com todos os seus erras e 
-.tos. Mas V. Ex", Senador O)alma a-a, que lllp-
-"B o Estado da BahiB, sabe o que BlgT1Ifica para o 
seu Estado, por BliiJT11llo, o pólo peboqUUIIICO de Ca
maçan. que não 8JIISIIna se não w.se Sido l'!!!lizado 
o programa de lnlballo proposto pela Sudene. No 
mesmo senbdo, o nelloresamento do Vale do São F~an
asco, com o programa de lf1I!IBÇão apoedo pela Cam
panha de DesenvolvimentO do Vale do São Franasco 
- Codevasf, mas llSPirado e liderado. técnica e aenbli
c:amente pela Sudene, não teM aconteCido. 

PRICISIIIT10S, portanto, de uma nMSão na ma
neira de encarar essa questão: sem preconcertos, 
sem 1rntações, sem o diSCUI&O lacni118JIIT1Ie que pre
CISBIT10S sepultar, sem mão estentida, sem p1res M 
mão, sem pedido de esmola. Se a renda do nordesb
no sobe, ISSO representa uma ampiiBção, em núme
ros absolutos, do men:ado para o CeniJo.Su~ que é o 
nosso abastecedor preferenaal e quase automátiCO 

Passaram anos procurando cu~IVar um arllago-
111S1110 de lllleresses entre São Paulo e o Nordeste, 
quando. na raahdade. os nossos ll'lter8sses são con
fluentes e complementares. 

Portento, faço dOIS pedidos ao Presidente da 
República: o pnmetro deles é que Sua Excelência, 
lendo em VISta a realidade do Noldeste e do seml
árido noldest1no, detenn~r~e. com a parbclpeção fi
nanceira dos governos estaduBIS que esteJam em 
condiÇÕeS de ~lo. a definiÇão de um programa 
que mereça o respeitO do Nordeste e do restante do 
Pais, para lidar com a sduação de emergênca lá 

exiStente. sob a IT1SPIIllÇão do seu Governo. dentro 
dos padrões mora1s e ébcos do seu Governo. sob as 
hmtações que o man:am, rMS com uma grande ma
ndestação ae solldanedade ao Nordeste, que tem o 
d1red0 de conf1Br no seu Governo. 

O segundo apelo e no sentido de que o Presi
dente Fernando Hennque Cardoso marque agora 
seu Governo como sendo o novo Instante de desen
volvimento daquela Região com a mesma lucidez. a 
mesma claiMdênaa que o fez Juscelino Kubdschek 
no fii'IBI da década de 50. 

Urge para nós nordesbnos que o futuro conte a 
tustóna do seculo XX em relação à nossa regtão. re
servando o lugar que Já está garantido e ocupado 
por Juscelino como estadiSie responsável pela nM
são profunda da viSão do Nordeste perante todo o 
País e que, ao lado de Juscelino, posse sentar-se 
Fernando Hennque Caldoso. que, M m.,ha opinião, 
talvez S11J11 - repdO o que diSse no 1nic10 do meu pro
nuncl8menlo - quem melhor neste País está prepa
rado para entender a Mtuneza deste apelo e a ne
cessidade de ele ser atendido. 

MudO obngado, Sr PreSidente! 

Duranle o dlscutSO do Sr. Geraldo 
Melo, o Sr. João Rocha deixa a cadeira da 
pnJSI</4tlcla, que é ocupada pelo Sr Nay 
Suassuns. 

Duranle o diSCUtSO do Sr. Gera/dr' 
Melo, o Sr. Ney Suassuna deixa a c· 
da presldimciB, que é ocupada pelo St rv. 
mezTebet. 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tabet) - Conce
do a palavra. pelo prazo r&g~mental de VInte nunutos, 
ao Sanador João Rocha 

O SR. JoAO ROCHA (PFL -TO. Pronuncia o 
segu1nte diSCUI&O. Sam ni!VISão do orador.) - Sr. 
Prasldente, Srs. Sanadores, o Brasn é um país que 
dispõe de condiÇães mudo espec:1a1s para a Implan
tação de uma excepcional rede de navegação lnte
nor a custos veldade1ramente compensadores. 
Nesse sentido, nos diBS de hoJe, as hldiOVIBs ·e 
fenuVIBs Já começam a ocupar um lugar da gran
deza em qualquer discussão sobre o desenvolvi
mento nacional. 

Para uma melhor compreensão de nossas po
tenaalldades, VBJamos a rede hidroVIána brasileira, 
que é fonnada por Cinco baaas: a Amaz6nlca, a do 
Nordeste. a do Prata, a do São Franasco e a do Su
deste. S6 a Baaa AmazõniCB responde por 20% de 
toda a água do mundo Tem o 111B10r siStema IIUVIBI, 
IJ no AmazOMS, com dnenagem de 2.700 milhas 
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quadradas e 3.900 malhas de extensão Vale a pena 
ressaltar que OS nos Nilo, Congo e MISSISSipl têm 
prqeção menor que a do Amazonas. 

Com toda essa capacidade de desenvohl1men
to, a custos consoderavelmente baixos, o Brasol e um 
paos pmnlegiado no mundo, mas precosa urgente
mente Vlllblozar esses carnnhos, como o fizeram os 
europeus e os~- Ne Europa, por exemplo, 
maos de 370 milhões de toneladas de produtos são 
lranspcrtadas anualmente em maos de 26 moi quol6-
metros de hodrovoa, dos quaos maos de 1 o mil são ca
naiS artdiclaJs. Nos Estados Unidos, 40 m~ quolõme
tros de hoc:trovoas movomemam nquezas que cheganl 
a 1,5 bllhAo de toneladas transportadas. No no Mos• 
81881pl, a hodrovia de uso maos movomentada do mun
do, trafegam conmooos de até 60 moi toneladas. 

Vohando ao caso brasileoro e tomando como 
~ a 1a:ia do Prata, que reúne os SIStemas 
Tllllê-Paraná e Paraguao-Paraná, o banspo1111 chega 
a IIIDVIIIIIII1Ia 6 mlhiles de toneladas em nosso tem• 
tdrlo. Jli no !racho do no Paraguao, que cruza a Ar· 
ganbna alá o Unlguao, maos de 6 mdhões de tonela· 
das são ..,..das. É ornportante ale11er que a bacia 
do Pram em pouco tempo serli a 1111p1nha dorsal da 
ontagraçAo do Melcosul naquela ragoão. 

É pena que o Brasd, .-te século, só tenh4 
olhado para as rodcMas, colocando em plano secun• 
dlino o 1ranaporte lei'I'OWino e, em um patamar mao$ 
onsogndicante a111da, as hodi'OYI88. Construímos umá 
malha _.... de 65.395 quoiOmelros de estradas, 
que rapn!BBntam cerca de USS 200 bolhiles, hoJ8 
quase todas degradadas, exogondo onvesbrnentos da 
rn&lllll8nçAo allísBomos; enquanto o acentO ferrovoá• 
no, aonde de baixa qualidade, de pequena eDensão 
eslé completamente superado 

Em poor situação, encontram-se os nos naveo
gli- em nossa enonne hontertlndoa, abandonados, 
mal apraveilaclos e com fluxos baocíssnnos. Não é 
pniCISO dizer que a não-exploração dos nos e das 
ferruvas, além de pn~~udocar o desenvolvimento e a 
onlagraçio nacionaiS, Kamlla perda de muitos bolh&
es de d61al8& anuaos aos cofres do Governo. 

O Sr."--T-. (PMDB- MS)- V Ex' me 
CCOIIIIIIICede:edll Um eparte7 

O SR. J0Ao ROCHA (PFL - TO) - Concedo 
um apal1e ao nobre Senador Ramez Tebet com mUII
te lllllosfaçAo. 

O Sr. ~•z Tebet (PMDB - MS) - Senador 
Joio Rocha, quando V. Ex' ocupa a tnbuna, J8 .,.... 
lumbro, 111111111 ~mo de OIM·Io, o rnob1IO do seu 
pronunaamenlo. V Ex' tem-se mostrado. no Senat
do da Repúbka, o defensor ontransogente de um 

programa de desenwlvlmento ragoonal, de um progra
ma de ontenorozação do nosso Paos. Nesse senil
do, V Ex" hoJe ocupa a trix.ona com bastante calego
na, como lhe e peculoar, para dozer que I8IÜTaD o 
Brasil e dos poucos países do mundo - talvez o ú,... 
co - que não dão omportincla aos transportes hoc:lro
voário e fenovoano Com relação ao transpo1te ferro
VIáno, arldamos para Irás ao IIM!s de c:ammhannos 
para frente. Pertenço à mesma ragoão de V. Ex'. 
Repraento aquo o Estado de Maio Grosso do Sul, 
ontegro a Bancada da Reglio Cantro-Oesle, IISIIIIII 

como V Ex" o faz. Permda-me avançar no seu pro
nuncoamento para dozer da oportunodade e da pro
pnedade com que V Ex' fala sobra esse alerta em 
relação ao planejBlnen!O deste Pais, para que vol
vam os seus olhos para as poleneoafidades que o 
Brasol possuo e que natureza nos deu, como a nave
gabdldade dos nossos nos. Foo usom que V ex- e 
eu, com murta alegna, flllllajamOS há pouco tempo a 
mauguração da ecluss de Jupoá, nas pi'OXIIT1idlldal 
da cidade onde nasa, Três Lagoas, Mato Grosso do 
Sul. A agêncoa de desanvohl1manto dos rios Tllllt e 
Paraná, uma agência da onlcoallva pnvada, pniOCU
peda com um programa de desenvolvirnlln para 
aquela regolo, e Já tendo raalozado estudos sobnl o 
seu futuro, aponta que, dentro de cinco anos, só 
com a ecluss de Jupoá - além de outras vantagans 
como o barateamento do frete, a chegada 1111118 rápi
da das nossas mercadorias no mercado extenor -
vBI se gerar, entre empregos dQios e indoraloll, c.
ca de 557 mi e 700 empregos. Esse região a que 
me refiro, a regoão lmltrofe entra Mato Grosso do 
Sul e São Paulo tem alo o maior exemplo de trans
po1111 11tennodal do Pais, porque IIi •-te a eslnlda 
de ferro ao Noroeste do Brasil, o pnmeoro !racho pn
vatozado da Rede Fenovlária Federal - andando llln
de a passos de tallaruga, 6 veldade. É nec ar 6!1o 
que se cobra da ernprasa nol'le-llmericana vet ocado
ra da concessão maoor agilidade roos seus ~ 
para recolocar nos tnlhos os ln!ns da Noroeste do 
Bnlsil Alo tanDim, naquelas proxJmodades, e8lé em 
construçllio, numa feliz cor!JugaçAo enll8 a inicialiva 
pnvade e o poder púbfoco, a Ferronorte, que percor
ranl cerca de 5 OOOkm do temtório nacional. Tudo 
ISSO demonstra que V Ex' tem razAo quando chame 
a ~o das autondades para • necessidade ompe
noss que temos de, maJS ulg8lllemenhl poeslvel, 
SBir de quase que elldusivodade - aproxomadanwlbt 
110% do terntóno brasdeoro 6 leoto por meio das IOdo
voes - para passar a lazer o transpo1111 das IIOSII88 

mercadonas e de nossa produção por ontermédio 
das hodrovoas e das femMBS. Cumpnmento V Ex' 
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. O SR. JOÃO ROCHA (PFL - TO) - Senador 
Ramez Tebet. é uma satisfação receber o aparte 
de V. Ex", que mUlto acrescenta ao nosso pronun
c~amento, dev1do a sua exper1ênc1a prát1ca como 
ex-Governador do Estado do Mato Grosso do Sul 
e como ex-Presidente da Sudeco - Supennten
dênciB do DesenvolVImento da Reg1io do Centro· 
Oeste. 

Naquela época não éramos polftiCQS, mas 
aco,....,hamos o trabalho de V Ex" e sent1mos a 
sua praocupação a partir daquele momento, rna1s de 
uma década atrás, exatamente buscando para o 
nosso Pais, para a nossa reg1ão Centro-Oeste uma 
solução delinillva e barata, que era realmente o em
praga da fenoVJB e da hldroVJB para o desenvolVI· 
manto do nosso País e pnnc1palmente da reg1ão 
Centro-Oeste, que tem uma vocação mUlto defllllda 
para a ag101ndústna. 

FICO feliz com o aparte de V Ex" porque, como 
disse agora, a teleVIsão esta anunc~ando que o setor 
automotiVO no Pais tem uma pi'OJI!Ção de gerar maiS 

dez mil empregos até o ano 2002. V Ex" colocou de 
forma bem clara com qual Investimento poderemos 
gerar 557.000 novos empregos, sendo aproximada
mente 142.000 d1retos e 415.000 1nd1retos, benef1· 
crandO não somente o Estado que representa mas o 
Pais, ou se]ll, a lnte~lgaçiiO flUVIBI entre Buenos A1· 
res e São Paulo, envolvendo o Tl8té e toda essa ma
lha flUWil1mportante em nosso País. O custo é mUI· 
to barato As quatro eclusas da USina de 1ta1pu estão 
orçadas em R$400 milhões Se concluirmos a eclusa 
de Tucurui, onde sena feita uma llg&Çâo de Belém 
até Aruani no Estado de Go1ás, o custo não uHra· 
passa os R$200 mlhlles 

Para Vlllbollzar, portanto, como d1sse V Ex", o 
transporte fluVJal, o custo não passa de 200 bilhões 
de. re&IS. Se, para viBIHIIzar com o setor - concordo 
com V. Ex"- de transporte fluv1al, superior a 4 m1l 
quilOmetras, prec1samos exatamente, a preço de 
hoJe, de 600 milhões de rea1s, um custo tão barato, 
então o que estamos enxergando? Que, para v~abilt
zar os grandes projelos de Integração do nosso 
Pais, o problema não e a quantidade excesSIVa de 
recursos, mas saber aphcá·los onde realmente eles 
se tomam necessános, Importantes para o desenvol· 
vunento do Pais, pnnc~palmente agora, quando o 
Presidente da Repúbhca d1z que a nossa produção 
de grãos está mu1to pequena - e realmente está Se 
compararmos o quadro de 1 O anos atrás com o de 
hOJe, conSiderando a população exiStente nos do1s 
penados, vemiCBmos que não bvemos cresCimento 
real nenhum. 

Apenas para conclUir, dando seqiiêncta ao 
aperte bnlhante de V Ex". para produzirmos 100 mt
lhões de toneladas e mu~o barato. P1'8C1881T10S ter 
escoamento de produção, atreves da érea IIUWII e 
fei'I'OVIána 

Cont1nua V. Ex" com o aperte. 
O Sr. Ramez Tebet (PMDB - MS) - É só para 

confirmar o que V. Ex' está falando. Quando eu pre
sidia a Supenntendênc1a do Desenvolvimento do 
Cent~ste, há dez ou onze anos, produziamos 
de 70 a 75 milhões de toneladas de grãos. Depoos 
de ma1s de 1 O anos pratiCamente, estamos nos ufa. 
nando de estannos produzindo cerca de 80 milhões 
de toneladas. o que s1gnd1ca que estamos palmando 
no mesmo patamar da produção de grãos deste 
Pais, enquanto a Argenhna, no mesmo perfodo, teve 
um acreSCirno a 15 m1lhões de toneladas. VeJB o 
quanto prBC~samos de fazer por este Pais. 

O SR. JOÃO ROCHA (PFL - TO) - Senador 
Ramez T ebet, maiS uma vez, com sahsfação, acres
cento ao meu pronuncwnento o bnlhante aparte de 
v. Ex". 

Sr Presidente, S~. e Srs. Senadores, flnlll
mente, gntos de alerta têm sido ouvidos com maiS 
freqiiênc~& a respe~o desse abandono da hidroVJB e 
da fenoVJa. São empresanos, agncultores, téancos 
respeitados, pollt1cos, professores e 1nte1ectua1s liga
dos ao assunto, que vêm ocupando os espaços da 
midla nac1onal para eXJglr do Governo Federal uma 
politiCa maiS detenmnada no sentido de preparar as 
hldroVJ&s e as ferT'OVIBS n&CIOIIBIS para o grande pro
JetO nac1onal de Integração, de desenvolvimento sus
tentável e de geração de grandes volumes de rlqu• 
zas no século 21. 

TodaVIB, sabemos que poderosos interesses 
niiCIOilllls e 1nlem&C10nBIS preferem continuar vendo 
milhares de camnhõeS CIICulando pelas precárias e 
esburacadas estradas braSileiras ou quebrados nos 
acostamentos a ver trens desafl8ndo, de rnaneora 
efiCiente e rápida. as grandes d1s1Anc18S nacionais, 
ou a ver barcos desliZando nas águas calmas dos 
nossos nos. · 

A comblllação hldroVJa·femMII eucontra, Bln
da. portanto, mums oposmres. Uns diZem que o 
transporte fluVJal é lento; outros, que a essa altura 
não compensana maiS gastar bilhões de dólan111 
para montar uma malha lerTOVJéna. quando existe 
uma 1nhnldade de demandas maiS 11npoc1Bntes para 
serem real1zadas, e, ass1m por diBnle. Vem essa do
vagação. 

Em verdade, esse pensamento não admite re
conhecer a econom1a s1gnd1C8Iiva que sena canse-
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gu~ e õ grande salto econômiCO que dar~amos se 
tiVéssemos uma boe rede de transportes fenovoano 
e hrdrovtanO em luncronamento. Portanto, às portas 
do seculo XXI e p18C18811do urgentemente cumpnr a 
médiO prazo a meta de exportar U$1 00 bilhões em 
men:adones e sennçoe, o BraSil deve ter como uma 
daa rnaKif8S pnoridades o redi1'8C10namento de toda 1 

a sua pollhca de transportes. N- senbdo, é praco- · 
so ap~ ao méximo as grandes BaCias: a da 
ArnazOnoa, a do Araguaoa-Tocantins, a do Sio Fran
CtSCO, as do Sudeste, as do Paraná e Paraguar, 
além dos nos do Sul e os milhares de cursos d'á· 
gua espalhados por todo o nosso temtóno. Todos 
eles praciSBIII reoeber atenção especoal para pode
rem se transformar em grandes vatores de rntegra
ção naciOn&l 

Sr. P18111dente, n1o tenho a menor duvida de 
que a fOIÇB ecotl6mlca do Brasil, no século XXI, 
depende da conatrução de uma rnlra-estrutura vllal 
no mtenor. Com ISSO, poderemos gerar milhares 
de novos enJpNgOS, ..-nela à ehmll11lçiio da IIII· 
séna e da rgnotincla em que estão mergulhados 
nulhares de braalleuoa; rnauguraramos o ci88CI• 
menta econ6mlco sustentado, rrnpondo drnaiiiiiiiiiGI 
ao comérao, com participação rrnportante, e nh 
maoa penlérica, nas relações econõrnrcas lntemiii
CIOflaiS glohe'lzadas; sacão mcarporados os ganhos 
de produtividade, de quahdade e de cornpebiMdade 
da rndúatna e da agriculura. promover-se-á o escoa
mento de suas maténa8-pnmas eallarégrcas para ~ 
mercados do mundo; promoveramos a llllagraçãD 
dos enDJ mas eapaços V&ZIOS, a afirmação I'ICOII
taslával da lidarano;a brasllerra como a aagunda 
1111110r putlnca rnduslrial das Arnéncas, ~ 
o auoaaao dafinlbvo do Men:osul. Tudo ISSO~ 
úruca e uclusMunanla da abertura do C&llllnho • 
águas, Wllrp&i118111ado pelos trilhos das fei'I'OVI• 
que devem ser oonstruldas, porque levariio as 
nossas man:adonaa até os porijaa dos barcos e 
dos navios. 

A llidiCM& Tocanbns·Araguaoa. com -
2.744 qUII6rrialros de -.ia, é, SMI dÚVIda llfll!l· 
me, uma das rn&IS J11110118ntas molas maatras desta 
manso COI11Ifaxo hlllnlvléno. Além de ser a rala 
aquática para o oantro do Blaall, é, rgualmenta. a VIS 
de escoamento de tudo o que Mato Grosso, Galés, o 
Tocantrns, o Pará e o Maranhão produzam e ol818-
cem em oereaJS, madeiras, gado, mrnérios e outltla 
rraars e maténas-pnmas de consumo vital. Enfim. 
não podlemos nos esquecer de que a ragrio Centto
Osste é a m&JS Importante raaeMI agrícola do llllln· 
do e que pnoaaa 8lflda ser explorada. Com oarca da 

88 milhões de hectares de terras de pnmarre qual•· 
dada que arnda precrsam ser rncorporadas à pro· 
dução, tem capacrdada de colher mars de 200 mr· 
lhões de toneladas de grãos ao ano, o que repre· 
aentana uma nqueza fabulosa e fana do Brasil, da 
longa, o maror produtor a exportador de a11men1o11 
do planeta 

Por sua wz. o Estado do Tocantms, com um 
mlhlo de haclares aornante em várzeas propicias 
para a produção, ocupa lugar de deataque no lululo 
econ&nco dessa aspaço fabulosamente rico do Bla-
811 Canll'al. 

Com relação à ferrovia Norte-Sul, VIII de 11118-
graçiio naaonat. que pam•te o escoamento de pro
dutos da agroindústria. de rnatélias pnmea a nuna-
1818, há que se drzar que o Tocanbns tem 10 Municl· 
piOS slluados estralaglcolmante em suas pmxmrda
dea. Sana passivei tomar produtivo&, além da éraa 
de várzeas, maiS 4,5 mlhõas de heelaras de tanas, 
Slboadas p111bCa111ente ao lado da lai'I'OVIa. Quanlo ao 
rmanso potancoal mnaral daa .-vas do~-
1&, 8XI8Iem nunas de onde podam ser -fdaa. 
anualmente, 20 rnlhõas de toneladas da calcérlos, 
15 nulliiae da toneladu de loslato, 10 mllh6aB da 
toneladas de graruto e mérrnon~, 6 mllh6ea de tone
ladas de nrquel e 5 rndh6as de toneladas de cobnl, 
nunénus esses que podenam ser transportados pala 
fenov11l. 

O drnamsmo da Araguaoa-Tocantins trará, ao 
mesmo tempo, outras vantagens rmportantas p11n1 a 
ragrAo e para o Governo federal. Haverá um Wilbala 
I'TIIIIII eficaz sobre • ..,..,..,...... doa Estados • 
MuniCíPIOS sduados em - érea de 1nllulncia; acon
-rá. IMVIIaVelmanl&, 0 alargamento da fronllllnl 
agrlcole, motivado, pnncrpalmante. pelas lecilídadaa 
de 8SCOIIIIa1to da produçiio, pala aumento da ralda. 
crJWiante e pelo cr88CIIuarto do men:ado inlemG; 
surgdo, - aapaço aconllniiCO dlrwnaado. no
vaa mrcros, pequenas e médias amprea• agron
duallllllll, que colocarão novos produtos para o con
sumo e abnráo novos postos da trabalho, avilando, 
assim, o constante fluxo mgralóno em dinlçlo -
graudes can110s ~- Por sua oez. a llldtlslrie 
naval também se cmam.zará oom a construçlo em 
aéna de embarcações mullimodllls, dasbnadaa ao 
transporta de nunénos, c&rll8l8 a rnanutaturadoa. a 
saá também uma aiMdade geradora da mu.a em
pregoe. 

Sr. Pr8Sidente, Sr"s. e Sla. Senadore8. quando 
se analisa a queelão dos transportas de bens a ser· 
VIÇOS. pnncrpalmante quando se fale em fei'IUVID, 
hldiUVI&S e desenvolvimento regiOrlal, conatalamlle 
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que,. felizmente, a qLH!Sião energétiCa Já não maos 
representará, em breve, uma sena preocupação 
para as autondades públocas e para os empresanos, 
tendo em viSta a conclusão da linha de transmossão 
Norte-Sul e o funaonamento das USinas de Serra da 
Mesa, Cana Brava, Lajeado e segunda etapa de Tu
curuí, com prevosão para curto e medoo espaços de 
tempo. Pode-se afonnar que, até o ano 2003, quando 
Já estelâo em funcoonamanto todas essas usonas, a 
chamada capacidade Instalada de geração de ener
goa no Pa1s passará dos atuaJS 60.000 megawatts 
para rnaos de 70.000 megawatts Isso sogndiCB que, 
somente o eoxo energébco compreendido entre Ca
choeira Dourada, em Gooas, e Tucuruo, no Pará, pas
sará a representar maos de 20% de toda a energoa 
gerada e dostnbulda no País. 

Um dado omportante, Sr. Prasodente. So"s. e 
Srs. Senadores, é que, em um período de apenas 
c1nco anos, aumentaremos a capacidade de gera
ção de energoa, por meio das umroas aquo cotadas, 
em maos de 11.000 megawatts, a um custo tonal -
de acordo com as onforrnações da Aneel - que não 
passará de R$7 bdh6es. Com a conclusão de se
gunda etapa de Tucurul, geraremos nas 4.500 
megawatts, a um custo total de R$7 bolhões, bem on
lenor àquilo qu11 o Governo federal gastou com a 
usona de XIngo, que uftrapassou os U$8 bilhões e 
possuo urna capacodade de geração tonal de 2 500 
megawatts. 

Devemos reconhecer, no entanto, que o Bra
Sil, sem essas usonas e sem a conclusão das 
obras da lonha de transmossão Norte-Sul, tem man
tido um equollbno multo precáno entra produção e 
consumo de energoa. Em muitos Estados, a situa
ção tem-se tomado realmente dramátoca. A Re
gião Norte tem sofndo com essa caráncoa, que 
compromete senamante todas as polítocas de de
senvolvimento e, aonda, atonge senamente a pro
dução, os onvestomentos, o emprego, a produtovoda
de, a qualidade, o aV&nQO tecnológico e a ~tlll
vldade dos nossos produtos. 

No Centro-Oeste e no Norte do Brasol, áreas 
até recentemente consideradas defocllánas em re
cursos energétiCOs, estudos técnocos demonstraram 
um aumento crescente das taxas de desemprego e 
subemprego; aumento do êxodo rural e das corren
tes mogratónas; perda de donamosmo da ondústna, 
queda de produtMdade, enfom, aumento dos chama
dos custos de produção. No que se refere ao setor 
agncola, um dado grave deve ser cotado e diZ respeo
to às perdas de molharas de toneladas de alimentos 
por falta de condoções monomas de armazenamento. 

ligadas a necessodade da energoa como apooo pre
ponderante A Situação afogurava-se realmente gra
ve. Contudo, as fooças produtovas regoonaos, a classe 
polotoca e o Governo Federal empenharam-se para 
salvar as economoas do Norte e do Centro-Oeste, 
antes que o quadro se tomasse oncontrolavel Salão 
entregues, algumas multo em breve, as obras ele
troenergébcas aquo mencoonadas. 

Estudos recentes sobre a questão er.ergétoca 
brasoleora, e bem verdade, mostram que o colapso 
do siStema foi evitado até agora não porque a gera
ção e dostnbuoção tenham aumentado de maneora 
satoslatona. mas porque o consumo manteve-se bao
xo em função da instabolodade econ6moca dos anos 
recentes e, uftomamente, por causa das elCpBCiatovas 
geradas pelo Plano Real 

Sr Presidente, quem conhece bem a realodade 
do Centro-Oeste e do Norte do Brasil sabe multo 
bem que qualquer políbca de desenvolvimento para 
a legião precosa ser aplicada com multa objetMdade. 
AsSim, ela deve observar, com multa atenção, os as
pectos geoecon6nucos, polítiCOS e SOCIBis e idenbfi
car, com mwta certeza, as causas dos desequilíbnos 
exiStentes em todas as unidades do conJUnto. N
selllldo, poderemos ter a capacidade de -r eoros 
monumentaJS e desperdíCIO de recursos com obras 
fara0nocas, CUJO benefÍCIO à Nação braSIIeora • 
venficar-se a multo longo prazo e em meno• 
porções do que aquelas voslumbradas por c... 
da ldealozação e planeJamento do pertinente ProjBTD-

Se quosennos, realmente, vorar a pãgona de 
nossa hiSióna econ6moca e colocar o BraSil no rumo 
certo da conquosta do seu desbno, que é o de vor a 
ser uma Importante potáncia mundial no século XXI, 
pracosamos urgentemente onverter o papel da matnz 
de transportes que levou o desenvolvimento nacio
nal pelas estradas. a custos aftoss...- e com prejul
zos absurdos. Como vomos, a chave está na cons
trução das ferrovoas, na abertura das hidrovoas e na 
auto-sufocoêncoa energetoca. 

Sr. Presidente, peço que conste como parte In
tegrante do meu pronuncoamento uma maténa publo- · 
cada no JOm&l O ~ de S.PIIuiO, ediÇio ela 12 
de abnl de 1998, caderno 8-3, e outra publicada na 
ediÇão n• 36, de abril de 1998, da nMSie do Conse
lho Nacoonal de Transporta, que versam sobra os 
dOIS temas sobre os quaos acabo de me pronuncoar 
nesta Casa 

Mutto obngado. Sr Presidente. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. JOÃO ROCHA Ell SEU DISCURSC. 
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çou a cxperimentlll' um suno de c:re:sa· 
mcnm que já se czpanclc por muniCÍ
pios VIZinhos. andusave nos esl:lldos do 
1hc:anans c Piauí. De uma anapiente 
pJOduçio de anoz, a ...pio pulou para 
wna illco de plamio de lO nul h..,... 
rco. V.. colher SOO nul mnelados de 
gtios c c:oloai-las, IDdu, no Conedor 
de Exponaçlo Nane. Que ramb<!m 
cwlwu pom Concdor de Tronspone 
Mulamodal Ccaao-None.. 

Se sempre eDSD: uma paDde saner
gia enn a pnxb~ qdcola c o.....,._ 
porre. no norte do cerrado ela <! unda 

• mais -=nawiL. 

•Apareo6c:áiaveaándoaqw por
que o ........., diae que ia iavemr na 
hidmvia c na remma. Se rassc para bo
Jar mdo o OOJO pua nxlar de caneta ai 
pela Bcl<!m-lkullio, nem mdo IIICC:nn
vo que elc:o dlo campcnaaria", awlia 
Joio Damasceno de Si Filho, um dos 
di- do A...;oçlo de PIUduiDICI 
de Pcdm Mouo. 

PedmMaaaoiluml"lliiDIOipioDICIID
Iiaensc. mas l'oi mdufda ao l'mgmma 
c1e o-..... Jvimcam do Carado Pm
doaer.J, ,,...,CID BalsaLAiada 111:111 

do que .. muaa:fpios IMIUihcases c 
p~auicnsa (olem de. Balou o p6lo de 
pJOduçio mdui 1àao Fmpo c Ala> 
Punalba, ao Muanhlo, e Unx:w e Ri-

beira Gonçolves. no Piauil ii Pedro Cu
doao que 111011 se bcndic:iaJt do cone
dormulamodaL Eleesdblll8lpllldo 
no Tbcanans c o silo do ooopcmiYII de 
pJOdumiCII.Iia&e aludnma por.....U.. 
AD lado do annoao!m esd • P'- ODUD

-·~doponDfluviol.Mas 
s6 ela. e 114 qiiiiiC dois --. 

::'EoJamao st adoo-..çloda 
Veio IOda a dlaamia do Ahitu 
~ d:i l.'licl--. 'Jbconáas 
Amgn•ia) a<jui colocllr o plol:a c depaia 
disso nmgailm maia • .,._.., leiMa 
o ogriculax- ]OIF MaiDIICii. 

o. gtios pnxluzidosc:m Pedro Alba
ao - SO mil rnadacJao de lOja e 13 mil 
............ deanazesreaao-aemdc 
caneadoiiiiiiDilmcllo..............,Yi
•JODIJSOquilõmcaas pelo ~lka
sOia, slo DUIIfcndoo pom .. nu do 
EFCemlmperaaa:puaclacproapar
mde Pmuado Madeim.No pioodo
&a, o fieoo puaesre pcR:IIIIIIaupera• 
R$ ZZ,OO por ranelada. C... OCGiedur 
mukimodolliiiYOdo, o:aid- R$10,00. 

o .............. nxlcwiúiooindo 6c:o-
compor_ do_ deboloo,aixi-
pa6ria jl. que aio aaa:m poa- e 

Pcdm Manso Cid ao- diaeiaa 
do~liDER$27JX)-c:amoaapor 
aau a 

•1!: que o noosa c:Kiadc ii do;_. 
......,queaccobnl mgaasopuaenaru", 
ameia ac divcrre M.,..,.__ + 
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Dutante o discurso do Sr. João Roa/la, 
o Sr. Ramsz Tebet deora a cadeua da Pf8SI· 

déncla, que é ocupada pelo Sr. Geraldo 
Melo. 1° VJCe-PIBSidente 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex" 
saré atendido na forma raglmental. 

Co11C8do a palavra ao Senador José Saad. 

O SR. José SAAD (PMOB - GO. Pronuncoa o 
segumle discurso.) - Sr Presidente, Sr"s. e Srs. S• 
nadaras, a nio-lncluaão no texto consblucoonal da: 
moradia como um dos direitos 80CI8JS do ndadlio só 1 
pode ser atribuída a um cochilo do legislador consll
lul'lle de 1988 É 1noompreensível que o lazar e a. 
pnMdêncoa socllll esl8plm IIICiuídos rwsses dllellos, 
e a moradia, não. Nio que lazar e pniVIdência social 
nio SIIJBIII 1mpo..,_, mas a moradia é essaiiCIIII. 
é uma daquelas COI8II8 sem as quaiS a pessoa n1o 
IIObrevMI clignamenta: é menos pessoa e mars se 
&piOXIma dos Irracionais. 

As CIICIII18tAncle do momanto nos PftiPOCCIO
rwn a ocasão de conig1r esse lepso: bula que 
ÇRM~mos a Proposta de Emenda a ConslitulçAD nt 
28, de 1996, que, nos p!ÓXImos dias, entraré na pau• 
ta de votaç1o desta case. 

O Senador Mauro Miranda - a p&IIIPI h 
de p&lceber essa lacuna antes ele toc1os e propOal 
em boa hora, uma -.:ta para mctulr a moradia n0 
rol dos dii8IIDe bésiCOS do bl'llllllelro, ao lado da edu• 
caçio. da saúde, do trabelho, do lazer. da saguralli
ça, da prhidluca SOCIBI, da proteção à ,_lrlldad4! 
e ê rnllncoa e da IIS8JSIIncra aos desampallldos. 

Nio podena aer cllarenta. A moradoa se consti
tui uma das IIIBIDres obsessões e tradições do pow1 
gDIIInO, nclada nos 81108 80, quando o Seuadot 1'* 
ReHnde aaunnu o Govemo do Estado de Goás. 

Homem de Ylsio, Iria Rezende bnha camp 
lama e pnondade a canslrução de moradu no real
me de mutuão, congregando Govemo e trabalhaclcl
res a levantarem suas própnas casas o MUbri!O 
da Casa Própna tomou-se uma bandeira, um su
cesso em todo o País. No Estado de Goiás, e-. 
delenn1nadas épocas, construíram-se e Mmag41-
I'IIIII-H ma• de nnl cases por d1a, ma• de m• •
las de ..... por dia. 

O- desta mportanta maténa pala Corria
aio de Consbtuçio, Jusbça a Cldadana e - apiO
vaçlio pala unanr..-cla de seus membros vl8dln 
rallficar a paltlnéncla a a exalldlo da proposta. Es$a 
emenda. SIS. Sanadores, vem colocar o nosso Pala 
em B1ntona com o sanbmanto que no.- as ~ 
doa dingentes maiS -tos da nações, os quaiS 
atribuem ê habdação pnondade de governo. A CQn-

ferlncoa da ONU. Habl!al 11, realizada doiS anos 
atrás, em IstambuL UNIU para moatrar o quadro 
aombno da morad~a no mundo mdhiles de pessoas 
vrvendo de lonna llldrgna ou sem ter onde morar. 

A slluação habdaclonal do nosso PaiS, mostra
da ,_ encontro, a last11nével e preocupante. Os 
dadciS maiS otinustas, diWigados pelo IPEA, llldiCIIIII 
que, no ano de 1995, o défiCit habdaciOnal braadelro 
era ele anco rrolhões e cem m11 habdeções. Isso stg
ndica que anco mlhiies a cem md lamlllaa nio têm 
onde morar no BIBSII. O dedo é mais alannanla arn
da, se consKierarmoa que cada uma da&sas famílias 
é consblurda por cux:o pessoas - o casal e !rês fi
lhos -. se enquadradas na médoa 118C1011111. Enbatan
lo, como as famlhas que não têm motadla se locali
zam no nível maiS baiXo de renda, é correto conclulf 
que elas têm III8JS de CIIICO membros a que, portan
to, é bem IIIBIOr o número das pessoas em sduaçlo 
de total1nd19nldada em nosso Pais. 

Essa emenda, Sr. Presidente, Sr"& e Snl. 
Senadores, se aprovada, não teré o condlo de so
luciOJI8r, do diB para a no~e. esse grave problama, 
mas seré um 1natrumento de qua a SOCiedade 
d18poré para forçar os govemos fedellll, aslauluM 
e mu111ClpiiiS a assumrem responsabilldadall rnaa 
--=retas e claras quanto à necessidade de se 
encontrar uma solução e se adotar uma polítiCa 
habitacional ef1C1ente e estável, que toma o dlreo
to ê moradra ma1s acessível ê população. Prac-
mos ani8Cipar-nos, para que o mov1manto doa 
san-teto não assuma proporções de conwlaio so
CIBI, agravando aonde 1'11815 os problemaS SOCiaiS de 
nosso Pai&. 

Concluindo, laço mnlaa as palavras do ilustre 
--..no, Senador Mauro Miranda. em drscul80 
&qUI prolendo ,_ntemente: "A moradia é um bem 
da raoz sagrado para a afirmação da esttutura lanw-
1181' como base de IOde a BOCI8dade. Os rndh6ell de 
braaie1ros que não têm endereço certo siO vitimas 
rndelesas da exclusão, da diSCnmlflaçio e da perda 
da ldanlldade É nessa lonna de carênclll que resida 
a marginaliZaÇão doa mao 101es abandonados, o estf. 
mulo ao consumo de drogas e a 11'1C1t11Ção à revolta 
a ê YIOiàncoa Quem nio tem casa nlo tem como 
polllular o emprego e outros dnalloS mínimos de 
sobreVIvêiiCIB, porque a moradia é a matnz de to
das as referãncoas de c1dadama. • É com esse sen
trmento de fUSIIÇa SOCIBI que apelo aos meus pares 
no sentodo de que proporciOnem à lam1loa brasilei
ra o dore~o sagrado da ter onde morar e sob,..,_. 
com um m11'11mo de d1gn!dade. 

Multo obngedo 
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• O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Tem a 
palavra o Sr Senador Nabor Jumor 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pronun
CIII o segu1nte diSCUrso ) - Sr. Presidente, Sr"s. e 
Srs. Senadores, um dos assuntos rnaJS abordados 
por m1m e por outros representantes da Amazônia 
Mend1onal e a urgente necessidade de mplantação 
de saldas rodovlllnas para o oeete do conbnente sul
amencano. transpondo a barre1ra natural dos Andes 
e abng1ndo Importantes mercados, aparentemente 
pr6x1mos, mas que cont1nuam mUlto além de nossas 
reaiS possibilidades. 

Rogo a paaênc~~~ e a atençiO da soaadade bla· 
Slllllra. atra· · 'S de seus legilmas raprasentantes neste 
plenáno, p&la aspeciOS hoje trazidos ao debate - latos 
e prablamas que angust111m ou causam perplexidade 
em ragKies diS1anleS rnt1aJes de "'il6metros, neste 
1menso Pais que 8lllda não se deu corda do li118IISO 

potencl81 adorrnectdo em suas entranhas. 
O que a Rodovlll Transandma tem a ver com o 

desempregado do ABC paulisla, o consumidor do Filo 
Grande do Sul ou os traballadoras das cidades onde 
se planeJam llSialar llldústnas automobilísticas? 

Tem tudo a ver. Basta uma ledura atente, res· 
ponsáwl e consequente dos JOIT1aiS e AMStas desle 
final de semana para que ISSO fique claro e Jncon
I8Siável em sua veraadade. 

Seleaona1 três maténas, daS mullas que 11 sá· 
bado e dom1ngo, para mostrar que o carrunho da 
emancipação econ6miC8 e da valorização 1ndustnal 
do Bras1l passa pelas estradas que estão sendo de
senhadas sobre a Cordilheira dos Andes, nas piOXI· 
modades da l1nha do Equador. Citare• apenas três ln· 
formações, embora outras, se forem co..-mente 
llllerpratadas, apontem para o mesmo otJte!IVO 

A coluna Informe EconOmJCO, do Jornal do 
a ....... na ediÇão de sábado, apresenta o levantamen
to eletuado pela AISp8llada msbiUIÇão Bouanhas & 
Campos a prapósdo do fluxo de mercadonas entre o 
BlaS1I e os pJIJCI!Iros do Mercosul. Como sena de se 
esperar, o llllelcántllo cam a Argenbl111 é o gnulde 
destaque dentro da i IClplenle COITUIKiade conbnenlal: 
aa operaç6es de exportação para os pcxlellhos che
gama 55%, enquanto as~ ID1gem 75% 

Hé evidentes diStorções na tabela, devido à 
manipulação de lnd~ e ao caréter de legalidade, 
ou não, das transações. No que se relere ao •nter· 
cAmiHo com o Paragua~, por exemplo, a nação gua· 
ran1 recebe 10% de nossas exportações no Marco
sul, mas as Importações lé representam um reles 
traço estatisbco Ou se~&, ofiCialmente, compramos 
_., do Paraguai, segundo levantamento dos aud1-

tores da Bouc1nhas & Campos. Isso pode IndiCar 
que as compras al1 fellas por brasileiros são 1leg81s. 
Contrabando puro e Simples' 

Mas o que chama a atenção são os numeros 
relabvos a Ch1le e Bohvl8, parceiros da Amenca An
dlna: com os chilenos a1nda exJSte um pequeno mo
VImento de exportações, 15% do total que manda
mos para o Mercosul, mas as nnportações estão na 
casa de zero. Esse mesmo zero aparece nas opera
çOes bllater&~s com a Boliv1a, um ~manto tão Irre
levante que não consegue sa1r do traço estatístiCO. 

Como o levantamento não fala em países de 
fora do MeJCosul, como Peru e Colõmbla, sena ddicil 
lixar números sobre o Jntercàrnb1o com asses povos 
Mas, certamente, não devam estar mullo ac1ma do 
traço veni1C8do nas contas boi1V18118S. 

Ainda na ediÇão de sabado, o mesmo Jornal 
do Bn~sil estampa a equação que tanto atemmza 
os lares brasileiros neste final de século: "Vendas 
em baiX8 mantêm desemprego". Segundo a maténa, 
referente a levantamentos faltos em Sio Paulo, "os 
emprasãnos do comen:oo não esperam raação das 
vendas que, JUnto com os turos altos, derrublllam o la
turarnento e o nival de ernptagO no mês pas•ado". E 
os números dão razão aos tsmoras Q111B1S "'anto à 
graVIdede do problema: •o desempnogo no comérao, 
que abnglu 48 mi trabaJhadonls em maJÇO. não será 
revertido em abnl" Essa l'llonnação e>age repetiÇão 
com ãnlase e senso de rasponsabiKiade, poos dá a 
verdadeira rnedKia da grande cnsa l"I8CIOII8I em nos
sos diiiS· no mês de março foram fechados 48 mi pos
tos de trabalho apenas em São Paulo e as perspecb
vas para abnJ são 8lnda rnaJS desesperadoras. 

Resta confiar no mponderével e r111 força do 
amor lill81 em ITI810, porque o 018 daS Mies propiCia 
a esperança de melhores resultados para comérciO 
e 1ndústna - esperança que talvez entre em choque 
com a certeza de que, em tempos de desemprego, 
o melhor presente deseJado por qualquer mãe é ver 
o filho em condiÇÕes de prover a educação e o ali
mento de seus netos. 

A terce1ra reportagem que trago hoje ao debate 
neste plenéno está na ediÇão da nMIIIa Veja que 
começou a ser d1stnbu1da ontem à l"IOIIe. Traz o titu
lo "A porta gaúcha" e fala da Intensidade daS opera
ções comeiCI8JS entre Brasil e Argenbna, com refle
xos altamente posdJVOs para os consumidoras de 
Porto Alegre, a mebópole brasdetra I1I8IS pi'ÓXIma 
daquele pa1s. E dJZ: •nos supennercadoR gaúchos, 
R$3 em cada R$1 00 Jll são gastos em compras de 
artigOS argentinos Essa proporção é três vezes 
1Tl810r que nas dema1s regiÕeS do Pais. • 
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. Sr. Presidenta, Sr"s e Srs. Senadoras, vamos 
analosar, pnmetramente, essa Informação v1nda ele 
Porto Alegre, que atesta a 1mpollilnc1B da proJUmlda· 
ele e da facilidade de transporte, para os produtos ele 
um pa1s terem ampla CIR:Uiação nos outros. É tio 
61MB, e tão acaciBna essa conclusão. que nem sem
pra lhe conlenmos a rael SlgndiCãnciB: os gaúcho8 
consomem três vezes maos produtos argentmos que 
os canocas, paul.m&, mineiros, etc. Afinal, basta 
atravessar uma ponte e rodar umas poucas cente
nas de QUilOmetras para que os produtores de lá cru· 
zem as lrontaras e cheguem ao temt6no bras11e1ro. 
A rac1proca é Y8ldadelra. embota eslejaniOS em 
deevantagem de 75% contra 55% no 1ntercânDo bt
lateral com os plabnos. 

Conheço bem e acradiiO que lodos os Srs. Se
nadores também conhecem as condiÇÕeS do mercado 
nos palses Slluado8 do outro lado da Cordillaino: s&b
mls&io total a lamacedoras asábcoa e da Cosia Oeste 
dos Estados Undos, o que e:tatelea! um l'l1llane 
multO gnlncle pela farta produçio das lndustnas bnllll
lainls. Sm. porque para eles sena deveiBS 11'1181 e s an
te -r OS IBI'05 eCOII611&U8 com este YIZIIIho gl
g&l da&co. lçls que só 111m dOia obstáculos, de lécd 
superação· as altas montanhiBs e as peq- dde
renças entre seus Idiomas, ambos da ongem ibénca. 

As meténas do Jomlll do Brasil fazem o vin
culo ewlente entre ~rego e vendas em baora, 
porque também é IICBCIIUI6 a~ ele que pala 
produzir e abnr posloB de traballo o emp;..mo tem 
ele tar uma perspeciMI COIO:Iela ele colocar sua men:a. 
dona no llllllaldo. Abnr I'II6ICildos, portanto. é a úld 
soluçio ~ COio:rala e dalindlva para o c1n1m-. 
de IOXI&dede brasllel1a,lqe gnwern&~lle c:onlamnaCia 
pela oc:IOSICiede C011111J1sórB de seus profiaalonaJ8 e 
pala IIICBPIICidade ele ote.-r oportumdades aos JC> 
wns que buscam sua pnme1ra ocupaçlo. 

Não ea traia. como ac:ndo ter ficado claro, ele 
Ql sll:o paiOQUIIII ou de delaaa de 111181 as _... 
manle l8giDI1BIS. Vlllbilizar uma salda rodcMária pen11111 
e conliMII para a coa1a do Pacilico. alr8llás do Peru ou 
Bié mesmo de Bollva, é uma - que clz naopeilo a 
lado o povo III , m, ldé rnaamo àqueles sUi:tas ~ 
tiDO desdenham dos problemas da Amaz6na. 

As altemabVas para essa abertura ~I 
sio do conhecllll6nlo dos Srs Senadoras que parti
CipaiBm de Importantes debates em tomo do terflll.. 
A que me parace m&JS wllvel é através do Peru, noiS 
termos ele acordos bllater&IS lá assinados entre as 
doiS países e raahnnados em diYBrsas oc:aali!es POr 
seus respectiVOS governos a parte f1nal do trecHo 
brasileiro corta os Estados de Mato Grosso, Rond6-

ma e Acra, pela BR-364. deacando, a partir de RIO 
Bnsnco. pela BR-317, até Assos Braad, úlbma Cidade 
antes da lronta1ra peruana. Dali, correndo entra as 
montenhiBs. Já eXISte um camnho mplantado alé o li
toral. oferecendo como allamellvas os portos de llo ou 
Calao. Esse carnnho - onpll a se a reafiii'I'IIIÇiio eacla
racedora - JB esta '"1)lanlado. restando lomé~ tecn
aananle váYIII para opanç5es 1011- e de tnllego 
pesado. E o PI8Sidente AlleiiD Fujmon, em meos de 
uma oportunidade, tem-se PI UI ibficado a dar partida às 
obras que lhe cabem na empredada conJUnta. 

O intel'lllllle do pais VIZinho 111m raizes CUI ""a
tas e sólidas· é um mareado potenaal de 25 l'l'lllhões 
de pessoas, com s1grulicabvaa carêncas no tocente 
ao setor umentíc10. Se V. Ex"s me penn;tem a ex, 
PI an*o popular, Implantar essa estrada e abastecer 
o Peru com aiKnentos, escoando nossa própria pro
dução, selá o exemplo clá••o:o da "jUntar a tome 
com a vontade de comer", no caso, "de vender"! 

Mas os men:ados peruano, boiMano, colom
blariO e equatonano saram apenas os ahlos maos pró
lCimOB e madllllos dessa radesocbella dos c:arrWnha8 
biBSIB'IOS - porque o grande objebvo COIIIInualá 111111-
do a Áala, onde centanas de,..... de pu soes, qua
se lamntas, sonham com um abastecmarlo que, em 
nossos dias, só a ragão Clln1JBI do Brasi pode propi
CIBr. É essenaa1 1T1811C1011am10, anla. que taramos 
__, à coala oeste norte-amencana. grande -
posto comeiCIBI e VIário do Oceano Pacifico, produto
ra de alimentos e compradora de mercadonas que o 
B,_, S&rriiQ podenl fomecer 

O lato é que pi8Cisarnos nos bbertar dos -
trangulamentos do Canal do Parwná e das vo:ISSibl
daa das pamagens alraVés do Eatr8llo de MagaNaa. 

Acnadllo mesmo que a miCIIIbVa pnveds. tena o 
méDno empet o'lo em wnplantar e explorar COII8'
calmente essa rodovia, po111 nele estarão mvesltdall 
as meos agudas esperanças de ambos os povos, no 
--da buso:a da unidade conbnental. expanaio 
das indúslnas braadeuas e sabslação das .._.,_ 
dadas báso:as pei\JIBnBS. 

Tudo o que se pede, ali6&, é~ _,_ que 
• eubidadas abram a pe;spactNa de ,, .... , ;ã • 
...... da prw I z 11"". do anbgo sonho dsiS comnde
des anazOr1cas e de todos quantos se inte.-sam 
pelos c1ea1mos deste grande pátna e pelo papel ra
SBIYado por Deus ao seu povo gBIIBia&Oe b-..adar. 

É hora de ter coragem e abrir novos C8mlnhoB, 
porque as velhas anernabvas ele transporte e Cln:ula
çio ele nquezas lá se mostram II1SUhclenles para 
atender às exlgêi1CIBS dos tempos modernos e, peor 
Slllda, seu congestiOn&meriiO ameaça KnP&dlf a ca· 
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rnl1,hada das futuras gerações - dos nossos 111'
que 1á batem às portas das fábncas, dos escntó.
e dos estabelacomentoa comercoaos em busca do pn
rneoro emprego, em sua oacém-adquonda condição 
de adultos. Essas portas estão se lechando. Muilas, 
desgraçadamente, estão fechadas de fonna orrame
d•ével e deliniiMII 

Isso hOJe ,_ causa pniOC\IpiiÇÕeS. Mas, em 
futuro mudo pr6ximo, podeoá gerar revoltas e raaçõ
es d~radas de geraçiles onteoras. 

Concluo, Sr. Presodanle, Sr"s. e Srs. Senado
res, lembrando que a questão exoge uma ablude em 
que se combinem coragem e bom senso - que lião 
as qualidades minomas exogldas por um povo a seus 
representantes e &eus governantes 

Mudo obngado. 

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

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL. 
Pronunc:oa o seguonte discurso. Sem nMSio do, oca
dor.) - Sr Presodente, S .... e Srs. Senadores, sexta
feora passada, onfelizmente, nio pude aquo es1ar pra
sente, quando alguns colegas tiveram a oportunida
de de homenagear esse grande lidar, meu campa· 
nheiro de Partodo, fogura do maoor ~ue na pollb
ca nacoonal. Ho111. pnrneira -ao após a sua mor1e 
em que estou presente, nio podena deixar ds home
nageá-lo, extemando um pouco daquolo que sento e 
que tenhO certeza que todos os seus amogos, todos 
os brasileiros, todos que fazem polfllca neste Pais 
devem estar senbndo. É uma falia dolicil de descra
var, por osso prelen escrever alguma coosa, para que 
foque marcado nos Anais desta Casa tudO aquilo ou 
parte daquilo que ele signofocava. 

Sr. PISidente, Sr"s. e Srs. Senadonos. no auge 
da época em que a humanodade YMII pangosa e pra
a~ioamente, em dllconêo ICIII de ~~~*'Sina e da -
ça nuclear, o lilóaolo do axostaocoalismo IIIICAIWIII que 
•a morte é o único mevdával da VIda". A alitmação nio 
traduzia nanhuma IICIIIidade, mas encenava uma fOr

ma - cruel de bana&zaçiio da p!ópria 
VIda. Se culbvllas - a onevilabiodada da morte, te
riamos nos transtomoaclo em meros aspaçtac1o1as do 
mundo em que wanoos. Todos temos COIISCéocia da 
precanedade de nossa exostêncoa, mss ISID nio - dé 
o ciiiiiiD de culluarmos a oodileteuça, o conformosmo e 
a passiVIdade Não foram os cordonnados que cons
truíram o mundo em que vowmos, mas os orradentos
tas da VIda que c:onseguoram transformá-lo 

A morte não é a finalidade da VIda, como fazoa 
JUSto supor a filosofia de Sartre, mas o maoco que dé 
a domensão do tamanho, do sognolocado e da ompor-

tãncoa de nossa pnlpna IIXIstlriCIII. Por isso, Sr. Pre
sidente, coeoo firmemente qua hé homens, como era 
o caao de meu amgo, meu companheiro e nwu cor
relogoonéno Luis Eduardo, CU!B diiTIIHIBio da perda 
só podemos avaloar quando soblevem a mortos. No 
caao dela, brutal, onesperada e injusta. l11jU8ta na cll
nwnsio bibloca a que ee relere o Padre Ant6noo V"llli
ra, pooa se~ a mortos doa maia'""-· que 
,_ aAo caros, como não ,_ ~. quando 
ela colhe os maos )OVIIns que 1an111 admiramos? 

Nio que a dada 88Jil a úradicoalillo de.
VIda, pooa há aquales que, como Alua!Oa Magno, 
aos Vlll8 e seos anos )li ~ha concluldo a l8nlla de sua 
VIda. Ou o própno Cnsto que, - tmta e llta, deu por 
conclulda a sua n.são .._ldellllll na Tena. 

Nio lamentO apenas a mortos do emigo. Pnuo
teoo a oboa de sua VIda, paoa a qual era o 11111111 pre
parado de todos nós. Deploro a perda de quem taniD 
eapeoávamos para a IIII8Sio que ele encamou de 
eer o slmbolo de uma era de l"l'ildançaa e de com
promissos - quaos ele foi fiel em toda a sua CIIINt
ra. Era um honwm, Sr. Presidente, em ainlania com 
o seu tempo, com as aapooaç&ls de sua gllriÇio e 
com a esperança de mlhlllla a milhllaa de braailai
ros. Ela bnha o senso de oportul"ldade, a coooacltlt
cia da nacnsodade de colocar o Estado a eenriço da 
socoedade e, pela ton;a do poder pallbca, transfor
mar a própna socoedade, transfonnando, modem
o:rando e fortaJecendo o Estado. 

O papel que ele desempenhOU corno Presiden
te da CAmara eleVou o prastlgoo do Cong-. -
vou a este Poder e deu ao Legalabvo a dimenaio de 
sua grandeZL Nunca, em nenhum monoaoiO de sua 
breve mas fecunda caneora, transogou com os princl
poos em que acreddou. Para nwn, corno eeguramen
te para onúmeros de eeua mudos amogoe, ara a en
carnaçio da eerenodella, do aqudlbno e da capacida
de de transigir no acessóno para conquistar o que 
ele considerava essencial. No exerclcoo da Lodenuo-. 
ça do Gawrno, conquost0u o ft1Sp81t0, a admraçio e 
a compreensio até de saus adversénos. Eoa, Sr"a. e 
Sos Senadores, um batalhador oncans6val, um com
batente que não dava tréguas a 11 mesmo. 

O Sr • .._... Paiva (PFL - DF) - V. Ex" n-. 
permite um aparte? 

O SR. GUIUtERME PALMEIRA (PFL- ALI -
Ouço com prazer V. Ex". 

O Sr • .._.. Paiva (PFL- DF)- Senador Gui
lherme Palmeooa, sao da arnozade de V. Ex" com o 
Deputado Luis Eduardo Magaloies. Seo até de suas 
logações politocas, Jé que correkgoonénoa foram, em
bos, do PFL. Seo também que V Ex", ma• do que o 
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pgllllco. - elo que o ariiCUiãdor, IIIIIIS do que o 
P•nldllra da CAmara, 1Mi8 elo que o Udai' elo Go
_,.,, ma;. elo que o Deputado, ~u bem e 
ct.fnllau da IIIIR8da da L.uía Eduenlo Magalhias. 
c.na l8ila, k na~- 11118 frase dila por S. Ex": 
-r.mo • ,...,...,.... ... de ... filio do pollbco 
11M in!pUIIMbl e 1111118 .._ do Bruil.' Tal 11'8118 
••aliltlw naJia aMe'lo-18. Exlltam venilldall na 
vida de um lalwn que lllo c:ulluadas, uma cl8lea 6' 
a da que o filio __.,.. u ...,.._no I* Com 81 

na11 da Lul8 Eduanto a.t.glllhln6necsntno que 
ladoa nele, ao ••idainw a posiÇio de aalnnaniO, 
.. dar, da ang ..... da UI! pai, nlo só IIIIIIIJm8 soli
CI6rlo. ,_que...,_ .-lolada p&nl que noeeo 
s.nador ANono c.ta. Magalh'=, Pill8ldenla das
ta c:aa. tenha folçaa para IIUp8IV- II'Miiiii'IID de 
....- e da dar pili'a que, hona1ageando seu fi. 
lho, apal>e .. -- poillln8 polfticaa. .._.,.. 
.... o ,.... elo .., que ee eepelha no Plll· r ... 
CipOitiRdade da ...,. - úl&m8 dias e pucM 
,.,c .... que - .... Garillll o baque foi muilll 
..- com a ,.,.. da llo __... pollllco biUI
IIInl. Muilo abrigado palo apalta. 

O IIII. GUI.IfERIE P•• WPA (PFL - AI.) -
Filio III* a V. Ea", s.nador .._.. Paiva, palo eeu 
...,.. ao IMII ~ o qual v.n dar brilho a 
11 L 11,_ ao - n c ~~ rr clieGul8o. 

P• 'gc.Sr.Paeeidlllllii: 
A urklpia, Ml*o. com que eun:eu 01 seu de

- clvloos - adnlinlçAD a daapeita em cada 
11111 da n6e a-da que ale calocava- _. 
vtc;&ee .... da llldae 811 --·ICIII8 .. OI$Cn 
J •' MI, como .. viu, de aua pmpna VIda. 

TodaenóeWIIWa .... quealefaz.S.IIil!.je 
a•:· . __ ..................... nlosópor 
n6e 01 eeua emgae. a 11M .-r,.,._ que n1o...,.. 
-...do o illllll em que 1111111 dllnalllledo 811 • 
011111111- qnBtte de hrnwn pclblao e a__,.. 
diRclo Col-êP1 --.cadeRapilljl
c:a, a r 1 aa; a - ala niiJittlllbllll do Pala, comei o 
,_ ..... l8dD - ll •. • dlll .. I)8I'IIVio. ... o 
-·-*'da ..... _quetrdae illlblam ........ 
... ...... • •• ... • ....... dDIIdll doa • .,. .. .. 
... h .... Qj .................... . 

Todae ri ;•u101, attarniCidllll, a comoç1o i 
nea em todo o Pala oom a brulddade do uu 
no. Rol"ado ê vida, Sr . .._....., ql8ldo 
~ .... para .-1-ia. Ele lo! capaz de 1111-
lllpi lar os-•••-ãtodlla Naçao. il'llerPIIIIar . -o 1111110- que nMiiou 11111 ~ talelllo 
p&nl a po?ftica, p&nl a vida IJill*:a e pana a vida cfvl
c:a. oomo q.-n wn ..-a de auperar o pn!pno dlls-

bno. Os desfgnoos que marcaram a- a E c:a niio 
daixaJam apenas três (Mfb, uma eaposa e urna !aml
r. que, iT1BIB do que nóll IDdos, devam U1da ae per
gunlar por que lleloi 1011bada a Vida a que a.lildo ela 
paaa a illr para aquales q• vam nala um podenlao 
~de eeperanças BM1P111 ranovadas. 
~--o que aatá ... Ido o 

11811 axlra0rdll1éno pai, gl1lllde iidar nacional, Sara
dor Anlon10 Cllllae Magalllas. NuMa VI, Sr. P~Mt
danie, ebabdo an?e a mala~ e a mala 1111-
CII das ,.,.,_ q.- ee rrm.lunnanlrn no calidlano de 
sua Vida. Sa - capaz deeea obmamo, an1e 01 in
tortúniOI que podiam lavar RLIIIOI ê deBalpenlnça. 
nlo 6 diiCilllnllglnBI' que chama iiXIJaOIIIária aien
tava o aeu &apinto, fazia superar u ln!gilidN'ee de 
sua pnlpna salide a o pam•b& ancarar com taNo 
dallprazo o nsco da própna morte. A sua dimenlllo 
humana. para 01 que CDrMV8rllln com aia, - a de 
um'-«~ lofte lnquebfanláWII, mas .-.o e con
formado anl8 qualquar advalsidada. Por isso u au
p&IWB com tanta bravura. Vencau IDdall as balalha 
em que se empe~ .. 'lou. Cuq:K~U. até a exa•lflllo. oa 
~ que aasurnu com o povo da Bahia e 
COIII uma lag!la da brasi?a.- que viam nale a...,.. 
rança ã um rumo inllaxlve? q.- a5e traçou e que te
na wnadr, se nio losee o inaepal1ldo, a bNialidada 
e o mona !lo tr6glc0 em que lhe falaram forças pana 
que a fortaleza de _, asplrilo pudesse superar a 
fragilidade da sua saúde. 

Pl8nlei0 o 111111(10, lasbmo sua perda (111!8. o 
Pllls, mas confiO am Deus que 8811 exarnp?o, sua 
aclilic:ant8 Vida pútlkca e sau ~ à -
elo Pala, se nio podam nldm1r a sua Vida, hlo ã 
parpaiUar a sua 111118q11aciWII mam6na e sua lfiiiPII
g6va?lanilnlnça q.-lica como um -•lpb digillic8lo
'lll pana trdae nós a (111!8. o pnlliD de IOdll a Nação. 

E18 o que eu tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENT& (Garaldo Melo) - Os S... 
S.IBdoniS Júl10 Campos, Roberto Requiio e a Sa
nadora Sanedila da SiMI erwaam discun101 ê 
Mesa p&nl - pubiciMIDB na forma do dl8potto 
no art. 203 do RegHT18111o lnlamo. 

S. Ex'll serão atandidOI . 

O SR • .nlUO CAMPOS (PFl - MT) - Sr. 1'..
llldenie, Sr"s. e s... S..l&dolas, a aluai COf1UI1IUia 
por que paaa a 8DOi IOIIIia brasdeinl 'lllnMie catacll
lizaclo paio ailo rúnalo de ~ de t.lllt
cla e de _.c a dlda. apNIIBI"!!IIccoii por ~ 
que 111uam 1'101 ,.. vanados nomos de aiMdade • 

E8SB cnae 8181ê,_ COI118901J com a onadm
pllncia doa conaumidorea. que, am grancla quanllda*· claocaram de honrar am dia 88118 '*'-· Lago 
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depoiS veoo a quebradeua das empresas, processo 
que conbnua em marcha Finalmente, tudo ISSO tem 
aletado a saúde de algumas mstduiÇÕeS f1nanceoras, 
às voltas com a necessidade de reseovar maoooas re
curaos para lazer loame a créddos de loquodaçlo du· 
vodosa. Não resta dúVIda de que as doloculdades das· 
-agentes têm ,_Juros altos sua ongem. 

Os pedidos de falência têm aurnenlaclo pro
gressovameme, marcando urna tendêncoa que 8lllll 
longe de se esgotar. Enquanto as concordatas abn· 
gem as médias e as grandes empoesas, poos -
1nstotuto jundoco exoge uma organozação conbibil 
rnaos complelra por parte da empoasa sofocllante, as fa
lências têm sido requendas pnncopalmente por fTIICIO e 
pequenas empresas, que são os 11f111reend1rnentos 
maos vulneravaiS ao encarecomento do créddo. 

AD lado do coaddo escas•o, a abertura comercoal 
ao extenor, lasbeada na progressova queda das alíquo
tas de mportação obseiVada oos últimos .,_, pode 
ser la 11bém aponJada como causa dos embaraço& ex
peli I &I otados por nulas empoesas brasdeoras. 

Em realidade, era poev1sto que a abertura ao 
exterior, etapa 1nalasttlvel do poocesso de mserÇão 
do Bras1l à economoa globalozada, trana problemas a 
mudas de nossas empoesas. Embora a abertura co
mercoal seja be,.,..,nda e traga benel1c10S ao Pais, 
n1o se pode deDrar setores de atMdades ordeiros su
cunmooam ao peso da conconãncoa externa. O ObJeh
vo da &JCpOSoção externa é melhorar a qualidade de 
nossa produção e baucar preços. Não pode ser a de
smdustnallzação do País e a peoda, em grande mag
nitude, de postos de trabalho Alguns setores coroem 
o risco de desaparecer, erdre eles o de bens de ca
pdal, 1mportardíssimo para o desenvolvimento do 
Pais, o setor têxtH, o de calçados e o de bnnquedos, 
apenas para cdar alguns. 

A lljuda aos setooes em dificuldades deva ser 
poaslada na lonna de lmhas especoaos de financlarnlln· 
to à modemozaçiio, de um ciiXIOgrama progressovo, 
pravoarnente anunaado, de raduçãO de aliquolas seto
nais de a 1opo;taçio, bem como de cnação de burocra
aa espeaabada para o Julgamento de ações cordra a 
conconêncoa desleal. Taos medidas já têm sido ~ 
manladas pelo Govamo. O que se cobra, todaVIa. é 
maos presteza em seu encamonhamerdo. 

Uma COISB, porém, é certa. a abertura comer
coai vaoo para ficar. É uma opção 1rretroatova de Go
verno e, cada vez maos, este cnstaiiZada em acoodos 
celebrados oo ámbdo da Organozação Mundoal de 
ComérciO e do Mercosul 

A outra causa de dor de cabeça para nossas 
e,.,._... - mudas das quaos têm soda empurradas 

para a lalêncoa. em •rpecoal as mocoo e pequenas -
é 8 politiCa de cre~ito oastrdo e de JUIOS altos. 

Com t.JOa razão, todos rac;Jamam mudo dos JU· 
1011 11!tos. Pllda-ee 1nsoatantemanta que o Governo 
pramova uma 1med1ata reduçlo em HUI nlvaiS. Mas 
Hnl que ilso é tao 11mplall? Selá qua a queda dos 
juro~, a uei!IIIIO de outi'OII tamu da agende nacoo-
11111, conalata apenas numa Qu.tlo dll wntade poli· 
tlcll? Senl que, H o Governo pudeue, num passe 
de náglca, lllduzlr 01 jui'OI, ele J6 não o teria lado? 

Perwo que ~ avançar - questão. 
Devemoa colocé·la em um petamer IIIIIS elevado de 
diacuaeio. Nlo adiarda locarmoa aqu1 nos estandan
do em lamúnu cordoa os juros altoa ~ nec esséoo 
entender por que 01 ju1011 do altos e o que se deve 
fazer para baoxá·loa. 

As elevadas taxaS de JUIO cobradas hOJS oo 
Brasil, além da serem uma conseqilêncoa necessána 
do descordoole das cordas públocas, cumpram duas 
funções básocas dentro da equação da pollbca eco
nOmoca mordada pelo plano de estab1Dzação No 
fronl externo, atraem o 1ngresso de capdaos estran· 
ge1ros, 1mpresc1ndiva1S para financoar nosso déliat 
em transações correrdes. No front onlel'nO. repre
sentam uma barreira para o aumento da demanda 
agoegada, constantemente expand1da pelo déficit 
das contas publicas. 

Vamos por partes Prime110, o setor axtemo. 
Todos sabemos que o planO de estabilomção se 

apóia, em grande parte, na chamada ãncora csmblal, 
que nada maos é do que a manutenção de uma taxa 
de câmbiO semfixa para dar coadobolodade à moeda na
CIOfoal Ora. como a 1nllaÇão brasieora é supenor à n
llação norte-amancana. acoo1tece qus, ao longo do 
tempo, com a ~ do câmbiO quaae onaltera· 
do, fiOSSB moeda se vao valonzando artliclamanta em 
ralação ao dólar. Dogo artdicoalmenle pooque a valoriZa
ção do real não conasponde a um aumaniD do poder 
de compra de nossa moeda. em termos de bana e 
seovoços, em relação a dMSB estrangeora. A valoriZa
ção decorre s1mplesmerde de uma opção de pollbca 
camboal. decododa pelo Gowerno brasole110. 

Ora, o oeal &Obrevalonzado omploca estimulo às 
Importações de bens e seMÇOS. que se tomam maos 
baratas, e em desest1mulo às exportaç6es, que se 
tornam rnaos caras. Dai aparecem os délocds que te
mos lodo na balança comercoal, ardenoi'I!WIIe ao pia
fiO altameme superavdána. Asam, o défiCd que hls
toncamerde temos em razão do pagamento de JUros, 
fretes e demaos 1tens da balança de seMÇOS não 
rnaos pode, como era oo passado, ser fonancoaclo 
pelo resultado pos1tovo da balança comercial, poos 
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- resultado passou de posdn/0 para negatNO. 
Resta. portanto, o recurso a conta de capotais para I~ 
lllli1CIIIr esse rombo em transações correntes MaiS 
prac:ISBITIIII1Ie, e o 1ng11111110 de capotaiS estrangeiros. 
atraldos pelos JUros absurdos que lhe pagamos no 
B-11, que fomece as diVIsas de que P1'8CISBITIOS 
para equilibrar 110880 E1aJan9o de Pagamentos. 

Em DlmiB paliMas, caso os JUros caísaan IT1UI
to, 011 capdals ~ deocanam de vr para cá, e 
o que po we~1eu se IISgUine sena uma cnse cam
bial, ou S8J8, nlio teri- dM8as sufic& liaS pera pa
gar I'1CIIIIOS CDrl1ll-.s em dólar, o c:êrnlllo l8l1a de 
ser bnlecarre'l18 deewaloolzado, e a1 adeus ãncora 
cembllll e adeus plano de -bllzação. 

Esse. a pnmeora função dos JUros altos. Agora, 
no Ambdo 1n111mo. 

Em alntese rnuliO apertada, pode se diZSr que, 
a cada 1ndfc:oo de aumento sogndicatovo do consumo, 
-1dem-ae os einBIB vwmelhos que 1ndlcam a pos-o 
elbi"d'lde de que a onllaçio volte a aa1r do controle. 
Enlio o Govamo, que ~ conbnuar a domnar 011 

piiiÇOS, toma medidae de COI unção da demanda. 
l,..,.m no rTa'CIIdo firwlcaoro e bauca nonnas de 
-.çio à COI r a'o de cnldoto, aumenta a tnbutao 
çAo IObnl operaç6ee linanceuaa, aumenta o nlvel dei 
recoll'lmento ~ dos bancos come,_ 
JUI'IIO ao Banco Central ele., o que acaba por aume"" 
lar 011 JUrOB. Com OIIJUrOB maJS altos, redUZ-il8 a Clal
mende agregada, como 11111 o obfeiNo do Governo. 

Ocona. no llnl8nto, que o Governo, pelo la~ 
hacel. tem Sido o ITI8IOr agente rasponsával pela alll
panslo da demanda agregada. Aesm, como nãG 
consegue raatmg1r- demanda, o Govemo .-tn
ge a demanda dos outros, ISto é, do satar pnvado de 
_.,._ que slo ar emprwas e 011 consull1ldorall. 
Dizendo 18110 de uma oulnl manen: o Governo, ao 
produzir d6licds fiecaos, 18bra poupança do sator pri
vado para lazer fnente - 111111s gaa1011. O elello m.
so aio JUrOB altos e IIIPIDI' endMdemanla do Governo, 

Para lazer agora a logação com o setor extemo, 
vala lembrar que, se o Governo exercesse menclf 
prassio sobra a demande Bgl8g8da, havana tanj
bém maoor espa(X) para uma deevalonzação nilo 
tnwmábca da laXa de clmblo. AderneiS, - nunca " 
demais IIISISbr, - o aumento da poupança ontema é la 
única garantia para um poc c e no de creecmenlo 
euetentado a longo prazo. 

Resumonclo, o que se pode fazer para contia
ter os JUfOS altos é cambaler o déftat púllllco. Como 
o Governo, nos úlbmos anos, consegu1u obter au
mentos expAIBSMI8 na arrecadação de mpostoe, 
-wmentos que nlo se ~ rapetor nos próXIITIIIS 

anos. o SJUste tara de ser realozado neceeaanamente 
pelo lado das despesas A aprovação de reformas 
consbtUCIDflBIS. - taiS quaos a da pi'8Yidêncoa, a ad
mnostratova e a foscai. - são ompnesc1ndnreos a esse 
SJUSie Maoor racoonalodade nos gastos pubiiCOS e ca
~ para quem meta a mão no d1nhelro do contn
bumte também a1udanam mudo nesse es1orQo fiscal 
que o Govamo tem de enfrentar. 
~II*D. Sr. PISSidente, rnligiCDS a6 

a8Xiillllii-•nm' no con:o. Não há mágica a lazer para .a redu
znem 011 JUros. Sua dnll'luiÇio vorá soneote como 
conseqilãnCia de uma II18ICII' diaapina IISCIII por palie 
do Govamo. E. quando digo Gowemo, 1af11H1111 ao Se
tor Pllbloco como um todo: Gowemo Federal, Governos 
Estaduais. Govamos Murwapall e Emrll e sas Eam&s. 

Enquanto ISSO não ocorre, nossas ~ 
v'o sendo sufocadas por JUros estratoeléncos e pela 
falta da cnldllo, num crescendo de falênCias e de 
concordatas É realmente um quadro nwllo Inste que 
praocupa a lodos. 

Era o que eu linha a dozar. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR) -
Sr. Plealdenle, Slls. e Snl. Senadores, sem que os 
Parlamentares e o powo tenham a IT'ISnof noção do 
que acontece, o govarnaclor .._ Lemer encam
nha a llqwdação ou a pnvaiJZação do Banco do Es
tado do Paraná 

Escondido atras dos secretános da Fazenda e 
do PI1111SJ81118f11o, o gowernador não ernte uma úrnca 
oponi'o, como .a o assunto nlio fosse de sua com
petlncla e responsebolodade. 

Falsa e menbrosamente. m.cam a1Jibu1r a en
se do banestado à bquodaçio do Badap, ocornda no 
Governo Álvaro Doas e consolidada no Governo Ro
berto Requoio. 

Falslhcam a wrdacle e merdem de tonma dea
carada e obscena ao tentar ancobnr que o Badep 
quebrou em lunçAo de dlvoda não paga de 11,__ 
mentoa feitos a Preledura MuniCipal de Curillba e, 
lundamenteiiT'IBnle, para ernpreeános que ee ...,._ 
'-tam na Cidade lnduetnal de Cunbba, quando o 
atuel governador era pnlfelto da Cllpllal. · 

Easas COI1Ias nio pagas. samadas às dívidas do 
Grupo Alala (Usina Cenlral do Paraná e da c:oca-. 
(Companha de Celnloee e Papel do Paraná), foram 
ba18fendas na loqo""'ç'o do Badep, para o Fundo de 
o-NaNananto Eoao1611- do Paraná(FDE). Logo, 
- diVIdas toram ccAocwtas sab a responsabilldad 
do própno Estado, e não do aa-do. 

Mantem e 8SCOI idem que as diVIdas que quabra
ram o Badep toram conlnlldes onaaponsavalmen pe
los govanos da anbga Ala8(paJbdo que dava ........ 
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tação aos desmandos da ditadura e que se transfor
mou no PFL de hoJI!), quando o Prelado de Cuntiba, 
realiZador do prDJ&ID CIC. era o Sr Ja1me Lemer. 

De qualquer forma, o Governo da União se dos
põe, agora, a f1nanaar o Estado quebrado, em 30 
anos, a JUIOS de 6'!1. ao ano maos cerração. Como de 
rasto fez e faz com lodos os Estados de Federação. 

Não são PDIS nem os govemos da velha Anlna 
(1'8VMda no PFL) e tampouco os Govemos Álvaro 
Doas e Roberto Requlio os responsáveiS pelo aluai 
cnse do Banestado. 

Por que, então, quebrou o Banestado? 
a) Porque mergulhou até o pesooço na compra 

de Letras Fll'18nC8ti8S do Tesouro dos Estados de Ala
goes, Pemambuco e Senta Calanna, no escândalo 
dos prec:aló! lOS. As Letras de Alagoas, por exe~. tá 
leiam decretadas nulas por um /UIZ e o Banco Centlal 
datem li 1011 que as demaiS Letras podres compradas 
pelo Banestado, no Governo Jame Lemer, se111m lan
çadas em Crédlo em Liquidação, portanto corno pra
JUizo. O valor desse estrago deve andar por volta de 
R$400 ml16es. Já que, para lásbma dos paranaenses, 
o Banestado f01 o 1'118101' comprador de letras podres, 
em relação ao seu Patrimõn10 Líquido. 

b) O Bauastado quebrou ainda pcxque embu crt
nli'losarroente debêrduras, atlallés da Banastado Lea
s~ng, pagando comiSSÕeS absurdas a "viabiliZadores 
técniCOS' e ao tomador final. Esse rombo - j8miiiS pu
nido pelo Sr Jame Lemer - deve ser calculado sobre 
a e- ão de R$300 l'l'lilh6es em debêi"Wras. 

c) Quebrou Blnda o Banestado porque o Banco 
acumula R$500 milhões em operações 1nad11nplen
tas, pnnc1palrnenta aquelas realiZadas pela quadrilha 
da Banastado leaslng. Logo, está o Banco sob o m
peratiVO de proVISIOnar R$500 milhões em opera
ções de ddícll, se rlio impossível, cobrança. 

Allamatntas para evitar a liqUidação do em-
lado e mantê-lo sob o controle dos paranaenses. 

Ainda BSSim, o Banestado tem salda. E, para 
tal, é praciSO 

1) Demibr na sua Integralidade a atual d1reção 
do banco, que deverá ser subslduída por uma dlr&
ção profissiOnal, aprovada pelo Banco Central e pe
las forças VIV8S da economl8 paranaense 

2) Dar uma contrapartida de cen:a de R$350 
mlhões em ações de empresas públiCaS corno a Co
pel e a Senepar para v181HI1zar o neoessáno suporte 
de capital eXIgido pelo Banco Central, a 11m de que o 
Banestado Se)8 saneado. 

3) Aonda através do Proes- Programa de Sa
neamento dos Bancos Estadua1s - v1a1Hhzar recur
sos a longo prazo, para atustar o Banoestado à nova 
conJuntura econõmca. 

4) Uma duetona sena e proflssoo~oal fará uma 
chamada de capllal, convocando os paranaenses a 
darem suporte e ap010 ao nosso Banco. 

Não e possovel que o Parana, que se emanco
pou e vem senoo cons.ru1do há 150 anos, se)8 cor
roido, dllapldado e desmontado no exíguo período 
de um desastrado governo. 

Não é possMII qur o Banoestado, palnrnôniO 
dos paranaenses, e que neste ano comemora 70 
anos de ~nela. S8J8 destruido pala mcompetêncla, 
corrupção e 1nasponsablkdade 

Anote-se apenas o que o Govemo Jai!TIB Ler
ner gastou com publicidade somenta em três anos, e 
o 11ue se propõe a gastar em 98, excede e quase do
bra a quantia necessana para a racuperação e forta
learnento do Baneslado 

Já se toram as nossas estradas. na pnvatiza
ção brutal do anuiiCIIIdo pedágiO. Ja se foi parta SIQ· 
ndlcatlva das açães da Copel. AssiSbmos o supelfa
turamento de obras corno a ponta de Gualra e a 
adequação de estradas 1ne1naos. Vemos o Estado fi
nancial' R$1,8 bilhão para a Renaull, em 10 .,_, 
san JUros e correçõas, Cinco vezes o valor necassé
no para resolver o problema do Baneslado. Acumu
lam- escAndalos e desviOs. E, não bsstasse tudo 
isso, destroem agora o banco do povo do Para-- •• 
perdemos o Bamenndus, e não saiiSfedos . 
levam de roldão o Banestado 

A ras1stê11C111 ao descalaboo está am 
mãos. Nas mãos dos empiBSIII'IOS e agricultor. .JB· 

ranaenses. Nas mãos de políbcos sénos, cora• .os 
e honestos. Nas mãos de paranaanses conscoentas 
e orgulhosos da sua tena e de sua lllenbdade. 

Destrulram tudo o que foi possível deslnar. E, 
agora, de I'I'IIUIBira sórdida, menbrosa e falsa atn
buem aos outros o que eles plápnos produziram. 

Clwsa 150 anos de consbução do Panni. enan
apado, 70 anos de Banoestado. psra tudo - da 11011C1o, 
anasado e COIICIIIjlldo no QJrlo espaço de três anos. 

Passanlm sobra 1udo. Mas se a SO"'.,....... para
..,.. abnr os ollos, não passallo sobre o Baneslado. 

Assummos 11m compromiSSO. O próximo Go
verno de oposção não cumpnrá nenhum acordo do 
aluai governo com o Banco Central Manterá o Ba
nestado aberto, transfenndo uma pequena parte das 
açiias 'da Copel para o Banco. Não se trata sequer 
de venda. mas de transferêiiCIB de capdal de urna 
empresa públoca para outra 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ) 
- Sr. Presidente. S_.. e SIS. Senadores, hOJ8, 27 de 
abnl, 018 dos Empregados Domestocos, ocupo esta 
tnbuna para cumpnmentar a classe e lamentar que 
não possamos, ameia, comemorar a data corno gos-
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!arfamos de fazê-lo Grandes foram as conquiStas al
cançadas pela categona na ConstrtUição de 1988. O 
parágrafo unoco do art. 7" da Carta Magna. por 
exemplo, deu ao trabalhador doméstiCO uma aproxi
mação ma10r com o trabalhador urbano, garam•ndo
fha alguns dnados que, ata amão, aram-lhe nega
doll, além da llllagrá-los ã piWidêncla socllll. 

Dessa fonna, o empregado dornasbco. hoJI!, 
tem a garantia do racabomamo de um safáno mim
mo; da naclutibofldada do safáno, do repouso sema
nal remunerado, praleranaafmanta aos domingos; 
do 1 3" safáno; do gozo de 30 d•as de fenas com di· 
rarto a um terço a ma111 do que o saláno no~m~~f: da 
hcança gestante da 120 dl8s, sem PleJUÍZO do em
prego a do safeno que será pago pala PIIIVIdêiiCIII 
Social; da I1C811Ç8 patam•dada de 5 diBs, do aVISO 
práV1o e da aposentedona. Já que 18C01ha, normal
manta, a contnbução pnMdei1CIIIna. 

Slo, Sr. P1881danta. conquastas Importantes, 
poiS ratuaram o empregado doméstiCO do cima da 
Cllllll grande a senzala e tanlalam equipará-lo aoa 
clamais trabalhadores. Orgulho-ma de ter lutado, 
oom afinco, para a conquasta desses dirados que via> 
ram benefiCiar uma classe. cuJOS aeMÇOS, por sua 
natureza, aram rnnunzados não s6 palo patrio1 
=mo pelo JIIÕpno Governo 

O Pais oonta oom can:a de 3 mlhões da empn!'
gados, sendo que maas da 80% são do sexo tern .. na. 
Os poucos ID••• da prahssão. que aurcam, em ga. 
181, fun96aa da OOZJnhalro e monlomc. pan:abem. qua· 
se sanpe um saféno bem RIIIIOI" do que as mui18.
No SBMÇO donlésbco bnlsllalro encontra-se 39% da 
mio-da-obra fernr.na urbana. E. atualmanle, além cm. 
clllcufdadas Bt ~·• 1tadw, da má ~emuneraçlo. há a.,. 
da talla da vagas. o daaamprago no setor é g~anda. 
uma vez que a classe mádiB biBsileiiB nio está ma•• 
podando conbatar llllriiÇOS doméstiCOs parma,.,.. 
•· quando não dispensa aquelas que Já ubliZBVL A 
alerta da ampiBgo diii'WIUI aSSUStadoiBm8me. 

Sr. PresiCiante, BJaBr da todas as conquiStas 
aclvindas oom a ConslltuiÇão de 1988, falta muiiG 
para que a catagona alinJB níveHI de traballo. rerru
....açio e raconhaCimemo sufiCIBflles Alguns d•rai-
108 nAo foram adquindoll. O Programa da Integração 
Social - PIS 8ll1da nAo foi estendido aos emprega
doa doniésbcos O rag1me do Fundo de Gaiarrtl& do 
Tampo de SerViÇO - FGTS tarrmém não se apiiCB a 
ales A mdai'IIZIIÇiio por tempo de seMÇO, mesmo 
que despedido sam JUBIB causa. não e devida ao tra
balhador domestiCO, asSim corno a establhdada no 
emprego, rnasmo que tá tenha ma1s de 10 anos de 
a.v~ÇQS prestados a um mesmo patrão 

A fCXI1IIda da trabalho é supanor a 44 hoiBS se
manaiS O empregado doméstiCO trabalha, semanal
mente, 50, 60 ou até maas hoiBS, sem ter d1rarto ao 

raosb1mento de hoiBS aXIIBS, assm como nAo tem 
d1rarto a descanso nos fanadoll CIVIS a religiosos. O 
descanso é de um unoco dl8 na semana. Mesmo q .. 
convocado a p~estar S8IYIÇ08 durante a IIOila, o am
pragado niio faz JUS ao adiCi011111 notumo, =mo nio 
faz JUS ãs quotas dO safáno-famlliB, embora c:cniJi. 
bua pan1 a P11111idênaa Social. NAo ...tia o vala
transporta e não parlicipa doa programas governa
rnanlais de seguro-desemprego. 

Quando ainda Deputada Fedand, 8pi III nl8i, 
em 1989, ã Ciima~a doa Deputados, poqato da lal 
que t~atava ãas relações do trabalho domésbco. O 
p10f810 não s6 regulamentava as conquiSiaS da cate
gana na ConstrtuiÇão de 1988, mas cnava d1railoa 
novos, como o FGTS. o sagurod-~ago a o 
vala-transporta Aprovado no Senado. o piO)IIIO re
tomou à Cêmara para maiS uma votação 

Em 1996. apresama, ao Senado Federal, 
como complamantaçio, piO)IIIO de la•. que raoebeu o 
n• 180196. diSpoildO SObra as~ do racolhl
memo das comnbuiÇêias SOCI8IS a c1o11 encargos tra
balhistas deconamas da ralação da trabalho dcJrMs
IICO. 0 proJBIO, amra Outras OOISBS, foca Imita da da
duçAo na daclaraçio anual da randimanlos da .-. 
soa IISIC8 de gastos oom liabalhadoras doméslic a 
E. também, estabelece os percentuais de dallooniD, 
pelo empregador, da cornda e da donnda fornecida 
ao empregado domesbco. 

ProcuiBI, nessas proposiÇêias. garantir aoa am
pragados dornesbcoa a concesslio de baneficq 
que até hoJB lhas são negados a a Justa a .- +
na compensaçao do Estado aoa empregadoras. 

É JIIIICiSO acebar com o aspfmo palllrnaliila q.
raga as ralaçoões de traballo da cA8goo1a a, pana iaao, 
é lliK sino lutar pela piUiissionaJiza da cla8ae. Si
naiS dessa probssionaJIDÇiio siio a !ui idaçio da ..... 
caloS da c:atagona. a a I' ICIB de cu.- ,.olisaioilllli
zantes. Com a qualilicação pRIIia8ionaJ, ~amar--ao 
aptas a 8XIglr do aupagadoi o 1aapailo a o b-•• *" 
humano que lhas siio devidos. A ralaçiD anlnl en-.-
gado a aupagador deve- da lrabaiiO a nAo ~
naliSia, corno tem sido atj hoJe. 

Para abngir todos-~- os emprega
dos doméstiCOs tãm se mobiliZBdo duranla a lllllrn. 
década para a conquiSta doll d1rallos que 8lllda niD 
lhes foram concedidos, a 1m de que gozam da todoa 
os direitos trabalhiStas a SOCIIIIS garanlidos pela 
ConstrtuiÇão Fede1al aos damBIII trabalhadores uil»
nos. Um maiOr estimulo ã SindiCalizaçlo dava domi
nar a nova cullura do trabalhos domésbco. 

EspaiBndo que rápida S8JB a trarntaçiic doa poo
JIIIOS de lei de mnha autona a deseJando que a ,.._ 
S10111111Z8Ção dos e~agadoe donesiiCOB 118J11 Jogo 
abngida. cumpnmento, desta tnbuna, a calagona, da
sa)Bndo-lha lalicidades e um futuro maas piOiniSSOI". 

Era o que eu 11nha a d•zer. 
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• O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Nada 
maiS havendo a tratar, a Prasldênc1a va1 encerrar os 
trabalhos, lembrando às Senhoras e Senhoras Se
nadores que constara da sessão dellberahVa ordlna
na de amanhã, a 181111Zar-se às 14 horas e 30 minu
tos, a segumla 

ORDEM DO DIA 

-1-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 36, DE 1998 

(Em regime de urgênciB, nos tennos do 
Requenmento n• 250, de 1998 - ali. 336, b) 

Discussão, em turno único, do PI'O)Blo de Re
solução n• 36, de 1998 (apresentado pela ComiSSão 
de Assuntos Econôlmcos como conclusão de seu 
Parecer n" 199, de 1998, Relator: Senador Romero 
Jucã), que autoriza a elevação ternporána do l1mrte 
de endiVIdamento da Pellóleo BraSileiro S/A - PE· 
TROBRAs, para que possa contratar operação de 
cnlddo externo, no valor total, em ,._ J8110f1eseB, 
alé o equiValente a duzentos e setenta e um milhõ
es, dezessete mil, duzentos e VInte e oito dólares 
norte-amencanos e noventa e c1nco centavos, JUnto 
ao The Expoll-lmpoll Bank of Japen - EXIMBANK. 

-2-
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO 

N" 19, DE 1996 

Votação, em primeiiO tumo, da Proposta de 
Emerllla à Constituição n• 19, de 1996, tendo como 
prmetro 111gnatáno o Senador Waldeck Ornelas, que 
diSpõe sob1e os bene!ICIOS fiscais refe1entes ao 
ICMS,tendo 

Pareceres sob n"s 274, de 1997, e 142, de 
1998, da ComiSsão de ConstrtuiÇAo, Justiça e Cida
dania, Relator: Senador LÚCIO Ak:Antara: 

- 1° pronunciamento (sobre a Proposta): favo
nhel, com a Emenda n" 1-CCJ, que llpl8al!nla; e 

- 2" PIDRUncamenlo (soble as emendas de 
Plenário): favorável às de n"s 3, 4, 5, 7 e 8, nos ter
mos da Emerllla n" 9-CCJ (subsblubvo) que apnt
santa, e contréno às de n's 2 e 8 

-3-
PROPOSTA OE EMENDA A CONSTITUIÇÃO 

N" 48, DE 1996 

Votação, em pnme1ro tumo, da Proposta de 
Emenda à ConstduiÇão n• 48, de 1996. tendo como 
pntnelro s1gnstáno o Senador Jefferson Peres, que 
altera o ali 57 da ConstituiÇão Federal (recesso par
lamentar), tendo 

Parecer lavoravel, sob n• 443, de 1997, da Co
miSsão de ConsbluiÇão, JustiÇB e Cldadama, Rela· 
tor: Senador Josaphat Mannho, com voto contráno 
do Senador Pedro S1mon e abstenção do Senador 
JeffeiSon Peres. 

-4-
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO 

N" 28, DE 1996 

Quinto e último di& de diS"ussão, am pnm~~~ro 
tumo, ela PIOPOS!e de Emenda à Constituiçio n" 28, 
de 1996, tendo como pnme1ro s1gnatáno o Senador 
Mauro Miranda, que altera a l8daçio do ali. 6" da 
ConstduiÇiio Federal (d1redo à moradiB), tendo 

Parecer faVOfával, sob n• 279, de 1997, da Co
rnssão de Conshluição, Jusbça e Cldadama, Rela
tor: Senador Romeu Tuma. 

-s-
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO 

N" 50, DE 1996 

Ten:81ro di& de diSCussão, am pnrn111ro tumo, 
da Proposta de Emenda à Consbtuição n• 50, de 
1998, tendo como pnrne~ro slglllllána o Senador Pe
dro Sunon, que convoca pleboscito para o eledonldo 
decidir sobra a raaiiZBÇão de reforma constduCional, 
altera o ali 55 da ConstrtuiÇAo Federal para p- a 
perda de marlllato por Infidelidade pallidána e dá ou
tras piOVIdêncl&s, tendo 

Parecer sob n" 788, de 1997, da ComiSsão de 
ConslituiÇio, Justiça e Cidadanl&, Relator: Senador 
Jelferson PalaS, favorável, com a Emenda n• 1.CCJ 
(subsbtubvo) que 8pi8Sanla, com voto contrário do 
Senador Josaphat Mamilo, abstançõas dos Sana
do- Pedro Simon e Lúcio Alcintara, e voto am se
parado do Sanador José Eduardo Outra. 

-l-
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO 

N" 32, DE 1996 
(Tramrtando am CDnJUnto com a Proposta de 

Emenda à ConstituiÇão n" 24, de 1997) 

Primeiro di& de discussão, em pnrnairo tumo, 
da Proposta de Emenda à ConstituiÇão n" 32, de 
1996, tendo como pnme1ro 111gnatáno o Sanador An
toruo Carlos Magalhães, que altera a redação dos §§ 
1• a 2" do ali. 143 da Constrtwção Federal (SIIIVIÇO 
CMI obngatóno), tendo 

Parecer, sob n• 93, de 1998, da ComiBBio de 
ConstituiÇão, JustiÇB e CKiadanl&, Relator: Sena
dor Romeu Turna. favorável com a Emenda n" 1-CCJ, 
que apresenta, e pala pr&JUdlcl&hdade da Propoata 
da Emenda à ConstduiÇáo n• 24, da 1997, que tra-
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-7-
PROPOSTADEEMENDAÀCONSTITU~O 

N" 24, DE 1997 
(Tramdando em CCIIIUniD com a Proposta de Emen

da à Cons1ltuiçlo ... 32. de 1996) 

Prmaua dia de ct•c:ussio, em pnrMUO turno, 
ela Proposta de Enalda à ConsllluiÇAo n" 24, de 
1997, lllndo como 11 llignaléno o Sanador Pedro s~ 
mon, qus aliara o arL 143 de Consbtuiçio Federal 
(asMÇO CMI obngalóno). 

-·-PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N" 8, DE 1995 

(Incluída em Ordem do Dia nos termos do 
art. 358 do RegftiiiiiiD lnlamo) 

Praposta de Enalda l ConstiluiÇáo rf' 8, de 
1995, tendo como po~i&o signallino o Sanador Geo 
raleio Melo, que d6 nova 1adil(:lo ao 111Ci80 X do § 2" 
do arligo 156 da Condluiçlo Fllderal. 

(08pendando de ~ da Con . I lo de 
Constitulçio, JUBiiÇa a Cidadania.) 

-·-SUBSTTTUTIVO AO PROJETO DE LEI DO SENADO 
NO 87, DE 1996 

Oiscussio, em tumo auplenailar, do Subaldu
liVO ao PIOjlllo de L.eo do Sei alo rf' 87, de 1996, de 
auiOna do Senador Jollio Campos, que diapile aollra 
a pnlleçAo, pelo Ealado, da vitima ou teatemunha de 
cilma, a d6 OUiiaS pravidli ICIBII, tendo 
~ scb rf' 180. da 1998, da Ccmn•i" Dt

i8klla, Relelora: Senadora JúrE Mansa, al..-ndo 
a AI'Wç!io do WIICido. 

-10-
EMENDAS DA cAMARA AO PROJETO DE 

LEI DO SENADO NO 10, DE 11192 

Diacu•são, em turno olnco, das Emandas da 
Clmara ao Prajalo da L.et do Senado rf' 10, da 1992 
, ... a493193, naquela Caaa), da liiiiOna do SaMior 
Menlo Macial, que dOipÕe iiObnl o exercício da JIR>" 
liaio de Bibliolacário e delam•• outras pravdên
Cie&, tendo 

Paracsi8S favonlven, scb n"s 95 e 96, de 
1998, das Comnaéiell da~. JualiÇa e·Co
dadania e da Alllll.- Socilils, Reletor. Senador•lú
coo Alcinlara. 

(Em Virtude de adiamento.) 

-11-
PROJETO DE RESOLUÇÃO NO 26, DE 1998 

Dncussão, em turno únoco, do Prqeto de Re
solução n• 26, de 1998 (api'8S8fllado pela Comnsio 
da Assuntos Econõmocos como conclusão de seu 
Pa.-r n• 139, da 1998, Relator. Senador Caaldo 
Maldaner, com voto conbllno do Seredor Lauro 
Campos, em separado do Senador Joaé EdueJdo 
Outra. e abstenções dos Senadoi8S em--. l.abloo, 
Osmar Doas e Volson Kleinlibing) que auiDrlza o &
lado do Roo Grande do Sul a elllvar ~ 
os seus !omites de endiVIdamento para COilbalaf a 
prestar contragarsntra à Clp8f8Çio de cnldliro .....,... 
no, com o aval da UIIIAo, JUniD ao Banoo I...,_. 
naJ para Reconstruçlo a Dasanvolvtmartl - BIRD, 
no valor da _.,. mtoõas da d6lai8S norta-amarica
nos,~ a SlilllniB a anoo mlblias, oiiDc&** 
e dez mi .... a pniQD5 da 31.07.97, c:ujte
S8llo dasll adas ti mplanllçlio do Progiama da ~ 
taurao;io a Manulançiio das Rode - E&tado em no 
Rio Grande do Sul- PNMRE. 

-12-
REOUERIMENTO N" 191, DE 1998 

Valaçio, smtumo únco, do~ n"191, 
da 1998, do Saredor Eapandilo Amn, soiiCilando, 
nos 18rmos n~~~omantan, a i8brada, em csrililr dalini
INO, da Proposta da Emenda a Conabtuoçio rf' 1, da 
1998, da qual é pnmsiro sognaléno, que all8nl o inci
so VIl do arL 29 da Coreliluição Federal. _,,_ 

REQUERIMENTO NO 192, DE 1998 

Votação, em turno únoco, do Requerimento 
n• 192, de 1998, do Sanador Adamir Andnlde, ,. 
qualidade da PIMidenla ela Ccmnsio da ,....._ 
SociaiS, solicitando, nos termos NIQIIIIIII'IIIIIB. a lrltmi
taçiio CDnJUnla do PrqaiO de L.et do Senado rf' 43, 
da 1998, com os ProJIIIOB de L.et do Sanado n"s 3 e 
24, da 1998, que JS as &~mibam apansados, por 
WlrBBNIIII sobnllllleraçéoas na L.eo de Planos de Ba
nallcios da PnMdllncoa Social. 

-14-
REOUERIMENTO NO 204, DE 1998 

Vul&;ãJ. sm tumo úrlao, do~ rf' 204, 
de 1998, da oiiiCSIIVa ela Com11slo da ConsbiUIÇáo, 
Justça a Cidadania, solicilando. nos l8mtOS NQI
mantaiS, a tiililtdaçlo conJUniB das Propostas da 
Emenda à Consbluoção rf's 2, 3 e 10, da 1995; 18 e 
34, de 1997, 9, 12, 13 e 14, da 1998, por WIISBNIII 

sobra muilldada parlamentar. 
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REQUERIMENTO N1 205, DE 1998 

Votação, em turno úniCo, do Requerimento 
n• 205, de 1998, de iniCII!tiVB de Comissão de Cons
tituiÇão, Justiça e Cidadania, soliCitando, nos termos 
RlglrnentaiS, a trarndaçlo con]tlnte dos Proj81os de 
L.a1 do Senado n"s 89,94 e 140, de 1997, por veiS&· 
rem sobnl pl8felêncla. nos procedimentos JUdiCiaiS, 
para os crimes que especifica. 

-18-
REQUERIMENTO N" 209, de 1998 

Votação, em turno úniCO, do Requenmento 
n" 209, de 1998, do Senador Waldeck Ornelas, solo
atando, nos termos rag1men1111s, a nlllrada do PIOJII
to de Lili do Senado n" 207, de 1997, de sue autona, 
que exbngue o Prognuna de Integração NaCional -
PIN e o Programa de RediSinbução de Terras e de 
Estimulo à Agrolndústna do Noite e do Nordeste -
PROTERRA e dá 0U11as piOVIdênclas.. 

-17-
REQUERIMENTO N" 219, DE 1998 

Votação, em turno úmco, do Requerimento 
n" 219, de 1998, de Senadora Marluce P1nto, sol~eo
tando, nos termos ragmenlllls, a rabrada do PIOJIIIO 
de Lili do Senado n• 200, de 1997, de sue autoria, 
que di8PÕ9 sobre a expropnação de terras NraiS 
onde se venfique a oconêncla do traballlo escra110 

de cnanças e adolescentas. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Está 

aiC8mlda a seesão. 

(l..sllanta-se a SBSIIIo as 16 horas e 30 trlltiUios.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SR. SENADOR HUGO NAPOLEÃO, NA 
SESSÃO DO SENADO FEDERAL DO DIA 
15 DE ABRL DE 19911, QUE SE REPUS ICA, 
A PEDIDO DO PARLAMENTAR: 

O SR. PRESIDENIE (Amno Carlos Magalliies) 
- Estão 1nscntos, e foram pretendo& pelo avanço de 
Oldem do Dia. para comun1CBQÕ811 de CIIICO m1nutos, 
os Senadores Leonel PaiVB e Hugo Napoleão 

Concedo a palavra ao Senador Leonel PaiVB. 
(Pausa.) 

Concedo a paiiiVIa. ao Selllldol Hugo Napolelo. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PR. - PI. Pa111 
urna comuniCação 1nad1ável Sem I"8VISão do ora
dor ) - Sr Presidente, Sras. e SIS. Senadores. cum
pre-me o dever polítiCO e senbmental de dar ao co· 
nhec1rnento da Casa urna c1rcunstàncla que Já é as
saz conhecoda, mas que repraenta rnotMI de ale
gna pa111 nós da representação do Estado do Piauí e 
de orgulho para a nossa Un1dade Federada. 

O Senador FrellaS Neto, como é de conheCI· 
manto geral, acaba de ser nomeado, pelo Senhor 
Presidente Fernando Hennque Carac.D, MiniStro da 
Reforma lnstrtuc101111l. Assumiu há dias a tlular-.lade 
de sue cadeiiB nesta Casa o Senador Elói Portella. 
que, por todos os t1tulos e por uma VIda ponblhada 
de trabalho e de seMÇOS a TerasiiiB, ao Estado do 
Piau1, ao País, Já exerceu vánas e Importantes fun
ções, a part11 da 1nst11u1Ção do então Departamento 
NaCional de Portos e VI8S Navegá-. F01 D1retor 
da Portobrás, Secretano MuniCipal de Obres de Te
I8Sina e Secretáno de Obras do PIBUI. Coln"'eccdo na 
área da engenharia nos trãs níveis muiiiCipBIS, vem, 
com seu cumculo, com o coiiCurso da sue llllellgln
CIB e de sue expenência, oferecer o que de melhor 
tem a este Senado Federal. 

RegoziJCHIIII por S Exa. ser 1rmão do Senador 
Lucíd10 Portella, o qual, tendo Sido VICe-Govemador 
e Governador do P1au1, é o Presidente Regional do 
Pallldo ProgressiSta Bras1le1ro; tem, por todos os tí· 
tulos, uma larga folha de seMÇOS prestados e é um 
homem extremamente resPellado no seoo dos seus 
colegas do Senado Federal. 

Obnga-me o desb110 diZer que são três lll1liios 
Senadores, dos quais eu venho tendo a honra de 
ser colega no Congresso NaciOnal. Antenonnente, 
fora Pe116n10 Portella, oome e bandeira, nlo apenas 
110 Piaul, 110 Nordeste, mas 110 Bres1l, e ld6 com par
toapaçio no Concerto das Nações, dispensando, 111-

dubítavelmente, qualquer comenténo. Deputado Es· 
tadual, Pra!ello de Teras1na, Governador do PIBUí, 
Senador por duas vezes, Líder da Maiona e da Are
na, Presidente NaCional da Arena. Preaidente, duas 
vezes, do Congresso NaciOnal e, finürwlle, MIIIIS· 
tro da JUSbça, orlde o desbiiO colheu a sue VIda. 

Entlo, Sr. Presidente, Sres. e S111. Senado
res, o reg1stro que quero fazer é este: de minha 
admiração pelos 1rmãos Petr6nio, L.uclclio e Elói 
Poctella, de quem fu1 e sou colega no Congraaso 
NaciOnal e, agora, no Senado Federal, • o ragozijo 
pessoal, apresento, em oome da Bancada do PFL. a 
este cofT11811he!ro que chega para IIOIIIIIMI8 ao 1108· 
ao trabalho 

Era o que eu bnha a diZer, Sr. Presidente. 
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ATA DA 34" SESSÃO NÃO DELIBERATIVA, REAI..IZADA EM 24 DE ABRIL 
DEI!Itl 

(Publicada ao DSF, de 25 de abril de I !191) 

RE'I"JFICAÇÀO 

Trecbo de III&. as pqlaas n"s 07025 a 07030, refaeme .., Projeto de 
Decn:to Lep1anvo n" 12, de 1998, qj,e se republica por bawr S8ICio com a Olllllllo da 
traduçio da Nota do Grn.emo da Repubbc:a Federal da Alemanha 

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

(•) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N!! 12,1DE 1998 

( n! 626198, DB CliD•ra dos Deputados ) 

JilpEOYa o teaca elo P:rotocolo Ad.:Lc1onal 
• Aaozdo d. Coopa:aç:ão F:a.nance.:a.ra de 
214 de cna't:llbzoo da 1991, ce~ebraclo en
t:Ze o 'GovaalO da IWpublJ.ca Feclerat • .a 
ela Be-:U. • o Goverao da Rapúbl.1ca 
l'eclel:'a1 ela Al-•=b•, ea B:a•:~.1:a.a •. em 
216-..._ IM!I.o cl8 '1997. 

O CONGRESSO NACXOHNL C.creta. 
Art 1". F.1.aa acP~vac::ro o• taxto do P=ococo.Lo 

Ad.l.c.1onal ao Acordo de Coopat"a~ F.1nance.1.ra de 24 da outubro 

de 1991, c:el.ebraclo entra o c;o,.J:Do da. R.e:públ.1ca Fed.erat.1va do 

B.z:asil e o Governo da 'Repáblica Federal da .Uemanba, em 

Bras.il.i.a, em 26 de ma.1.o de 1.919"7. 

Paraqrafo ún1co. Ficam SUJ&1tos a aprovação do 

Conqres-~ Nac~ona~ qua~squ~ atas que possam resultar em 

rev1são do refer1dc P:-otocolo, ass1DL como qua.1squar aJUS'CeS 

c::amplementares qua, nos ta~• do .1nc.1so I do art. 49 da 

Const1 tu1ç::ão Federal, &C&Z'&"tlt-. anca.rqo s ou comprozu.ssos 

gravosos ao patr~mõn.1o nac1ona~. 

Art:. ;:o Esta Deczoet:o Leq1s~at1vo entra em v1gor na 

data de sua publ1cação 

(•) Republicado para !.- c:oas18r a Nota do ao- da República Fedenl da A ......... ha 

(vaslo em alllmlo e .apecuva lladuçlo ;ara o JICidiiiUk ) 



• 
ABRIL Dk. , 998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

URGENTÍSS:Z:MO )/ 
DPF/DE·I/bAI/ABC . 

·. : /EFIN 

: ·. 

Brasília, .26 de DO'fCIIIbro de Jtf7 

Senhor Emba1xador. 

Tenho a honra 

Repúbl1ca Federal 

de refer1r~me ao ·Acordo entre o 

da Alemanha e_o_ Coverno aa Qept,jbll.ca 

Federat.1va do Brasil sobre Ccoperaç.l:o Finance:a.ra no monc.ant.e de 

CM 304 858.202.00 (trezentos e quat.ro m1lhões. o~t.ocentos e 

c1nq~nt.a e o1to m~l. duzentas e do1s marcos alemães)•, celebrado 

em Brasília, em 24 de out.ubro de i9§1. 

2. Nos termos dos art-1gos I e II do Acordo~ e com 

v1st.as A plena real1zação do proJet.o •Mon1torament.o da Oual1daae 
das Águas do R10 Tlete•. 1nser1à~ na rubr1ca ·controle Amblental 

da Indúst.r1a"' do menc1onado Ato. a Kred.uansralt jür Wiederartjbau C KfW) e 

a Companhia de Tecoolog1a de saneamento A.mbl.ental CC'ETESB J 

conclu!ram •contrato de Cont.rJ.buJ.ção F1nance1ra• no montant.e de 

~ 10.000.000.00 (de: m1lhões de marcos alemães), ass1naóo em 18 

de agost.o 
vJ.alJ.b.lzaç.lo 

de 1992 VerJ.fl.c::ou-se. post.erl.ormente. que a 

do Contrato depende da ibençAo à CETESB do paqamPnto 
de ~mpost.os e encargos referentes à l.mport.ação dos e~ul.pamentos a 
serem adqu1r1dos para a execução do pro)et.o 

3. Tendo em Vlst.a o que precede. bem como as consultas 
prev1ament.e real.1zadas com essa .E:mba1xada e com. _as autor1ãades 
bras.tle1ras compet.ent.es. venho propor a Vossa Excelênc1a. com a 

"f 1nal1dade de 

conhec1mentos da 

poder cont.ar com a 

Repúb!J.ca Federal da 

valiosa 
Alemanha 

exper1ine1a e 
para a naelhor1a 

das cond1ções amb1ent.ais na reg1ão met.ropol1tana de Sio Paulo. o 

segulnte Protocolo Adl.SJ.onal ao Acordo suprac1t.ado: 

• Protocolo Ad1c1onal ao ""'corda sobre Cooperação 
FJ.nance1ra, no montante de DM 304.858.202.00. ent.re 
o (;overno da Republ1ca Federal da Ale .. anha e o 
Governo da Repúbll.ca Federat.J.va do Bras1l. ass1nado 
em 24 de outubro de 1!91. 

O Governo 
1sent.ará de 
Impact.at;ão 

da Repüblica Federat.1va 
lJ.cenças. t.axas port.uá.r1as. 

II, IIDPC>sl:o sobre 

do Bras1l 
IlllpOSI:O de 

PZOduc:os 
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Induser~al~zados - IPI. e dema1s encargos f1aca1s o 
mat.er1al adqu1rido pela Companhia de Tecnolog1.a de 
San""ament.o Amtull!nc.al CETESB. para o pro)et.o de 
Monl.t.orament.o da Qual1dade das Águas do R1o Tieté. 
at.é o montante de DM _I"'Cr."U'DO 000 .-o o C dez m1lhões de 
marcos alemies) ~ 

;:, l.Senc:lo do Imposto 
Indust.rl.alJ.::.ados - IPI alcança, 
adqu1.r1do no mercado 1.nt.erno.• 

sobre Produt.os 
t~m. o mat.er1al 

Caso o Governo da Repúbl.1ca Federal da Alemanha 

concorde com a propos~ conc1da no parágrafo 3 ac~ma. esta Nota e 

a Nota em :-espost.a de Vossa E.xcelênc1a, 

concordãnc:J.a de Governo da Rll!.públl.ca 

c:onstl.t.ulrão Protocolo Adic1onal ao 

em que 

Federal 

Acordo 

se expresse a 
da Alemanha. 

de Cooperaçi.o 

F1nance.1ra entre os do1s pa!.aes. ass1.nado em 24 de outubro de 

1991, a ent.rar em v1gor 30 d1as apõs o receb1men~o pela Emba1xada 
da Pepübl~ca Federal da Alemanha de Noea ~nformando ~ua aprovaçAo 

pelo Congresso brasllelro 

Aprovel.t.O a oporc.un.tdade para apresent.ar a Vossa 

Excelênc~a os prot.es~os de m1nha ma~s alc.a cons1deraçio 

At~encl.osamenc.e, 

te. I 

lõ(Z::..,z::_ 
l.tiiZ FE!.Iip ~.>:A 

ae Esc.ado das RelaçõeS Ex~er1ores 

A Sua Excelênc1a o Senhcr 
Doutor CLAUS-JÜRGEN DUISBERG 
E~bal.xador Ex~raord1nár1o e Plenl.pot.encl.árl.o 
da ~~públ1=a Federal da Alemanha 
Brasil.1a - DF 

URGENTÍSSIMO 
MRE/DPF/DE-I/DAJ,ABC /EF1N,l997/:: 

' .........._ 
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DEli BOTSI:HAI'nll 
DER 8-IIC DEUTSCHLAND 

WZ4441SP 
Bras1&a, den 04. Juni 1997 

Herr Minister, 

lch beehnt mich, den Empfang lhrer Note MREIDPFIDE-IJDAI/111EFIN vam 
26. Mai 1997 zu besUltigen, die in deutscher Fassung wie falgtlautet 

"Sehr geehrler Herr Bat:schaft.er, 

lch beehre mich, lhnen untar Bezugnahme auf das Abkammen zwischen 
der Regierung der Bundesrepublik Oeutschland und der Reglerung der 
FGderaliven Republlk BrasiUen Ober FinanzieHe Zusammenarbeit Ober 

304.858.202,00 (draihundertvier MIRianen, achthundertachlundfOnfZigtausend 
z:walhundertuncmvel Oeutsche Mark), das am 24. Oktaber 1991 ln Brasllill 
geschlassen wurde, falgendes milzuteilen: 

2. lm Sinne der Artlkell und 11 des genannten Abkammens und 1m Hlnblick 

auf die DurchfOhrung des Varhabens "GewasserOberwachung des T1elêiSia 

Paula", im Rahmen des Projektlilels "Umwellkantrolle der Industrie" des 

erwlhnten Abkommens, schlossen die KreditanstaH fOr Wiederaufbau (KIW) und 
dle "Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB)" am 

18. August 1992 e1nen Finanzrerungsvertrag llber 10.000.000,00 (zehn Milliornn 
Deulsche Mark). Spater wurde •estgestellt, dass dle Urnsetzung des ge'11111111en 
Vertr.gs dle Befreiung der CETESB van Steuem und Elnfuhrabgaben fOr dle in 
der AusfOhrung des Vorhabens zu beschaffende AusrOstung varaussetzt. 

• 
3. Untar BerOcksichtlgung der obigen AusfOhrungen und der Gesprllche 
sowohl mit der Batschaft ais auch mi( den zustllndigen brasilianischen BehOiden 
und mil dem Zlel die wertvallen Erfahrungen und Kenntnisse der Bun:lesrepublik 
Deutschland fOr die Verbesserung der UmweHsituatian im Grassraum SAo Paulo 

363 
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zu nutzen, schlage lch Eurer Exzellenz folgende ZUsatzvereinbarung zu oben 
erwahntem Ablcommen vor: 

"Zusatzvereinbarung zum Ablcommen zwischen der Bundesrepublik 
Deul8chlancl und der FOdel'allven Republik Brasdlen Ober Flnanzlelle 
ZUummenarbeit Ober • 304.858.202,- DM, unterzelchnet am 24 
Oktober 1991. 

Die Rllgllllllllg der Flldeiatl\en Republik Brasilien befreit das \On der 
"Companhia de Tecnologia de Saneamenfa Ambiental - CETESB" fOr 
das Vomaben Ge"NIIIclf'O.,..wac:hung T1816 erworbene Material im Wert 
von bis zu DM 10.000.000,00 (zehn MBonen Deutsc:he Mark) von 
Uzenzen, ElnfulntiBuern (li), lndustrieproduktionssteuer (IPI) und 
sonstigen Olfentlic:hen Abgaben. 

Dia Berreiung der lndustneproduktionssteuer (lP I) betrifft auch das auf 

dem Binnenmarkl erworbene MateriaL • 

<4. Falis sle:h die Reg~erung der Bundarepublik Deutsc:hland mit dern untar der 

Nummer 3 gemachlen Vorschlag eàiverstanden erkllrt, werden diese Note und 

dle das EinverstAndnis der Bundasrepublik Oeutsc:hland zum Ausdruck bringende 

Antwartnote Eurer Exzellenz eine ZUsatzvere•nbaruny zum Abkommen vom 24. 
Oktaber 1991 zwisc:hen un....., belclen llndem Ober Flnanziele 
Zusammenarbeit blklen. Diese ZUsatzvereinbarung trlll 30 Tage nac:n dem Datum 

in Kraft, an welchem der Baeac:t1aft der Bundesrepublik Deutschland die 

Ratlfizlarung durch den brasilianisc:hen Kongress nolifiziert wurde. 

lc:h nutze die Gelegenheit, Eurer ExzeUenz meine ausgezeiChnetste 
Hochac:htung zu versic:hem. • 

ln Beantwortung teile ICh Eurer ExzeUenz mlt, dass dl8 deutsc:he Reg~erung 

nut dem Waltlaut der oben ~ Note elnversta.~en 1st. welc:he -
zusammen mlt dieser Note - eine Zulatzverelnbarung zum Abkommen vorn 24. 
o~ 1891 ZWISchen unseren beiden Ulnclern Ober F"111anzielle 
Zusammenarbeit bildet, die 30 Tãgt nach dem Datum 1n Kraft tntt. an -lchem 
der Bot.chaft der Bundesrepublkl Deutsc:hland die Ratitizierung durch den 
braslllanisc:hen Kongress notlllzlert wurde. 



• 
ABRILDEIWS AlloAIS DO SEIIo o\ DO FEDERAL 

lch nut7e den Anlass, Eurer Exzellenz emeut metne ausgezeichnetste 

Hochachtung zu verstchem. 

~~l9ú.~)-
Ciaus J. Duisberg 

Botschafter der Bundesrepublik Deutschland 

Seiner Exzellenz 

dem Minister fOr Awwêrtige Bezlehungen 

der Fllclerativen Republik BrasHien 

Herm Luiz Felipe Lampreia 

BRAS I LIA 

O eMBAIUDOR 
DA REPUIILICA FEDERAL DA N-EU&..-.tA 

WZ4441SP 

Senhor MiniSII'O, 

Brasllia. cm 04 de junho de 1997 

Tenbo a honra de acusar rec:ebimenta da Nota MREIDPFIDE-1/DAIIIIt'EFIN datada 
u 26 de maio de 1997, cujo leOI' 16 o seauiftte: 

"Senhor Embaixador, 

Teabo a honra de referir-me ao • Acordo ea1re o OoYe1110 ct. República Fedonl da 
,,lemanha e o Govemo da República Fedenliva do Bmsii sobre a Cooperaçlo F'--a. ao 
moatanl& de DM 304.1SI.202,00 (11 ... , e quaua milhOes, oitoc:cutas e cmq.ata e oita 
mil, duzmtos e dois marcos alemla)", ce1ebndo em Brasflia, em 24 de outubro ele 1991. 

2. Nos termos dos artigos I e D do Ac:cmlo, e com viscas i plena realizaçlo do projeta 
"MOIÜ10nlmealo da Qualidade da Ápu do Rio Ttett", iaserido aa rubrica "Coalro.le 
Ambieatal aa l.acltlstria" do meacioaado Ata, a Kreditaaslall fllr W'tajemdba (KFW) e a 
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Compahia ele Tecnalop ele Sarwa.di!Q AmJrierdal (CE'IESB) coac:lufnm "CoaaliiO ele 
Coalribui~ F"UIIIIICeira" no moataDte ~ DM 10.000.000,00 (dez milhiles de -. 
alemles), assillado em I 8 ele agosto ele I~ Verificou-se, postcrioi'!Dellte, que a vialrilimçlo 
elo n:terido Coanro depende da isençto llj CETESB do papmenro de tmpostos e eac:argos 
referentes à imponaçlo dos equipameniOS ai saem adquiridos para a exec:uçlo do p!Ojeto. 

3. Tendo em VIsta o que prec:ede, beiD c:omo as consultas pn:viameate realizadas c:om 
essa Embaixada e com as IIIIOridlda bnsileillls compeiCDteS, veabo propor a Vossa 
Excelência. com a finalidlde de poder COIII8I' c:om a valiosa experil!ac:la e c:onhecimeatos da 
República Fedetal da Alemanha para 1 melhoria das c:ondiçaes ambientais oa regilo 
metropoliWill de Slo Paulq, o segumle Protocolo Adicional aa Acordo suprac:illldo: 

""Proloc:olo Adic•~nal ao Acordo sobre Cooperação Fmanceua.. no montante de DM 
304.858.202,00, entre a Govem~ ela República Fedaal da Alemanha e a Governo 
da República Fed'nlivaclo Brasil. assinado em 24 de outubro de 1991. 

O Governo da República Fedenniiva da Brasil il;enwá de licenças, taxas ponuirias, 
Imposto de lmporlaçla • 11, lmpcjsto sobre Produtos lndusvializados • IPI, e demllis 
encaraos fiSCBis o material ~rido pela Companhia de Tecnoloaia ele 
Saneamento Ambiental • CETESB, pma o projeta Marurorarnenro da Qualidade das 
Ál- do Rio nelê, llhi a 1110111111110 de DM 10.000.000,00 (dez milhiles de
alemles). 

A isençlo do Imposto sobre Pr!xlutos Jndustnaliz:ados - IPI alc:ança, wabém, o 
material adquirido no llle&'C8do ilaema. • 

4. Caso o Governa da República F~ da Alemanha concorde com a JIIOpoSia c:onlicla 
ao panlpafo 3 acima. esta Nota e a ~~~em resposta de Vossa Excelfncia. em ~ue se 
expresse a ccnc:onllm:ia do Governo 4la República Fedaal da Alemanha, cmasdtuirlo 
ProtocOlo Adlcloaal m Ac:ordo de COIIpllr çlo Financeira entre os dois pafsa, ..m.do em 
24 de oumbro de 1991, a enlnlr em viJI!r 30 dias após o recebimento pela Embai.yade da 
República Federal da Alemuba :le Nota Ulfonnando - apiOVBçlo pelo eonsr- bruileiro. 

Aprovei lO a opornlllidade para apresentar a V assa Excelêac:ia os protestos ele miDba 
mais alta consicleraçto. • 

Em resposll illfonno a Vossa &cd!nc:ia que o. Govemo alemio concorda com os 
termos da Noll acima tnnscrita. a q.U, j1011ameme com a presente Nota. c:onslituirá 
Protocolo Adicional ao Acordo de Cooptw ~lo Financeira eaue os dois países, assinado em 
24 de outubro de 1991, a entrar em viJjor 30 dias após o tecebunento pela Embaixada da 
República Federal da Alemanha de Nota blformaado sua aproYIÇJo pelo Congn:sso btasileiro. 
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Aproveito a opommidade pma naOv.r a Vossa Exccl~ a pramia de millba mais 
alta consideraçio. 

{/~fWs~~ 
Embaixador da Repúblic:a Federal da A1emaaha 

A Sua Exceleucia o Senhor 
DD. MiDislnJ de das Relaçi!es EX1eriores 
da Repllblica Feclemiva elo Brasil 
Luiz Felipe Lampreia 
BRASWA 

Seahores Membros elo Coagraso Necion•l 

De c:onformulade com o disposro no 11ftisD 84. iaciso V1D, da C · ";'o F~ 
~o i elevada c:cmsicleraçio de Voaa Exrel' "e•, erompenbpdn di E 1 u";l~ di Moliwaf 
dos Senbares Miaisuos de Eslaclo da Fazeada e das Rehçi'e' Exrerianl, o -.do 1'1 I aal6 

Adicional ao Acordo de Coopençio F"IIIIIIICCire de 24 de 0U1Ubro de 1!1!'1, I I PdD - o 
Govemo da Repúblic:e Federeãva elo Brasil e o Gcmno da' República Fedlrll da AI •-a. -
aresma: em 26 de maio de 1997. 

Brasilia, 3 de clld -~~~~· rao de 1997 

L.LC 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS INTaUIINISlERIAL N! 4»-AIMFIMRE. 

DE 24 OE NOVEMBRO DE 1917, DOS SRS. MINISTROS DE ESTADO DA 
FAZENDA E DAS RELAÇOE!I EXTERIORES 

Submetemos ~ elevadA cons~deraçao de voaaa Excelencia 
o anexo ·protocolo Ad.l.cJ.onal ao Acordo sobre Cooperaç&o 
Finance1ra. ~o mon~ante de CM 304.858.202,00, en~re o Governo 
d.a Repdbll.ca Federal da Alemanha e o Governo da Rtpllblica 
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Feder&t.l.V& do B:r:&Sl.l, assaado ... Z4 de cu"tubro de 1111•, 
celebrado mecil.&n'C.e troca de not:as en'C.t'e c Ki.Dl.S'CI!rJ.O ela• 
RelaçOee Ener1ora115 • • Eal:)a•xada da Repu~!.-ca tederal ela 

Al-.aha. da "toadas de 26 de maio e 4 ele JUfthO ele 111?, 

respeC:'t.l.va.en't.e. 

2. O Pra":.oc:clo Ach.c.:.onal ora exam.1nado vJ.sa a uuncar a 
Coapantu.a de 1"ecnoloq1a de SULtU1men~o Amtu.ent.al (CET!SB) do 

PACJ-n't.o de uapost.os e ent:aroas :-eferent.es .a .:.mpart.aç&o de 
eqa.i.,_a't.oa pu'a a lJIIPl~;Ao da p:nJ']e'CO •MOIU.'t.DZ'_.'I:D da 
QaallciMle du Aggaa do Rio "riece• • 0 c&r6't.GZ' per 1 t ar da 

opez'qAo fiauce.1.ra - quee$AD - c:aacr~.1t;Ao fiDaamua .....,. 

..-1a6ve1 c ·-çaa• 1 coajoa9&11& ~ ~~açaa e1a •~~U-

• .z.Dclu.tda .. Acordo -.as ... lo, .. que pzutee4n•• ..-r•f6e• 
.- a fa:au de .-pr••'t.2.110 - nupoade s-l.a nao l.DCla.aao ao 
Aaanto orl.;J.Dal de UM cllaau.la de 1sençlo. ul ca.o acU 
illcliUz-se DDS 4cardoa ... lOIJDS de CDDpe:c-ac;lo t.kzu.ca. A 

Mcanza 11M cooperaç4o nAo -.ti.!ic:a, pana. •• qa~~acO•• cle 

fado rela:.1vas la l.mpleMa.aaç:a. do pro]e:co. Ne••e sea~ido, e 
c&.la & 111ipDSI1billdade dei & CEftSB 4Z'e&r Qa OS C118US 

n:!ena.~•• l 1mpa:-t.açao aos1 equ.:.p ... a.~o• faan.c.J.adcts ...S1&n~e 

doaçlo do Gove:nao al.eiiAG aczoa~• * ll:red.ttusult tllz 
lt.ieder•u.tb.au, houv--.a pozo ~ propor !o .a.aea.çAo doa nfera.ua 
eacar;oa .11. CE'r!:SB, caacZ'~ para a JJIIIIl ... n~aç&o ele pra]eU 
doo .._..u..ca fund••&Qc&l para o P...,;r... ele Deapo111i'i6a ela 

Rio ":1e't.6 e a -lborl..a c:lP COZLd.u;:6ea Glb1enca.J.a a..a RetJiiD 
Mecrapoli'C&Da de sao Paulo. 

:J o Teaoo presentes aa =•••• ac.s.aa expaa~••· s-.aor 
l'l'el.a.den~e o bD coma •• o:.racU.c:.oa.ai.s relaçOes de c:oaperatp&o e 
aaa.zacae ea.~e o Bras~l e a Al-a..b.a. :u.lqa1110s o •Pracocolo 
Adic:i.on.al ao Acanlo sobre c:oop.zoaqao r .l.aaac:eJZa, AO ..oa~ce de 

III 304. 851.202, DO, eD'Cre a -...... d& RllpiU!l.u:a F-ir&l da 

Alaaaba e o Governo da llÇ11blica Feder&~l. va dD Bralli.l, 
••~ - 24 de ou.'l::ub:ro ~ 1111•, C8lebzoada aaecU.tm.u ~roca de 

noc.. ea~• o Kl.D.J.st•rl..o aaa &alaçOea ~r1orea • a ~.J.Xada 
da Mp'llblica Federal da Alea&.llba, dacadas de 2& de -•o e 04 de 

]Ullao de 111'7, re8pe~•vame:ace, aerec.aar da apravaçAo ao Poder 
Leq:.slac.1vo e. para 'C&l, J11D~s a ••~• Expos1ç&o de Mac!voa 
1Dt&~nl.sce~1&l um proJeto de Hea.aave• e c:óp1as au~ea.c.J.c:&s do 

Acardo, a f.a ae que Vo•sa Excel•ncl.a. se as•1n houve~ par bea. 
•• ~~;ne 4 enc~n.bã-las aa Cang=esso Nac~onal 

Re&p8l.'t.asamen'Ce 

PEDJlO SAHPAIC HALAN 
K1A1S'Cro ae Es"Caac da Fazenaa 

!uc;; n::Pif~~ 
K1ft1S"Cro ce Estaao d&a 

Relaçoes Excer1oras 

A.BRIL DE 1998 
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Ata da 3&a Sessão Deliberativa Ordinária 
em 28 de abril de 1998 

~ Sessão Legislativa Ordinária da 5Q! Legislatura 

Presídencia dos Srs. :Geraldo Melo. Lucídio Portel/a e Eduardo Suplicy 

As 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES. 

AbdtaS Nascmento - AdeiTIIr Andrade - Anto
niO Cartos Magalhães - Anlonlo C8rlos Valadares -
Arlindo Porto - Artur da Tavola - Bello Parga - Be
nedila da Silva - Bemardo Cabral - carlos Bezerra 
- C8rlos PaiiOCinoo - Carlos Wilson - Caalldo Malda· 
ner- Djalma Bessa - Opilma Falcão - EdiSOII Lobão 
- Eduardo Supltey - ÉICio Alvanls - Elói Portela -
Eprtáclo Cafateora - Espendoão Amtn - Fernando Be
zerra - FlaV18110 Melo - Francelina Peratra - Geraldo 
Melo - Gerson Camela - GUberto Mtranda- Gtlvam 
Borges - Guilhenne Palmeua - Hugo Napoleão -
lns Rezende - Jader Barbalho - Jefferson Peres -
Joio França - Joiio Rocha - Jonas Pinheiro - Jo
saphat Mannho - José Agnptno - José Alves - José 
Bianco - José Eduardo - José Eduardo Outra -
José Fogaça - José Roberto Arruda - José Saed -
José Samey- JúliO Campos - Lauro Campos- Leo
mar Ou1nlanllha - Leonel PBNB - Lucld10 Portella -

Lúc10 Alcãntara - Llld10 Coelho - Marluce Pno -
Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna -
Odaclr Soares - Osmar D1as - Pedro PNB - Pedro 
Simon - Ramez Tebet - Roberto F181ra - Roberto 
Requliio - Romero Jucá - Romeu Tume - Ronaldo 
Cunha Lime - Sebasbão Rocha - Serg10 Machado -
Teoton1o V1lela Filho- Vilson Kle11ubng- Welllng
ton Roberto. 

O SR. PRESIDENTE (Ge~aldo Melo) - A Rsta 
de presença acusa o comparecimento de 72 Sra. 
Senadores. Havendo número 111gmenta1, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, lniCIBfnDS noasos Ira· 
balhos. 

O Sr. 19 Secretário em exercíCIO. Senador Na
bor Jun10r, prooederá à leitUra do Exped-. 

É lido o seglllll1e: 

EXPEDIENTE 

PARECER 

PARECER N" 203, DE 1998 
(Da Comissio Diretora) 

R...tação do vencido, para o 111m0 
suplemeutar, do SubsUIUtivo do Seuado ao 
ProjeiO de Lei da Clawa a• 36, de 1996 
(a" 5 .071, de 1990, D8 Casa de origem). 

A Comissio Diretora apresenta a redação do vencido. para o tumo 
suplemeutar, do Subsullllivc:- do SeDado :~o Projo:lt) 1= i.ei da Cimara a• 36, de 1996 
(a" 5.071, de 1990, na Casa de ongem), que dispiie • .m,., a pmreçõo das cavulades 
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IIGIW'ai& .rubfc11 di s11•. em Cl1llf{onrruiiiCWifll o ilu:Uo X do an. ZO e o IIICUD V do an. 
216, da c-uuipiD Fetüral e dtJ Oflllllu provülbtt:itu. 

Sala de Reuruiles da Com1ssão. 28 de abnl de 1998 

ANEXO AO PARECER 
N" 203, DE 1998 

--

'PRESIDENTE 

· ,RELATOR 

Xt.dação d.J venc1do. para o IUIDo 
suulemenrar. dt' Subsnn•.w:. d.J SenAdo :11.1 

ProjetO de Le1 W. Climara n" 36, de 199ó 
(a" S 071, de 1990. na Casa de ongeml 

D1spõe sobre a p"'ieção das 
CtNidatks nawra1s subte~rrineas. em 
conform~tiode com o 1m:1so X do art 20, o 
lnt:ISO V do an 116 e o 1nt:1so III do § 1" 
do an :25 da Constituição Federal e dá 
outras prowdinc trll 

O CONGRESSO NACIONAL decreta 

Art. I" Esta Let regula, a proteçio e a ulilizaçio das cawdadcs 1181Ur81s 
sublerrineas eXIstentes no temróno MCtonal, em confonmdade com o mctso X do 
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art 20. o InCISO v do an 216. e o IIII:ISO m do § 1° do art. 225 da COIISIIbllçio 
Federal 

Art. 2" Para os efeitos desta Lct entende-se por· 

I - cav11ladcs naturaiS sublenâncas os espaços conhcc:tdos como 
cavernas. fonnados por proc:cssos 118lUm15. iDdcpcadcntemeutc do 11(10 de roc:ha 
CDCBIXanle ou de suas dimensões. mc:luidos o c:orpo rochoso oadc se illscrcm. seu 
ambtenle. seu conleudo mmeral e lúdnco. c as comurudades aDimals e vcgclals ah 
exsstcnleS; 

n - grusas. tocas e lapas. cavernas com dcscavo!VIIIlCilto 
predommantcmcntc honzontal; 

m - abismos. fumas e buracos cavemas com c!cscnvolvunento 
predomman1emen1e vcmcal. 

IV - s.istcma espclcológ~co: COIIJUDto de caVIdades naturais 
subterrãncas mlerconcctadas por wn ststcma de drenagem ou por espaços no COIJIO 
rochoso. 

V - patnmômo cspclcológ~co CODJUDto de clcmentos btóttcos e 
alnóttcos. subterrãneos e superficiw. representado pela.• caVIdades naturais 
subterrãncas e pelos SIStemas espeleológiCOS ou a eles associados. 

VI - arcas potencws de paaunõmo espeleológ~co arcas que. deVIdo a 
sua conshtutção geológ~ca e geomorfoló!Pca. seJam propíctas a ocom!nc111 de 
caVIdades naturats subterrãncas. 

VII - arca dt: mfluenc1a. arca auc ~mnprcende os recursos bnn.i.:cs c 
abum~. superfJCtms e subterrineos. necesários i IIW!Uiellfi'ào do cquahbno 
ecológtco e da mlegndade fi~1ca das cavernas naturats subterrâneas ou do stSiema 
cspeleologtco 

Art. 3" A dchmuação da arca de mfluêncta sera estabelecida por meto de 
estudo tecmco-c1entífico aprovado pelo órgio federal competente -

§ I" Ale que seJa debnutada. na fomaa do capar deste amgo, a área de 
mfluênCJa correspondera a UD18 faixa de trezentos metros. conSJderada a pamr da 
proJeçi.~ ~u• superfic1e do desenvolVImento lmear da caVIdade natural subleltilwa 

§ 2" Na fliiXll cstabclectda conforme o parágrafo IUitcnor. scrto 
pro1b1das a pesqwsa e lavra 111111cral. a consttuçio de estradas c rodoVIas, c attVIdadcs 
c cmprecndhnentos capazes de afetar o solo c o subsolo. provocar crosio de terras. 
assoreamento ou polu1ção das colcções lúclncas 

§ 3" Não se mclucm na protbiçio estabelecida no paragrafo an1enor 
as VIas de acesso defuudas em Plano de ManeJO da caVIdade natural subtcrrãDca 

§ 4" .>. regulamentação desta Let dcfuura.. para os chversos casos aos 
q11111s se aphca o chsposto nesle amgo. os responsáveiS pela elaboração do estudo a 
que se refere o capu1 deste amgo 
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Art. 4" A Umio. diretamente ou por me10 de convemo ou ouuos 
mstrumentos leg&~s de parcena com os Eslados. o D1stnto F edetal ou enuclades 
represemanvas da comumdade espeleológ~ca braslle1ra. elaborara o Cadasuo 
Nac1onal do Patnmóruo Espeleológ~co 

Parágrafo úmco A e~oração do Cadastto 1\acJOnal do Palnmõruo 
EspeleolOgJco deverá ter. necessanam . a parnc1pação de enndades representanvas 
da comumdade tecruco-c1entífica brasd das espec1ahdades afins 

Art. 5" Os delentores de direitos ou hcen\'85 para explOI'Bçio de recursos 
IIBIUnUs ou propnetinos de imóvels. ~ como detentores de títulos de concessão. 
sio obngados a 1Dfonnar ao órgão cotnpetente mtegrante do Sistema NBC1onal do 
Me1o Ambiente - SISNAMA, a ocomncta de caVIdades naturais subterrineas nas 
áreas sob sua responsalnbdade e a aclotar, de JmedJalo. med1das para a proteção 
dessas cavernas e de sua area de mfluênc1a. 

Parágrafo úmco O não cumpnme.~.lo do d1sposto neste arugo SUjeita 
o 1nfralor ao pagamento das mulw piCVIStas no an I I desta Le1 e à cassação da 
licença do empreendunenlo. sem prejlll%0 das deJIIllls commações lega1s 

Art. 6" As BIJVIdades em. caVIdades n111Ura1s sublemineas não seno 
perm1ndas sem a dCVJda penrussio, au~ ou licença da autondade competente, 
na fonna cbsposta na regulamenmçio dtsta Le1 

§ I • A autonzaçio. pemussio ou licença para anVIdades de runsmo e 
de Jazer IntensiVOS OU realiZados CID CIJater pennanenle em CaVIdadeS 1181111'a1S 
subterrãneas sera condiCionada a apn:senlaçio de Plano de Manejo do qual conste 
programa ae educaç:lo 3DibleniB.I 

9 1" Aa .. ,daf!es d!l VJSJtaç~ esporadu:a do car.u.r espamvo. 
c1enático exploratóno ou educacJOnal estão liberadas d• auronzaçio. penrussio ou 
hcença de que !rabi o <·aput deste amgo e seu dlsc1phnamenro deverà constar da 
rqulamentação desta Le1 

Art. r A Uruão podera ceder a Estados. a Mumcíp1os e ao DISinto 
Federal o uso de caVJclades naturaiS subterrineas. pelo prazo de cmqOenta IIDDS, 

sucessivamente renovavel, de acordo com cnténos estabelecidos na regulamentaçio 
desta Lei 

Parágrafo úmco. A ILioilo poclera delegar aos Eslados, Mumcíptos e 
ao DISinto Fedaal poder para fisj:allzaçio da 1mhll!ção de caVIdades IIIIIIUalS 
subterrineas, bem como para a apbcaÇio de sanções ;ulnnn•stranvas 

Art. r As anVIdades ~ttualmente eXIstentes nas caVIdades niiiUralS 
sublemineas e suas áreas de mflliênCJL e nas áreas potencws de palrllllônlo 
espeleológico SUJeitam-se ao licenciamento ambiental. na forma desta Lei. 

Parágrafo únrco O bceucJamc:ltc d: que trata este arugo devera ser 
requendo nos cenlo e Oitenta dias ~ores a pubhcaçio desta Le1. sob pena de 
uuercbção da anV~dade e da aphcação da multa correspondente 
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Art. 9" O Poder Púbhco msntuua l.!llldades de conservação ou outras 
formas de acautelamento. \1Sando a valonzação e à proteção do patnmõmo 
espeleolog1co 

ArL I O. -\ unhzação do patnmõmo espeleolog1co em desacordo com o 
chsposto nesta Le1 consntu1 dano ao me1o ambiente e ao patnmõruo da Uruão. estando 
legmmadas para a promoção da ação pnnc1pal ou cautelar as pessoas e enndades 
menciOnadas no art s• da Le1 n• 7 347. de 24 de JUlho de 1985 

Art. 11. Consntu1 cnme a unhzação que destrua total ou parcialmente as 
caVIdades naturais subterrãneas 

Pena • detenção de se1s meses a três anos e multa 

Art. 12. Consntu1 mfração a esta Le1 

I • reahzar. sem autonzação, exceto nos casos pre\1stos no ar: 6", § 
4". desta Le1. estudos de qualquer natureza e prancas de runsmo e lazer nas caVIdades 
naturaiS subterràneas 

Multa- de RS 100,00 Icem reais) a RS I 000 00 (um nul remsl. 

II - a renrada sem autonzação de matenal b10log1co. geolog1cc.. 
arqueolog1co ou paleontolog~co de caVIdades natur81s subterràneas 

Multa - de RS ~00.00 (trezentos re&lsl a RS 5 000,00 (cmco rml 
rea1s1. 

III - •xercer abVIdade sem autnnzação ou hcenc•amento ou em 
desconformidade ~om esses, na area de mfluenc12 da caVIdade namral subterranea. 
~xcPtuaRdo-•e os casos pr-tMSIOS no art 6 , § .;·. cles<a l~1 

Multa - de RS 500.00 ( qwnhentos rea1s1 a RS I 00 000.00 1 cem mil 
reaiS) 

§ I • As multas serão aplu:adas cm dobro em caso de rcmcrdêncJa 

§ 2" O descumpnmento de auto de mtcrd1çào SUJeitara o mfrator a 
multa d1ána. cUJO valor sera correspondente ao maXJmo da respecnva caprtulação. ate 
a cessação da anVIdade mfratora 

§ 3" A regulamentação desta Lc1 estabelecera os cntcnos para períc1a 
e cálculo da pena de multa, bem como para sua reVIsão penod1ca. com base nos 
ind1ces constantes da legislação pernnente 

Art. 13. São as autondades competentes que detxem. por ormssào ou 
neghgencJa comprovadas. de aphcar as med1das prevennvas e purunvas às mfrações a 
esta Le1. SUJeitas as penalidades preVIstas no arngo antenor. sem preJuízo das sanções 
admmtstranvas cab1vets 

Art. 14. Os recursos provementes das multas de que trata esta Lc1, bem 
como da venda e le1lão de bens apreendtdos ou de qualquer forma de arrecadação que 

]7) 
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envolva o uso 1ndevldo do pacnmõmo espeleológico. serão recol!udos IW órgão 
mtegnnte do SISNAMA. competente para sua aplicação e revemdos r.ec:essanamente 
a projetas ou ações de confonrudade com a proteção desse patnmóruo 

Art. 15. O Poder Execunvo regulamentara esta Le1 no prazo de cento e 
Wlle citas apos sua pubhcação 

Art. 16. Esta Le1 entra em wgor na data de sua publicação 

Art. 17. Revogam-se as dtspostçi!es em contráno 

O SR. PRESI])ENTE (Geraldo Melo I - O Expediente hdo 
va1 a publicação 

O SR. PRESIDENTE tGeraldo Melot - Sobre a mesa. 
proposta de emenda a Consntu1ção. que sera hda pelo Sr I" 
Secretano em exercício. Senador Nabor Júmor 

E hda a segumte 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTR1JIÇÃO N" :ZO., DE I 998 

A.o-=n~~e 
JUS17ÇA E CIDADANIA 

A/lera"'' IIICI'i<AY I e 11 do paragrafo IIIIIC<> dt1 
arl I 511 da CUil<llllll~ilu. mudificolld<' <<< 
'TIIf!l III.'• Je cl1~1 tbmçiifl ÚCJ JKII"'f!/Q 

perii!IICf!lllf! CKM MIIIIICI/)IU.\ ch1 pl"tiÚIIIfl Ja 
cJrt-.u:aclurr"tiu Ju 1111/)CJ.\Ifl 't(I/Jt'f! 1'/)f!l"t.'Mi'f.it!\ 

relatnu' a ctrcu/crçiit.J &k nren:adt11 1m e StJbre 

presiOt;<"it!< d<! O'I!M'I~"· de II'RIL"P'N"It! 

lllltliY!\IaJ11a/ f! llllf!l"tniiiiiCI[Ja/ ~ ck 
'"'OIIIIIIIt'CIÇÕU. 

As Mesas" da Cãmara dos Deputados e do Senado Federal, nos 
tennos do § 3• do an 60 da Oonsntuiçlo Federal. promulgam a segumte 
Emenda ao texto constitucional 

Art. J" Os IIICISOS I e li do paragrafo uruco do art I 58 da 
ConstitUição passam a v1gorar com a segumte redação 

"Ar/ /511 /'et'lcncem aol Mumclf'"" 
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Parágrafo Omcr> 

I - tros quarto.•. Jc acordo com o <flll: dl\f'll'cr ler 
cltadual 011, 110 calo do.\ Tcrmâno.•. ler jcJeral 

II- 11111 quarto, 110 propor~ do dn ••alm aJr<mnaJo 110.' 

upcraçõc.\ rclatrva• à CJrCIIIação de mercadnrra' <' na' pr·c\la~<il'' 
de .\erwço•. realr:adas em lew ll!rrllórro., " 

Art. 2" Esta Emenda ConsntucJOnal entra em vrgor no d1a_..l • de 
Janeiro de 199'> 

JUSTIFICACÃO 

A ma d1stnbu1ção de recursos pubhcos entre os Mumc1p1os do Pllls 
e o ma1or obstaculo que se opõe a consecução de um dos obJetlvos fimdamenta1s 
da Repubhca Federativa do Brasd· errad1car a pobreza c a mar~:'lnahzaçâo e 
redUZir iiS deSI!,.'liBidades SOCiaiS e regtonaiS 

De um lado, as condições mex1stentes de desenvol\ 1meJliO pessoal 
oferec1d:JS pelas pequenas c1dades 1mpelem seus Jovens a procura de 
oponumdades de estudo e trabalho nos grandes centros. de outro. venfica-se o 
mchaço das caplla:s ~ das !,.'l'llndes c1dades. cujas admm•stTacões. 
1mposs1b1htadas de atenderem as necesstdades mats elementares da população. 
ass1stem a decadência do mvel de \~da urbano. decorrente da crescente demanda 
de serv1ços pubhcos e de emprego, agravada pelo recebimento constante de 
novos tm1~:rrnntes _ 

A ms1stente reiteração da Conslltmção, ora onentando. orn 
detemunando que o desenvolvnnento do Pa1s deve ser o ma1s equilibrado 
poss1vel sob os aspectos econôm1co e soc1al. e absolutamente necessana em 
razão da reahdade atual de nossos Mumc1p1os e reg1ões g:eo~:o'l'aficas. fruto da 
ocupação desordenada do temtóno naciOnal. que • em ocorrendo desde a 
chel!IJda dos po11ugueses. no ano de 1500 Enn et::mto. a despe no dos munos 
d1~pos1ti'\.OS cons11tuc1unm~ que tenram esnmular u desenvolvnnento eqmhbrado. 
não se conseg:um .11c o p1 eseme, 1 e\ enet o senmlu desse p1 oce,sc. venficando
~c. au cunnanu. a conrum1dade du c-:odl' nnal e 0 ''l•men•o da populaçàc d:!~ 
!!UIIIdcs c1dades 

Os Mumc•r•o• menores com os amms mecam~mos de d1stnbmç:lc 
de competencms tnbm.ums r:: de repun1çào de re.:cnas. muno pouco podem fazer .. 
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110 senil do Je mo:lilOHII a 4uahdadc Je '1da de >t:U~ h:IDn.mre~. de fonnar ou 
arra11 mão-de-obra quahti~ada ou d.: reahzar llllt:>!llno:mc>, ~<.~pazes de seduz1r 
110\0S .:mp1eendedores O que 1mpede , •mersão J<' senudo de nossc 
de,en,olvnm:mo c ·• .arenc1:1 ele recu~os pubhc:>; ,hspom1::1! parn o~ 

.Jdmm•st~:ulore> mum~1pa1>. ha1a 'lstd que oc unpu~r"' de qne d1spóem as 
pn~h~ll!lla' c !PT' I. !SS .: ITBI 50"·• do ITR e d-:: I?' \1 .ào de pequena 
produtividade fiscal. sendo rmos o' Mum.:1p10S cu)n ·cbre•"encJa não d~_, 
Je >nas pam~•pauit:> 110 rPM ~na p.Jrcela que lht:> ,·•b;:m cl~• IC!\1S ~ 

No que tange ao FPM. Já temos um cnteno de repartição bem peno 
do 1deal. Jec:ememente ape1fe•çoado com a ed1ção da Le1 Complementar n• 91. 
de ~~ de dezemb10 de 191Ji Porem. o rate1o da parcela do ICMS que pertence 
aos Mumc1p1os amda se faz levandb-se em conra preponderantemente dados 
econõmJcos que beneficJam os Mnmc1ptos ma1s ncos e que possuem atiVJdade 
econõrn1ca ma1s mtensa 

De acordo com as rc~us atua1s. 75° a. da receita do ICMS 
penenceme aos Mumc•p•os são d1stnbmdos na proporção do valor agregado oas 
ope.:1ções relam as a circulação de mercadonas e nas prestações de ServiÇOS, 
reahz.'!C~~ ~·n seus temtonos. e apenas :!5°·ó obedecem a01s cntenos fi.'Clldos 
pelas Assemble1as Le~,uslatJ\as C111m 1sso, as mumc1pahdades mtenoranas. 
)ustameme as mms c:uemes de recursos. são as menos aqumboad<lS. 

Os pequenos Mumc1p1os. cujas econmmas base1am-se na pequena 
pwJu.;ào 1111 ai. têm su.1 Situação amda agravada. porquanto em seu temtono 
quase nenhum 'alor se ad•c•ona as operações tnbmadas pelo ICMS. uma vez 
que sull a~!TJ.Cnllma e t•:~s1camente de-subslslêncJa. quase não havendo operações 
meJCallllS 

Com est.1 pwposta de emenda a Consllil'Jcào pretendemos alterar o 
~ntenn d.: ra1<:1o do IL MS •munc•!Pal. de fonna ,, mante1 apenas ~5% dessa 
1 .:cena repaltlda Se!;unJo ..1 proporciOnalidade das ope1 ações mercan~s. 

,(.:1'\.IIICio ,, p.nte •e>t.nu.: pma >er rateada consoame detennme a le1 estadual Se 
.1 mud1ticaç:io p01 um l.ido. Jesa~'TaJ.1 ,,s grand.:s Mumc1p10S. com ce11eza. por 
o>ull o >CIIIra ~omo m:u' um msrmme11to a dJSP<l>IÇào dos pequenos para se 
atenuar c• abl>mo que >.: abnn entre .JS C:IP't:us ~ ~s pequenas locahdades do 
mte11o1 

U dese1.1do> cqmhbno trara • anta~e'l~ mega,·e•s para _todo~ 
M.:lh<•J.:" wnu•.;ües do: .:Ju.o~çJo de nabalho ~ de · 1da para as popul~ções 
1111~1 h 11 au:t-. 1.. comcm,au Ju movnnento m11:-'1 :uona no ~enudo dos !:'Tandes 

~cnn"'· ,oi>11:tudo ,la P<•pul,,~ao JV~em .:om !,.'l:JI!de ~.1pac1dade de trabalho e de 
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~rescnncmo piOiisston.tl Como consequencta. teremos tambem melhona nas 
condu;oe' de ' tda d:ts ;,_'l'and.:s ctdades. hvres ~ue estarão da pressão 
tcptesemada pela chegada de !,'!'andes quantidades de 1mgrantes 

E. d.: fato. n:io >e pode nej,:ai que. c nas cidades do 1ntenor que as 
pessoas .:nconttam um.t 'ida mms $~lmar e praz-::ros:1 Exemplo ci:ITC' disso é c:-- , 
Estado di! São Paulo, cujas Cidades mtenoranas oferecem à sua população o 
melhor padrão de VIda do Pais. ~o passo que. a capital. conquanto seja o nosso 
centro ma1s desenvolvido, encontra-se completamente saturada, com condiçê!es 
madequadas de segurança. trãns!to caottco e batxa qualidade do ar, sem falar Da 

defic1ênc1a do atendimento a saude e educação pubhca·de I" e 2" graus.-
Sem redtrectonar os recursos pubhc_os para o financiameoto das 

melhonas das con4tções de VIda dos Mumc1p1os d(} mtenor. sobretudo para 
aqueles de menor expressão econômtca. nada há que esperar no que respeita 110 
equilibno do desenvolvimento para todas as regtões do Brasil. razão pela qual 
espernmos o apoto deste Congresso a esta tmctattva 

Sala das Sessões. 28 de abnl de 1998 

-
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LEGISz.,\ÇÃO CITADA 

CCNSTrTUIQÃO OA REPÚBUCA 
FEDERAtiVA 00 BRASIL 

------···-·· ..... ------·-----·-
An. 151. Pertencem aos Municípios: 

1-oprociuro daamcadaçlo do1imposto da Unilo sobre readae prowntDs 
de qualquer IIIIIUI'CZa. mcidente na faa&e sobre readimemos pagos, a qualquer 
mulo. por eles, suas aurarquras e pelas ftmd1çOes que IIIStlliiii'CIII e maaEM!rml; 

D -cinqUenta por cento do produto da arrecadaçio do impostO da Ullilo 
sobre 1 propriedade territonal rural, JlelaliVIIDCDte aos unóveJS neles siluados; 

lD- cinqüenta por cento do produto da arm-•d•çlo do-impostO do 
Estado sobre 1 propnedadc de veículos automotores licenciados em seus 
terntonos; 

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadaçlo do imposto do 
Estado sobre operaçlles relattvas a c~laçlo de men:adonas e sobre preslaÇOes 
de servtços de transporte mterestadual e intermuntctpal e de comunic:aç;1o. 

Parágrt~fo úmco. As pan:elas de recettl penencentes aos Muntcipios. 
menctonaaas no mctso IV, serto creditadas confonne os segumtes cmmos: 

ABRIL DE 1998 
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I - tn!s quanos. no mmtmo. na proporção do valor adicionado nas 
opcraçOes relatavas à carculaçao de mercadonas e nas prestaçOes de servtÇos. 
realizadas em seus temtonos: 

II - até um quano. de acordo com o que dispuser lei estadual ou. no 
caso dos Temtonos. lea federal. 

LEJ CCIIPI.ZIIEN'l'A.Il N9 91. DE Z2 DE DEZI:JC8RD DE 1197 

O PRESIDENTE DA REPUBLICA 

"

.,...,_rhco __. que: o Collp'eiiO lrrr,,aacmai decnra e eu IUDDIID a ...... 1..
Cu•• 

An •• Flca .,bmdo aos M\IIIICIDIDL acno DI de CçaaL r A& llldMdual -
F.-lo de P•ror·do doi Mwuc:rcnDs - FPM. sepN&O scu ~~WMrD .oe h·=•- CCIIIixme 
.....-::.aa .. t r doan 91 da.l.o n• 5 17:. de ::!.5 lfe au&ubra de 1966 cam. rlldaciD ...... 
o.nso-Laa~ IIII de27deqouode 1911 

~ r Ficaa manados. • Darm do neracao de 19QI os cariacraes Go Fundo de 
P~o aos \lllftii:IDIOI • F'P-.tl &P'10UIGol em ~ 09'7 80S .Munlc:IDIDI alll' unsenraNm r'IGUCM 
de laU CDaleleftla Dai UIICIIÇio dO OISDai'EO no ClmNI O&Sl& ani!JO 

"" r " parar ~ ,. de lanetra de 1900 os 'uahor'ldaclonals em cacl&' aen:po. 
d 1&1111 do dllaoslo no 6 : da an 1• dali La COIIIDICIMIUI' 1erio apaeiii:Ao de ndulor 
..._,.. DUa 1 ' == auiOIMUCI aos demais DU1fn= do Fundo de PaftiC:II*Io doi 
MIIIKIPIDI- F1'\t. Mklnnl do a• dlsD6e o o ::!.'" do an: Ql da La a• 5 172. de 2S de aulllbro de 
1966. coma raiKio dada1tc10 Decmo-Le~ n" IIII de 27 de ..-o de 1911 

t 1• O redular finan~:aro a que se rcrcre o azpar delle arnp .,., de" 

I - Vllll& oor cerno no nftti::ICID de 1999 

11 - q&a~te~U oor cenro no er:a"CCCCI de 2000 

nt - te~-. -&ar cema no n.erac:1o ae 200 I 

I\ • Olllllll. DGI' cen10 na excraao de 200:! 

4 z- A Plftll" de 1• de IUiaiV de 2003 as M~ 1 QUe se ráenl o f :r' da m. 1• 
._. La C rw1o Hill condi au ~ no F.-o de Pullapii;ID dos 
.. r- ... F'N ti:adDs _. CIIIÚOnllldllde com o que ddpOe o Clllplllkl .,.a__. 

An. J• Os Munlcqnos que te~·= =••o na ... --e .... ....._. 

r·~m!i~~-:"o.:.~-c:-.. ~,~=~~.' ... 
F 

fi•Aal.., i "a•• ... mlarm... MIRI __ e_.._ 
e .-a ao Ulldo ct. ,_ r ;ln dos Mllluc::zlftOI - FPM .a unbuldo CIOIIácllla 11e pa r ct= c:=--=·' d IID ,..alo WWCID da m, J• do DecralorLa ri' I UI, de 17 de ...... 

t r ~~ a0:1 Mwac&o•as D&niCID&IIlel da R.aerva c1e .- ...... a CGpiR' .._. 
lftiiOO..,....no4:Z•do.n •·~nollrt...!'"desu,Le.Ca..........., 

Arl. •• ADI Mumcnnas das CWDIWS dos Esmdol, ~ a Capaal Fe&laml _. 
llldluldD llldMdu&l de pii'DI:IDaÇio contanac -=• i 1= ao t 1• do 1ft. 91 1111.11•• 
5 ln. de zs.-*"- 1966 
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An.5"C-aF_..__de~o •IBIE -·-.. - ...... --._c __ _ 
M 6'EaaLeC ___ _....,.._,. ...... .,.-.. --. .... --

~.,._dll•dl .... d'el991 

Ali. ,.b •••• ______ ._..La •. 
71.dl3 •-• lt92..ai.AIC 2Q J6 n• '74. deJOdeliria lt91.otfl4•e s•dia 
III. 91*La•' J nz. d&.!5 deCIUIIIIIn*' I -

FERNANDO HENRIQUE-CARDOSO 
Pl!flm.Malan 

Alllcafl10 Ktllldlr 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A proposta de emenda a 
Constttwçlo que acaba de ser hda está SUJeita às diSDO<•cões especificas dos 
arts 354 e seguintes do Reg1mento Interno 

A maténa sera pubhcada e despachada a Com1ssão de Const1tu1ção. 
Justiça e Odadama 

Sobre a mesa, requenmento que sera hdo pelo Sr I" Secretano em 
exerc1::1o, Senador Nabor J ún1or 

E hdo o segumte 

REQUERIMENTO N" 259, DE 1998 

ABRIL DE I CI!IS 

Requeu-o, nos tennos do mciso IV do an 71 da Constituição 
Federal, que seja solicitado ao Tl!ibtmal de Contas da Umão a reahzaçio 
de mspeção espec.1al e extraordinána sobre os contratos finnados entre o 
Departamento da Polícia Federal e as empresas SOFREM! e Fwdação 
Atech (Aplicação de Tecnolog~as Críticas), a fim de exammar os aspectos 
indicados abmxo 

1) Anál1se da eXIstência de eventual fundamentação legal para a 
contratação das refendas empresas mediante dispensa de bcitação 

' -
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u) A"..aiiação da pertinência legal do ato de gestão admuustratlva 
que classificou as operações comercims em questão como de segurança 
nac10nal 

m) Levantamento da relação completa dos sistemas, materiais, 
equipamentos e serviÇOS que compõem o objeto dos contratos com as 
empresas relaciOnadas acuna. 

IV) Discnminação do modelo, do fabricante e dos preços de cada mn 
dos Itens que constam do contrato com a SOFREM! 

v) Auditona dos termos do contrato firmado com a empresa 
SOFREM! com relação ao valor do emprésttmo, as cond1ções de 
pagamento, ao cronograma de desembolso, e a contrapartida do Governo 
brasileiro. sob a ót1ca do prmcíp1o da legalidade e da econorruc1dade 
Venficar amda, a exrstência de cláusula contratual que condiCIOne o 
acesso e a hberação da linha de crédito à aqu1s1ção dos equ1pamentos da 
empresa francesa em regune de exclUSIVIdade pelo Governo brasileiro. 

VI) Exame da h1potese do contrato com a SOFREM! franquear ao 
Departamento da Políc1a Federal a aqwsição de equ1pamentos e matenais 
comuns e de sondares nac1onais, Junto a empresas braslle1ras que 
eventualmente apresentarem preços mms competitivos 

VIl) Levantamento das Informações sobre os proJetas de 
reaparelhamento da Polícia Federal, 1sto é, o Pro-Amazônia e o Promotec, 
do ponto de VISta da finalidade, da JUStificativa da 1mponãnc1a. do valor 
fina11ce1ro e da atual fase de Implementação dos mesmos. 

VIII) Identrficação das empresas de outros países que foram 
contactadas pelo Departamento da Políc1a Federal para apresentarem 
ofenas e propostas de financiamento e também, o fomecunento de 
eqwpamentos para os projetes de reaparelhamento e mformattzação do 
órgão 

rx) Indicação dos serVJços que serão prestados pela Fundação 
Atech, à titulo de gerenc1amento dos materims a serem adqwndos da 
SOFREM! 

x) Anáhse das áreas de espec1alrzação dos serVJços prestados pela 
Fundação Atech, cnada recentemente para suceder a empresa ESCA A 
partir desta anál1se, avaliar se a refenda fundação atende aos pré-reqwsnos 
exrgíve1s de notóna especralrzação 
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XI) Vedicação de eventwus relações estre os diretores e dirigentes 
da Fundação Atech com a AdmlrusttaÇio Pública. 

xn) Exame da possibilidade dos sen1ços a serem prestados pela 
Fundação Atech serem supndos por órgãos do Governo Federal ou de 
qualquer Universidade brasileira 

xm) Cotejamento dos valores estabelecidos para a remuneração da 
Fundação Atcc:h com os preços dos sefVIÇos de coosultona das empresas 
deste ramo de aUVJdade 

JUSTJFICACÃO 

As declarações do ex-Mnustro da Justiça, Senador Íris Resende, e 
do Dltetor-Geral da Polícia Federal, V1cente Chelotn, a respeito da 
assmatura dos contratos entre o Depanamento da Polícia Federal e a 
empresa SOFREMI. e entre este e a Fundação Atcc:h são extremamente 
graves e preocupantes para a Admlmstração Púbhca 

A pretexto do surrado arglllTlento da segurança nacional, mais uma 
vez assistimos admm1stradores "úblicos subvertendo o fundamental e 
unprescmdivel Instituto da hcJtaçlão para dJsc1phnar as relações entre o 
púbbco e o pnvado 

O Tribunal de Contas da Uruão já assmalou, por ocasião da 
contratação da empresa Raytheon no projeto SIV AM, os nscos que o 
mteresse público corre ao 1gnorar o pnnc1p1o da transparência e da 
legalidade que, VJa de regra, as batações públicas abngam. 

A observância do fundam~nto da lic1tação cresce de importânc18 
quando se trata de operações comerc1a1s e financeuas de elevado valor 
com o setor pnvado. sobretudo em penodos pré-ele1tOra1s 

O Senaclr i-ederal terá a prenogabva de homologar o conttato entre 
o Governo brasllelfo e a empresa. SOFREMI por se tratar de unia operaçlo 
de enchVJdamento externo Contudo, tendo em vista que os aspectOS 
observados pela autonzação lejpslat1va do Senado não contemplam a 
legalidade das contratações posteriores à tomada do empréstimo, 
coosidero de fundamental 1mpo111ânc1a que o Tnbunal de Contas da UlUlo 
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promoVa. com a mmor urgênc1a uma auditona para veiificar a legalidade 
dos procedunentos do Departamento da Polic1a Federal dada a graV1dade 
das denúnc1as veiculadas pelo JOrnal Folha de São Paulo, que seguem em 
anexo. 

Sala das Sessões. 28 de abn I de 1998 

País gasta US$ 395 mil 
para PF sem licitação 

FERNANDO RODRIGUES. !2 ~· 
da Sucursal de Bruilia , .-'h~-:. 

O Brasü assinou em. IDaz'ÇO 
acordo comercial sem licita
ção para comprar ati! USS 
395,29 milhões em equipa
mentos de estatal "&ancesa 
para a Polícia FederaL· A ale
gação para a dispensa"de con
corrênaa é que o negócio 
envoh'la segurança nacional. 

O contrato. é "parte de um 
acerdouie-moperação entre o 
-govemo bruileiro e o francês, 
cuia.,. amorimçio ainda está 
em tramitaçlo no Senado. 

Segundo o diretor da PF, 
VICente Clelotti, e o senador 
Iris Rezende (PMDB-GO), 
que então era mimstro da 
Justiça, não houve desrespei
to à lei. Págs. 1-6 e 1-7 
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Brasil faz compra 
sem licitação da França 

DIIIHEtloPilauco Governo alega razões de segurança 
nacmJJal e dispensa de concorrência gasto de liS$ 305 n111>ara a I' I' 

FERNANDO RODRIGUES 
da Sucursal d• lra11l1a 

O governo brastleuo asst"lou um 
acordo comeraal sem hataeão no 
qual se compromete a comprar ate 
USS 395,29 mtlh6es de eqwpa
mentos da Sofretm, uma empresa 
esural da França. 

O contraiO prevt o fomecunen· 
to de eqwpamen!OI para a Pohca 
Federal brasileira. 

Entre ouuos nms. a Fnnça en· 
vwa, mjcjelmente, 6 belicopte-
1111. 3 "ldu" de saene e megafone, 
I banho-maria para llliwçla aoro
J6Ba, 240 Cllnli•dons eletr6ni
cas. 4 televiSores em cma. 4 tre
nas de 30 mmos, 2 moP""'"' (es
tanteS para mapas) ., 8 6cnlas "pa· 
ra pára-quedismo, cor JIIS". O 
documelllll Dia lnZ o ...aiiiJilj
rilldeQdai.um 

A e · ' 1 da."'COilllato ocor
ma em.3J·de maço. doil dias an
ta de o· sen•dor .lzls Rernde 
(I'MDB-GO) deiDro cupde mi
Dilaodafalliça. . "1 
Ani- o Wldlillll pelo lado 

bnlildlo o cliletor da PoUna Fe
claal. Vkmre a.lalli. ~ foi 
..... dai '"' h•·~ PeloJada 
ÍII:I!IICtl aniDoa o i* ··- da Saáani.HmrillllnDd: 

~--
Segwwaça•clggpl 
A jallilkadva pan. que o conaa

to foae aninedo 11111. car.contD
aa públia i que essa caapra en-
901ft a sesuraoça nacion•l E. 
tambem, que a Sofn:mi sena a 
wuca empresa no llli!DCio capaz 
de fornecer todos os eqmpamm-
101 sabotados -além de fillanctar 
toda a operação para o BrwL 

A lei brasileua diSpeosa liatação 
para casos relaaaoados à segu-

ranca naCIDIIIIL Isso esta ezphcto ~=::~ 
no decreto presuienctal 2.295. de ! 
aJWsto do ano passada. 

'"Mas eu acho que asso a1 não 
tem nada a ver com segurança na· 
Clonai São eqwpammtos comuns 
que não dewm nem ser manudos 
em suu.lo. t .mccessano fazer con
corretica. sun'', chz o senador Ro
meu Tuma IPFL·SP). 

Tuma e um dos prota!!'Ontstas do 
que esta sendo clwnado no Con· 
f.!I"OSSO de Operacão França. O se· 
nador relatou os doiS acordos fir 
mados entre o Brasil e o governo 
rrances que dtram ongem as com
pras sem conGomnaa da PF 

Tudo comefOU em 12 março do 
Jno passado. quando o prestdente 
da Franca. Jacaues Clurac. vtslla· 
u o Brasil Junto com o presadente 
Fernando Hennque Cardoso. as· 
.. mou do1s acdrdos de coooeracao 

Um dos acordos, o pnne~pal. 
preve • assttõnaa tecnológ~ca 
mutua entre rua! e França. Ate 
note não foi •provado pel<' Sena· 
do. O segundq acordo e espeafico 
para o rea~ento da PF e 
passou pelo 'Congresso em no
ftlllbrodo~pe··do. 
o patbleJof. i que o acordo 

aproftdo ata?a o 1:::::.da coou
nua a tramil&l" na -c que 

Dio pode=· formalmente. O gowano esse fuo e 
acelenlu as · cmo o go-
wmofrands-

A PF alep qoe siD nec"ános 
Ulftllimen._ DOI JIIOJe!OS 
J>E6-,0mez6mjt (pua reequipar a 
palfda oas&IRPo) e PJuma1ec 
(de~· do 6rJiio). "Se 
nio · · e.e-wauaru. a 
~F~ -_-·,~.~-
a.... . - -... _A...:'-"~-. 

dou so-nos. o Wldliltd 
depeade 116 ~ooaçlo da ána 
econÕO!ICa do gcmno ~ ralifi
caçio da Senado, poiS~ eo
diviclamemoeztemo. _.., 

A Folha apurou que a Fraoça 
tem mteresse nesse conttaiD para 
mantet alguma mfltlloaa na 
America Lallna em tamos tec:no
logtcos. Por 1110, olereceu conch
ções favoraftll paraopapmento. 

Embora o valor total seja de USS 
395,3 mjlbões, O g<lftfDO l"rancZs e 
o alemão finannuio llS'J& desse 
montante, o que resulta em USS 
454,6nulhões 

A chfereoça de USS 59,3 nülh~ 
sera enaegue em dmheuo para 
que a PF faça obras de mfra-esttu
tura no Brastl e posaa receber o 
matenal torneado pela Safretm. 

O prazo para pagamento e de 15 
anos Nos pnmeii"OS anca anos. o 
Brastl não preasara desembolsar 
nada Nos ulumos dez anos. serão 
rcnos pagamentos semestrli.s A 
Iaxa de 1uros a ser cobrada tam
bem sera r .... e deve ticar em 5.9% 
.1oano 
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DINHEIRO PÚBLICO 

LEI FOI RESPEITADA, 
DIZEM IRIS E CHELOTTI 

PARA EX-MINISTRO DA JUSTIÇA 
··poDE ATÉ TER HAVIDO ER..~O. 

MAS NÃO HOUVE MÁ-FE .. NO 
CONTRA TO COM A FRANÇA 

da Sucurul de lrasllla 

O ex-ministro da Justiça I ris Re
zende disse l Folha que ''pode a~ 
ter haYJdo erro, mas nio houve 
m•·Cé" na assinatura do contrato 
comercial entre o BnsD e a Fran~ 
para modemi2ar a PoUcla Federàl· 
brasileira. · 

lris afirmou que desconhece ha
ver erros nos contratos que assi· 
nou e que •• lei de licitações roi 
respc."ltada •• 

Sobre a natureza dos itens bsta
dos no contrato. o ex·ministro 
considera esse assunto de menor 
tmponlncta: "Nio devemos ficar 
aqua com questões pequena.. co
mo essa coasa de cordas". 

No anexo 2 do contrato, que hsta 
•• prnne1ro lote de malerial .1 ser 
rurnecido, a I1F pede~quatro rolos 
de curda com 100 metros cada, 
modelo Verdon, dilmetro 9 mill
metros• e •mto IIICOS para trans
pone de corda, tipo 'chflbag', cor 
preta, marca Rivory". 

Segundo lrtS. ele assmou o con
•rato nos últ1mos daas de sua pas
sagem pelo Mtnislfrio da lusllça 
p.ua '"não ser acusadn de relapso"', 
pms ""o r.ds lem lftlen:sse parque é 
um dmhcuu hdrato e o pagamento 
é a lnng,., prazo"' 

""l!.u não tenha u menor p~oblc
ma com esse contrato. Poo1ó falar 
abenomente elo IUIIDIO porque 
tudo l"ol"leito-de limÍia tnD--
rente•. d1sse o senadot. -

O atllal ministro da Justiça, Re
nan Calheiroa, preferiti nio sé ma· 
nif"es"'r sobre o IUIIDIO ontem. 
Pedtu um parecer para a ••-orla 
jurldica de sua pasta e s6 depob de 
receber o documento rm alguma 
declaração. 

Para o diretor da Policia Federal, 
Vicente Cheloll~ as regras de Uci
tação roram todas segutdas. 

"Nós tentamos nhter esse fome
amento de ou~ empresas em 
outras palses, mas ningu6m acei· 
tou nem linha condiçliel de razer o 
fmanciamento ol"erecido pela 
França",disse. 
Nlo bt docwnentaçlo IICibR es

saa CODSUltaa, porque teriam sido 
'"l'zada~demanein inrormal. 

Sobre haver tlens no contraio 
que aparentemente poderiam ser 
comprados de qualquer empresa 
-como binóculos e aparelhos de 
banbo-maria-,Chelottidtsseque 
1m a possibilidade de a PF vir a ad· 
n111r1r ieel'\ •••~ n ....... l 

"O contrato faz a hsta geral. ~ ... 
nós entendermos Que aiR:uma ca1-

sa merecida pela sõrrem1 pode ser 
eocontnda aqut, por um preço 
compellvel, vamos comprar aqui 
Podemos usar uma parle do dt· 
abeiro em despesas no BnsU", di• 
oclimorda PF. 

AHIDetes 
o problema todo, segundo au:

lotti, ~ que a PF nio tem rundos 
para raurcompras no Bnstl. 

"Se eu pudesse comprar alfine· 
la e boná nesse contraln. eu 
compraria. n 

Para o representante da Sorrenu 
no BnsU. Jacques llevalril, • •• 
leio brasileiras ronm resreitadas". 
o rato de um dos acordo• de Clk•· 

peraçio entre a Jlrança e u llraStl 
nio ter stdo ainda aprovado nln 
seria obstKulo pan que o amtra 
lo comercial Yigoruoe - "desclo 
que esse contraio e o de financia
mentopassempeloSenado". 

Dcvalelx acha q11e a aprcwaç~n 
ou nio do acordo de coopetaçiln 
depende de um "en1endime11tn 
politico dos senadores". r. 'I"• n 
rato de um acordo ler lranm•dn 
ma11 np1damente que o outro ··,: 
um problema da burocracia dn 
Congresso Nactanal". 
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'Venda é uma compensação' 

d• SucurAI ele 1•11• 

O contraiO fim1ado entre o Bra
Sil e a frBDÇ.O ii! uma compeusaçlo 
aos fra,...n=, que perderam a 
oportwüdade de WDCier equipa
mentos para o J>IOJeiO Sivam CSis
tcmadeVIgillnaada.Am•zAnia). 

Esse e o enundimeuto do sena
dor Gilbeno MII'IDda (PfL-AM), 
um dos nwores opoli!Oia da for-· 
ma como o govm10 fedcnl imple
mentou o Sivam,bá doisUlOS-

'Isoo a1 ii! ftrl!OIIhoso- Parece ser 
uma acomodação mremaaonal 
do Brasil com a Frallça", afirmDIL 

No SiYUD, um prGJe!O de RS 1,4 
bJihio, gaahou o coalrlltO a aor
te-amencaaa Raythecm. Até o fi-

nal do prDCieSSO, esta;a :.a.mb= 
qnplifinda per& fomecer OS eqw.
pameDIDS a -praa fraacesa 
'Ibomloa,~ foi pzeteâda-

'A difereap. ii! que _.. cuo " 
mwto pKil' Cio que ao Sivam. No, 
Smua &IDda houve tomada de 
preços. Agon, essa e1apa foaagao
rada e estiO compzaado mwta bu
gapap", ciqseosenador. 

No Siwm, o gowmo enYIDu car
tas-conVIte Pllll emball:adas ae 1.6: 
paases ~tando se !uma mte
resse no fornecuneato do mate
nal. A Raytheon, dos EUA, ÍOI 

coiWcieradaai!WS habihtada. 
"!! ewlente que. se até no Sivam 

b.ouw tomab de preços e pesqw
sa sobre empresas aaransadas. 
nesse caso aambem é preaso se· 

gwr o mesmo roteli'O"". daz. o sena
dor Romeu Tuma lPFL-SP).' 

Gilberto Maranda Já tomou pro
YJdenaas para mtermmper o 
prossegwmento do contralO entre 
o BraSil e a empresa francesa So
rrenu. Fez uma so"nraçio de m
lormaçlo na qual requer todos os 
documentos relerentes ao caso. 

De acordo com a Consatwcão. o 
Mmmeno da Jusuça e a Pobaa 
Federal tém 30 dlas para tomecer 
JS mzonnacoes 
~ hrand..a. 'arnbem sohatou J. m

lerrupçao do processo de aprova
.._ao do acordo de 'ooperaç.ão te(· 
nolo,uca enue o Brasil t a Fran ... .1 

\ SC"Ü ped1do. e da senado• a B.. m:
Ju. da Saha !PT·RIJ ~ •coroo ..e· 
• .1 • Ot.JO•l .1pen.1S no mes (fRJ 

Aprovação é ponto obscuro 

d.ISucunol cio •-

Entre oa aspectos linda 10111 ~
plicaçlo da "Operaçlo fr&DÇ&" 
estA o ÍiiiD de o~ NKID
nal ter 8piUYido apcau ma dos 
IICC)I"do& de c:oapcr çl" 11pnedgs 

pelos pzelideaiB feraaDdo Hen
rique (;arei-. e Jacqaesebizu. 
o.._.to aprando pelo Co.a

greuo e. ..... -'firo para • Polfaa 
Fedlnl•~· Eae docu
-CIIa~teoowro 
a:anla..-is .,..mco. e que ape
.,.. p...t CIICipenÇiD tecnoi6t!k" 
-dois palies -masque não 
lolapraad.. amda. 

Do ponto de VIII& fonaaa.. um 
-=c!':!" de coopmçãa ~
nal euue o BraSil e Dlllid'pa1s só 

pua. Yipnl' depau ele ........... 

:-~·.~..:: plb . dos daia países, 
·aAotem .... 

Ao 11111 ocardo que cha 
um OUUD .-. Dlo apzavado. o 
Coapeao CziDa uma simaçlo de
liaula. que 108 diripalles da Casa 
niosabemotomoiOlacioaar. 
o pzaid<laM do Caapesoo. se

Dador AofiiiiiO Carloo Maplhies 
(PFL-BA), ._. pzefenr esperar a 
public:«ç•o da reponasem p1111 se 
manifestar. 

O relator~ dois acordos no Se
nado, Romeu Tuma CPFL-SP), 
dJsse que aiO baYJ& aotadu a re
massão de um KOrdo p1111 o ouuo. 
o senador *ROI'8 se men•f'e:aa a fa-

..,.. de uma "aaálise nJaiS apro
fundada" do documento. 

O senador Gilberto Miranda 
!PFL-AMI conSidera que o Co.a
gresso votOu de forma apzasada o 
prunearoacordo. 

No seu requenmeaiD, Miranda 
esiDiuçou o coauuo. Entre oaaâl 
coasas.asenedorpedeo~~p~~~IC 

I) "'demoamar - -
acordos Ullei'D'OONU se aplica• 
1unchca e tect11C111De111e ao cuo 
•specifico dos oamlos bilatenu 
••sanados entre Brasil e FrPDça": 
~) "mrormar. apimente. ~ .... _. 

• losus!acae.brasaleua qu• 101 res
penãd.a. no caso em especo. pana 
1.1ue possa haw:r compra ..nma. 
"'-"m hc1tacao mternaaonaf ... IFR1 
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.... ---· 
~·-

...... • '!f:. '11• "7-o alo: 

PI'Oic :1 de Decr.ID ~ w- 1ZI, de 1117 
trr S7MI7,,.. can... da. O..,u~Ho~~t 

-·-----~... _. zn' o •• .....-

...___ ........ --~ ..-..---·-a--.......... 1 ·- - --.a. ...... ..... ..... . ---- .. .._..,._ 
---.....-.1··~..........,_ -- - ......u.a -,. ........... , ... 

.......ci.M trUI.DE tHI' 

---C'--.a. _____ ..,...,. _.,..__c_,_ 
_____ .. _&..-...... ______ _ 

----------·----c--· -·· _..,_ _______ _ ._., ________ ..._ __ , _____ _ ____ , __ ..__·=----
... _ . ~~-- .... 

--~ "'- __ ._ 

liiAii!IUl 
-Aesmo sem ... llbi acanSosesmr 
.aDIIIndo peiDCangNIIQ.ae-lllln&ma 
,.~lds---noa.go. 
oSSir'IOUUIIIm&i-MIDdl• 
'llftldlmenlo em can)UftiO mm o 
owmo trwds em .26 dtnawembiO de 

97No~~e:; 
.Jan..lliem! Chetitikiile ........... 

da-dofnlnça._,.,que 
o~IIAnlnam um can:raro ClaiHtUII 4111 , 
pnfomearnentod•equilparnemos---tr 
oitf •março ck! 98'" 

Entendaa•Operaçãn Franca 

c ... 
' • .. ....._.....,...._ ••• :~c;o'Wftl....,.._ ··-r-... - ...... 

c• ~ .__. ... .-aca .:raiCIII ... llor.l .I ••111:111 " III ~--

~ 

,__......_ .. ___ ,'NJ_ .. ~ .....,_...._,....... . ...__ ____ . .........., -I 

··~ .. 
r..b.&...:...: • .:.. 

inta'llaCICXIII' e -~&nlncara 
ma.sfaval'iM'IS,... ..... 
llltBIIaODIIIB.iQ • ··:~ 
blasiiPir•l!'fra~ ..... .:. 
Apesar de cru.r o.,..t,do 1tacardc. 
auto n•o lolo~~ 211 aarmou. 
rapu:lilMIIte no Congnsso e fi! 
.. proyaaa •m .24 de ncwemDrD de 97 
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DINHEIRO PUB~lCO-

POLÍOA ALEGA SEGURANÇA 
NACIONAL PARA NÃO FAZER 

CONCORRÊNCIA 

PF DISPENSA OUTRA LICITAÇÃO 
PARA PROJETO NA AMAZÔNIA 

FIIINANDO RODRIGUES 
•s·=-M+Irail .. 

AláD de UIÜiar - -,_ liabÇio para awupr.u .U 
USS 3!15,3 mjlh6el! em equipa• 

-- de:'IIDI& _.. flui-. 
--c! pn"'a"' .....-ça a.cio-
aai-, o"ilaftmo b1ui1eiro -
bmlesmc:oalnlallda -emp~e
sa ,_ coocorriDaa. por RS 19.9 
'"'"""' para geuadB" a .imtala
çiodos-..iL 

A eDI.J'I"P é. fonnelmente, uma 
madade sem filll IIKZIIIYDC a 
FUDdfç:iO Awh (Apliaço'ft de 
'fecnaioBíu Critlau). 

EaaeaaiD. ela~ lonaadapar ill
lepmt5 da Bica-~ 
acusada pelo TCU ('n:Jbwlal ele 
Conw da Umlo) de fTaudes con
tra a PlftMYnaL Por CODia disso, 
a Esca acabou seacla adufda elo 
ProJeto Slftm (Súlana ele \llgl· 
lincJadaAm•""'ia). 

Oticws elo Muusrmo ela .vro
nauua. .JeBW1c1o a FoJha apurou. 
mcenuvanm eallo fuDaolulnos 
da Esca a formar a Atech --que 
ho•e presta semços para o Sivam. 

Essa e ""'" das argunoentações 
da PF para contratar a· empresa. 
Os equJoamentos adqwnclmi da 
Fl3llç~ são para o Pró·Amazonla 

'pro1eto da poliàa para a reglão I e 
para o Promotee (que VIsa a liLIOr· 
mauzação do orgia). 

O S1vam t'bu1camente um siste
ma de radarn para monnorar a 
"!l'ão amazoruca. O Pró·Amazo. 
"'" e wna operaçio terrestre da PF 
que o complementa. 

\ Folha tew acesso ao contrato 
.lSSmado entre a Atech • a PF Re
\ervado. o 4-ocumemo rem .::1 pa
!tmas e mio deaxa: mwto daro 
~UaJs .serão os semcos prestados 
pela emcrrsa t por que custam ts· 
~~ \'a.ior Do rum ano de assessona 

\ ...l.s.usula 3 detemuna ~ue a 
:u~cn t'restr .lloeMcos esoecl.J.hZ.1· 
dos"' envofftDdo o •c~etalbamento 
dasespecdl~dos--re
laaon•dos a "releamiuaiQÇOn, 
~ lzUispOrtes. ROqW· 
~IOJisricaetreiauamto". 

A lllOSIIUic:Wuula laltadalbar 
um pouco 111 qae saiam- ser; 
'riças. Par 1aaapio, a Atecb. lerá 
deofu ·-"Uiálisepara.._ 
~e IIPJ'OftÇio da clocwDen
laÇio lftDb" dO marenal nceb•
do da. Flulça. O coutnro DiD es
pedfica C011110iao sem feito. 

A Atech qua!Mmae comprome~e 
.. claenvolm- "propamas aplica
fmls" {pte!gt- para computa· 
dois}. Ma -IIi clep!baDICftr.o 

sobre o grau de complezidw!e de 
tais programas. 

Uma elas panes nws cvidadmes 
elo amtraro é a que especüica o 
p«ÇÇ a aer pago pela PoUaa Fea
nl. Há uma chYisão dos RS 19,!1 
mtlh6es elllft as cliwnaa .... 
queserio executadas pelaAieeb. 

Apenas para fazer a •OipiUZ&
ção elas mformaç6es coletaclas", a 
Atech recebera 8% elo valor rotai 
elo CODtra10. Isso e Q eqwvoJente & 
RS l.S99.J60.00. A exemplo de 
clàusulas antenores, o contraiO 
não ezpbca o que sena essa .. orp
niZacão"' 

O mesmo valor sera pago pela PF 
a Atech para fazer a "analise das 
atnbwc6es e auVJdacles das 1111D· 
rwçoes congãJerrs .. _ 

Segundo a PF. esse upo de se"'· 
.;o e cons1aerado de alta espeaali• 
zacão Nenllum orgia elo gaoemp 
chspona de pesso.a.l para aecu
ta-io. Por c$Sa razão. o contrato 
pre\>e que J empresa rran.siira 
"gradauvamente .a ~quspr 1~cruca"' 
.la PF a tecnol021a utthzadd. 

Ha uma dau.Sula 'Cara a .:\oentua
hdade .!e os l~ meses do <onu·
nao 'iereo:n su1k1entes po1.ra essa 
lranster~ncn o .1corao pode ser 
prorroco~do rur · ;trazos ·~u:us c,o 

.~cU~o.L"'SIVO-. 
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-defalunmomDaãll. .,......,., . 
.. j;~~~ii~~~~~::;t~;lj'~·~du ~ 

c:alelildas• _, preço 
• • t!ie,RS 1591-JiiO,OO 

~f...:;::~~'fil. llilii'tc-.~:>'.!!!!lm?Fiii&::: :~: .. . .. ... ----·------· ---·-----· -------· _.._ __ ________ ..,__ 

---·--·-·· :====-------· -· .. ---·-· -··-------

I OCIIIIIniDentJ.,.Pf 
eaAted\101 

• 
-nodo em 31 de 
morta-A 
IOIJOIQge'll .... 

----·--~--~~------------_.-

Fon. teve acesso' 
uma m1nulil que 
cfepanse 
transformou no 
contrata 
prupnamll!'f11e, sem 
ailelaÇóes O valar do 
paq.amento total e 
de RS 19 992 000.00 

0------CID"I-IC.t __ .. , , . .,:,v --

--·-·~:;!-· 

1QJ 
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DINHEIRO PúBLICO 

Fundaç-ii.o·se-oríginou de reunião de 120 funciondrios 
da Esca, que apresentou certidão falsa em licitação 

Empresa excluída do 
Sivam é base da Atech 

UIIZ--CQIIOWIO ................. 
a..-DI'!D·-··...., .:tpl P' • T I I'M 
~IAioclall_""" __ ----·---- .... ·-~=·~::~ ... -··uqiiO-Jo5i-
-~·~· .• · l )._..._cloiiUI.A ....,..., __ • oM· ... ,... __ ..,__ 
iai!Ode-clots.•-.. 

........ I ..... 

....... ·:q , ........ ___ CiltloiiD......,. 
ckDIIàDC'rSd ..... -.... -.... CIIIIIa.,Rd" m J!al:ld ·--·'-.... -. 

A4p0a.portioaolllaa...-a ,_,. __ Car-

Jol "·pRt·· (PFlJJA). fiCDD --... · ...... -·-c & .....,._ Ja ...... .tanU'G&II· 
--199Z.dals--·---·-ACMps-..a-doiie-_..,..,._oSmat."Os 
4oo DI cpw eiWADio ...... 
llltdo IIIOSU'ISII. IIID& reJado ... 
ma da E&~ com al&fthecm.OqM 
para .IIWB ~ uaoraf"'. JasM o ...... dor•-.o_.....l'ftMa. 
doH=nq.. c...~ooo.....-ad
DUWI qat t Ex.; a. unu: empna ·-do pnli>leao&s" -C~ qUI' O IMO aio cra 
IDOClWipuaprnro:,IVUL 

LJquluidtdn 
'4 pntiCL. ~ Aledl ~ umt. Etca 

:ansouda. Sn.apenn~encltf&Mo 
oe:urrvo. .:a cnp: LbtR i.ucwo 
fMasiH :..~&a. -e O mctaiO que, MI 
'úa.ratcaáoftU,~ 

- -l'<iltoiW de c ..... 
dl.l.t'nlio 

.nvnuprsdo o ~vam u rC\.." 
ptOduZJ.v. m.arono t..rwn.tdo Ptio 
nul'UI1 r o MkrDir \iÀU1} mottnn 
.N~~Wod\l~ .. ~d.a .. ocnr" 
... u >~lk \'kOitw\1" (:.,.z -.uol t:t 
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OUTRO LADO 

Foi recomendação, diz Iris 
da Sucursal de Brasllla 

A Secretaria de Assuntos Es
. tratégicos e o Ministério da Ae
~Í'onáutica solicitaram aos en-
1. volvidos na negociação dos 
: projetas de modernização da 
. PoUcia Federal que inçlufssem 
.a Fundação Atech como em
• 'presa r~PQnsável pela asse~~~o
~ riatbica. 

I
.~ ~.!nfnrm,ção é do sena-
4.Pr {rlf':~de (PMD~-GO), 
gue era muustro da )usuça em 

I 
d~ Pwço, quando foi assi

ado·o contrato entre a PF e a 
~-O Ministério da Justiça 
õ3ri\orespon~vel pela PF. 

~<:' •eomo' ministro, eu receb~ 
~-~ dãSAE e da Aeron4uti~ 

I
. ~~e_pdando .. \IID : entrosf#. 

e a tamento dessa 

•t;~!!'rdlsselrisi~· ' ci\;'Tfl:turu ., ~~ ., 
~olllO a Atech aSsumiúmtira!Í\ 
~~:~Çlc:r_~ Esca",'lsso ~-:. 
it;J;élil teve C!e acontecer com o 

~
Amazônia, da PF. "Pois'o 

" ró-Amazónia é complemen-
~ aoSivam",af1rmou. 
::• Segundo o diretor da Polrcia 

Federal, Vicente Chelotti, "a 
PF tem alguns engenheiros, 
mas não com a capacidade da 

Ãtech". Chelotti re~ete o mes
mo argumento do ex-ministro: 
"Além do mais, a Atech iá está 
noSivam" . 

Em resumo, a contratação 
sem licitação da Atech, segun· 
do o governo, ocorreu porque 
a empresa seria a única com 
conhecimento técnico no pais 
para desempenhar a assessoria 
solicitada pela PF. 

Há também o fato de o proje
to ser descrito_.Fomo "ineren
te" ii. segurança nacional, o que 
dispensa a concorrência. 

Outra razão para a contrata
ção da Atech é que o dinheiro 
para o pagamento dessa em
~ está previsto no contrato 
lin.Juldo entre a PF e o governo 
jancês. O contrato prevê com
pra~ no valor de até US$ 395,3 
inilh6es. Mas a França se com
promete a financiar 115'111 desse 
total, ou USS 454,6 milhões. 

Ou seja, a PP usará US$ 395,3 
milhões para pagar os mate
riais que comprar e ainda fica
rá com mais US$ 59,3 milhões. . 

Esse valor financiado a mais 
pelos franceses será usado par
cialmente para o pagamento 
dos RS 19,9 milhões da Atech. 
IFRJ 
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•nlt!maaanaos, respellldas os 
leg1Sioçii!5 brasliemle tnncesa• 
Apo511 de atar o arugo 9, do 1• aaxdo. • 
que niD fo1 aprawdo.o 2•tmnllou 
raoldamenlt! no CongiOSSO e lo• 
aprovodo em 24 de """"mbro d• 97 

plibi'ICII 
c:onchç(les de 
· aFaffaa 

~emll.~,e~d~·~~·~ 
envo1.,da. e assu 

d15Pensar1a a hciUicao 

ABRIL DE 1998 

do 
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DINHEIRO PÚBLICO 
GOVERNO BRASILEIRO ASSINOU ACORDO 

COMERCIAL SEM LICITAÇÃO PARA COMPRA 
DE US$395 MIL EM EQUIPAMENTOS PARA 

A POLÍCIA FEDERAL 

ESTATAL FRANCESA 
CONFIRMA CONTRA TO 

COMAPF 

U presh.lente d.J estatal francesa 
S~tfrem1, Henr1 Hurand, c.onfir
mou i\ Folha o contrato en1re sua 
elnpresa e o Mnnslérlo da Jusuça 
Lro~slle1ro para fornecimento de 
eqmpamentos à l'ollc•• Federal 

llurand, no enlanro. não quas 
'-pmentar o ÍdiO de o comrato 
-que ('reVI! gaslos pela I'F de alé 
lJSS 395,29- ler s1do reahudo 
sem hcuaçio, Lomo revelou a Fo
lha •n1enn1em. "Quem pode res
pnn.Jer sobre Isso é o próprio mi
msl~no'', d1sse 

Segundo ele, o acordo assmado 
no d1a 31 de março preVIa que a 
Prança •Judasse a PF a se equ•par. 
v•s•n.Jo, por exemplo, à pro<eçio 
das fronteiras 

<ls l''J••rpo~mcnlos d.Jqu•rtd,h !loão 
J'dra u l'•ó-An1a:l'oma (proJeto d• 
policia para a reg1ão) e para o Pro
molec (que VISa a mformauzaçio 
<.lnórgãol 

tnrre outros Itens. a Sofrem1 en· 
VIS ra ao Brasil 6 hehcóple'"'lS, 240 
calculadoras elelrl>mcas e 8 óculos 
'"para pára-qued•smo.corpreta•. 

A Scfremi é uma empr:sa vincu
lada ao Ministéno do lntenor 
francês. Func1ona como um anter
med•ador. ela realiza operações de 
venda de equ1pamenros e tecuolo
g•a franceses a outros palse._ 

Em alguns casos, também nrso
c•a produtos de outros pafses eu
ropeus. Para a PF, por exemplo, 
serão comprados equipamentos 
das alemis Dasa (grupo Daim
ler-Benz) eS1emens, entre outra._ 

Entre as empresas francesas que 
vlo partiCipar do negócio com a 
PJ'. cstd o1 Thomson, p1gante do ra
mo de equ1pamemos de defesa 
que foi a pnncipal derrotada na h
atação do proJeto Sivam (Sistema 
de Vigillncta da Amazônia) -
, •ncida 1"'1& Raytheon,dos EUA. 
A•Tho~r.oon, aliás, é acioniSIO da 

So&emi, junto com outras empre
sas privadas. Mas o acion11ta ma
joritirio lo gowmo trances. 

M empresas que participam do 
controle acionáno da Sofrem1, em 
geral, já tnbalham com o Ministé
no do lntenor e tem Interesse em 
paitlcipar de negócios similares 
no ezterior. 

Na França, o Ministério do lnle
rior cuida dos aAUnlos de leflll· 

rança. Interna do pois, como o 
controle de imip-açlo e a proteção 
dadrontciras. 

Por isso, o gowmo francla cuida 
da compra dos equtpamentos da 
policia e dos bombeiros, por 
exemplo 

Entenda ocaso 

Em março de 97, os governos 
brasileiro e frances asstnaram do1s 
acordos de cooperação. Um deles, 
aprovado no Congresso, PRYI• o 
~reaparelbamento" da PF.• 

Em 31 de março, dois dias antes 
de deizar o cargo, o entio minis
tro da Justiça, Iria llezende 
(PMDB-GO), testemunhou assi
natura ~ contrato entre Hurand, 
pela Sofremi, e o diretor da PF, Vi
c:enteChelotti. 

Segundo lris, o Ministério da 
Justiça concluiu que essa compra 
dispensaria a concorrmcta públi
ca pofC!ue s6 a Sofremi lena con
diç6es de fornecer o equipamento. 
Além disso, • segurança nactonal 
estaria envolYJdL 

Cholottl tamb~m usou a argu
mentaçio de que se tratava de um 
assunto de segurança nacaonal 
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O SR. PRESIDENtE (Geraldo Melo) - O nt
quarimanto lido sará po lbllcado a votac1o oporiUna· 
mana 

Sabia • n-. raquamiiii1IOB que II8IID Idas -. 
Sr. 1° SacniiMD em -cbo. SaBiDo Nllbar .lllnlclr. 

SAo-lidas 08 seguira.: 

REQUEAIIIENTO 1111110, DI1-

Senhor P-.clanle, 
Nas lannos do art. 50 da Conalilull;lo F..., 

e do art. 216 do RagiiiWliO lntemo do Senado F-. 
ral, l'8qUIIIIO sepun solicitadas ao Exm" Senhor Ml
lllllbo de ~ da .lul*çe. Dr. Ranan Cahlrae, • 
1111omaç6es abeDcD ralaclonadas· 

1. Cdput infegral do contrato Plll8 &qUI8Çio de 
eqwpernentos, calabrado com a França com b.a 
no Acordo de Coopen1ção para a Modenzaçlo a 
Reaparalhamento do Departamento de Pollca Fec»
ral, COI olw:ldo como PIÕ-Amaz61118: 

2. Aalaçlo doa equpamentos e produtos q,.e 
llllllo 8M1IIo adqiNidoa alriiVés daquele lnstru.,...., 
-matual, comoa ~ valo188: 

3. Nome do 1eeponsával pelo g&nlllCIIIn1ld) 
do COI di ato. 

Jo llllca;I.J 

O ~nle raquerinalto de •nlonnaçlles ob!l
liva melhor subaidlat a anallisa do Senado Fedarlll 
ao PIOJIIIO de o-ato l..egiSiabVo n" 131, de 1997 (P" 
fi13lfl1, na CAmara doa Deputados), que aprova •O 

11111to do Acordo de P81C11na e de Cooparaçio em 
Maléla de Segurança Pílbllca celabnldo entra Bra$11 
e França a 12 de maço de 1997. 

Oa acla.-.lentos ora sollcdados possblila· 
IIII ao Senado Fedenll um COI•'Ieamento - dela· 
lhado das llanaar;ilea decorranles desse acordo 

Sala das Saaailes, 26 de abnl de 1996. - 88-
nador,.._-r.-, 

(À ...... ,.,. dei io) 

REQUEIUIIENTO ffi2B1, DE 1111 

SanharP.....,., 
RequeiiO, 1108 lennoa doa arbgo8 50, § 2" da 

Conalllulçlo Fedellll, e 216 do Regllnanto lnlllrno do 
Senado Fedlnl, 88J11111 iiObcil&dou ao MHWiéno da 
o\aroiWullca, - 88gUinlas llllonnaQIIes: 

1) Cópia doa A1oa Conabubvos da Fundaçllo 
Apkaç llea de Tacnolagte• Criticas- ATECH; 

2) Cópia doa documenlo& que ••lllwaram a 
niJRIIICIBI8m...,.d. da po 1 i ;to da aavços técniCO aspea ..... 
.-los dll ATECH ao DPF, qualllicandcHI como da 
"lllllólla aapac~IQ" por ha- "IIIVIIIbilidade da 

~·. COIIfol• ee dlaplle o art. 25 e-._, 
da Lei rf' 8.6661"'..3; 

3) Dlomonetlar, por c:ópla doc:unaf81, quu os 
- polbiiCIOI que ~ Mrvtqoe italllaaa •· 
,..1 !t:sdoa da ATECH, por ,.a da r11si lnaa da 
lnllllglblllda, IIBI*iflcMdo qunll OS MMvoa -
auiMaa e MUR ~ !n90R: 

4) ~ dor ....... que nubii!IIN hlarar
qulcaiMnte, r ATEC, ao P•ldlnln da ÇCSIVAM; 
I)QlPndo~rf'1~. 
~ l CCSIVAM pelei DapariBmnniD da 
Palfola Federal. 

Sair w s-Oaa. 28 c1a abrtl c1a 1•.- sa
MIIor a-.o Mlrllllla. 

LEG/SLAçAO CtTADA 

LEI N" 8.1188, DE 21 DE JUNHO DE 1883 

Regulai••• .. o M. :n, lnclao XXI, dr 
Collalllui910 1'1 darei, lnalllull •
pan licita VIl e -illeliOR da Ailm•ll I • 
9IO Pl1bllce 8 illl OUirU pnMdl• 11 I 

Art. 25. ~ IIIUJIIIval a licdaQio ql&ldo llouwr 
inNbllldade de compeliçio, em especai: 

I- para &qiiiSIÇão de matanaJs, ~ 
ou glne101 que só possam aer lomecidos 1101 produ
tor, empniS8 ou rapo -ntaniB corneiCial excluiMl, 
vedada a prafarãiiCI& de marca, devendo a COII4II~ 
vaç1o de exclUSIVIdade sar falia atrava de a1e&'8'lo 
fomacldo paio 6rgio da ragist10 do conlén:lo do 5ocal 
em que se niiiiiZ&nll a licdaçAo ou a obla ou o HIVI-
90 paio Sindato, Federação ou Conladeraçllo Pa-
510n81, ou &lnda. pelas enlidadas eqwveJanlaa: 

11 - para a COI1inllal;lo de servçoa lllblcticnhC08..,. 
enumarados no art. 13 deaiB lai, de l'l8lUIUP angu
lar, com proiiSSIONIIS ou .....,reeas da no56ria aape
ciahzaçio vedada a lri8XIgibilidad para aavços de 
ptHicldade e dMIIgaçAD; 

III - pal8 COIIb&i&Çio de pcolillaional da ~ 
quer aetor artisbco, d1-ii!8 ou atravta de am
pl886no exciUBIVO, deade que CCOISIIglado pela crli
C8 eapecalizada ou pela ophlillo pública. 

§ 1" Considenl-ea de nol6ria wpacialimplo o 
prallasional OU empraaa CUJO COI ocaito no campo de 
- 418paC1111dade, deoomlnle de danmpenho..,... 
rior, -idos, experiênclee, .,.,.,. ......,, OllJIUIIZII!IIo 
~. &qlllpe~OUilaCidiOR '8ql"'loa 
•alecuaclos com suw Bilvldadas, pennlia l'llanr que o 
88U lnibanho é BSII ncia5 8 lildiacuiMIIman O -
ailaqll&r!o à plena Siiilllação do coqato do COIIIialo. 

§ 2" Na lllpólaaa deat8 alllgO e em qoalqi..
doa - de d_..a, se cornpiOVado auparlalin· 
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mento, respondem solldanamente pelo dano causa
do à Fazenda PúbliCa o fornecedor ou o prestador 
de SIIMÇ06 e o agente públiCo responsável, sem 
preJuízo dt! oytras sa1190&s legaos caboveos 

(A Mesa para deciSão.) 

REQUERIMENTO N" 2&2, DE 1998 

Senhor Prasldenta, 
Requeoro, nos termos dos artigos 50, § 2" da 

CanstiiUJção Federal. e 216 do Regomento Interno do 
Senado Federal, S8J8n1 soliCitadaS ao M.,ISiéno da 
JustJça. es seguorúB mlormações, sUSCitadas no ãmbo· 
to do "Cantrato de Prestação de Servoços. com fomeco
manlo de equopameo dos, matenaos e peças de reposo
ção, celebradas enha a Unliio Federal, por ontemoedoo 
do Departamento de PoliCia Federal - DPF, e a Soc:oe
té F111nÇ81S8 d'Elcpoltabon de Matenels, Systàmes et 
SaMCeS - SOFREMI du Moi"'ISSI!I8 de L'lnténeur. 

1) Cópia ll'llegral do Processo de Dospensa de 
L.icltaçAo n' sln"'DPF; 

C6poa onlaglal do processo admmiSIJabvo, Proto
colo n' 08200.006372198-19, de 23 de msoço de 1998; 

3) lnlonnar quais são os bancos estrangeoros 
que foiTI'IIUAo um oonsórclo obJebvando a concessão 
- "Créditos ao Comprador" e dos "Empréstimos", 
citados na Cláusula Cuonto do Contrato referenciado; 

4) Informar, pormenonzadamente, quaos são os 
cnténos usados pela SOFREMI para ondiCBr à DPF 
as "preços compativas com pmdutos ou siStemas 
SUT'IIaras dosponlveos no meroado ontemacoonal"; 

5) •lluiooa JUR1o com a "'ssa de~ ma
llll&s. servças e peças da •et• eção•, 1101aii81Eda ro •Arfe
m 11 - Pohaai.Jsla de Eo ICUII& da Especilà:a- Fomact
nwm lricial", quas são os s 11 o as snEras. seus fome. 
cecloras e J11119CS especlicos, com IIISias à sua COIJ1lSI8" 
ção e IU14Jiii&IIO do 1JJ1! dispõe O Pamgrafo Segundo 
da Cléo ... a Sl!tina, do~ láaaoaalii, 

6) Cópia da "anaalse de damallda e pnonzação 
de eleudimento". do Panlcer Técnco, mancoonado no 
Parágrafo Pnmaro desla Clliusula", de acordo como 
naociouado ra Clolusula Sélma, do Contrato reler
ancata, tendo CCIIIID abJato, o AniiiiD 11- Primaua JSa 
da Eo ICorTIIIIoda E&pecftica - Fomacimento IniCial. 

7) Cópia das !aturas "pro-forma", de acordo 
com o disposto no "Parágrafo Quarto" da Cláusula 
Sétima do Contrato refareriCIBdo, que serão emdldas 
pela Sofremo, atendando aa que dospõe o Anexo 11 -
Pnme~ra Llsla de Encomat Ida EspecifiCa - Fomeco
mento IniCial. 

8) Informar quaos os cnténos. tecniCOS. tecnoló
giCOS ou legaiS que embasaram a Sofremo e DPF 

para aceitarem os tennos do dosposto no Parágrafo 
Sexto da Clausula Setoma do Contrato 18ferencoado, 

9) Porque os "bens" COI'1Siarús da falura "pró-for
-ma", daveoão ser 'autonmdos a serem pradlozxtas?"; 

1 O) Todos os bens constantes do Anexo 11 -
Pnmeora LISta de Encomenda EspacifiCB - Fomea
mento IniCial serão pmctuzldos "espacdiCBmente" ou 
especoalmente" para a DPF? 

11 I Cópoa dos Cnténos Geraos para Anélose e 
Avaloação da Proposta Técnoca, menCIOnada na 
Cláusula Décima Saxta - Peças deste Contrato"; 

12) Cópoa das "Instruções EspecifiCas para a 
Apresentação das Propostas TacniCBs, Comeraal e 
de Fonancoamento", mencoonada na "Cláusula Déco
ma Sexta-Peças deste Contrato": 

13) Cópoa do "Escopo do Fomacomento IniCial", 
mencoonado na "Clausula Décoma Sexta - Peças 
deste Contrato", 

14} Cópoa do "Tenno Adrtovo" mencoonado na 
"Cláusula Décima Sébma -Defonoções Contratuas", 
ondocando todos os rtens de •a• até •n•, refencoados; 

15) Cópoa da publocação, no Dl6rlo Ollclal da 
União, ds Rallficação da Dispensa de I ntaç!io para o 
Contrato de Presta;>-oes de SeMÇOS, com foni8Cii16r 

to de equopamentos, matenaos e peças de 18Pl61Ção. 
celebrados em 31 de maoço de 1998, pela União rep
rasantada pelo Depal1amento de Policia Federal e a 
Sofrem - SoCiedade Francesa de ExpOi1ação de Ma
tenaos, SIStemas e SeMÇOS. em obedoêncla ao dispos
to no Art. 26 da Leo n" 8 666. de 21 de ]UIIho de 19!1:? 

-16} Cópoa da publocação, no Dl&lirlo Qfi(. 

Unoão, da Ratrfocação da Dospensa da ln&XiQibollw~~
para a Contratação dos SeMÇos TécniCOS Especoah
zados da Fundação Aplocações de Tecnologoas Crl
beas - A TECH, em obedoêncoa ao dosposto no art. 26 
da Leo n• 8 666, de 21 de JUnho de 1993. 

Sala das Sessões em 28 de abril de 1998.
Senador Gilberto Mlnlnda. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N" 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 

Ragu .......... o art. :rT, lnc:lso XXI, da 
Cons11tu1ç1o Fedenll, lnatllul ro10111- para 
llcll8ções e contratos ela Aclm~labaçio 
Pilbllca e illli OUiraa providinclu-

Art. 26 As dospensas preViStas nos oncosos III a 
XV do an. 24, as srtuaç6es de onexogobilldade refen
das no art. 25. recessansmente IUstdocadas, e a re
tardamento prevosto no tonal do § 2" do 811. a• desta 
lao deverão ser comuniCBdos dentro de 3 (três) doas 
à autondade supenor para rabfiCBção e publocação 
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na mpransa ofocllll no prazo de 5 (conco) doas, como 
condiÇão de efiCBCIB dos BIOS 

Paragrafo úniCo O puxasse de dospensa, de 
1negibilldede ou de 181ardamento, pllll(lllltl nesta altl
go, selá 1ns11Uido, no que coub&r, oom os segu1ntea 
elementos 

I - caractenzaçio da sitUação emagemciBI ou 
catanutosa que (IISblique a diS(IIII1SB, quando for o 
CIUIO, 

11 - razão da aecolha do fomecedor ou execu
tante; 

III - JUstilicabva do praço 
ooooooooooo ooo oo •• oooooooooo oo ooo oo oooooooaoooo oo ooo oooooooooooooo 

(A Mesa para rlflt:rdo J 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os ,._ 

quenmantos lidos sarão despachados à Masa para 
decisão. nos tennos do II'ICISo III do art 216 do Regi• 
IIWIIolntemo. 

O SR. PRESIDENTE (Genlldo Melo) - A PI'BIII· 
dlnca recebeu a ManRgem n" 138, de 1998 (n" 
473198, na o,;g&m), de 23 do corrente, pala qual o 
Sanhor PI8Sidarle da R8(lltica. nos 1annos do 1111. 
52, InCISO V da Conatltução Fedalal, solocila 1111111 BIIII>
IIZIKia a conlralaçio da aperaçio da cládllo -11101 
no valor aquMIIanla a alá setenta e quatro mlhilal 
da dólares IIOitiHimencano, da pnnapal, jUniD ao 
BIBZIII8n Amancan Merchant Bank. destinada ao fi. 
I'IIIIICiamllnto do Programa de Reaparalhamanto da 
Mannha, a ser 8JI8CUiado palo MlniSiéno da Manilha.. 

A rnaténa VBI à ComiSSão de Assuntos Econllo
mocos. 

O SR. PRESIDENTE (Gefaldo Melo) - Encen
rou-se ontem o prazo para apresentação de a.._ 
das ao Pnl(lllo de Rasoluçlo n• 36. de 1998, qua m.t 
- a elevação tamporána do bnute da end~ 
manto da Petrólao Brasileiro SA - Pebobrás, ...... 
que possa contratar operação da crédito -mo. no 
valor total, em - (BPOI\eses, até o aquiVIIIenta a 
duzentos e -e um milhiles, dazesseta mi, du· 
zeniDs e VInte e 01111 dólares norte--amencanos e no
VWda e anco «*118Vos, JUnto ao The Export-1~ 
Bank ol Jepan- EXIMBANK. 

Ao prqato nlo foram oleiiiCidas -.tas. 
A maléna enconba .... em rag1me de urgêi'ICIB 

• --da Onlam do Ola da presente .-são. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Prael

d6ncoa comunoca ao Plen6no que ..,..beu padlllo dia 
pRIIIOgaÇão da lança concedida. por II1CibVo dia 
doença, ao Senador Ale>randnt Costa. por,.. -.. 
to e 01tan1a diBS, a pemr do diB 2 da 1111110 piÚICIIIIO. 

O ralando padlllo fOI formulado nos tannoa do 
.., lNIID no ert 43, inCiso 1. do Regmento Infamo. 

Pebs naiUreza do requenmento, Sllbl-.o l 
apniCIIIÇãGI do Ptenano. 

Os Sra Senadoras que aprovam a cone ualo 
da ,_.. I1C811ÇB queuam penna,_r Mllbldoa. 
(Pausa.) 

Aprovada. 
Fica concedida a prorrogação da licança por 

nas cento e oitanla dias ao Senador Alltxandnt 
Coala, pannanecendo em 1"1n:lcio no Senado o 
-.. auplenta, Senador Bailo Parga. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - P-· 
~ • lista de ora'*'-. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ron-. 
Tuma. por cassio do Senador Jelle.aon .,._, 

O SR. ROMEU TUIIIA (PLF - SP. PIIIIIIIIICIB o 
eegulllle diSCUISO.) - Sr. Pnllldanla, &-a. a Snl. S. 
nadaras, no último da 19 t1anscom1u a dala cledlca
da ao Exén:do bralllei10. É importanle que __ ,_ 
CIBII'IDII tal lato ,.... casa pa~a lembrar, 111i!Cipal
menta. que nossas FOIÇIIS ArniBdu do a Mlliple 
...ao o povo em armes com o único objetivo da -. 
fender a Pilr1a e p!otager -. 1natltulç6ea. O.V. 
,_ lamb~ar tamllém que, asaim como dilltrllul a 
eiWgia popular entra .,....oçllee e precelloe demo
C16Iico&, a Conslltuçio --. o trtp6 tomiBdo 
pela Mannha, pala Ellén:ilo e pala Aeftln6ullce -
_,_ _. daiiiiiiBdo a nmariellzar -
a agia para, se necani"ID for, "'11811ir pelas amas 
que dlep *( 1.1ee -*iluCionals 8BJ11111 aftcwilllidu ou 
tran&formedas em mana ~ ou latia 111011a. 

Por COII8aqQêrll;la lUdo o que diga ........, .. 
-- Forças Armadas ..... ~ lgado. 
VII(IIICia • - garanbas do Ealado clernocnlllco da di-
11111D. Numa VISio mais ampla, lllllá dl-..nle liga
do • a• !Inca da própria Nação blasilelnL Aallm, 
lUdo que d19B raspaiiD as noeaas Forças Annadaa 
,_o noseo cannho e o noeso 1eapeito. 

NAo baal cem llliB ll&jM:ID8 trai•-1C8111Cidelllln-IIIB 
o lnlnacUniO do Dia do Elllén*l 81 , I o 111mB Cl(llftl
na • ouns COI&dalaçiies IICble a..,...., qua...,. 
ca llllau a wn d&1&1am em pol de algo que..,._ 
qua benelfcio plillll a pop.....,, .. -••do« na. 
IIUI&b dlt JBI $'810, camD nD8 ............. ... 
..,....._ 88JIIIau&iCbi'IB a '? aa rnWe c cJ •r-
talóglca nDB II1CDeB mais ' i 4 8 I &ii+ 6 

a-a açudes. .. -w dlludliG&»». faro• 
~ benagae, poços •r' -. OUbalobla.ciwll 
nlo bam ..... pala Ellglill ..... de CcnllnlçiD do 
~ l'l8llla Bnlllil ,....,..? É de,_._ a 0111111, 
S.IBdor Nay SI ..._ auan- ll'8ié lee não fD11m 
.,, -w paiD - do Elllén:llo a legiiea qua • lllma-
18111 Wlla._ deVIdo ao enmata dia 11181 a 11 cmlll-
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taatas e ao anap10 da let, como es1á acontecendo, 
por exemplo, em Parauapebas, no Pará? 

No Aro de Jane11o, Cidade pela qual V. Ex" ma
nifesta o seu amor, também nesta momento, a tropa 
do Exéi'CIIO perbclpa da outro bpo de combata: cin
qQenta sargenloe. sob o comando de oficiais, onen
tam deis md soldadoe, chamados a lutar contra a 
epldema da dengue, que começa a PIQduzir moitas. 
Para ISSO, recaberam -1namentos sobra a molés
ba e o rnosqutto transmissor. Cabe-ll.s ldenbfr:ar 
doentes, encarnnhá-los aos postos de Slll)de, dee
cobnr a presença do mosquitO, de suas larVas a el.
llllnar bus focos de transm1ssão. 

HISIOncamenta, as comemorações do 018 do 
Exén:ito têm raízes na VItória dos luSIHxasdENrOS, há 
350 aoos, sobre os IIIVIISONS holandeses. conside
rados uma das mBIS eflclantes ICHÇBs cornbatantes 
da Europa à época. À 19 da abnl de 1648, a 1• Bata
lha de Guararapes selou a sorta dos 1nvasores, crista
bando o seu decllroo rnillar, que aa ..,. ... três anos 
-· no canfrorlo do Monta das TabOcas. No ano se
gUnle -1649 -, a 2" Batat1a de Guararapes assma1ou 
a VItória da causa da lnsurraçlo Pemambucana, con
solidada com a acpulsln dos holandeses am 1654 

O srgnilicado de Guararapes extrapola o cam
po militar Brancos. negros e lnd1011 unnrn-se para 
delelldel os -. valores. seus IdeaiS e sua tana, re
lorçando a arnélgarna de raças que, já enlio, aliCer
çava a IIOCIBCiade brasileira. Personagens como Ge
neral Francosco Benato da Menezes, JoiO Feman
des VIBIIB, André Vldal de NegretrOS, Sargento-mor 
(ou Major) Ant6ruo Dias Cardoso, Hennque Das, Fe&
pe Canurio e Malias de Albuquerque, além de cente
nas de heróiS llnC!nmas, Iriam marcar a nossa H"ISióna 
com atos épicos e transformararn. em estaoo da na
coanalldade. O Exércllo BIBSIIaro é hardeoro deasa li
bra e dessa delamlnação, na ......... do &albii&IID na
- que aa apoderou da nossa genta em GUBIBlB
pes. Com sua COilljloeçio ITIIBCiglln8da, inlenso ao elt
bSmo a 1rrune ao aspfnto de casta, rallata as Clllllde
rislicas da popllaçio bra&llara. Dai cim"-ae com Jusb-
911 que nada rr.. é do qua o nosso povo em annas. 

Sr. P...:lanl8, Sr's a Srs. Sanadoras, rnarace 
aar raproclmdo, pelo menos am parta, o qua consta 
de um lindo oliclaJ elaborado recenternanta pelo W. 
niBiéno do Exérato, poiS lllrllabza, com muda pro
pnadade, o qua pensa o 11111dar dessa Arma sobra oa 
fundarnantos de sua missão. Diz o taxto: 

A rmsslo do ExércitO brasdalro funda
menta-lia arn suas tradiÇOas e vocações, de
finidas e consolidadas ao longo do procasso 
haóiiC0-9•nl da Nação. Tradições de bravu-

ra. sacn11co. despreandmanlo e ,..,. -=eçlio 
para CCllqUISiar e garantir a sobanna. a uni
dade e a ntagração- e a paz IIOCIIII. 

TradiÇOas de culto e raspato à P61na, 
aos seus slrmolos, aos chefes 11111itara& do 
pa•s•do. aos heróis I'IIICIOIIBII e 1106 mo
rnamoa IDióricos ela loi11...., e -.:~pa
çio de afirmação da Nação braalaira. 

Vocação demociábca, deconanta de 
sólida formaçio, com base oos ldaeia de 1-
bardade e cflgflidade da pessoa humana e 
rapulsa aos extram~Smoa, às idacolcl gies e 
aos rag1mes alll0$rilicos de qumaquer on
gens e rnabZes. A vocação demociábca do 
Exército é relorçacla. por reprasentaram 
seus membros um lodo hornogêt 180, sem se 
constitui! em casta llllldar, ~por bra
sileiros oriundos de diferentes etni8S, clas-
ses SOCIIIS e aados Mlig -· pala ~g~pttectp 
da~ de._, à caneira,.... a 
por sua fir1eltlerie at COiipa id&O parnawna 
com a libaldede e com a dlli1 ma:aa. 

Vocaçiio de soldanedada, ~ 
"'bnnllldo na · · • naa ils pop 11aQ1'- -
C8181•. em eapeaal àqu I sl!..tpe ra nt

IIIÕBS 1111118 ~ do tanil6rlo r-1111, 
bem camo em '*açio de c:alarndade plblca. 

Vocaçio para sensllillzar- e llinlonl
zar- com as maiS legllmas IISplrações na
CIOIIIIIS, mantendo-se mune e deeviiiCUiado 
da 11111uênaa de qualquer orgenizaç6o polftt. 
co-pal'bdána por se colocar aama de -.. 
tuais disputas entra grupos IIOCIIIis, econ6-
IIIIC08 e pollticoa, caractarizando.se por uma 
lrajetória da etuaçllo onentada por IIUil dasti
nação profissional e COIIIjHOO llllida amnenle 
com os llllateisas a asptraç6es Vll!!is da so
ciedade biBII!IeiiB. 

VocaçiO de respetlo, arnzada, aoidll
nedede e cooperação com as c1emats For-
9111 Annadas e com as de outros pelsas. 

A Constilutçio Federal, as 11118 dllcoll8n
tas e as ditablziis do Presidenta da Reptlhka, 
Comandaria supremo dee FOIÇII8 Annadllll, 
dafitan as ar;ões a nlllizer, para o -.... 
maniD da rria&iio canstiluctanlll do Eácllo. 

Srls. e Srs. Sa 181bes. em llldos os mcllell e 11011 
IIIIIIB clversoa selllnltl da ahaçio. faz- anir 11 pnt

SIWlÇII do Exlêrcilo, ora provendo a eagurança nBIS
ses elanginqlas hat•as- e aiO 15.719 qul&iOiba& 
de lri1ll COillfp a pellea da América do Sul-, ora for
mando e educando novaa gerações de braailatros. 
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O Sr. "-T.e.t (PMDS-MS) - Penmte-me 
v Ex"umapane? 

O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP) - Concedo o 
aparta a V. Ex" 

O Sr. R- Tebel (PMDB-MS)- Senador 
Romau Tuma, peço pannrssão para integrar-me em 
seu p101111naarnento. F81}0-0 por wr que V Ex' 
presta JUSta homenagem ao Exércllo NaCional e es
tende essa homenagem às Forças Armadas. Em 
vaidade, a aociedade brasileira esbl IICOIIIUmada a 
enxergar as noasas FOfÇIIS Annaclas como raapon
sáWJtS peta segurança IIBCIOnal onterna e externa. 
Poucos têm conhecimentos das outras lliMdades 
deBenvolvrdas pelo Exétcdo, Mannha e Aeroná~ 
no auxlko, na solldanadade e na lratemtdade ,unto à 
SOCIIIdade CMI. Essas siio as caractarisbeas mar
camas do povo brasileiro a solldanedade, a fraterni
dade e a BmiZade. Nós, do mtenor do BrasU - eu, da 
Mato Groeso do Sul; Senador Romau Turna, vizinhO, 
do Estado de Slo Paulo. Ião bem 18p1888ntado por v 
Ex" - podal riOS ~ ohar de perto as aç&ls 80Cilllll 
deaenvalvtdas pelo Ex6rcito blasleoro. Pela aporbllli
dade do seu ~ e pela juslça oom que 
aborda o ....ro na tarda de hoje, Qilrljll'•rallo-0. 
a.u abraçai..,--..., .. , .. e paclr Pih'' si«' para 
que ee111 aparte, m:r r --en~a. • Plrl8 111111grarte 
do seu prorunclamenlo, uma vez que eu lalotán gaa
wra de eelllrr-ragea.xlo o~ bras~eoro. 

- O SR. ROIIEU TUIIA (PFL-SP) - Senador 
Ranwz Tebel, agradeço a V Ex" pela aportuna ontar· 
-.ç~o lriclolpo«H. ao meu ~em razlio 
do feslramunho de V. Ex" aoble a 01118 que o Exéodlo 
deaanvclve Ião bem nas lronleoras do Maio Grosao do 
SuL T-- de um lnlbalho P"lozado nio 116 no caln
po da a lêiiC& IIOCiiiL O Eloélcolo lantlém vem folla
laoando a aiMdada da segurança pública no con-a.le 
ao erma organozado, que Iam usado, algumas -· 
a tromara deaaas EsBios a oesl8 do Pala, em que o 
Clima orgamzado tam anconlrado faciodades, às -
-· da onlroduzor o sau ITIIIIanal cnnWioao 

Até em m•ões de paz em solo eatlangairo, 
sob a égide da Ofganlzaçio das NB(lÕBS Unidas, 
ONU, tem-fiOS orgullado o nosso Exércolo, S8fl1lr8 
1oa1 às loadoçiles de ratodio, coragem e eiiCilncoa 
que, rnalhor do que nonguém, foram ancamaclas por 
seu patrono, o Marechal Luís Alves de Lima a Sohra, 
Duque de Caxoas, o Pacrlocador São mudas -
rnossões de paz ra executadas em função de com
prornossos ontemacoonaos assuonoclos pelo Brasol 

O Sr. Ney s-na (PMDB-PB) - PernMte
ma V Ex" um aparte? 

O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP) - Concedo o 
aparte a V Ex". Senador Ney Suaasuna. 

O Sr. Ney s-na (PMDB·PB) - Senador 
Romeu Tuma, soiJC!anzo.ma oom o seu doacunro, lllndo 
emllllla que, no 111011181110 em que V. Ex" faz luoaa-
gem a uma loiça n*ar como o nosao Elllln:rlo Bo • 
ro, IDdas 1anos que estar soloclários. MI*- ~ a a MR 
toqe acham que nio diMam _,as Fooças Amalas. 
~ nio euteo idem o seu papal Sw>-Tzu Cll8lunlallll 
cliZBr que se quer paz, se prapant ,_.a guaom. Na 1M

lidada. as Fooças An1wlas são nUlo rraB lll1lll loiça da ....,.ã" do que da qualquer <Ura coa. Se um 1'11111 
nio tam esse podar, oom oartaza l8lá r:oablan• na
aobalaw rras oado ou maos larda, poiiJM -*
-. que gos1a1an de II1VIlcfor e pi8JIIdocer, e r liO aan
P"I- v. Ex" fala do nosso Elo8rcolo, neiCiOiado suaa 
rraaaões. Quena iiCI-IIar duas amas: a aocaçio 
que as Fooças Annedas, de um modo ganol. e o noeao 
EM!clo dão a 1101111a JN8111Ude, que lá IAISIIl um ano • 
apnlllde ...- coosas ~ .....,. a adadaiia, 
quando nio ••ode uma r:ou· ·o,~ nUIDa s1o 
p:di :orahmdns alo, nas Forças Amoadal. pn...-. 
...- no Exán:do brasileiro. Além diSso, na rrrill oe
grliD são hMitá0181S OE tJabalho& que O Elli6K*I 111m 
pr1 w •. Jllilqllllrnenlna época da seca.~ de 
dilllllluoçio e, às -· Bié da oegulanzaçio da cfiatn. 
buçãD da ra:r.- nas ,._ da seca. ErGio. IDdas 
nós teonos que louvar - Exéol:m, que riio 111m .... 
COiiC811Cl& e pnosla um seMÇO ft:IMIInalle IPnde ao 
noaao Pais. Por osso. SCidaJizo-me oom V. Ex" e calaoo
me ao aeu lado. nes1B cia em que eabi SIWdando o 
EJaln:llo lxasfauo, para. ~nlos, CIIIIIIHWIIIUS a mesma 
n.siio Panobensl 

O SR. ROMEU TUIIA (PFL-sf>) - Obny•». Se
nador Nay s.-ma. v Ex" levarfa ....,., • ..,um pon
to ~- Qo.ando, da 8liJII& ilooaa, pe 1108 à 
iCIIIda adi*a. as c:araclerísbcas de~ aa ... 
COIPQI8m ao nosso da-a-dia e • 18\amas,.. o ,.., 
da Vida. Aqueles que-.. oporlindada, à época da 
-~-da aaowo Exéralo-eu-- alaylla, 
- ,... !w1a ., aprandaram o noepeiiD, a aulaildada~ O 
amor à pélna e lll1lll série de r- que sio IID lqiOI'

..._ na cancida do- humano em ••wdada. CluMI 
ayradac& e padr licença a V. Ex" paoa 1mpooar o 81111 
apa1111 ao mau p!llnRBilBnlo. 

Desde a lndependêtoaa, em 1822, a Fooça Ter
reatra orgulha-se de oet-r. ao longo de sua exllln
sa folha de boros seMÇOS. a poaoção de raaponsável 
pala denala da Iodas as lenlatwas de lragmentaçlro 
tamtonal e socoal do Brasol Com osso. tomou-se laa
dora da unidade nacoonal, an:luamente conqUOSIIIcla 
e layada por nossos antepassados 
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• Num perfodo conlurbado, em que os nililares 1JllnS.. 
forrnararn..se em n IOdeoalores para ganll1llr a soboelllllên
ca das """'w;DF I'IIICIOniiiS, o papel do EliEirollo b deast
w na piccl&i oiiiÇio e ca ""*' pi • da Repfdao 

No ãnDto ontemaaonal, seu SL'C s s o começa 
pela Guena da Triploce Aloança, no Cone Sul, durante 
o século XIX, e chega 11 11 Guena Mundial. na década 
de 40, qwnlo a Força Expedocionâna Boasleora -
FEB. uma dMsio comandada pi8lo General Mascare
nhas de Moraes, solreu ITI8IS de 400 baJxas por morte 
em ação. mas tez 15.000 JIIIIIOIIIIIIOS de guena n;m. 
fasasras e capturou duas divisões mmogas 

O Exército Brasoleiro, on-.ição nacoonal, regu
lar e permanente, orgamzada com base na hHmlr· 
quoa e diSCiplona, vem passando por omportantes 
transformações há tnnta anos para acompanhar o 
desenvolvimento do Pais Seu avenço em pesquosas 
e seus investomentos em tecnologoa permibram-lhe 
equopar a tropa com annamentos prQjaiBdos e fabn· 
cados pela ondústna naaonal, espeaalmente no 
campo dos blondados. Houve renovação no sostema 
de .,strução, enquanto eram estruturadas as atuaos 
dMSÕIIs do exército e bngadas, I'TIIIIS próximas da 
realidade op&i'BCIOillll brasoiBIIB. Hoje, O Exército dos
p6e de tropas especoabzadas, corno as bngadas de 
lnfantana de Selva, com ssus 14 balaJhéias e tropas 
de apooo ao combale, loglsllcas e de BBMÇOS, 188· 

ponaii.Y81S pela Amaz6noa, ou se)B, por i'II8IS de 50% 
do temtóno nacoonal. Jé. foram formadOS rnaos de 
3.000 ofic181S e sargentos no Centro de Instrução de 
Guerra na Selva, em Manaus, desde os anos 60. 

Faço aquo um parêntese sobre a utilozação des
se centro para a fonnação de poliCiais federaos, para 
o trabalho em que é chamada a força polocoal na Re
gião Amaz6noca, onde tralocantes de países lronteon
ços, por mais de urna vez, Já tentaram adentrar nos
so terntóno e fazer com que o Boasol passasse de 
trarosportador, de passagem de droga, a produtor de 
drogas E V. Ex". Senador Bemaodo Cabral, corno 
Monostro da Justoça, teve a oportunodede de panoapar 
das pnmeuas operações neblonas que se realozaram 
àquela época, que objehvavam a erradocação per
manente da produçio do epadu nessa l8glio da Ca· 
baça do Cachono e tantas oubaS ao norte do Pais, 
na Regoio ArnazOnoca. Lá se contou franebcarnente 
- se assom posso me exprassar - com a particlpaçio 
conqosa, conate das Forças Armadas, pni"ICipalmen
te o Exército, com os seus peloliies de fronteira. com 
os seus batalhões, que deram guanda, onstrução e 
auxiloo de armamento 11 Pollcoa Federal. 

Peroso que osso tem que ser revelado 11 socoe
dade brasaleora, para que este compraenda a ompor· 

tâncoa da exosténcoa das Forças Armadas, ordenadas 
a coordenadas, e sob a égode da Consbluoção, man
tendo o Presidente da Republoca corno o grande 
Chefe daquela onstJtuoção. 

O Sr. Bemlirdo Cabral (PFL-AM)- V. Ex" me 
penme um apane, Senador Romeu Turna? 

O SR. ROMEU TUIIA (PFL-SP)- Pois roão, 
Senador Bernardo Cabral, com muda honra. 

O Sr. Bemlirdo Cabral (PFL-AM) - Apenas 
para regostrar uma lacuna no seu doscurso. ~ que V. 
Ex", proposilademente, nio talou no nome do então 
Secreté.no da Polícoa Federal, o grande Delegado 
Romeu Turna, hOJ8 Senador da Repúbloca. V Ex" 
faz um relato e orrnte o seu nome. E au não podelia 
deoxar de me rnanotestar, na hora em que V Ex" 
tece, mereadamente, eu não dona elogoos, mas re
gostro soncero ao Exército brasileiro, que, de resto, 
faz com que V Ex" mereça solodanedade de IDda a 
Casa. Mas. para que fique onscnto no discurse de V. 
Ex", se V. Ex" me der essa honra, Já. que falou no Cen
tro de Instrução de Guerra na S&lva, gostena de regos
Irar que o Senado hoJe tem um assa u O' técnoco do 
CIGS, o Cororoel Milton L.armert. Apenas para que fi
que regostrado na oportuna i11BI1Ifestaçlo de V. Ex". 

O SR. ROMEU TUIIA (PFL-SP) - AgradeÇo a 
V. Ex". Mas no Exército aprendi diSCIPlina e l'lerar
quoa. Fuo subordinado a V. Ex", anião Monostro da 
Jusbça. e eu, Secratãno. Doz-se que os bons coman
dantes são aqueles que sabem obedecer. Penso 
que aprendo, rnadoante as ordens de V. Ex", e cum
prir bem as monhas rnossões. 

O Sr. Bemlirdo Cabral (PFL-AM) - V .. Ex" 
sabe por quê, Senador Romeu Tuma? - e íntarrom
po-o novamente Porque só manda bem quem obe
dece melhor. 

O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP) - E eu acU>e 
respeotar os plal"'8ffllllll"" e as ordens -.adas 
de V. Ex". Portanto, apenas parbe1peo da eqcução 
das mossões que V. Ex" houve piOr bem determinar. 

Prasseguondo, Sr. Presidente, entre as tropas 
especoalozadas, figuram também a 12" Bngade de ~ 
tantana Leve, organizada corno uma grande Ul'lldade 
MrOm6vel para atuar em cori)Unto com os eaqo oadr6-
as de helocópteros do Comando de Aviação do Exér
cito; a Brigada de lntentana Pára-Ouedalla, conside
rada, por sua mobilidade, fundamentei para o Exérci
to Brasileoro; a 1 11" Bngada de lnfantana de Fronlel
ra, apta. especoalmente através de seu 17" Batalhão 
de Fronteira, a ser empAigada no Pantanal Mato
Grossense; o 111 Batalhão de lnfantana de Monta
nha (Regimento Toradentes), sedoedo em Slo Joio 
Dei Reo. M...a Geraos. e deodocado ao cowaate em 
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~agl!íes montanhosas. a ~u:• do Exén:iiD .(PE), as •.• 
undades de Guardas. e, finalmente, J1 tropa lnll~ 
para operar numa das reolilelt rf1llls 'lnàaRotas do -
mundo - a caatlngB -. rnssio entregue ao 7Z" Balll
lhio de Infantaria Motonzada, lneallzam em Petroll
na, Penanbuco. Atá o undonna do cociDdanle dll 
caatinga preasa ser dilerenta: tem cor amarronzadll 
para conlund1r o homem com o 1111110 ambiente, co
bertura dolada de abaa para pmlager do sol o rosiD 
e a nuca, e ralorços de couro ra calça e caml88 para 
suplanlar a agiMBMdade da vegelaçio e do solo. 

AD mesmo lefr4IO em que mantém a tropa 
aguemda e pronta para executar qualquer IYliiiSãCI. 
em qualquer lugar, a qualquer hora, de qualquer ma
neira, coe 1lonne um das seus lemas, nosso Exén:lto 
deeenvolva açOes subsllllánas de grande S9'11f!CB(jo 
BOCI8I ra érea CMI. Um eX8fl1llo é o Programa Rio 
Criança-Cidadã. ,=llzado por dezanove OfliiiiiiZliÇÕ
es rnlilal8ll do Comando M~llar do L.esta, no Rio de 
J11118110, para garanbr Cidadania a 740 fTIIIIIOraa cs

-· Abrange acampanhamsnlo escolar e laml18r, 
deaei'Mihrirnento de aiMdadas ~ e 
-1sllncia ~. Esaa ação llllá 
-.elo BJ111118da e tem IIISplrado II1ICiabvas 11111111B-
Ihanlas em outroa Estados. 

Em São Paulo, o Comando Militar do Sudeale 
raliza o programa Cnança/Cidadão do Futuro, para 
garantir a cldadana a menores aob naco SOCI8I nos 
mur.:lpoaa sade de quase uma centana de organl:la
çlies mllbuas e lii'OlHie-Guerra. Somenta em 19116, 
o n(men) de JCMIIIS atenctlllos em meu Esledo. oom 
aducação genll, CÍVICII e prollsslonallza, alma1la· 
çio, 8881Stência médiCO-Odantológoc e sóelo-pecja
g6ga:a, esporte e lazer chegou a 4.178. Com e tn
planlaçio total do programa, - número anual, Sr. 
P...-nte, dewrá sar dupiiCBdo 

FIUio da UAIII!ura de convêniOS ama os Co
mandas Mftanas de Área ou Regiões Mllilaraa a oo
_,_ ....,.._ e rnuntCipaiS, prognunas .nJalas 
daaemot<I8RHie em 011111111 parteS do Pais. Por 
-1Jplo, há os Pelol6es M1nns: Pelol6ea Eaparança 
a o PnJIIIID Curumrn, na Regiio SW; o PRJjato S.,._ 
nno, em Cuiab6; o Peloliio Nauás, em C111Z81ro ·do 
SW, Acnl; o Prqeto Bom Metuno, em Sanbrim, 
Plllá; o P10j81D Cala-Vento, em Banalras, Bahla; o 
F'tolubl410, em T- 8 o Palol6o Mundtco, em 
Glllllllhuns. C..lllli .. de guallliÇÕIIS mlllares f*b
Cipllm de JHOjlllas deeaa natureza. atendendo a. 
llpiOllll'lllld, 20 mi cnanças 

Paralelamanla, BSSim como faz em raleçib l 
dengue no Rio de Janaro, o Exércllo tam-ae ~~~~aira
do a carnpanNs e programas de S1l1)de em todo o 

terrttóno IIIICIOII81 reahzando açiles conJurllaS com o 
M1naténo da Saude As campanhaS vão deade a v• 
çonação 8 a pi8Y8I1Çio contra a malána, a parahsla 
mlanbl e out/BS doenças, até a vaçonação de ammBIS 
doméstiCOS, o mapeamento aptdemológiCO e o con
trole de moléallas SBXualmenta transmsslwa, como 
a AJda Entra os programas, figura o U~ 
Solidl\ra, no qual 28 orgamzaçi!es mldaraa, abran
gendo 100 IIIIDCIPIOS do Non:leate, da Arnezj!nja e do 
Vale do JeqUbnhonla, PIO(IOICIDIIIII1 tranaparte tanas
Ira e alqamenlo a OBillaiaa de ~ que • 
d 11=-:am 8lé comndades cerentas para levar epoKI 
de saúde e onentação sandána. FINilmBnle, no lrrtiiD 
do Cornullldade Solidária, cen:a da 60 OlgiiiVaçõe8 
rnllilal88 (llllllapam do Programa de Dlllribuçao 
Emergenclal de Allnlllnlos (Prodea), beneli:ando po
P' "eQ!'es ca..- em canteraa de murw:lpos, pnnco
pemente no NOidesle e Vale do Jeqwbnhonha. 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadoles, cralo 
que eomente esses latos, embora representem ape
nas uma inf1ma pamela da HIS!óra, das aiMdades e 
das tradições da nosaa Força Terraatra, jé. seriam 
auliciei 1tes para fazer a Nação engaJanar.ee na dllla 
de 19 de abril, a fim de comemorar conclgnamante o 
Da do Exén:do Blasiletro. Um dia de 18081111018 ao 
esplnto de brasllodade representado pela cor wrde
olva. O mesmo espinto que mobvava as rnan:hM 
deabravlldolal das bandelrar4e8 na sua antevalo 
llllllllivamente glonosa da grande Pálna que eetava 
por w. O esplnto que fez eurg1r fOI18S e locllns nas 
pegadas desaes piOfiBiros, como sentinelas IIVIIIIÇII
das do ExéiCIIo BIBBIIeoro, que con11nuam a bradar: 
E&ta terra tem dono! 

MUto tt>oiQ&do. Sr. F,_.lle e Srs. SenadoreB 

O SR. PRESDENTE (Geraldo Melo) - Cone. 
do a palavra ao Senador Ney Suassuna, por Wlhl 
mnutos. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PR.-AM.) - Sr. 
Praaldenle, paço a palavra, pela ordem 

O SR. PRESIDENI1! (Geraldo Melo) - Tem.a 
palavra V. Ex", Serador Bemenlo Cabral. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pela 
ordem. Sam -ao do orador.) - Sr. P....-•• 
quero OIMI' o Serl8dor Ney Suaasuna com o múimo 
prazer. mas au eslava inscrito em aagundo lugar. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sara
dor Bernardo Cabral, o eagundo orador mscrilo sou 
eu. Mas ced1 a mmha vez ao Senador Ney Su-.
na. v. Ex" senl o próxJmo orador, por ceaaiio do Se
nador João Rocha. 
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• O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) - Sr 
Presidente, não ouv1 que v. Ex' havJa cedido sua 
vez. S. Ex' teve essa homa. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Quarldo 
a ocas1ão se apresentar, será também uma grande 
honra ceder rrmha vez a V Ex'. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Tem a 
palavra o Sanador Nay Suassuna. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB·PB Pronun
cia o sagu1nta discurso. Sam ravosAo do orador.) -
Agradecendo a cessão que o Sr. Presidenta me faz, 
1nocoo o meu discurso. 

Sr. Presidenta, Srs Sanadores, desespero é a 
palavra que hoJ8 se ouve por todos os cantos do 
Nordeste Desespero, segundo o Dicionáno da Un
gua Portuguesa, e uma afliÇão extrama, é cólera, ra1· 
va, 11npotêncoa dJante de um fato; sentimentos que 
fazem parta da reabdade nordesbna. 

- O que vemos lá é realmente desespero. É o 
pa1 de fam018 que acorda, olha em volta de sua ca
bana, e não vê nada verde. A sua roça, que havia 
sido plantada, morreu. Os verde, hoje, s6 os caciUS, 
C\IIIIS folhas têm essa cor quando são tenras, mas, il 
medida que vão envelhecendo ficam c1nzas. Mas as 
folhas tarmém Já não 8XISlam, pooque as palmas -
pnncopal planta nas cnsas de falta de égua - foram '"" 
tanamanta consunidas pelas pessoas, não pelos ars· 
maos. A palma é o (ll1lco almento _._ em 1T1U11as 
ragoões da Bahia, de Pemambuco, da Paralba, do Roo 
Grande do Norte, do Ceani e de um pedaço do Piauf. 

Desespero do pa1 que olha os filhos e não tem 
o que lhes dar de café, almoço ou jantar. Três relei· 
ções sena um luxo, mas não tem condl9(ies de lhes 
dar, sequer, uma rafalçio dléria Desespero ao olhar 
o pote dágua e saber que não tem maos água no 
pote, no poço, _, em nenhuma fonte eni volta da 
sua essa Oessspa-o das Cidades que estio man
dando buscar água a 80 qu11c)metros de dislêncla, 
água salobra, água corànwl8da, água que chaga cera 
a que. na nall1ll aas vazes, é vendida, como se hou
vesse algwna coosa que se pudesse anla tomardeasas 
,....._,que nan água. para babar têm. Há dss pa
ro quando se oll8 em ll'lla e os IU1SI1IIIS esliio, llaral
maiiB, apenas com o cxuo e o osso; quando elas 
CMm, com os osaos a lu!ar-h!s o couro. c:Je+ •Jaira. 
dos, como se dz no Nord • , quando os aturas ch&
gam para consumar a sue morte Isto é dss pa~. 

O Sr. l.liclo Alclnlllra (PSDB-CE)- Pannote
me V Ex' u"! aparte, Sanador Ney Suassuna? 

O SR. NEY. SUASSUNA (PMDB-PB) - Pois 
não, Sanador Lucoo Ak:Antara, com Sllbslação. 

O Sr. LúciO Ãlclnbsra (PSDB·CE) - TenhÕ 
acompanhado atentamente os pronuncoamentos da 
V. Ex' sobra a seca no Nordeste. Há algo que ma 
su1p1aande: a 1ntansa cobertura que está sendo feita 
pela midl8. Eu nunca tmha VISto ISSO. A saca ara um 
assunto da que, muitas vazas, a glllnda midla
nal - talavosão e grandes JOrnaiS - tratava margonal
manta, refanndo-sa il axislêncJa da uma indústna da 
saca, a dinheiro dasvl8do ou JOII8do fora, d"IZ&ndo 
que não haVIII JBIID, a V. Ex', agora, mostra que o 
assunto é da maoor imporlêncoa. A ""'ransa lliiCIOIIIII 
tem falado em dez milhões da nordasbnos Vlbmados 
pela saca, o que s1gnofoca perda total da colheita a, 
portanto, falta de empregos, de a•mentos e da égua 
para babar, em certos casos. Não há nada mas -
gonhoso do que as calçadas das cidades do Nor· 
deste, com filas il espera do caiTO-plpa, que traz 
égua ru1m e em pequena quantidade. Espero que 
essa comoção nacoonal não gare apenas medidas 
paiJatwas, embora estas se~&m mdispensávea, ne
cassá.nas a urgentes. O Governo Federal Já está to
mando provodênci8S, bem como os Governos esta· 
duais. É necessáno que uma parta consldanl.val des· 
se dlnha1ro s&JB usada em obru pennanantas, que 
resistam il ação do tempo É PIIICISO que se lmlista 
mais no Nordeste. Mudos zombam do nosso discur· 
se f8PllliiNO, que soa quase como uma canblena, 
mas, infafozrnente, às vésperas do ten:atro millnoo, a 
saca amda é um problema grave no Nordeste bnlsl· 
leiro. V. Ex' descreveu um quadro que lenmra José 
Aménco de Almeida. José uns do Rego, Gracihano 
Ramos, Rachei da Queorós e tantos outros que das· 
creveram a seca como um flagelo da naturam com o 
qual o homem tem que COIMVer, cnando condições 
para uma VIda decente, digna e ~lvel com a sua 
001odlção humana. Senador Ney Suassuna, quero ao
mar minha voz lll da V. Ex'. e pedir providêncoas, 
aç6as rápidas, 1medl81as e enérgicaS, porque o que 
está acontecendo no Nordeste é uma calamidade. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB) - Muito 
obngado, Sanador LúCio Alcántara. Incorporo as pa· 
lavras da V. Ex" ao meu discurso. 

Eu falava do desespero diante da falia da 
água, da comida e ao se ver o gado momsrldo; do 
desespero ao se constablr que não há futuro para o 
trabalho que se executa, e multo manos para os pr6-
pnos filhos, que não têm sequer al1mentos para _,. 
car o dl8 que nasce. Não se1 se scbiBVMirfamos 
case nos colocássemos nessa sitUação, porque não 
estamos acostumados a -quadro dláno. 

Quando fiz aquela protasto na fnsnte do Con
gnasso, coloquei a• -nta latas VIIZIBS, cada qual 
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cam o iiome de um Mui'IICIJIIO em estado de calam,. 
dada. Hoje, dC'J duzenklll e VInte e três Munocopoos 
de Paraiba, duzentos 1111160 sob estado de calamodat
de polbloca, sem água. 

Muitos me c~ e alguns Sanadoras dlll
..am CJ18 não ficava bem um Sanador jl.l1lar latas. 
Maa e laia, haja, • o onslnJmaniO CJ-18 o povo que rap
_., oma. no dia-e-dia. para llanspollar um poucp 
de égua para sua casa. E eu não sou rnehlr do que o 
mau povo. A lata é o slrdlolo da -.ganha da se espe
rar cluranl8 horas. quando não o dia .-o, por um ca
nwohio-ppa que bará um poucp de água IIUpl e trana
-de cloeooças. Asano • o Nordeste too,a. Oé ver
gonha- bra lei o, e quam ....,-que vá lá para ,.,. 
o povo, no couoo e no 011110, com e ooupa maltrapolw., 
pé no chio e sem água para beber E osso não ac:on~.
ca soooalla na énla rural pa111 duzerus Cidades, 
como dossa, estAo sem água. Até o bleiO paralbano 
está seco, sem água para aa beber. 

Talvez por 1880, Senador LCocoo Alclntara, a mi
dia astaJ& falando, anmora tarda e pouco o assunto 
t*J diz raapaoto a dez. rras a doze rnolhiias de nor
deallo 108 - do sul de Bahoa, de Pernambuco, de unlll 
paqiBIB parta de Alagoas, e de Paralba, Estado 
aate em '*" situação, porque não hé água para o 
-mo humano ou anmal. O 11011110 rebanho ..,. 
Ndoozr!o a 10% do que era. pa11111e 110% dela foi PIIIO· 
do ou va1lido a pn190 vil O problaoow socoal aurnan111. 
pow os honaiB _, em buaC8 de aoljliego e ficllm 
as~. criarças e vallaa. ..- vuklará-. am
Piagadas em urra frarD de enagãucoa que eatá ..,.. 
do feila apenas na Paralbe, onde cem ml p ~ ga
nham R$50,00 ITIIII1BBIB para O 81 SIBIIIo da famolw. to
dadas e maos ndedes, Sr. Plllllldenle, IMiram suas tiS
DOias IIIVIIdiclas e a rnaenc1a eacolar, CJ18 alnlfa o tls
tudenla. foi lomada pelos esfomeados de Ioda a 6oila 
rural. Eata é o quadiO que 118J0 no mau Eslado 

Hqe, recebi um l8leglama mformando.rne CfH1 
na Cldeda de ~ Grande too decletado IISblido 
de calamidade pública. Nio me lemblo de lato $8-
melhanle. O Açude de Boqueoriio, nopo-. do 11011110 
1118101" no, o Panuba, linha cento e Vlllte metros de 
prolurododade e, agora, tem trinta meiiOa. Mais 'al
guns ,_ e Caqwoa Grande licanl - água. o 
e8lado de calamidade pt)blca too decretado para que 
poesa haver -.manto de água. o G?vemo -
ladual 8&16 uaando cal'f0ti1IIIIIIS e c:nando fnlntesl de 
emergêncoa. Trezentas 11"11 pessoas peduam a cila
çio de fnlntall de emetgêo ICIB, mas o Governo con
aeguou _lder_, mi apenas. 

Há -••ta e c1111o does, latamos ao Prasodan
te da Re!Nbllca sobnt a -•Idade de se agitar a 

liberação de verbas para a estruturação do combala 
lls sacas. com a conslrução de adutotas e barra
gens, obras pennanentae em que, nurrw hora corno 
aate, a rnãcHie-obra .-dente podena ser empre
gada. No entanto. não too sequer dada errwgêncoa 
para os canoa-popas. Nada .-bamos, abaoluta
rnenta nada, até esta ITQ!oento. Orúm, em audiàn
coa oom o Presidenta da Repllbloca, eu e o Senador 
Wellongton Robano dlssenoos a Sua e-lêncta que 
a Paralba não tem corno agOantar essa situação. 

Há égua em raeervatónos corno Coremaa/Miia 
dÁgua, mas nio há corno rebrá-la, poiS nio hé eleln
codade nas margens, não hé estradas, não há ca11811 
- essas obras não toram latas até hoje. 

Sr Presidente, Sr"s. e Srs. Sanado-, Ida 
vontade polítoca. Na úlbrrw seca, em 1993, toram 
gastos R$800 molh6es no atendomento lls populaçõ
es abngldas Com doiS bolhlies laz-se e tranaposiÇilo 
das éguas do São FI"IIIICISCO. Tira-se um centésimo 
da égua do São Francisoo e resolvem-se os proble
.,.. da Paralba, do Alo Grande dO Norte. de Per
nambuco e do Ceanl-16molhDes de passou serlo 
aaeostodas. Por não tar lailo nada, IIIMIIIWIIa nos en
corllamOs na mesma •11191o de enagêoQL Mlls 
de R$800 mloães vio - gastos para 81! pàp.ca o _lllil,...., rnirwno - aliugodoa pala -. E. de 
novo, não •tará o que é pelll&alla e ._ 6 "111. 

Concordo com o Sanador LCocoo Alcêntara, que 
diZ que pracosamos de obras estruturantes, obras 
que busqo..,, de uma vez por todas. rnonorar -
eslado de alhção. ' 

Sr. Presrdenta, Sr"s. e Srs. Senadolas, rolo 
posso ver todos os ll1llfiBIICIIII ee _,ovam e o povo 
mudando-se de seus citados, deVIdo à maéna. Slo 
lavas de larri.- que buacarn o Rio de Janeioo, Slo 
Paulo e agora Mina Genlls e até meamo o Cenbo
Oesta e O Noole, causando problanws sociais BIICIIIMS 

nas codades. E oalo tudo ocomt lls dapBfBS do sécu
lo XXI, depOis que o Pais gastou R$25 bllhlles oom 
o Pooer. Agora não temos R$2 bilh6es para lazer a 
transpcação das égUM do São FIIIIICIIICD? Eu nlo 
-Ido o que se passa na cabeçl: do homam ~ 
co ao ver uma sotuaçio oomo aa.l 

Sr. Praeodenla, Sr"s. e Ses. Senadonls, e" os 
convido, corno ontem coiMdei o P-.clent& da Re
públiCa, a verem o quadoo de moséna que resulta da 
.-. Nio precosamos or à Atnca para ver o povo, no 
COUIO e no osao, rnorrando de fome. Aquo bem pcáoo
mo, a 60 quiiOn*ros do Oceano All6nbco - bonilo e 
maraVIlhoso- nos deparamos com um Cann, onda a 
égua, de qualodaode rum, que ..- no aubeOio, jé 
nlo exoale ITIBIB Dos coroco mil poços exiBfantae, lrts 
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md secaram E a agua do poço so serve quando se 
tem um dessahnozador para ret1rar o sal. Ret1ra-se o 
sal mas não se rellra o magnésio, e quem não está 
acostumado, ao tomá-la, tem problemas JntestJnaJS 
omediBtos. Sr. Presodente, cada dessalonozador custa 
em tomo de RS16 a R$18 mil, e nós não temos do
nhelro para dessalonozar cada poço, aliás, os poços 
que tonham dessa~mzadores não têm maiS vazão A 
sduação e desesperadora' 

Sr. Preslderde, o que une uma nação é e solo
danedade, e essa solldanedade está nos faltando A 
omprensa que por lá andou, vou a sduaçio em que 
nos encontramos, oncluSM! lá veoculou algumas ma
ténas, mas ISSO não represerda mudo Comparo 
essa sduaçio com :1 de um cidadão que tora uma 
foto. O cidadão" que esta fotografando vê todo o ce
náno, mas a foto representa apenas uma parte do 
cenáno. Por maiS que a omprerJSa laça, é apenas 
parte de um cenáno bem maos monstruoso que é 
mostrada. Esse cenáno nos causa vergonha por não 
cumpnrmos com a nossa codadaniB, por não estar
mos respedando o nosso semelhante e por faltarmos 
com a nossa solldanedade para com essas pessoas 
que fazem parte da Nação e que não tém culpa de 
ter nascodo naquela regoão que, alllis, podana ser um 
grande celetro, poiS há sol, lena e até água. O que 
ocone é que até hoje não tivemos homens públiCOS 
com vordade politica de resolver esse problema de 
uma vez por todas. 

Enceno, Sr. Preslderte, lermrando que a maoor 
Cidade da Paraiba. Campina Grande, está nos esterto
res. O Açude de Boquerio - onaugurado pelo úniCO 
Presidente que realmente fez onumeras obras no Nor
deste, Juscelono Kobdschek -, que até hoie não havoa 
apresentado problemas, esta secando, o que vao matar 
uma Cidade piÕSpera e todo o Departamento da Bor
borema, o mas desenvolvmentJSta da Paraiba. 

Mudo obngado. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Com a 
palavra o Senador Bernardo Cabral, por permuta 
com o Senador Joio Rocha. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pro
nunciB o segu1rde doscurso. Sem revosão do orador.) 
- Sr. Presodente, Sr"s. e Srs. Senadores, ordem o 
Senador Geraldo Melo, que hoJe preside esta ses
são, ocupou a triluna e fez um pormenonzado diS
curso sobre a seca no Nordeste - e o fez como 
quem comnbuo com uma análose critiCa. construlnla, 
mdocando camonhos e provaveos soluções 

1-to!e. o Senador Ney Suassuna volta à tnbuna 
para abordar, de um outro ângulo, a mesma maténa 

O.llem, em aparte com o qual 1M! a honra de n
ta•Do11181 o diScwso do Senador Geraldo Melo, eu dizia 
que há corm que oma COIISjlla;:ãu con1ra o Norte e o 
Nordesle. Pnele<IIITI que essas regiÕeS sepun antaadas 
da Nação. Alá parece que há um esbgna quando se 
fala em Norte. Nordeste e Certro-Oesla, corm se VNfl&. 
sanas run pais em que uma guena de""' "c !Nas
se 8COI dacldo e o ..utado lasse essa dMsiiD. 

No aparta, eu dzJa ao ernJ Jenle Sa llldor Geraldo 
Maio, de IIISpão, que o Ser&lor Jellersan Péres e eu 
estávamos ntnlnQiiilas com wn problema que está a 
ocorrer na Zona Franca de Menaus. fruto~ de quem 
quer tran&IDmBr 8lplla região, sobreludo o "*' Esta
do, por cxnseqilênaa a CapdeJ, Manaus, numa tena ar
rasada. No aparte eu diZJa que na col1er dados para 
trazer a esta lriluna. para confirmar mu um golpe que 
se alenta conba a Zona Franca de Manaus. 

Hoje posso declarar, vez que tenho o docu
mento na mão. que no diB 3 de março do conante 
ano, na Reunião rfl 175 do Conselho de AdnvniSira
ção da Sulrama, estava oncluída a ProposiÇão rfl 

008197, de onteresse da Phllops da Amaz6na. VeJIUII 
bem: da Phllllps da Amaz6niB. O que pratandia ou 
~Ide esse processo? Trata da fábnca de limpa
das IIUOI"IISCIIIotes compaclas que essa empresa pre
tende construir naquela cidade. 

Alegando, entramnto, falta de processo produti
vo bésoco, e por wna marfelênaa - não seo qual lo! a 
aluaçAo obliqua nesse .modo- do Molllllléno da Ciên
cia e Tecuolog.a, desde aquela data o ESUnto nlo loo 
resolVIdo. Poor declanl-se que loo angEMI!edo. 

Ora• O Monistério da Ciêncoa e TecuologiB é co
mandado pelo MoniB!ro Israel Vargas, que eu não 
acreddo - e por osso abro aquo um créddo de con
foança - possa estar sabendo desse llpo de mano
bra E ela é tão grave, que a Phillips da Arnaz6noa -
e V8JB ar Sr Preslderde, de onde está partindo o on
teresse escuso - pretende se retorar da Zona Franca 
de Manaus, na produção da chamada limpada fluo
rescente compacta, pera se onstalar em C&çapava -
exatamente em preJulzo da Zona Franca de Menai(S. 
Sr. Presidente, Caçapeva não fica na Reglio Norte. 
Todoe nós sabemos o que é que está por trés diSSO' 
Estou para receber um dado provando que determo
nada organozação foi quem trabalhou no sentido de 
obstruor essa análose, dando um p18Juízo brutal ao 
meu Estado. Não posso locar calado. Por enquardo, 
regiStrO um protesto, abnndo um créddo de confian
ça ao MoniSiro da Clênaa e TecnologiB, para que S. 
Ex" Informe aos representantes do Estado do Ama
zonas qual é a real sduaçio E por que dogo ISSO? 
Porque sabemos, todos nós que reprasentamos aqu1 
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o Estado, que, lllllda r-il&ilall&, o Supramo Tri· 
tuw1 Fedllral, por llec 'r unAmrne, cor iC&dllu uma 
!mnlr &ab8lalória - quà Ulda hOJe um mrrisbo dei 
Supramo ma draae que translormalá em daG a lo der 

tlnlbva - 8lCIIIIIrnenlll - rô18DIHidD que o art. 40 • 
... parégnda úr-=o, do AtD da& Dlaposç6118 Constit
lllaionaill TIWI8Iórtaa, nlo eslá BD all:llrx. de uma 
legia'aç&., lnlracan8liluci. 

Por tudo iaao, Sr. l'nlllodenle, é pracrso p6r um 
baala - llpo de tmbalho que ....... taz.ldD 
CCII'IInl a Zana Fnn:a de ManauL E poda11DB dlzall, 
com nUla tranqillldllda- Jé cariCBdaral o lljBI8 a V. 
Ell", SariBdor Rllmaz Tabat eu niD tanhD partrclpM;k 
algwna em Cl'le'ql ... ~da Zana Franca da ._ 
118118, nlo &mi adliDglldo de IW1huma delas, niD lanho 
I*1IUM ligaçAo. n.a tanho um diMir para com o 
mau Ea.lo em nlo JMII'Iilrr que uma lllliluda daaaa 
nalunlZa poasa tartr, a fanr de rnorle, rnars uma crração 
de fábnca na Zana Franca de Manaus. 

O Sr. N11r S• - (PMDS-PB) - Pennte-
ma V. Ell" um aparWl 

O SR. BERNARDO~ (PFL·AM) -Se
r-.dor Nlly Su ..-, lllli que V. Ex" - viajar, por 
ilao cariD8do-lhe D ....... Em llllgWda. BD SeriBdor 
Jellenlon ,..._e BD Senador Ramez Tebet. 

0 Sr. NIIJ St III- (PMDB-PB) - Quero 
apenM declarar a nwtha IIDIIdarledada a V. Ex", por· 
que - o que é - do llllbcleeenvalv e CCIII
MgUr chagar pelo meriD8 um pouco perto do plldriiD 

do Sul e Suda8la; - o quan1o - é clilfcrl e que 1t1 
aa car.agulu - por meio daaaa Supero d8rldlr1Cia. 
que mula gerot& gaetaria que n1o ewl a. Sar dlt
eo porque &UfreniDB o mesmo com o Nor~nle e 
com a Sudana. ~ lulam conlra e quanlol ~ 
tanam de 11111'*' o ...... quo anlerlor, para ~ 
nlo '- daeerwolvrrnMio em liD888 ragliO. 
Eeaa é uma atilucle de alguém que não parau paaa 
..,_.. com pnllundrdade. porque é ·~ o 
IOdo_. fDrle aa uma p81181or "-. 

O SR. PRII!SIIlENTE (Geraldo Melo) - Sena· 
dor Bernardo Cabral, da8cutpe allllllrrupção, ma1é 
apenas para IJIUITOIIIII' a Hora do E pedrenla, de 
-ao com a fanna pamllrda pelo Regarl8f'tlo, pala 
que v. Ex" poeea c:anc11.- o aau diacurao e poaaa· 
mr. ouw a carnui'IICIÇio 1118drével Jé praw .... 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) -
Agradeço a V. Ex". 

Serlldor Ney s.-na, V. Ex" deva -lem
brado de que o Senador Romau Tuma too o Pl".rnarto 
onodor .,_ para fazar um ragrstro IICibnt a BIUII· 
çAo do Ell6n:rlo Blu''li o. S. Ex" liijjiiiba ... a cerlrl 
a11ura. que hé pai- 1111111 adoa em que aa ra1uZa 

cada vaz mars o nosso conllng8nla. até IDmá-lo ..,.. 
fiCienle. axalamante 'pat'll qua as nossas fronlans 
ela Amaz6n1a !~quem delguarrMICidas, faalilando, aa-
111111, a invasio. que Jé aa faz, e sabemoa que lrpo de 
lenláculo eslá sobre eesa área. 

~ larnanlável que não haJB persprcliaa da .... 
crvll pare deecobnr que too um mlllar, lllllllllmrlnll 
um mrlilar, o Merachal Humberto Alencar C a III' c 
Branco, quem cnou a Zona Franca de Manaul. Ten
do pa·sdo pa1a ao Região Mililllr, e1a ll8lbie que é 
uma área de ocupeçio diflcile que, porlanlo, ~ 
ler certos requJSIIOI para nlo acabar em rnâa8 _. 
bang8tras E, se não toase a Zoraa Franca de Ma
naus, como eslana toda eesa ragrão, noasa fauna, 
liD888 flora? Falam mudO em ecologia, n.a nlo vio 
lá, nAo a conhacem com a eola dos pés, falam sam
pra com aspas fulano de tal 1- e -=re111111 is&o. 
O que e lamentava! é eesa falta de III ':1148, de 
eBPírlto público para com uma ragrlo rx:e. 

Ouço V Ex", Senador Jelfenaon Pérae. 
O Sr • ...,.,_, ...,_ (PSDB-AM) - SSar•nador_.or 

Bernardo Cabral, há pouco owíamoa um rapre
- do Nordesla, SeiWior Ney Suannuna, pro-
--- con1ra a falta de soll1anedade do~ Fe-
denll em ralaçAo a uma nagrlo assolada pela c:alllmi
dede da &-. No Amazanas, gi'IIÇIIS BD pmilé!IID 
que a nalunaza lha deu, nio - - problema 
clmélrco. Não asblmoa pecindo a solrdanedade do 
Govamo Federal: quenamoa apenu que nlo nos 
allllpelhem, porque tetmam em noe d_.;minar e em 
nos lllrapalhar, Senador. A Zona F-de Manaun, 
corno V Ex" bem fneou, é l8lvaz o únrco modelo de 
deaanvDivmenlo regKifiBI do BraSil que deu certo. 
Ainda hoJ8 de manhã, na Coil · io da AllsuniOI 
EcariOmrcos, o Secreláno-~ da Fazanda, 
Pedro Parente, reconhecia que o Amazonas é um 
doa poucos Esta1oa que nAo 16m cnaa fiscal, eslá 
SMBBdo f•nancenmenlrl, graças à naosot& gerada 
pele Zana Franca. Mullo bem, a.ia de se ssperlll' 
que o Govemo conlrnuassa dando IDeio o apolo a 
- exrtoso modelo de clelawDiwneniD. Mne niol 
AD contráno, procura de ririas manar- ceroear o 
1102110 CAIICIIIIIInlo. Ano paas do, Seri8dor Bernardo 
Cabral, a GaZBira llcr ....... nolrcroU que o Banco 
Nacional de Dasenvolvrrnanto Ecarlllrulco e Socral -
BNDES, ealava orgamzando um carll6rcro e abrindo 
uma •nha de crédito para a Jnatalaç&o de uma f6bri. 
ca de cmescópiO - mars uma ·, deede que nlo tosse 
na Zona Franca de Manaus FIZ um requenrnanto, 
vra Senado. ao Prealderot& deiiSe banCO, que ma 
1111p011deu negando, lormalrnenlrl negou. Mas eu na· 
bra, corno Hl, que havra, 81m, e di8CIIIWI8Çio. V ... 
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bem, Senador, V. Ex" sabe que o grande marcado 
para ~ no BIBSII está em Manaus. Lá estão 
Iodas as fábncas de televisão dula Pais. Tanto qullf a 
Samsung, llilm pi8CISIII" do BNDES, lá JnSialou uma fá· 
bnca decil- •'>_AI, que acaba de Jn811!1Urar. Agora V. 
Ex" danunclll assa &Ilude &~<apo-ldenla do Ml'lillléno 
da Ciênca e Tecnologia em aalação ao piOJ8ID da Phil
~da Amezena- V. Ex" lnsou- com una lébnca de 
llnapadas lluoaasoanles. Senador BemaJdo Cabral, é 
mcafval que coisas asam 8COi1I8Çam. Nio 881 se V. 
Ex" Jé amou em canlaiD com o Miiil&tio José Israel 
Vaagas. "'-"- fazã..lo iiilonnalmenle ou COIWO
cé-lo a vir aqui, poaque S. Ex' nos deve uma explica
çiio, e asperamos que ela nos sabslaça. Eu lanilém, 
como V. Ex',lllnho o m.-o em alta con1a e me aacu
so a a:aedalai que o n11 isléno dele eslaJII" S8Mi1do de 
inaliUIIWIID a iiileraSSSB inconfe&sávets OU ma&qUI· 
ntx.. Parabéns pslo seu pronunaamanlo. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) -
Agradeço a V. Ex". HoJ8, pela manhã, entaao em con
IBID com o MoiUSiéno da Ciência e Tecnologta. Na 
ausência do MliliSirO José Israel Vargas, CUIB sena
dada acsbamos de rsgasbar,lalea com o Dr. Ubiraja
ra Bnlo. Como sabe V. Ex", ele toa Secratáno-Eacu
liVo do Manslro da Educação, toa Mini&tio da Edoração 
em llllll8láclo, é um homam com PhD na Faarça e tam
bém da iiiBiDi' unadade. Ela me po01a-.a que aa apu
rar esse assurm para anlormar l Bancada C!o Amazo
nas o que es1ana oconando. Mas, de logo, eu o advab 
que não acreci1ava, não .a&va o falo de que o Mo
nlllléno da Clêncl8 e Tecuologaa tivesse •aação BbVa, 
quando nulo I88SJVII, por aquele l8nno que usar, ou 
&eJ8, pelos eleilae oblíquos de l'llei e se ades. 

Assim, com a voz de V Ex" se somando l m
nha, tenho oailllza de que chegaramos a bom ter
mo, tal corno aqueles rios pequenos que, l medida 
que raoabem e111118&teda& as éguas de outros nos, 
via aa tomando caudalosos 

Ouço V. Ex", com muda alegria, Senador Ra
mazTebel 

O Sr. RBIMZ Tebet (PMDB-MS) - Senador 
Bernardo Cabral, o lato não é isolado. A indognação 
de V. Ex" é JUS1a, é uma mdlgnaçio de quem, corno 
SIIII'1Pr8 V Ex" faz nesta Casa, defende com ardor os 
illlel'asaas do Eslado que tão bem repi8S8nta aqua ... 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) - Muo
lo obngado a v. Ex". 

O Sr. R8mR Tebet (PMDB-MS) - ... em com
panhia do Senador Jellei son Péres. Eu dogo que o 
lato não é ISOlado, porque diZ 18Bpedo fundamental
manta • falta de polfbea& de desenvolvimento regao
nel naste Pais, que, hé maiS de uma década, está a 

exogor que as mesmas aetomem para propiCiar um 
ma10r equolíbno eoonõmaco e socaal da Nação braiSdea· 
ra. Nio escapou a sensobllodade de V. Ex', aboidando 
esse assunto que diZ 18Bpedo ao Eslado do Amazo
nas, especdicar regoões que, a meu var, vêm sendo 
daxadas de lado palas polibcas que estão sendo &do
tadas. V. Ex" falou da Região Norte, da Regiio Nor
cl.m e da Regoão Cenbo-Oesla, que, rnodeslaiaoaol&, 
JWI(Iunanl8 com outros Colegas, N!piasunto 11Q1B. 
Reemente, e ddoal acaedilar que não exasta uma polib
ca da I1C8i1bvos bem definida para todas 8BISBS aegoõ
- Nio fosse a voz aliava de V. Ex' e da outros aapno
serlanl&s da Região Norte, a Zona Franca, que laniOB 
B8iViÇOS tem paeslado a Região Amaz6naca, p~ 
arante ao ES1ado do Amazonas, talvez nem .-sse 
maas. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) - É 
verdade. 

O Sr. Ramez Tebel (PMDB-MS) - Desde que 
chegamo& ao Senado, estamos clamando por ISSO. 

Veja V. Ex" o exe1J111o da aegiio que aap1888ntarnos. 
Na Região Norte, aonda exostem a Sudam e a Sude
ne. Na Regoão Centro-Oeste, havia a Sudeco, que 
foi e-. As Reg1iles Norte e Nordeate têm seu 
banco de desenvolvimento. Um diSpoadivO consblu
cional cnou o Banoo do Desenwlwnanlo do Cenlio
Oasta, mas, até agora, làm Sido em vão os esb90S da 
Bancada de&aa nogoão paaa que ISSO se10me uma 18afo
d!Kie. Senador Bernardo Cabral, &OU daqueles que 
acaadilam que o Pais deva adolar assas medidas uagen
lanalle. Tenho dito que os Estados ii'BiS podaosos de
variam nos Bjudar. O que adoanla - há pouco, cizia eu 
no mau gaba lllb! -lar um cano numa !P'III1de rnalillpole 
e não poder usá-lo? Urge enl8i oder este Brasi como um 
lado. Com o talo qua V. Ex" traz hoJ8 l COI ISideração do 
Senado da República, que esta longe de - um falo 
iSOlado, podeaamos n!IVIIldoc:ar, com ii'BiS loiça - como 
v. Ex" Iam ledo aqua -. polibcas de clesenvalvm&rm para 
as aegaões menos desanvolvldas do Pais. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) - Se
nador Ramez Tebet, pi8CISO completar uma lraae 
dota por V. Ex'. V. Ex" diSSe que, modestamente, 
repaasenta a sua aagião, mas a modéslaa nio excfui 
o brilho, a competãncaa, e V. Ex" acaba de dar essa 
demonstração. Acolho o aparte de V. Ex", mas com 
o esclai8Cimanto da que a modéstia não lhe bra o 
bnlho e a compatãncaa. Ao mesmo tempo, agradeço
lha a forma pala qual V. Ex", anaiiSBndo o meu pro
nuncaarnento, abonla o seu ponto fundamental, que 
é a falta de pohbca paaa essas aagaões. 

Lamentavalmente - volto a dozer -. não 881 se 
o Govamo, como um todo, está se pondo de costas 
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,..ara essas regKies. A ~ q~t&.,poolu_nda e temvel
mente, assola o NOFdesle coloca mudas pe8Sl)aS à 
mingua, à ben da lalênca no sanlldo tisiCO. Esque
ce-se que a Regoão Amaz6mca detém 20% da água 
doce do mundo. Sio esaas paradoxos-que 08 tacnc>
burocratas não entendem, e nio entendem porque é 
mudo láal tomar providências para o Pais Inteiro, em 
tennos da l!lualdade, quando as cleei!IIJIIIdades ra
giONIIs estão -.do gritantemente expostas. 

Sr Pn!8ldenle, &gl&deço a V. Ex" por ter prorro
gado a seeslo, agracjecimento es1e que estando aoa 
llnWIIIntes Colegas que me apa1te1uam Vollanll a tra
tar desse II8Simlo Ião logo ablenha nlonnações preci
sas por palie do Mlmsláno da Cllncta e Tea IDiagla. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioca/PT -BP) -
Sr. P~esldente, peço a palavra como L1der do BIDCG 
deOposiÇio 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra a V. Ex" por c1nco m1nutos 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioca/PT -BP 
Como Lidar Sem I8VISio do orador ) - Sr. P-.den
te, Senador Geraldo Melo, s.-.. e Srs Senadoraa. 
ontem enc:ernmt.1 ao Senhor PIBSidente Fernando 
Hennque Cardoso o sagu•nte ofício 

"Sr. P18111dente. 
Em 10 de dezembro de 1897, Vossa 

EllcelêllCIII sai'ICIDnOU a lei rf' 9 533, que 
autonza o Poder ExecutiVo a cooiC8der apo10 
fln8ncelro aos Mun~:lpoos que ln8tiluíl8m 
Programas de Renda Mln1m11 8SIIDCI8doe a 
açiies sóc:lo-educabva. Logo apóa a ceri
mllnla, Vossa Ellcelêncoa declarou que se 
tratava de uma lei ravoluc1011ána. 

Em seu art. 1 o. essa la d1sp6e que (]) 
Poder ExecutiVO editará os aios -.ános 
à ragulamenteçAo e gestlo do &poiD linan· 
ceoro de que - esta le1 no prazo de sea
senlll das a partir de sua publicação. Ocorre 
que, paB&ados 130 d- cleede sua sanção. 
nanh~oma ragularnentaçiio foi editada. 

Raquen ao MmiSiro do Planaplmento 
qL-e '- emnada ao Senado Federal a ra
lação dos Munoclpoos, em cada Eslado, com 
as raspactwas 18C11118 tribulána e l8nda la
m .. r por habitante. espaa!IC&ndo aqueles 
que possuem tanto 18C8118 quanto l8nda fa
miliar per a.pn. abaiXO da média do Esta
do, conforme pnMSto na legiSiaçio Tal m
lormação pDSSib~ltana a delll1lção dos Muni
clpios que podenam aer contemplados nos 
CinCO pnma1ros anos de 11nplementaçêo do 

prog~ama e, solntudo. aqueles que Jé po
denam tê-lo coklcaoo em prátK:a em 1998. 

Na resposta do Mmllltro Antonio Kan
d~r, datada de 30 de maJÇD de 1998, com 
documentos do Instituto de P~ Econ6-
mK:B ApiK:&da {IPEA) e da Fundaçlo Institu
to Brasllaro de Geografia e Elltallllbcll 
(IBGE), afirma- que aquelas 6rgioa alnde 
não organiZBram os dados delinidoa na 1..81 
rf' 9.533197. O IBGE sugara, IIICÚBMI, que, 
quanto à &miC8daçio total e méda por Es
tado e por MuiiiCipoo, SBJIIIII 08 dados raque
ndos à Secralana do Teaouro Nacional. Dll
praande-se cleeses latos que, embora parte 
do Governo lanha .. erMllvldo ........,_.... 
na elaboraçio da IIII. a c- Civil e 08 Mlnill
ténos do P......,_ e da F&Zalda lllllda 
não org&n1Z81'8m OS dados téa icos i • I I 
nos à sua elaboração e 111'111&mentação. 

Como se Jé nio bastassem 08 grav. 
deledos da fórmula que define o benallcio a 
ser concedido a cada lamOia, crllicado& ae
vararnenta por nwn e palas ....,. u 1 · 1 1 do 
IPEA que -..m oportllrlâDI de armbt III; 
• iastliÇÕ&S que lmilllm tio aotlicativwaar
te a CDIIC ão ds randa mlrwna; a .__ 
dos M.-as da F.-.ds e do Plw I I&'IID 
em dabataam o~ da,, • .....,_ 
nada lei; e o ahaanaoto dos MillllbCM do TIB
belho e ds Educaçio sobra o lama, valfica
agora que nio hé qualquer eefolço por p&IM 
do Governo em colocá-la em prállca. 

Praocupo-me com a falta de pan:epçlo 
do ExecutiVo com raspado aos efeiiDa que a 
1nshlu1Ção de uma Renda Mlnma Nacional 
podena ter sobra o nlvel de emprego, 110111.
tudo se bem lonnulada, com o objllbvo de 
se evitarem as armadilhas de dan~ a 
de pobraza que foram objelo do diélogo qua 
o Professor Ph1hppe Van Parljs teva com 
Vossa EJCB .. IlCIII em outubro de 19116. Na 
medida em que as lamlllas balllllictadaa 
p&888ram a ter su. crillnçlls na IIIICCIIIl ao 
IIMia de es1aram p!acocemenlll trabalhan
do, mBIIDr será o número de ClpOI1IJnKiade8 
para os adultos no mercado de tnlbalho. O 
desenho do beneficiO, entralanlo, deva 8811t
pra levar em con1a a permanAnclll do eslf
mulo ao trabelho lsao pode ser COIIIIIIgUido 
por m81D ds randa bésiC8 u..-rsal, IICDIIdi
CIOn&l, ou, num pnme1ro esl6glo, por nao 
de um mecansmo de Imposto de Renda na-
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galillo, ralacoonando-o à educação. Impor· 
tanta é lembrar que os EUA vêm apresen
tando urna taxa de dese111118!10 ralatiVBrnen
te beJxa ,_ úlbmos anos, em função de ah, 
dentre oWIIS ações. tsr-illl lllllliluído, desde 
1975, e lllCJIBIIdido ~ cãlranlll o 
GcMirno Bi1 Clinlcn, o ClédiiD FISCIII por Aem.l
rteniÇio Rei • •la, urna forma de I~ de 
Renda negabVO para lodos os que 1rabal1am e 
CUJB randa niio abnge delamaiiido palanar. A 
1rq11 .., que lanho é a de que o GcMirno 
eaté oasv18do e sem cnatMdade pam .,..._ 
ma11ar medidas que garanlllm a establlclade 
com o a&LiiiiBI"IID da 80011on• e do 8111118!10 
e com a enao • aç"o da pobreza. 

Quero recordar que, em março de 
1998, o PFL que, ao lado do PSOB, lonna a 
pnnc1pal base de sustentação de seu Gover· 
no, lançou o documento "Uma polltoca Socoal 
para o BrasH. A Proposta I.Jberal, • na qua 
afinna patemptonamente que o 1ncenbvo à 
criação de Programas de Renda Mln1ma de
vani ser una priondade de govamo• e que 
"o prill18110 pasao pam que - programa te
nta SI :aaa~noPalsseraa~deum 
Programa de Renda MIIWIB Naaanal" (grlos 
no origilal). O própno Llder do GcM!mo ra CA· 
11811 dos Dapulados. Luis Edoardo Magalllies. 
que go&IJ8W o l8llpaiiD de wus P1118B, onckiSI
w de Clpoaoçl9, e a quem IMI a oporl1ndede 
de explcar a papoeçlin, foi urna das ~ a 11 ~ 
que n11uanc181am o PFL pam que I'ICIIIJIOI8S8 
a Renda Minma em seu prug;aaa. 

PosiJvarnerU SUipi8SO fiquei ao tomar 
conhecorneniO de que um grupo de econo
mistas do lpea. coordenado pslo professor 
Ricardo Paa8 de Barros, aprasentou racen
taments a V. Ex" estudo no qual expõe a 
possobolidade concrela de se enadocar a po
bnlza no Brasil. Destacam, dentra os 1nstru
,._ que 1111118 .,.. ... llemenla conlriJulliam 
para essa lir&idade, os programas de renda 
rnlnma relaaanados à eduaç"o ou Bolsa-Es
cala. E.- programas esliio sendo ~ 
rnantsdos, aem o 11tJ01D do Govano Federal, 
em oan:a de 25 localodedes, dentre elas o Dis
lriiD Fedenll, ~nas. Ribedo PTelo, Be
lém, Belo Honzonle, Presrdeo 118 Prudenle, Ca
lalduva. JWidlal, Franca, L.maora, P11ac:r•ba, 
Sio José dos~. alcançando rasullados 
~nts sodrslalónos, tanto do pon
to de - dlstrilubvo quaniD educaaonal. 

AcreddO que for JUSWnents aquele 
doagnóstico que oanlliJuru para que V. Ex" de
clarasse na 11 Cúpula das Amélocas, em San
bago, que "oa11obaler a pobnlza é hqe um m
peraiiVO ébco. Só há pobreza porque não -
lamas rroorameme oompromelldoa com -.. 
combale. Se eeiMiiiiiDS JUI1Ios, .Jé dilpornos 
de recursos suficiallaS para~ contra a 
pobreza e a Hist6na niio nos pardoanlse, daa 
nossas palavras, niO resullar um tJI'IIIII'B 11 [ 
efetivo das condições de vide de noaaa povo". 
É praaso dar, entlio, a dei IIOIBr&líiia cabal no 
senbdo de colocar em prábca os inlllrurnenlos 
que posslllillario essa IIIUrsfOIIIIIIÇiio. 

Aiás, documento da própria P....,_ 
CIB da Repúbfoca, de 31 de II1IIIÇO lliJimo -
"Brasd Real", n• 15-, traz avakaçio exbe
maments posrtova desses programas. Se
gundo esse documento, os Programas de 
Renda Mln1ma sio eu~uplos vilariaaos da 
mumcopalizeção de uma idéia para berl8ffcio 
da populaçlo rnaJS carante. Eles lllllão em 
exearçllio por todo o Pais, privilegrando fa
mRIBS pobras que possuem cnanças e ado
lescentee com menos 1te 14 a.-. Alrviando 
&~.&~ PIIVIIÇÕIIS e garanbndo o 11111110 das 
crianças e adolascentes, os progi'IIIM8 de 
randa mlrurna já kupadem que rnillanls de 
lamfllas empurram seus filhos para o traba
lho pracoce ou para a rnandicAncla, a 11m de 
COrqJiatar um parco CIIÇ8ITWiO donártico" _ 
De acorda com o doanaiiD da P11811idêo da, 
os~ dos programas c1a eaapw. Rf.. 
berio PniiD e Distrlo Fedelal 'barn lia paalli
vos" que •obaeq"la...,laota o maama tipa de 
proglllll18 foi ~ em gnnle núrrao de 
curas pn11e1uras. Conlaúdo _,.._,.. -
ta de 111ü a;ão "P1 r ilu SolidériD - Progra
rrasdeRandaMinrra:Rar.....,.ePaa;:edi
_., elaborada palo Coe ..... de Conu1idede 
Solidáne. delado de de2ernbro de 1987. 

O própno Govemo Fedenll, por meio 
da Secralalia de Assistência SOc:lal, em 
1997, implamentou o PrograrnHiolaa-Eaco
la-ciCfadã de natureza semelhanbl, 110'*" 
muiiD limrtado ragoonalrnenle. Tal progranw. 
benehciou 33 mH cnanças noe E8l8dos do 
Mato Grosso do Sul, Bahla e ~. 
totalozendo um gaatO da ordem de R$15 mo
lhões. Em contraparbda, apenae noe ,.._ 
de salambrc e oulubrO, segundo 111armações 
prestadaa pslo Monostro do Trabalha e pala 
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• Fura-nlro, foram gastos R$5.2 m1lh6es 
com publicidade, dando a <mpi8S&áo de que 
o programa bVeiS8 ab~· n11C101181-
Louvo o esloiÇO de "Secraténa Lúcia V Ama, 
do Mawléiio da PnMdêiiCIII e de IIIEIIIDOB 
do Cor.alho da Comunidade Solldéna que 
se empenham na 8lCp8nllão do programa, 
agora lllmbém no llllenor llummense. Toda· 
VIII, ele anda llll1li mum longe de se tomar 
uma 1 5111118 r&:IOn8l. Para se 18r uma 1"10-

çilo de quio .--foi sua açilo. basle cDer· 
-que apenas no DilllriiD Federal, em 1997, 
o PrognHna Bolaa·Eacola beueficlou 42.798 
cnançaa, em 22 mi lamlllas, to1a11zanc1o um 
~de R$30,08 milliies -o dobro do que o 
GcMirno Fedenll tez no ano todo 

o Nordasle brase1ro novamente se 
depara com uma de suas 1'111118 giBves se
cas, espallando-se pelo sertêo a m1sena a a 
fala de alimentos. O Governo começa a ri"IO

bii1Z81' o Exán:iiD para con111r os sequas e a 
Conab para dillriur Clllllas bãsii3S A pn!pna 
Dr" Rulh Canloeo, quando de IYW1ha axpDSI
çilo sabnt a Rende Mlnima peran111 o Conse
lho da Convidada Soldllrla, afinnou que 
consideniYa - ln8lrunwm supanor, em 
tannos de cidadllnia e eliclêiiCil, ll dlslrlluçlio 
de Cllllllls ~. Forças hé, ..-no, que 
cordltan para que lUdo ande tio demger. 

A~ &XIIIOIILB lande a pciiiiCICXI8J'· 
se_,..,_ 80 a...- dos racu,_ 
dncllllados A m. 80CIIII Vllllndo _,., lal 
~.11111 I Bnla pnlJ8ID cnendo o Fundo Bna-
1111 de Cldldar.a, a.ljllllaosilas advnam de per
CIIa das eçiiel de crililos. diailos e 
.... de .m- da Unlio, peda das I80Silas 
OlinlaB das prl;o I ~. das COI ~- e 
p&lili6il6as da pi IS ;AP! da 8VÇ08 p"ll*a e 
das .... ... de diralos de eopDação do 
....... alím de ctnooçio Ol\j6118111áia eapecfti
ca. E.- fundo ~ mar uma lor1a penns
rallltea - delirlancanarlode uma,.,. 
da rririme Q&lallide para 1Ddos os III , os. 

Dillnle de proclemaçêo do PI'IISidente 
Fernando Hennque Canloso de que e 181 da 
Renda Mirwna aene ravoluclonána, das re
COIIIBII'tações do lpee e de dezenas de IICO

-; de edlloneas dos me• ....,o11antes 
órglo8 de mp~ansa; do novo progiBma ao
CIIIl do PFL; da Campanha da Fl'lllllmlllade 
da CNBB; de Man:he Global contra o Traba· 
lho lnfllnbl; do~ de p181811Ds como 

José Robeno Magalhães TIIIX8ire, do PSOB, 
do pronunaameniO de V. Ex" de que ealli 80 
noeeo elc8ncll IKIIIdlcai a ma6ne; da V'BioCI· 
dada com que o Gavemo tem sido capaz de 
~ medidas ~ oomo o 
Proer, quando o obJei1V0 é salvar ll1lllluçlies 
flnancaras; do egnwamaniO das COI dl;lies de 
dr mp1ego e potll8za que 88lilio conbllllindo 
pel8 alastrar e v1olênca no Blasl, fica exll8-
,,.,..,.. dlk:ll con.,.aaider- deli ~CML 

( .... ) 
Relfefo que, paiB o CUTt»ii&lb da 1.81 

n" 9.533, taz..ee na: +• a PI.,. ;• da sua 
~ Estou enc:entilando cópa 
deala otíc:lo 80 Elan" Sr. Pl..-1111 ~ 
Cllllos Magalllias, do COI O I • Naciolllll, 
para que toma as ~ cabt-. uma 
vaz que O EDcuiiVo nio asté C:UII .. I do 0 que 
lai delarnw1edo por la apiOVIIda por-c.a. 

Respedosamente, 
Senador Eduardo Mararazzo Supllcy • 

EeiDu e11C111111nhendo cópia ~ ofiCIO 80 Sr. 
P-lderilll do Senado para que 88J11111 IDmedes as 
provldêncas, poaa o P181i:talla Fen ado 1ienn1J18 
c.tc.o nAo ... C:UIIp!'do a la que b IIPiavada pelo 
Colo 11: Nlalllllle •ICIOiada por ele~ 

O SR. PRESIDENTE (Genaldo Melo) - Conce
do a paiiMa. ao Sr. Senador Lllclo AlcAnlaJa, para 
uma comurucação lfiiiCMvel, por CinCO rnnuiOII. 

O SR. WCIO ALCI.NTARA (PSOB:CE. Para 
comunlcaçêo 1Nidável. Sem I8VIBAo do orador.) -
Sr. P1'811dente, Sr"s. e Srs. Senadonls, se nAo eo: 
nha.: use o Senador Eduardo Supllcy de longa data, 
n.u colega na CArnara elos Deputados e na Aesam
bléla Nacional ConsbiU1111e, dln& que S. Ex" tem um 
CORIPOIIBIIhl sédlco em sua pe.-.lidade. S. Ex", 
ga'lblmenle como sempl8, Instou-me que eebvesse 
&qUI para asaiSiu' ao seu pronuiiCIIImllniD, no que 
.-ci1 com giBnda sallllfação. V1 que S. Ex" cobla -
e c:obnl com razio - que o Governo regulemente 
- proJ8IO que 1nsblul um prug18rn8 de nanda mll'll-
-VInculado à educeçlo. 

NAo conçordo com as 1-çães que S. Ex" faz 
A 16nnula. Esse é um debate enbgo noseo, polqU8 
.._ 18CUIBOS lllllilados e, por l8mi08 nBCUIBOS IITII-

18doa, - que opiar por soluções que concedam 
pnondada a grupos m&B vulnenl-. No entaniO. 
laço coro com S. Ex" na c:obranÇa dessa 18Qulamen
tação e da bsta de muniCi~. 

Tanlo eu quanto o Deputado Nelson Man:he
zan falamos com o Praeldenla da RepúbiiC8 e com o 
'*-o PUo RenaiD, que jé nos acenou com e posa-
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billdacle de um enconll'), pe"'9 aprolundannas as dis
cussões. Vou CObrar, Senador EduaJdo ~. 
como V. Ex" cobrou. esta regulamentação, porque 
eu me empenheo pessoalmente hSSO. TN& alé que 
ti8VBI' um debaJe com V. Ex", o que é serr.,.e cilfcil, 
porque V. Ex" não só tem LmB mg..niBidação que 
CORICMI, mas tem Jarrbem uma II1SISiênCia que de
safia a nossa paaêiiCIIL 

Passei por Ioda essa provação e agora YeJO 
que, talvez, o nosso esforço tenha soda 1nútil, como o 
daqueles cavale11os que abalaram de Granada. Para 
quê? Para nada? Espero que o Governo bJeVemen
te faça essa ~egulamentação. 

Tirando a parte '•nslstlstiCil' - para dar aqu1 um 
tom coloqUial ao nosso debate -, quero d1zer que es
tou ao lado de V Ex" Vou cobrar, vou pedir ao Minis
tro Paulo Renato que se1a conclellzacla a 18Qulamenla
ção Já o fiZ. o Deputado Nelson MaiChezan tarrtlém. 
Está na hora de sau- essa ~egulamenlação e colocar
mas em pratiCa '3SSa 'I"' JeVOiuciOIIá.na', assm chama
da pelo nosso P18Sidente Fernando Hennque. 

Sr Presidente, ledo esse lrdródo, peço a V. Ex" 
que tenha um pouco de complac611C1a ... 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bioca/PT -si') - Pelnlla
ma apenas Bgllldecer o abraço de V. Ex" nsaaluta. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sana
dor Eduardo Supllcy, não hé possibilidade de aparte. 

O SR. LUCIO ALCANTARA (PSDB-CE) -
Ve1a v Ex" como o Reg1memo e cruel: ele nos pnva 
de uma mtervenção certamente multO úbl 

O SR. PRESIDENTE (Gel&ldo Melo) - Sabe V 
Ex" que d1spõe apenas de c1nco m1nutos 

O SR. LUCIO ALCANTARA (PSDB-CE) -
Quero de V Ex" a mesma tolerãnc1a que teve com o 
Senador Eduardo Suplo:y. apesar de a rmnha expo
siÇão não ter o mesmo comeudo e o brilhantismo da 
de S Ex". V Ex", 1nsp1rado semp~e no pnncíp10 da 
equidade, va1 me dar essa chance 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -V. Ex" 
sabe que a Casa não pode ser pnvada da •merven
ção que V. Ex" va1 fazer 

O SR. LUCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) - Sr 
Presldeme, nesses poucos m1nutos que me restam, 
gostana de falar sobJe duas co1sas, sendo que uma 
delas diZ raspado ao D1a NaCional da Educação 
Chamo a atenção do Governo para esse problema 
das uniVersidades Por uma questão de JUsi1Ç8, te
mos que lembrar que o Governo evolu•u bastante na 
questão do ensmo fundamental A própna Folha de 
S.Paulo, recememente, fez um caderno onde mos-
118 os avanços que temos consegu1do, embora as di
fiCuldades seJIIIn muno grandes A rev1sta Veja tam-

bém publiCOU maténa OAde o s1mples funaona, onde 
as COISBS estão avançando. 

No entamo. em rnaléna de 1en1e11o grau, 1aman1o 
que o Governo an1a não tenha lido ~ ....,._. de 
-r certos PIBCOIICBilos e me F1êoiiW de parle a 
parte, a fm de BIICIXIbar um balanlanlo ,_., pal8 

essa questão. Sabemos que os - aio limla
dos, mas o Governo deve aelabel "'pnondedes, po111 
é evidente que as nossas uiiMIIIIidadea llllllo num 
PlllC so de delanoraçlio n'luiiD s6rio. E o Governo, a 
partir do Prasldenle da RepllbiiC&, dos - pnncipais 
M1msténos e ~ de grande 1,.,artAnca no Gover
no, possu1 homens que têm COI 1 ipiomsso com a Ull

veiSidade, Já que são formados em ur-.dades pú
blicas e, mudas vezes, pralnsores das "-lias. 

Porlanto. temos o dever e a obligaçio da dar uma 
.... espos..,.,.""la a essa Slluação, poos BXISie um grande l'lllmelu 
da pcof ssares aposenlados e de vagas não rape ' 
Cnou-se, agora. ne UI"IVBISidade Federal do MaiD Gros
so do Sul, a fV,Ira do praln s 011 voUUrio.. O I1IIIDr bat
liOU uma pc111ana ou algo asssn pal8 cnar a figunl do 
peDI e 11 x wlunláno, quer cizer, aquela que va ..., 
sem gamar nada, apenas no •acoo•"lacii••IID de 1111111-
tuçiic e dos seus alunos. Asam. o PI'* a de nego
aaçiio qua está em andameniD não poda ficar resat1o a 
eaaes pcacooiCIIitos e a p ISÇÕBS de imw1slgêncla. 

Nobnss Sanadoras Lauro Campos e Eduardo 
SupiJCy, recemememe. no Camilo Brazl,__, 11 
um artigo rnosll8ndo como a postura dCIII peDI -as 
do DISiniD Federal, por Bll8mplo, Iam uma I ... liÇão po
llbca qua a1ata gravanen1e o governo do Governador 
Crislovam Bualque, que não tem de onda tirar 18CUISCIS 

pal8-o saléno do proles-. alé porque o Go
vamo do Dlstnlo Federal é obngado a balar na porte do 
Governo Federal pal8 an&r1BI" drdao p8l8 pagar pas
soal. Emio, há uma I'TICibveção - não digo pollbca. por
que toda. greve tem uma mobVação polibca- eleiiDral no 
aenbdo de aiar uma Situação de ~ da 
qual se possam belli!obar e1emen- que q~BWn posi
ções no Slfldocato. II'ICUINe, fato semel1anle BCOidaosu 
com o Senador Pedro Simon. que, no RIO G1811da ~ 
Su~ teve a CBf"" Idade de IBSISIJr, anla que CXIISidelas-
88 JUSfa a reu• • i Biíã.'\ porque era i111- 1 'rei aas co
fnla do Rio G1811da do Sul. E "" eles chocai .. e SRl6 
bmbal1aram naquela belíssma praça em frenle ao Pe
láclo do PnatJ11 sem que S Ex" pudasse 111r a sokiÇiio 
dsma,edn pelos p1ofe s s t.'IBS 

Então, o que peço e uma COISa JUsta !Jansl
génc~a de ambas as partes Corno está não pode 
com•nuar. A UnJVers•dade, o en&~no de teRlBIIO grau 
está em franca decadêncl8. A uiiMirsldade pubiiCil 
está preciSBndo mpldameme de urna ação enérgJCII 
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do Gcwamo Vamos ~r à mesa e ver, entre pro
'-ol88 e Governo, o que é possovel fazer para me
lhonlr- aduaçêo. 

Sr. P188odenle, para concluor. não vou ler, mas 
psdor que 88JB t...-a nos Anaos da Cssa calla 
que racebi de Dom Lucas Moreora Neves, Preaodente 
da CNBB, Cardeal Primaz do Brasol, na qual Slja 
Emnência faz uma Béne de consoderações pedondb, 
em nome da lamlloa brasolelra, a deaaprovação, ou 
melhor, a 1818oçiio do PIQI8IO que trata da kogakzaç!lo 
de jogos de amr no Brasol 

Pato conhlúdo da calla, pela ompollincoa que 
de que aa - e por vor firmado pelo Can:leel Pn
maz do Braal em nome doa bispos que esllio l8llndOB 
em ltaiCI, em IT1BIS uma ranio da CNBB, peço que 
- documardO 8llill transcrllo nos AnaiS da Casa. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) - V Ex" pra
COE fazer um doscuoso espec1111 sobre esse assunll>. 
que é rnullo 1"1JCC''Sfde. 

O SR. PRESIDEN'rE (Geraldo Melo) - Não hé 
apallaa numa COIIUiocaçáo onadoável. Senador Pe
dia Simon. 

O SR.. LÚCIO Al.CANTARA (PSDB-CE) - Fa
Ni em outra oportuMiade, Senador Pedro Soman ln
falzn-. estou trabalhando aquo nos eatnllllasoii'IGIII 
llrnllaa da cornmoc:ação onedoável, mas voltareo ao 
-· porque o conlllúclo da cana merece u
lllllexio de todo o Pleroáno. 

Muilo obngado. 

DOCUIIENTO A QUE SE REFERE O 
SR. LÚCIO ALcANTARA E11 SEU PRO
IIUNCIAIIENTO: 

Cca ....... NKIDMIID Bllpos do Braa1 
~~~Ali ;' '('( Glnl 
11111:11, la , , .. - SP 22 dlt .tJrtl a 1• de rra.o de 1991 

p ... 30IH:IIIII 

A_..__ _.._ __ T--de.- o f'niiMo q,. prapae a--a la-
C E sE ... ....._..,P-'8 .... .m•••..,...arnr...aS. - l'g~Wd ... -manDas da CcJngreiB) ~.preocupa-

- com o bam do"""' -~a aiOnÇAD- os g;o. 
v. de•llawdDI ~ qw o Protelo ecatreta ••••lwl&ildo slJB 

-~-- .., AIL•aUiooll-- ~. os bllpOII cadcos ~ -.-·-ela Douo, O- de COI-- de ... 
,_..- S&iluw S.Wibw e I"'Mpertos nc.M ~ 

de que .... dal .............. .arqgvMo quaaq..- protalo ....... --·--de-o mallvo • de ara.m MeL H6 raz6ea wal '1 1 e .......... 
t&MIIa. As.-. repRdla veae. • ,....u o E; ' : 7 ,... 
MI AI._ dawm Wlftl VllkJr; ' gtg'c e r*» p:a.m Cllftun

dlr• ... --·-ao ano a pam6odoo .-...,... 
ca a,_..,, taearldD a 1 Ului;ID ._...,e a -llad-

1) Legollzoor o-...,--a-e ogontD 
---de-----~do--·--·--·----2) RciiiPC- 8 harmCJI'8 dcm'd por caaa dll VIda----e pela onqulola;lo-se--o ler,- da 
lllriiÇAo ncoarc•vel CJ18 damna. .. poucos, os. JCIJ ' • cam 
-dlt.--.dlt-.-opalolii6..,_ 

3)Soloea .. açlodoe--do ..... __,_ pelo.-· .,.. .... ...... -do lar llllligoCIOO ... pnlpla - 4) au.n r*» conhece C8M)S de darn.-o dali ~ ,..... 

dem 1UCiD nu 11PD11M IICIUI8Iando IIIIIIIID d pMwto ~ 

• aMIInllliMI - .ulclclo7 5)0----·--• wldll nauna. o coramo de bebKIIIs lllcoól.- e. niD r.m. -. 
• polias pma a ,._..,., das c:cwh aw. cam •• M IWI cllnD 

-a-Cillijiigoole alrillllloçfoo --&)Em ______ ,._.. __ 

II!Ecl" _, ...... ,. al*dD. a carfi4)ÇID, o mucAniiiLO a a bn ; ' dll 

qp :•wpupww.,c:rme,corn:J~ern.---. 

A alogaçlo do....-...- de,._ a-.,.. 
prwgD5 C ct. IWWIIWDS para obras .... não----........ 
-aomapadltde_...,... ---
rra, :' de um rnenao do s.n.:b Clllia:wwtlou. cam tinnua. a 
..-odllsvWI Q • ...,.i&iKUpi j' dee ,._n.ma .... 
tado, hii~UM~Dm~ ......... de 6CCNIUII -C ..... l:t. nD

Iórlil. cornpM6IICI&. 

Aq...,_a-.ouoadecuasde-?~ 
IIQriWIIB, que as p-id8m explorar, em •••••IIID dll ......_ 
de an.telra C que par .-a. piUIILW8111 lobbte8 C ......... --

·--~ Que luluiD-- pua o-? 
.... fortl; do qua O lobby dna _. 8 voz da CG ' dii a 

do amar ao nouo povo 
Pedimos a o.u. que. para o t.n do ar.il e 81111 ,., .. ..... ._.-.--de--·v-..-... ~-l'niiMD 
Dam "----.Pi 11 ""da 

~ 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex" 
selá atendido roa forma Regmental. 

Sobre a mssa. projelo que selá lodo pelo Sr. 11 

Secraláno, Senador Ronaldo Cunha Lma 

É hdo o seguonta· 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N" 93, DE 1998 

A Com1ssão de Assun
tos Econômicos e, nos 
termos do art .. 49, •a••, 
do Re91~nto Int rno, à 
Co~ssão de cons 1tu1-

~~~: Justiça e C d ~11 
Em .Z'l.o4.98 u r "Exclui do reg1stro no 

Cadastro de Proteção ao Crédllo os 
mUlw:ínos de casa própna e dá outras 
providências. " 

O CONGRESSO NACIONAL decreta 

Art. t• Os atrasos no pagamento das co1sas, ou de suas 

prestaçOes contratuais, poderio ser registrados no Cadastro de Proteçao ao 

Crédito - SPC/CDL, para efeito de mclusllo no rol de devedores 

duvidosos. 

Art. 2" Com essa finalidade, as empresas comercJaJs e de 

serv1ço incluJrllo, nos contratos com parcelamento, clausula Irrevogável 

def"mmdo a obrigaçllo e a exação da obrigação, bem Cl>mo o drre1to da 

fmna, de enVJar ao SPC o nome do devedor em mora de tnnta dias ou 

mais. 

Art. 3• Os débitos da casa própria, por sua natureza soc1al e 

especial, ficam excluldos dos procedimentos previstos no art. I • desta Le1. 

Art. 4" Os bancos e/ou empresas financiadores de casa 

própna orgamzarão cadastro úmco de devedores mad1mplentes, com vista 

à troca de mformações e exclusão do sistema de crédito 1mobihâno. 



414 

• 
ANAIS DO SENADO FEDERAL ABRIL DE 1998 

Art. s• Esgotado o pi'IIIZO de tolerAncta, as empresas credoras, 

se qutserem, expedtrão. avtso da cobrança, devtdamente formalizado, 

assinando data fatal de hqutdaçio,do débtto, avtso que const1tutrá inicio 

do processo de cobrança execuuva, medtante exclusilo das promissórias 

VInCUladas à divida. 

Art. r,- O devedor anadimplente terá amplo acesso aos 

regastros, em seu nome, nos cadastros mencionados, bem como diretto de 

defesa, pelos meios legais pertinentes. 

Art. 7" Esta Le1 entrará em vigor na data de sua publicaçlo. 

Art. s• Revogam-se as disposiçaes em contrério 

JUS I IF ICAÇÃO 

O objetlvo de meu projeto é desafectar o SIStema SOCial de 

IDB1S um Instrumento de inttanqóilidade. Este SIStema conta, hoje, com a 

mais alta taxa de desemprego já reg1strada; com o desequillbrio das 

firmas, entre débitos e capacidade de pagar; e com a permanente inc1taçlo 

ao consumo. 

O subsistema de c:rédito divtde as vendas por sem-número de 

prestações, cuJa resultante é a multlplic:açlo blblica do capital. O 

comprador, por sua vez, é induzido a endiVIdar-se ad mjimlrlm, 

raspe.atado, apenas, o Imute de cempromet1mento financeiro mensal. 
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Dai, a causa provável de inadtmplêncta, uma vez que, nem 

sempre, a equação pessoal se resolve. Quando ISto ocorre, a finna não 

recebe a prestação e recorre ao SPC, que registra o atraso e procede à 

exclusão do devedor de ultenores compras a crédito 

Com a aceleração da procura, estimulada pela propaganda, 

agentes consumidores assumem compromissos que não podem -satisfazer 

Detennma-se, desse modo, o aumento da mad1mplênc1a e do recurso ao 

SPC. O que nem sempre se vê é a mdesejada desaceleração da demanda 

de bens mtennediânos. 

O ractocinio supra não vale, porém, para a mora da casa 

própna, que excluo da regra actma 

A casa própna é bem de natureza espectai. Não é bem 

primàno, não é bem intennediâno. 

A casa própna é, sempre, contratada no longo prazo. No 

máxtmo - Plano Cem e outros - a médio prazo. prazo mu1to mator, 

sempre, do que de uma TV ou liqutdlficador Certamente, de um veiculo 

automotor. 

Por sua natureza, ela não se compadece com o mercado de 

outros produtos Sua mclusão no SPC apenas contammana o processo de 

segurança e prevenção dos atos comerc1a1s, com 1tens de espectros 

d1versos proJetando, no cenáno, a 1magem mdeseJada de ma1s devedores 

duvidosos. 

415 



4lb 

• 
ANAIS DO SENADO FEDER o\1. ABRIL DE 1998 

·-

A.ort órglos de fmanc1amento da casa própna é facultado cnar 

um SIStema de armazenamento de dados c troca de Informações, dentro do 

regune especial de contratos de lon10 prazo. 

No tocante ao movunento correto dos cap1ta1s aplicados, a 

CEF e os agentes fiaancllldores do 1mercado imobiháno deverlo valer-se 
dos d1spos1Uvos lega1s sobre as contas assmadas E proceder, após av1so 

para purgaç1o da mora, a excusslo da(s) respectlva(s) nota(s) 

prormssóna(s). 

Desse modo, sena observado o mandamento jurid1co de 

distmgu1r o que deve ser dlstlllflWdo e pnvilegJar o que deve ser 

privilegiado. Evitar a contaminaçlo t dever de boa hermenêutica 

Fillalmente, ao facultar o acesso dos mutuários aos registros 

feitos cm seu n001e, quero evitar prOcedimentos seezes que possam aviltar 

o CODSumidor c, aviltando-o, elevar a taxa de insegurança social. 

Este, o proJeto. Esta, minha expectativa de merecer a alta 

consideraçlo dos Senhores Senadores. 

Sala das S ~ssl!cs, 28 de abnl de 1998 

Senador 

-MT 
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. O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O pro,e

to seni publicado e remetido às Comossões compe
tentes. 

Sobre a mesa, oficoo que seni lodo pelo Sr. Pn
rneorc Sacreláno, Senador Ronaldo Cunha uma. 

I! lodo o seguonte: 

OF. GLPMDB 1301'911 

Brasfloa, 16 de abnl de 1998 

Senhor PR!Sidante, 
Em resposta ao 01 n" SF335198, lanho a hon

ra de encanunhar a Vossa ExcelênCia os nomes dos 
senadores do PMDB que ontagrarão a Comissão 
Ternporana criada pelo Requenrnento n• 203, de 
1998, destinada 'a acompanhar ln '-· as pruvo
dências e onvesllgações dos latos, as corcunstãncoas 
e as causas que provocaram oncêndoo que assota a 
Regoão Arnaz6noca e, em especoal, o Estado de Ro
"''rna', hcando a mesma assom constotulda: 

'Titlllara SuplentM 
Senadora Martuce Pinto Senador Rawmo Melo 

Sanador Nabor Júnoor Senador Gilvam Borges 

Senador J8Cier a.rt.lho, Lider do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A PIMI· 
dênclll dasogna os Senadores ondocados pela l.Jde
rança do PMDB pare mtegran~m a Comissão Tem
porária a que se relera o oficiO, em conformidade 
com a lndocação. 

Sob~e a mesa, ofiCIO que seni lodo pelo Sr. Pri
meorc Secratáno, Senador Ronaldo Cunha I.Jma. 

I! lido o seguonte: 

OF. N" 059198-GLPFL 

BrasfiiB, 28 de abnl de 1998 

Senhor Presidente, 
Em resposta ao OfiCIO SF/334J911, daA Prasi

dênclll, indiCO, pare cornponKII a Comossio tampará
na 'deallnada a acompanhar ln '-· u pRMdên
CIIIS e invesbgaçõaB dos latos, as arcunstanaas e 
as causas que prcvocaram o onclncloo que assota a 
Região Arnazônoca e, em espeael, o Estado de Ro
raima', os seguontes Senhol9s Senadores: 
Titulares ~ 
José 8111nco Gilberto Miranda 
Romero Jucá Bernardo Cabral 

Atencoosarnente, - Senador Hugo Napolelo, 
Llder do PFL no Senado Federei. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Praeo
dêf'ICIB desogna os Senadores indiCados pela Ude
rança do PFL para ontagi'IIRim a Comsslo T~
na a que se rela~e o oficiO, em conformidade com a 
onckação. 

Sobl9 a meea, raquenmenlo que seni Ido pelo 
Sr. Primare Secralário, Senador Ronaldo CUnha Lma. 

I! lodo o segLinta: 

REQUERIMENTO NO 2113, DE 1118 

Senhor Presidenta, 
Requeremos, nos tennos do art 199, conm.na

do com o art. 154, onaso III e § 5" do Regmenlo ln
temo do Senado Federal, a IMIIZBÇio de Smaão 
Especllll desllnada a p-r homenagens ao Minos
tro SérgiO Roberto V1111n1 da Motla, lalaado no dia 19 
de abnl de 1998. 

Sala das s-•· 28 da abril de 1998. - s. 
nador Ttllllalllo Yllello Filho, - Ldclo Ala li,._.
Gaalclo Melo- c.to. Wlleon - Sergio llaahllda 
- JallaaM ...,_-Artur da TllvoiL 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O re
quenmento lido 8Biá submetido ê. cleiiJeraçlo do 
Plenáno após a Ordem do Ola, na lonroa r&gitiB11181. 

O SR. ARTUR DA TAVOLA (PSDB-RJ)- Sr. 
Presidenta, p1190 a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
dO a palavra ao Senador Artur ela Tohola. 

O SR. ARTUR DA TAVOLA (PSDB- RJ. Pala 
ordem. Sem i8VIIIAo do orador.) - Sr. Pnlsktente, 
St"s e Srs. Senadores, apenas para ~r. Ha
VIII apresa11ado um i8QU8nmenlo do ,_., taor na 
segunda-feira da semana pas•eda um dia após a 
morte do MlniBIIO Sérgoo Moita. O 18QU8nrneniD era 
para a utllimçio da Hora do Expedoente. No entanto, 
parace-me melhor a poapos1a de ser reeHmcla urna 
sealo espec111l, tendo em ViSia o 5111nilicaclo dasae 
lato para o Pais e a irnportlnaa que urna ...ao 
como essa pode ter na lembrança de um nome q .. 
honra a Vida pública brasleire. 

Póttãntó, Com essa fUslilicabva, nttirc mau pe
dido, dea!ando em vigor 8lCCiustvan'iBn o raquen
rnento do Sanador Teotonoo Vilela Filho. 

Muito obngado. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Sobre a 
rneea. requenmento que seni •do pelo Sr. Primeorc 
Secretáno, Senador Ronaldo Cunha Lma. 

É lido o segulllle: 
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REQUERIMENTO ... 264, DE 1181 

Senhor P,.ldanla, 
Requeoro, nos termos dos arts. 50, § 2", da 

ConstituiÇão, 215 e 216 do Regomento Interno do 
Senado Federal, sejam soiiCIIadas ao Mlnlslro de 
Estado da Aaronáubca, 88 BegUintes lfdOIII &ções; 

a) cópia das carlall-convde fedas pelo govamo 
brasileiro para a I'8VIIallzação dos aVI6es F-5 da 
AaronautK:a; 

b) cópia dos estudos técmc:os que ll'lfonnem, 
detalhadamente. a Vlllbilldada 8COIIÔIIIIC8, à luz dD 
conceito mtemaaonal de CIClo da VIda e de fadiga de 
maten&ls, da I8VIIabzaçio de IIVIÕes F-5, com 215 
aos da UI!IO; 

c) qual o número de aVIiies da FoiÇB A6taa 
Blaslleml que Mflo I8VIIallzados a o ,_pec:IIVO eua
to unlláno da cada operação, 

d) qu8IS as emprasas que racabal8m as car
tas-coiMia para a I8VIIIIImlção dos aviÕeS F-5, 

a) nlormar sa o fabncante dos aVIilas F-5 fo
ram COIMdadoa a parbclpar do procaaso da ravillll
zaçlo e de que forma; 

t) Informar po1q1111 nlo foliada llcjlaÇin pQbiiCB 
flllemacoonal, a pstUr do momento que - dam818 
mvocar a qiiii8IAo de 8aguMnça N&CIOnal; 

11) 1nfonnar qual a basa laglll e ldc:nlca PIO 
que a opaiBÇio da f8VIIaiiZBÇio losae feda e padlr 
de cana&convde, uma vaz que qualq.- 1ndlvfdUo 
pode ter acesso 111aalnto a-e II"8IIUIIIS técm
cos SObra os aVIiies F-5, lnclus1V8 quanto a armas e 
delacção; 

Sala das Sessi!as, 8 de abnl de 1998 -Sena· 
dor Ghbarfo Miranda. 

(A Ilesa para delsão.J 
O SR. PRESIDENTl! (Geraldo Melo) - O ra

quenmento hdo Y8l à Mesa para deasão, nos termos 
do art. 215 e do - III do 811. 218 do Reglmanlo 
Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se
nhor Presldenlll da República emnou ao Congnll$80 
NaciOI1III a Medida Pruvlsóna n' 1.554-27, adolllda 
em 23 de abnl de 11188 e pubiiC&da no d• 24 do 
mesmo mês e ano. que Alara os 8118. 2", 3", 4", 5",,6', 
7" • 9" da La rf' 8.745, de 11 de daernllm de 1!1111S, 
que dispõe sobnl a IXIIIb....., por tempo dalemiha
do para atender à nec 1 lide 1811!p0oéria de UCIIIP
aonal mier"'sse publico, e dá outras provldênci&S. 

De acordo com as lndiCIIQiies das llderança8. e 
"c! !orrnos dos §§ 4• e S" do art 2" da ReaoluçãO rf' 
11119-CN. IICB _, cons111ukla a Ccn •lo M- Jn. 
cumblda de ltllllllr paracer aobre a maténa: 

Francallno PafBira 
Hugo Napolaio 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

-···· 
Joe6 AgnpuiO 

Joio Rocha 

L.údlo Coalho Be111 Varas 

Bloco OposiÇão (PTIPDTIPSBIPPS) 

Edualdo Supl~ey 

PPB 

Epllaao CaiMeml IAomar Qumlanlha 

DEPUTADOS 

T"•' - ...... , 

OavaJdo Coelho 
A'fiBIJ da Cunha 

PFL 

PSDB 

Raimundo Santo. 
Paulo Lima 

A6clo Naves Adroaldo Slnlk 
Arnaldo Made11& Jovalr Anlrdae 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Paulo Rltzat OICIIIO Gclrlça'-

Bioco (PTIPDTIPCcloB) 

MaR:elo Déda Fernando Feno 

PP9 

Wlgbarto Tartuca An Magalhlea 

Da acordo com a Rasoii!Çio rf' 1, da 1 11119-CN, 
IIC8 eslabalacido o aegwda calendário pai& a .,_. 
tação da rnal6na: 

Dili 28 4 98 dEI "'IIIÇID da Cun . H Millll . 
Dia 211 4 98 ,,....leçliu da Cun · lo Mlllll 
Alft 211-4-118- pi8ZO para NCAbiii•IID da_... 

das. p8l8 a Com ......... emlir o...- aaln 
a admis8ibilldada 

Alft 8-5-118- pi8ZO final da Con "ttlo Mlllll 
AN 23-5-118- prazo no Cor.y• a Nac:iona: 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se

nhor PIWidanla da República BIIVICIU ao Coi ljjl I 
Nacloo .. a Ut®!a PIOVISÓna n' 1 III, Mil? ' 
em 23 da abril da 111118 a puh'lcada no ela 24 do 
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mesmo mês e ano, que Altera a legislaçlo do Impos
to de "'nela e da contnbUIÇáo SOCIBI sobl8 o lucro 

De acordo-com as mdiC8Çéies.das hderanças, e 
nos termos dali §§-4" e 5° do art. 2" da Resolução n" 
1189-CN, fica asam conslliUida a ComiSIIio MISta In
cumbida de embr pai8CIIr sob1e a matéria: 

Tltularllll 

Joio Rocha 
José Alvas 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Sup ........ 

Caltos Patnx:IIIIO 
José Blanco 

GeiSon Camata 
CalloiÍ Bezell'll 

CoutmhO Jorge lllclo AlcAntera 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo SUpiiCY 

PPB 

Epilaclo Cafel8n I.Jiornar Qunlanllha 

usorio Adriano 
Eliseu Rasende 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

Suplec•• 

Aroldo Cedraz 
MussaDemes 

Aéclo Neves Adroaldo Streck 
Arnaldo Madeira Jovalr Arantes 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Hennes Pa1C11111811o AntOnio do Valle 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

MaiCBio Déda FernandO Ferro 

PPB 

Jurandyr Paido Fernando Ribllll C8111 

De acoldo com a Resolução n" 1, de 11189-CN, 
fica _.,.lacldo o aegUinte calendéno para a trarn1· 
tação da ..... 1111: 

Dia 28 4 88 ~da Comlllllio MISta 
DIB 28 4 88 l'*&lllção da Com 1 s•o Mista 
Até 28-4-eB- prazo para I8CIIblmanto de emen

das e para a Com1aaio Mista embr o pai8CIIr sobl8 
a adml:lslbilidede 

Até 8-5-98- prazo final da ComiSsão M1sta 
Até 23-5-98- prazo no Congi8SSO Naaonal 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se

nhor Presidente da República eiiVIOu ao Congresso 
NaCIOnal a Medida P!'OYISÓna n" 1.586-8. adotada 
em 23 de abril de 1998 e pubiiCilda no dl8 24 do 
n.amo mês e ano, que 01Sp6e sobl8 a 18CUp8ração 
de havai8S do Tesouro N8C10n81 e do Instituto Na· 
ciCinal do Seguro Social - INSS e a ut'imção de Ti· 
tu los da Olvida Pública, de l'eSpOtlllabilidade do Te
souro Nactonal, na quitação de déblos com o INSS, 
e dé outras piOVIdêiiCIIIS. 

De acordo com as llldicaçõe6 das lideranças, e 
nos tennos dos §§ 4° e SO do art 2" da Resolução n• 
1/89-CN, fiCa assun conatrtulda a ComiSsão M1sta m
cuntllda de emrtr pai8C8r sobre a maténa: 

Tltutai'IIS 

Hugo Napoleão 
Ecliaon Lobão 

Jader Balbalho 
Nabor Jú1110r 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

France11no Pera118 
Gilbe11D M1randa 

G11n1011 Camata 
Callos Bezell'll 

Osmar Dias Callos Wdson 

Bloco ()posição (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Supllcy Sebastiio Rocha 

PPB 

EpitaCIO Caletelra Leomar Ou1nta1111ha 

Saulo OU81roz 
Jaime Marbns 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

Suplentes 

Magno Bacelar 
LulzBra~ 

Meio ,._ Adnlaldo Slrack 
Arnaldo Madeira Jovalr Anmtes 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Paulo Lustosa Mauro Lopes 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

Marcelo Déda Femando Ferro 
PPB 

Calao~no Oamar Leilão 



• 
420 A."4JS DO SENADO FEDERAL ABRIL DE 1998 

De acordo com a Aefoluçio ri' 1, de 1989-CN 
fica aatab alacldo o aegulllla éalandário pãra "à tr&.mt
la!;iio da maléria. 

n...za 4 1111- dn go.açio da CoT?Sr M"llla 
Doa 29-4-118- irwlal8çlo da Con ão Moata 
Alé 29 c 88 prazo para Nlt&l!iill& iiU da -

das a para a CoT •io MIBia emibr o .-;- iiCibM 
aadn r-•~ertW 

AM 8-6-88- prazo final da Com saio Mlsla 
AM ~prazo no Ccx~~~n~aso Nacional 
o SR.. PRI!IIIDEimi (Gelaldo Melo) - o Se

nhor P18SIIIanle da Rapllblica emnou ao Congi ao 
Naca181 a Medida Pto•tB6na ri' 1..147·15, aclc!t!!da 
am 23 da abril da 1988 e publicada no dia 24 do 
,._,., mlll e ano, que Oisplle sobnl a IIIQIIIanza• 
çAo, adml .... .,.,. afununenlo • illianação da ben5 
móveis da domlrno da UniAo, altera di8JIUIIilhros do8 
~ .... 9.760, da 5 da selambro da 1948, 
a 2.398, da 21 da daambro da 1987, lllgUiemenla o 
§ P do art. 49 do Ato das Di8poslçiies eor.tuc:io
... Tranallónas, e dá outras providências. 

De acordo com as i o1o açlle• das lidanliiÇBS, • 
- termos dos §§ .... 5" do ert. 2' da Raaoluçlo ri" 
11118-CN, ftca asaim conatilulda a Comi&sio Mista 111-
curnblda da emitir ~r aobnl a na6na: 

RurnauTuma 
Edlaon Lobiio 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Supl ..... 

Laldio Coelho Coutinho Jorge 

Bloco Oposçio (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Supllcy sw.. ... Rocla 

PPB 

Eplla"'' Calalelra Leomar Owntanlll8 

Valdomro Magar 
Paulo Gouvêa 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

SUpls lU 

José Múeio Munlaito 
Eraldo TiriOCU 

Blocc (PMDBIPRONA) 

Rita Camala Ed11100 Andrino 

Blocc (PTIPDTIPCdoB) 

MaiCIIIo D6da Famahdo Ferro 

PPB 

PadroConaa 

Da aconlo com a Resolução n• 1, da 1989-CN, 
fica Bllabalecido o sagurila calendéno para a tramt-
taçio da maténa. . 

Doa 28-4-118- dellgnaçlo da Comisslo M• 
DIB 29-4-118- ,,_laçin da Comisslo Milita 
Até 29 4 !18- prazo para recebimento da emen

das a paRI a Com.asão Mista emibr o pa- subl8 
a adiiiiSIItilidade 

Até 8-5-!18- prazo final da ComiSSAo Milita 
Até 23-5-98- prazo no Cong- Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se

nhor PI8Sidarila da República 1K1V10U ao Cong181180 
Nacional a Medida Provoaóna ri' 1_....7, ada«ada 
am 23 da abnl de 1998 e pubfieada no di8 24 do 
maamo mês e ano, que Dispõe sobna a quailicaçio 
da anbdadas corno organi2aç6es IIUCIIIia, a cnaçiD 
do P10g1111118 Nacional da Pubfiazaçio, a -IÇAD 
do L.abolatóno Nacoonal da Luz Slncratron e da Fun
daçikl Roquette Ponto e a abscHção da auaa allvida· 
das por orgariiZB9iies SOCIIIis, e dá outras provldlto
CI88. 

De acordo com as ondiC8ÇÕB'I das lldalançaa, e 
nos termos dos§§ 4° e 5" do ert. 2' da RaaoluçAo ri' 
1/119-CN, fica ISSim conatilulda a Con · lo Mista in
cumlllda da emdlr panacer sobna a rnaténa: 

Jader Balbello 
Nabor Jíanlor 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Supln.._ 

Llldio Coelho Lllcio Alclrara 

Bloco Oposçio (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduanlo Supbc:y Sabilstião Rocha 

PPB 
Laomar Quonlilloillw. 
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Tllu-

RubemMedma 
RobsonTuma 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

Suplentes 

VIIMSSilFehppe 
Ayres da Cunha 

Aáclo N- Adroaldo Slrack 
Arnaldo Madeira Jovalr Arantas 

Bloco (PMDBIPRONA) 

lvandm Cunha Lma l..alra Rosado 

Bloco (PT/PDTIPCdoB) 

Marcalo Déda Fernando Fano 

PPB 

Ricardo Banos Alc:iona Alhayda 
IA acon10 com a Rasoluçlo n" 1, de 11189-CN, 

fica astabalacido o aagu1111a calandéno para a lramr
laÇão da rratéria: 

Dia 28+811- designação da CoT:salrO Misla 
Dia 28+811-i~ da Comisslo Misla 
Alé 29 4 88 prazo para IIICIIblna do da emen

das a para a eo--·1e1 o Mlllla emitir o ~ sobra 
• adrnisaibllldade 

Até 8-6-418- prazo final da Co-"n111ão Mill1a 
Alé 23-5-!18- prazo no eong,_ Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se

nhor PIMidanle da R8pllblica enviou ao i::ong
Nacoonal a Madoda Provisória n" 1.1115, ado'ada em 
20 da abnl da 19118 e Ploblrada no dia 22 do IMSII10 
mês a ano, que Disp6e sobra oparaç&ls linancalraa 
entra o T--..ro Nacional a o Banco Nacional da De
...volwnanlo Econllmico e Social- BNDES. 

De acordo com u indiCIIÇilal das lideranças, a 
nos termos dos §§ 4" a 5" do aJ1. 2" da Rasoluçlo ri' 
11119-CN, fica llPIIm conslilulda a Com"uk' M"llla In
cumbida da emibr ~r sobra a rnaléna: 

Tllularw 

João Rocha 
L8onel Paiva 

Jadar Baabalho 
Nabor Jllnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

......... 
RomauTuma 

Gutlharrna Palnara 

Setgio Machado Oarnar 0188 
Bloco OpoaçAo (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Suplicy Sabalbio Rocha 
PPB 

DEPUTADOS ......... 
PFL 

EraldoTmoco 
ManoAssad 

PSDB 
Aécoo Naves Adnlaldo Slrack 
Amaldo Madeira JcMIIr Al1llllilll 

Bloco (PMDBIPRONA) 
Geddal V181ra l..ma Wagner Roaaa 

Bloco (PT/PDTIPCdoB) 
Marcelo Déda F'""amm•-111011> F-

PP8 
Odelmo Leio ~ '"-

Da acordo com a RasoluçiO ri' 1, da 11189-CN, 
fica eslabalacldo o seguinte c:alandério para a lrama
tação da maléna: 

Dia 28-4-98 - dasignaçAo da Cou 
Ola 29-4-911 - inalalaqlo da Coai lo Milita 
Alé 27-+911 - prazo para racabln•IID da 

_.. a para a Com" elo Mista emlllr o ....-r 
sobra a l'llm11sibil"ldada 

AJé 6-5-88 - prazo final da Com•lo Ulllla 
Até 21-5-88- prazo no Cong- Nacional 

O SR. PRES'W:NIE (Garaldo Melo)-s.á laia 
a devida COIIalrlicaÇ6o l ClmaJa doa Dap..,... 

b SR. PAESIDEtm! (Geraldo Melo) - Eagca
do o leanpo dasbnado ao El !pedlarda. 

p--~~ 

liam 1: 

ORDEII DO DIA 

PROJETO DE RES0UJQAo 
N" 36, DE 19118 

(Em ragima de urglncia. nos 11m.- do 
Requanmanlo ri' 250, da 19118- art. 336, b) 

Diacr•e·lo. em turno llnlco, do PIO)IItQ 
de Rasoluçio ri' 36, da 19118 (apr1 ll&do 
pala Conaslo da Aa8unlaa e-lllmã:w 
oomo conclusio da _, ~ ri' 1811, de 
19118, RalaiDr. Sanador Rornanl Jucl), qua 
autonza a alamçio l8mpCIIdrla do llmlla de 
endivKiameniD da PaGóleo lnalallro SfA -
PETROBRÁS, para qua ~ COIIII ... 
oparaç1o de c:aédilo ex111m0, no valar '*'· 
em- JIIPOiliiBI, 1116 o aqnl,,...a a du
zantos a aa1en1a e um n llllllea, c'ez 11118 
rnll, d~ e vinla e oiiD d6laaw _.. 
amencanoa e -• e - oanlllvW, jun
to ao The Elcpoat-lmport Bank ol Jllpan -
EXIMBANK. 
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AD plDI8tD não lo!am olerec::idas emendas 
Em doscussão o proJIIIO em tumo uruco. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP) -
Sr. PI'8Sidenla, peço a plllavl)_para:dleculn'. 

O SR. PRESIDENtE (Geíaldo Melo) - Para 
discutir, concedo a palavra ao Senador Eduardo 
Suphcy. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (BiacoiPT - SP. 
Para doacutir. Sem r-ao do orador.) - Sr. P-o
danla, Sr"&. e Sra. Sanadotas, o Pftii8ID de IIIIIOiu
çlo propõe a elemçlo do limite de andMdamanta 
da Pelrolds para que poaa COI lbatar operação de 
crédito llldamo JU"ID ao Elantlank, no valor da 
US$271 ii•lilw. destinado ao financlamanlo do pro
JBID Gaaodulo Brasil-Boi'-. 

Apesar da lfi1)0itlncla do Cll8do prOJ8lO para 
dMinldicar a matnz anergébca brasilan. a operaçiG 
llldrapOia o llmla da andMIIameniD da ampraaa, 
aMm de agravar o 14 elevado anclnridanwdo axtamo 
do Pala. O pnlpno piOJ8IO 14 loi alvo da c:rfticas por 
parta da lécnlcoll da ciMo.- llllklnl8, daVIIIo a dúvi
daS quanta 11. capacidade da baCia boiMIINI em lor
- gds ao Bnlail e ao Chile, ,_ quantidades -
lllba'a ma noe l'8llpiiCIIWS acordos. e ao falo de8 
bacias 8lluadas no Brasil ainda não - suti
cilll.,_le uploradee. 

Por - raz6ell, lliCCICTIIlllda a I"1IJIIIÇio 
do ptOJIItO. 

O SR. PRI!SIDBfnE (Geraldo Melo) - Canil
nua em...., ....... (Pausa.) 

NAo havendo quem peça a palaVra. enceno a 
da:ussio. 

Emvotaçio 
Os Sre. Sanallcl.- que o ..,_..,.. qulllr$11 
~ aenllldae. (Pausa.) 

Aplovado, com oa Wla8 conlnlnos do Senador 
Eduanlo Suplqle do Benador Lauro ~-

A matéria VBIII. Comalo Olratora para a nlda
çAolinal. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Solda 
-. ,.,_,de ean-io Dilatola, '*'-"*' a 
••!teçA? final, que -a lido pelo Sr. Pnnaro Seara
tirio, Sanador Ranalda Cwlha Uma. 

É lido o 88111*118: 
PARI!CB NIIOI, DE 11M 

(Da Cou · 'o Diralora) 

A1d1 g' 1 tlnll do Projstu de AauM
po~ .. de1.._ 

A Com eik' 011..,.. ..,_asila a nidação tnal 
do PIOJBID da R rr iliiiÇAo n" 38. que auiDitza a eleva
çlo l8qlor6ria do limote da endivlllanallo de Ptllf6. 

lao BrasileJro S A . - Petroblás, pan1 que possa 
contAIIar operação dB credliO externo, no valor total, 
em ienes !SPOneses. até o equMIIente a 
US$271,017,228.95(duzentos e UMnta e um mill6-
es, dezessele mrl. duzantos e Wll8 e Oito dpolanla 
none-amencarKM e I10ii8l1l8 e CUICO oe.-.a-), )unta 
ao The Export-lmport Benk ol Japan - E:ximbenk. 

Sala da ReuniÕSS da Co--.elo, 28 da abnl de 
1988. - G_.. Nelo, P-ldenle. Rol ellta Cunhe 
Uma, Relator - Cartoe Pallocáilo - Lucldlo ,._.. ...... 

ANEXO AO PARECER N" 204, DE 1988 

Faço sebar que o Senado Federal, aprovou. e 
eu, P-ldenle, nos tarmoe do att. 48. 118m 28, do 
R&glmento Interno. promulgo a sagulllle 

RESOLUÇÃO N" , DE 1998 

Aulariza e elevll; I a lelllpCriM do a. 
mlle da andt.lldenwllo de Pwll 61ea ar-. 
leR S. A.., - Pellolrie, para que ..
-zll*t upa: :;'a de a*lllu .....-.no 
valor talai, em leMe Jepaz , ea6 o 
......,....,. • USIZ71,017, I& (..._ 
IDe e llllnla e um -.e.a, I I la 
mi, duzuiiDa e vlnle o ccleD 1~1 w narte
......... e IWIU ..... e cinco CMilliU-). 
junla ao 1118 Ellport-lmport llenk of Jepen 
- Ezlmllenlr. 

O Senado Fedecal Z'811C11w: 
Art. 1° É a F'elcúleo Bncsrlezro S. A .• - Pallv

br6s autonzacla a ellcvar tecnporarlarnan, e em ca
zál8r excapc:onal, o lzmile da endlviclamenlo da que 
trata o IL1CISO I do art 7" da Resoluçio ~ 86, de 
1888, do Senado Fede:al, e a Wilbilllir opei8(111ea 
da czádzlo extamo. no valor -'· em iarwe JIIPOII8-
-·até o equ:valente a US$271,017,228.95 (~ 
tua e satente e um mtlllee, c.tez 1 l'le mi, "'-*" 
e vinl8 e oito dólelW ~ e ...,..,. a 
CIIICO centaws), JUnto ao ThB Expott-/nfKHI Bat* d 
J8pen- &lmbank. 

Pllzágcafo (Jncco. 08 C8CUI8DS advlndoe de ope
:a;lo de c'*l:lo :alande - ar11go daellna- ao 
linenclamenlo de lznpcll1eÇio de bens.-·-- no
.....,.,. de tubclll, _..:11 B li l:tW 8 Ulllil6rios, pelll 

• partas brasclena a bolzviana. no lntiiD do Pcajelo 
Geaoduto B-'- Bollvia. 

Alt. 2" As condzç6es IIZ1SI"aZI8S b61z" as das 
operações de cnldliO calendas no ar11go ant11nor eikz 
-88glllldW 

1- d!Midoo. PeiRlleo B:uiiiZzzo S. A.- PelccA:iá; 
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• 11 - Cllldor. lhe Exporl-lmport Bank of Japan -
Eximllaltl; 

III - !llllor fr1llll: até o equivalanle a 
US$271.D17 ,228.85 (~e 1111111n1B e um milhD
ee, de "118 mil, ~ e viril& e ollo dólaras 
norte uaa'k:anoll e navw1111 e cinco cantavoa), em 
.,_ jllponaaaa, divididos em qua11o cantndaelope
IIIÇiielda Clédilo. COiilanue nllacionadoa a aeguir: 

a) ,.,.llq!IWp'P d8 luboa.-.. ,.. 1oe 
nD lliinill!lio •-• até o valor equivalenle a 
USJB2,697,697,88 (ollenla e doia nl1111iea, BBIIC81i· 

IDa 8 .-lia 8 aele mil, 88 I Jl8111Dii 8 .-nra 8 aela 
d61a,_ -IB 811'BiCall08 8 li lniB 8 aeia caà· 
->; 

b) Pllf8 Bqi!Wpio- e i !'81 d8 ~I -
,.. e Ulilíadas ,.,...,...., a _, insblaa no 
relrilório •--'= ld6 o valor equivalana a 
US$37,3DD,OOO,OO (lrliU e ae1e nlillllea elrazanloa 
ri dólaiaa noriB 8lllllilcanoa); 

c),_, Bql~ d8 luboa a _, isnlaladoa 
,. Bllllillll: ld6 o valor equlvalenle a 
US$130,.104,181.211 (-*!e tr1n1a n~ ca11a e 
quatro mi, -m e ollanla e um d6laiW I'IOII1t-ailal- ·
-e viniL e,__.._); 

d) ,_. Bqi!Wpio das d • i 5eJ d8 CDiipl IID 
,.. • I r ...... ,..,... .... ..., ' r r tos IIII 
lJdMa: ld6 o valor equlvalaniB a USI20,815,350.00 
(vlnle •••6ta, rDWC&~Ilua e~ mi. bwado8 e 
c:inqllemadólanla ~); 

IV - CCiflllilillw linanceiraa C011U111 ils quatro 
openor;6ea de Clédilo: 

a) du s tmoila: de acon1o com o eaquema de 
erdleiqua; 

b) Clrinc:idt aeia ..-- ap6s a conclusão do 
lllllpl- idlmenla; 

c) -r ;lo: em Wnta pan:elas ......-.... 
Iguais e~ 

d) ~ Cainllnli&jll'n:lalclal lniBiaat Rale ai Ralar
.,.. - CIRR, calada na dila do COiibalo de lameca
mento, ~ llllllllllllral; 

e) _, · r lo d8 CIOIIIJHDII ·a e~: o,s a.a. (cinco 
~ par CMIII ao ...,) eotn o BJildo nio de
-mal 11, PIJII6wl11811'1111111a1 

f) e i 11 r fl8i8ll: lilllllllidU a 0,1"" (um déci
mo par CllldO) do valor d8 cadl operaçlo, 

Alt. 3" A llUiallmçlo cancedida par - Reao
luçAo diMiré _. ...ada no PfiiZII de quinhenlol e 
queJIIIIIB diaa, COillado a peillr de dela de - publi
cação. 

Alt. 4" Eala A 1 r c'IÇio enba em vigor na daiB 
... - pltl"'agl') 

O SR, PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Em dia· 
CIIIBão a radação IIIIBI, 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC)- Peço a 
palaYra para diSCUtir, Sr. Presldante. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Para 
dlacubr, COIICIIdo a palavra ao Senador Ellperidllo 
Amln. 

O SR. ESPERIDilO A .. N (PPB-SC. Para dia· 
c:ulir. Sam I'IMSilo do orador.) - Sr. PrealdeniB, nAo 
vau abordar o márllo da Cflleslão, pcxque a matéria 
já está valada. Imaginei qua o Sanador Romenl 
Jucé, que é o autor do paracer, qua acabei ..,._,., 
tando na Comssio de Asauntoa Econ6nlicoa, '
fazê-lo. Mas qUBnl deixar ragtlllnrdo qua o auunla 
fal 8lllliiiSIIvarn dababdo na ComiSBID da Auun
toa Econ6mlcos, com base no parecar qua Jllllnha 
sido alaboradc. Fui daalgnado pare apraaenl6-lo, o 
qua fiz. e tenho abeolula convJCÇio da qua 08 vanla
deinlB daleMOrea da Pababrás votaria a lawr dae
ae J1111181D, COinl eu o laço. 

O SR. ROIIEAO JUCÁ (PFL-RR)- Panr dia· 
cubr, Sr, Presidente. 

O SR. PAEIIIDENM (Geraldo Melo) - Com a 
Pllfavnr ao Flelalor, para discubr, 

O SR. ROIIERO JUCA (PFL-RR. P-dalcubr. 
Sam revlaiD do orador) - Sr, Prealdanla. a6 para -
aa- qua enlelido a posiÇão firmada pelo Sena
dor Eduardo Suplicy, Trata-H da uma poaiçlo da 
Bencllida e uma poaiçio Ideológica na quaatJo das 
va1BÇ6es do Governo, mas. COinl d- o Sanador 
Espendião Amn. ISSO fo• exausbvam8nta dei»" • . o 
Banco Cantral dau paracer tavanival, tacnicllmenle 
08 eq~nialimoa foram todos axplocadoa. 

Portanto. sem dúvtda nenhuna. a r6COit •• Ida· 
çio é pare a vataçãQ f!lvarável. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - NID ha
-.lo mBIS quam peça a palavra. está etiCBIIIIida a 
dM'C'•s'n . 

Emvataçio. 
Oa Srs. Sanadores qua a apravam quainim 

~-dados. (Pauaa l 
Apavada. 
A maténa VBI à prormlgação, 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A P
dlneia lransfeM. na forma qua lle autor2a o Aegt
manla, 08 11.- 2 e 3 da paula da hoja para a paula 
da aeaaiD dallberatnta ord•néna do plÕXImo dia 8 da 
1'1'111110, quarta-falia. 

SID 08 BBgUI- 08 IIBnB 11111 lll8rldoa: 
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-2-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N" 19, DE 19116 

Vlllaçio, em pnmeiro tumo, da Propos
ta de Emenda l Constlluiçlo n• 19, da 19116, ' 
tendo como p~ algnaiAno o Senlldar 
Waldack Omalas, que dl8põa sabte os be
nalfcios fiscaiS nllanlnllls ao ICMS, llllldo 
~ llllb n"s 274, de 1997, a 

142, da 1998, da eo-sw da Canl1llulç6o. 
Juallça e Cidadania. Relator Senador Wcio· 
AlclnlaJa: 

• 1• priXIUnciamenlo (sob18 a Propos
ta): favolável, com a Emenda rf' 1.a:J, que 
&pnlllllnla; e 

- 2" priXIUnciamento (sobl8 .. -
das da Plenlno): 1avonival às de n"s 3, 4, 5, 
7 a 8, nos 1al'lllos da Emenda nt 9-CCJ 
(I&Ddilubvo) que &pn~~~~~nta, e CCIIIbério la 
de n"s 2a&. 

-3-
PROPOSTA DE EMENDA À. CONSTITUIÇÃO 

N"48, DE 1998 

VOIIIÇio, em primeiro tumo, da PlllpOS· 
ta de Emenda. Conallluçio nt 48, de 1-. 
tendo como prhaoro lllglllllério o Senador 
Jallerson Peres. que aliara o 811. 57 de 
Constiluçill Federal (itiC I O peilllll•llal). 
tendo 

P818C8r favorável, sob n" 443, de 
1997. de Con I lo de Consblulçiio, JUBIIÇ4l 
e Cldaclana, R lllllOi': Sanador J08IIphal ...._ 
linho, com voto conlrério do Senador Pedrjl 
Simon e llbsblnção do Senador Jelleraon 
Pe18S 

O SR. PRE81DENTE (Geraldo Melo)- 111m 4: 
Qwlto e lllllmo diB de (IIBQr'o, MI 

prl11111t10 tumo, da PlllpOSia de Emenda à 
Cornblulç6o rf' 28, de 19116, tendo como pito 
mairo llgllalário o Senador Mauro lllirllrla. 
que allela a redeçlo do art. 81 de ConsbbJi. 
ç6o Federal (cindo i rnoraclia), lllndo 

p.,_,. favonl\181, sob n" 2111, de 
1997. da Con ã? de Consbluiçlo. Juati9a 
e Cldaderua. Rellllor: Senador Romeu 
Tuma 

A P111111dênaa esclanlce ao Plenlno que, 1'101 
tarmoa do disposto no art 358, do Reg.,.. ilo Inter
no, transcon l'qe o q&llniO e úlbmo dn de dllcu&-

são da maléna. q181do podelio ser olai8Cidaa 
emendas, 8SIInadas por um tarço, no mlrwno, da 
camp De!ÇiO do Senado. 

Dlla•ssão da propoera, em primeiro 1Umo. 
O SR. LÚCIO Al.CANTARA (PSDB-CE) - Sr. 

P- 1enla, peço a pelevra, pela ordem. 
O SR. PRESIDENT1! (Genddo t.Wo) - V. &" 

tem e pelavnL 
O SR. LÚCIO •• CM ARA (PSDB-CE. Pele 

ordem. Sem r1M8ão do Ollldor.) - Sr. Pl88idenle, 
peço um eac:ll!racunenl • ....._ poiB, por falt. rn
nha. nlo p8IOIIbl eaalilnlllnta o p!11011dina11D lldola
do no eenbdo de lar havido irMirslo de peula ou N

llnlda de alguma mal6na. o aegundo dlim - • 
propo81a do Senador Weldeck Ornelaa. 

O SR. PRESIDENTE (Genddo Melo) - S..· 
dor Wcio Alc:Antara, a ....._ no .o da pr&m:ljjiilllva 
que lhe clé o 811. 48. do Regoi181IID lramo, deCidiu 
nlbllli' da peula da _., da hoje .. dl.a ~ 
............ tnlllsfen~ para. pauta da....., do 
próximo dn &. 

O SR. WCIO AI.CANTARA (PSDB-CE) -
Mullo obnglldo. 

O SR. PEDRO 8IIION (PMDB-R8)- Sr. p._. 
denle, peço. palavra prn dieculir. 

o SR. I'IIE8IDBfJE (Genildo Melo) - v. &" 
tem • pelaVJa, S.ndar Pedia Simon. 

O SR. PEDRO- (PMDB-RS. Pera diacu
br. Sem nMSio do Ollldor.) - Sr. Pl8lidenle, -
Cdllrno de dncualo ~ rrnt6rle corntanl8 da pu
ta. quem 1nser deelelnbune a mporllncie e o ..,.. 
ficado que dou a este prqeto, de IIUIOrie do Senador 
Mauro Moranda 

N1o hé que1qu11r dúvida, Sr. PiBSidenla, da que 
se tn1ta de um albgo. de um IICiáscimo l Consllbi
çAo que, de certa tonna. 6 1Ao óbw> que nlo 881 • 
seria IIIICBIIIlrio. Mas, j6 que O art. 81 da ConaiJiul
çAo diz que aio dlnlillae ~ a ..,ICIIÇI!o. a 881)
de, o trabello, o leDr, a ~SgWW~ÇB. a prwvidllda 
soc:iel, a prcA&ção l rnalllmidade e l lllflnc:ia. .... 
*'-. aos cllieliqlllnldo, nlo _. l6glco que ~ 
ee aa_... o dn8IID l na--. Sr. PliiSidei•. 
~ o que a.té fazando o 1u1tnt Slllndar da 61*. 
pnnclplllmenllt qwndo O mundn .,...;ro 11811 1J i M I 
Ccrieltncia da 01\IM ........ das Neqliee Unidas, 
dr 13 e 14 de IUIIho. -• a- da que 6 
um dirallo -' o dirallo l rnonldie. Cruel e lli•n•,. 
ta, IS ..,._ntaç6es do Japlo, dos Elll&dol Ullldos 
e de Co,.. vataram-- e dnnram que o diNID 
l moradiB nlo é um deWr -'· Na_...... _ _._... pela ONU e debell-
da por C81IIIIIIU de pel- foi dllbelida B qllllllllo da 



• 
ABRIL. DE 1998 ANAIS DO SF.NADO FEDERAL 

RMIPORsabdldade soaal do mundo. pmopalmente 
dos palses do Primerro Mundo, com referência à mo
radia e à falta de mQradl&, questão consr .. erada rr· 
aquela conferênaa como urna grande chaga socrai, 
ao lado da situação de tome que VMI a humanidade 
O Brasrl teve a responsebrlldacle de coordenar essa 
parte da conferência e também de debater e dlscutrr 
essa questão. 

Agora este Congresso toma uma posrção a 
respeito, com a emenda do brav" Senador Mauro 
Mrranda, ou S818. ""· •Ritlbo a .ambém a moradia uma 
rasponsabllrdade socrai do adadão brasrleoro. 

É claro, Sr. Presidente, Srs. Senadoras, que 
talvez raso pouco possa srgnrflcar, po111 são tantos os 
albgos que tem a Cons\lluição e que nr.o 19Pf'&· 
sentam nada na prátrca, polque ao longo da hislóna 
os govamos nr.o llveram nenhuma preocupação de 
p6-los em préllc&. Não se1 se o falo de se acrescen
tar esse arbgo na ConsbluiÇâo srgnrflcará um ato 
COIICieiO na campanha da construção da moradra. 
De qualquer manerra, é o pnmerro passo. 

Claro que já temos na Cons\llwção o altlgo que 
diz que a saúde é um drrarto de lodos e um dever do 
Estado, mas vemos a saúde numa cnse prabcaman
te permanente. 

A Consliluçao drz que o trabalhO é um drratto e 
um dever de lodos e que quem trabalha deve rece
ber, no mlnrmo, como ramuneração, o naceaséno 
para vnrer com drgrudade com a sua lamllra e ter 
eqUIICIOnadas as quesl6es de alrmantação, saúde, 
moradra. transporia. hrgrene e educação, mas sabe
mos que, 1181118 Brasrl, nr.o só temos aquelas que 
ganham um salário, como os que ganham mero salá
rro e outros que não recebem nada. Temos mnda a 
economra rnlormal, em que nr.o se sabe qual é a 
média clessu salárros. 

Mesmo assrm, mesmo correndo o nsco de co
locar na Conslllurção mars um liam de tramenda rm
poriAncla socra1 e humane, mas de nenhum raflello 
real e coorcreto, este Casa está cumpnndo a sua 
miiiBio quando colOCa no texto constrtucional a obn
gatoriedade socra1 de coriSiderar a moradia como 
l88pOIW8bihdade de todos. 

É verdade, Sr. Presidenta, que este Casa po
dena awnçar; é verdade que antes da votação do 
pnmerro e do segundo tumo esta Casa podena pro
mover um debate, um SIII1JÓSIO, convocar o PI8SI
derrta da Cao!a Econ6nlca Federal e outras auton
dades para debater um plano concreto e objeiJvo de 
construção de moradias populares. 

Foram tantos e tantos os planos de construção 
de moradias populares, tai'Cas e tantas as prapostas 

que apareceram, tantos e tantos os escindalos que 
se rapehram. tantas e tantas as ernprartarras que 
qUf'':rraram. que, na verdade, frca a pergunta: "qual é 
a sarda"? 

Ora, Sr Presodente, o falecido Senador Darcy 
Riberro Já nos chamava a atenção: "P1'8p11111m-a 
para a unrão dos sem-terra, os sem-talo e os sem
emprego, porque haverá ume mobilização ina
versíval". CretO, Sr. Prasrdente, que tarrto quaniD a 
terra é necessána para alguém que queira produzir, 
por menor que seJa o seu pedaço, a casa é funda· 
mental. Não S8l como nós, que vemos na famlll8 a 
base da sociedade e o estero da Pátria, podamos 
aceitar ver uma famíia debarxo da ponte, num barra
co, numa favela, ~=m água, sem luz, sem -'ho, 
sem condiÇÕeS de hrgiene, sem banheiro, sem abso
lutamente nada. 

Sou multo srrroero, V. Ex" corno Pnrsidenle e 
eu como Senador somos os grandes responsáveis, 
111111s do que outros, por não darmos priondade nesta 
Pais ao que é pnontáno Agora, está- grilando so
bre o flagelo da saca, porque o problema é real, está 
na nossa cara, as manchetes estio nx.trando, fa
lam em rnvasão de supermercados. O problelra é 
tão séno e tão gnMI que estão pensando em dar 
como esmola um ranchO ou um litro de égua. E ai 
passa o rncrdente, passa a questão e, como sempn1, 
volta ao natural o que é o natural. 

Um proJeto smgelo, Sr. Presidente, de constru· 
ção de habitação popular sena a cnação de um fun· 
do na Carxa Econômica Federal para as p181alluras 
promoveram as construções em fome _de mubrfio. 
As pessoas entJam com o trabalho - não apenas as 
que vão ganhar a casa, mas a colebvidade - como 
já se fez em tarrtos lugares do Bra&~l. A casa acaba 
custando 20 ou 30%, rro máxrmo, do preço normal. 

A Prefeitura de Erachm, no Rio Granda do Sul, 
por exemplo, tem uma fábrica de casas, em que se 
ulilrza não o IJIOio, mas um tipo eapecial de COIIIIIrll
çAo que sar pratrcamente por 20% elo preço da cons
trução de urna casinha normaL 

Ora, Sr. Presidente, um projato --*lo
~ os prefeitos, erra- urna verba deler
mmada, ~ a lonna de mutillo -116 nio 
é rnars mportante do que o plano de produçio de 
alimentos. Não me retiro ao plano de dlllribuiçio de 
bolsas alrmentaras - que é necessá'lio nesta hola 
em que não há outra salde e qua dou nota dez à D. 
Ruth -, p01que COIIbnua sendo um plano de emer
géncra, nr.o é um plano de decisão para I880IYer de
lrndlvamente a SituaçãO. 
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• Voto f._,.walrnenle ao preJeto. fellclbmdo o 
Senador Mauro Miranda e o Reptcp' r &!'.,.,. Ro
meu Tuma. é um pro;.tg da maior 1mporlã11C18-e nlo 
acnldiiO que alguém tenha coragem de votar contra. 
Mas meu medo, Sr Presidente, é que, após a apro
vaçlo elo P1VJ810, conade~amos noaaa .-s1o en
c.rada. Por 1880, apelo pa1a que V. Ex", Sr. P18S1-
denla, convoque as lldenmças e coonlene a raai!U· '*' de um leiJIUiéno, de um debate, de uma aucflên· 
ela Pl)bllca com a praearça do PIMidenla da CBIXa 
~ Federal, en1n1 outras autoridade&. para 
ae astabelecer um proJIIIO urgente e ljpldo de cons
truçio. na forma de rnutlrlo. de moradias populai8S. 

Era o que eu linha a dizer, Sr. Presidente. 

lJurrmle B t/tscussMJ dB f1llllérill ps/D 
Sr Pedro SllfiOII, o Sr. Geralrto Melo, 11 

Vfce.Pras«tente deiXa a cadeira dB pl8Sidln
aa, que 11 or:vpBdB pelo Sr Lucldlo Pot1ell.a, 
,. SecntMno. 

O SR. PRESIDENTE (lucídiO Poltella) - Conti
nua em dwaiSslo a proposra. 

Nio hawndo quem peça a palavra, encerro a 
di8cussio. 

A maléria constará da Otdem elo Ola da sessão 
clellbarabVa ordlnéna do piÓXIIIIO dia 6 de 1'111110 paiS 
volaçio em 11 turno. 

o SR. PRUIJEN1"E (l.ucídlo Porlalla) -...., 5. 

TSICIIiro dia de diSCUssio, em pnmeJrD 
turno, da Proposta de Emenda à Constdlã
çlo n• 50, de 111116, tendo como pnme1ro Slll· 
natáno o Senador Pedro Simon, que convo
ca pleiHscdo para o eleitorado decidir soblle 
a rubzação de reforma constitucional, alhl$ 
o art 55 da ConsiiiUIÇAo Federal para p-r 
a perda de manctato por Infidelidade partidi· 
na e dé outras pnmdênaas. tendo 
~r sob n• 788, de 1997, da Co

nuasão de Constillllçio, JuSIIÇ8 e Cldadsna, 
Ralator: Senador JeHerson PeAIS, favorével, 
com a Emenda rf' 1-cc.J (IIIDtltubvo) que 
ap RS 1'1111. cem volo conlnUio elo Saador Jo.. 
saphal Manmo, &bs1el çlles dos Senadoras 
Padro Smon e l..úao Alcinlara. e VI*J em -
parado elo Senador José Eduardo Outra. 

A Presldênca esclaiiiCI! ao Plenéno que, ..,. 
lermos do diiJIIOSlO no art 358 do Regimanlo lnhlr· 
no, a maténa constanl da Ordem elo Ola duiBIIIe cin· 
co di8S ÚbiiS conaecuiiVOs em fase de diSCUSalo, 
quando poderao aer olei8Cidas emendas asamadas 
por um tetço. no m~nmo, de cortlpOSIÇio do SenMio 

Transcorre. n.::te. o terce1ro dl8 de dfsa'ssão 
am pnrne1ro tumo 

Discussão, em con1unto da proposta e do 
subsblubvo em pnme1ro turno 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB·RS)- Sr. PA1S1· 
dente, paço a palavra para d•scut~r 

0 SR. PRESIDENTE (Lucíd10 PortefiAI- Tem 
a palavra V. Ex". 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB·RS Para dlscu· 
br. Sem I"IMSão do orador ) - Em pniii8IIQ lugar, 
quero esclarecer a V Ex" que há um entencllmanto 
de que se votaré o subsbtutwo do Senador Jefferson 
PéAIS, embora eu defanda a 1mportAI1CIIl da raai1Z8· 
çlo do referendo e poelarlori 

A Proposta de Emenda a Constitwção que 
apresente• prevê a 11111l1zação de um plebiSCito, em 
1ese, no dl8 4 de outubro, JUnto com a eleiçio para 
Presidente. Governador, Senador e Deputado. Ha· 
wré uma pergunta ao elertor: Você concon:Ja que a 
prõoamo Congresso se transforme em Ass 111blé1B 
NBCtOnal Rev~sora pelo prazo de um ano para fazer, 
por 1111110na absoluta. umcarneral. a IBVIBio da Cons
tituição? Se o povo responder que Sim. ta~ a 
partir de janeuo a mstalação da Assembléia Nacional 
que laré a reVISão da Consbtulção 

A outra proposta para realização elo nnl8ndo 
foi aprovada pela ComiSSão, nos termos elo Senador 
Jeflenson Péres. em que ele seré o """*"' 118m a -
18n11011do à "-''bbaa NaCIOnal Revisora. ae ala for 
canvocada. pa1a que eta decida se reslmenle, dapoll 
da YOiação da I'IMião. devela se ~ - o que 
acho que deve acontecer - a um nslerendo popular o 
que for aprovado pelo Congresso Nac1011111 

Há um debate mudO longo sobre 18110, Sr. Pr&
sldante, InclUSIVe ha uma Interrogação entra campo
,.,_ vanados do Congresso NaCIOnal sobre o ob
)811vo e sobre as conseqilãnciBS deSeas emendas. 
Alguns acham que essa emenda podena 1raDr 
como conseqiiênc1a o fato de que, allafando.ae o 
.-um. que ho!e é de três qu1ntos, pala maioria 
abeoluta, estar·SOH8 f8CIIIIando ao Gowmo 8PftM!r 
as emendas que bem entendesse. HoJe, Sr. P-. 
denta, está exalamente ass•m ernendee podallo 
ser apraentadas. emenda por emenda. e. cada 
uma delas, para ser aprovada. tem que ler trls qun. 
tos em duas votações na CArnara e !Ais qumloll em 
duas votações no Senado, três quintos nas quatro 
VOIBÇões, sem nenhuma modificação 

0 Deputado Federal Miro T fJIXIJUB apreaenlou 
uma proposta, alguns .,_ depoiS da mrila, em 
que se prevê também a convocação de uma Asaan
bléla NaCional Revisora A lfl1llenBB tem uaaclo o lar· 
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me •mnconstrtune•, mas não é •m•nrconstd:umte•. 
Não é Const11U10te o que proponho, nem e monocons
bluonte o que prõpõe o Deputado Moro Teoxeora. Mo
nha proposta se refere a assembléoa nacoonal revoso
ra; e a do Deputado Moro Teox111ra, à Assembléoa Na· 
coonal Revosora Restnta. O Deputado quer que a res
tnção da RevJsão foque em doos capítulos a refonna 
polotoca e a refonna tnbutána. Acha S. Exa que relati
vamente a essas questões poderá haver um enten· 
domento do Congresso Nacoonal e que há a perspec· 
tiva de se buscar o bom-senso e, à margem de a 
maoona ser de OposiÇão ou de Governo, se chegar a 
uma fórmula em que um grupo não esmague o ou
tro; não sera a questão de rnaoona absoluta ou de 
três quontos o que vao determmar o resultado E res
pedo esse argumento. O Deputado Moro já fez um 
avanço em sua proposta porque ela não pnsvoa pleb
oscoto; e, por onentação do Presidente da Cãmara 
dos Deputados, too adK:oonada uma emenda oncluon
do o pleboscdo, como na monha proposta 

O Presidente da Repúbloca já se mandestou 
simpatocamente a RevJsão, apontando três dens re
fonna tributána, refonna poh!K:a e reforma JUdK:oana 
O Deputado Moro TeiXIIIra responde que refonna do 
JudK:oáno não, porque osso não consta em sua 
emenda e não há como fazer agora essa aheração 
A pergunta, portanto, é esta: devemos ou não votar 
a convocação de uma Assembléoa NacoOIJal R8VISO· 
ra? Não me considero dono da verdade. Seo que 
•-m JUnstas que são contranos. Ha um sentomen-
1o de angustoa, uma H'llerrogação ao se ornagonar que 
o Governo, e a sua maoona nesta Casa. quer rebrar 
todos os doredos e todas as garantoas e quer esma
gar a monona, pnncopalmente nas posiÇÕes rnaos pro
gnsssostas. Sonceramente, essa é uma questão gra
ve colocada na mesa de d1scussão. Juro que não 
perose1, não pare1 para anal1sar sob esse ângulo 
quando apresentei a proposta O que penso e que 
se fizermos a convocaçao de uma Assembléia Na
coonal Revosora que lanha resultados, que possa ser 
prátoca, mesmo que fale am ma1ona absoluta, ela só 
seni prétoca se as mononas concordarem. 

Realzamos a An rm1eoa NacoonaJ ReviSOra. Os 
Senadores que acp estilo há odo anos ou os Senado
res que eram Depulados naquela época devam se lem
boar que ela frac ou. Por quê? Porque não houve er>
tencimento, não houve uma forma de se chegar a um 
enlendomento. Por essa razão não saou a ReviSão. 

A ReVIsão que estou propondo não e um fato 
novo. Não somos nos, de repente, querendo atalhar 
a Constduoção, voolentar uma Constduoção feda por 
uma ConstitUinte eoberana, democratoca e, d1ga-se 

de passagem. a rna1s democrat1ca, a que maos teve 
d1sêüssão, talvez, na h1stona da humanodade, com a 
presença do povo pennanentemente. foram eles os 
Constituintes. Esta aqu1 o Senador Bernardo Cabral, 
que fo1 Relator. está aqu1 o Senador José Fogaça, 
seu aux1l1ar d1reto na relatona. Os Consti!Uontes fo
ram sáboos no sent1do de d1zensm que, passados 
conco anos da sua aprovação, havena uma Assem· 
bléoa Nac1onal Revosora, para, por maoona absoluta. 
unocamaralmente, reunido o Congresso, lazer a Re
VIsão 

Por que os Constdu1ntes fizeram ISSO? Porque 
eles própnos reconheceram a hora dd1al e traumat1· 
ca que se voveu na Consldu1nta Foram problemas 
sénos. Quantas e quantas vezes a Cons11tu1nte che· 
gou no chamado buraco nagro? Quantos são os artl· 
gos da nossa Constdu1ção que. na verdade, não es
tão em vogor" Quando não se chegava a entendi· 
mente nenhum. o Senador Fogaça e o Dr. Ulysses 
Gu1marães aeterm1navam na fonna de le1 comple· 
mentar Na lonna de le1 complementar quer dozer 
que não tem artigo nenhum, não tem nada, hca pa· 
rado esperando o doa em que se tara. Eram cerca de 
200 itens A refonna agrana era um deles O que é 
lena produtiVa e o que e terra 1mprodubva? O que é 
terra produtova? O que e terra omproduiiVa? É o de
bale de hoje, de todo doa, de toda hora, de toda dos
cussão entre um fazendeoro de um lado e um sem
terra de outro. Com quem está a razão? Até hoje 
não resolvemos, porque na Cons1otu1nte não se che
gou a conclusão. E, como não se chegou à conclu· 
são, se d1sse na fonna de le1 complementar Que 
até ho1e não saou. 

O Sr. Lúcio Alcãntara (PSDB·CE)- V. lix" me 
permde um aparte, Senador Pedro S1mon? 

O SR. PEDRO SIMON (PMOB-RS) - Ouço V 
Ex' com mudo prazer. 

O Sr. Lúcio Alcintara (PSDB-CE) - V. Ex' fa
lou sobre a RevJSão, o fracasso da RevJsão Real· 
mente o ConstitUinte 101 sabio quando dosse. após 
c1nco anos Setores do Congresso Naaonal, naqu'!la 
época, temerosos 1nclusove de urna eventual Vl!óna 
do Lula - porque osso too ledo em ano de campanha 
ele~oral ·, pnsc1pdaram a realiZação de Assembléoa 
ReVIsora. Aheraram doos artigos um, pera dupla na
coonalodade e outro, para quatro anos para Preso
dente, o que, no meu modo de ver, foi péssimo; de
venam ter mantido conco anos V. Ex' doz bem· sem 
um entendimentO, não e possível. Fu1 Consbluonte e 
VI como lunaonou aquo No caso da refonna agréna, 
ponto de maoor rado:alozação, a solução too péssoma: 
o que IK:ou na Constduoção e poor do que o que ha· 
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VIa antes. no rag1me mthtar. Por qué? Porque houve 
a rad1C8Iazação Cada um panou para um resultado. 
Quero dozer a V. Ex" que, no caso da Const1uonla. 
promulgada a Constttuoção de 1888. h<KJV.. essa pre
VIsão da Revtsão. mas não souberam :azar uso da 
faculdade constiiUCional. Precopttaram-se, e não se 
conseguou nada. É maténa para debate, para doscus
sio. para entendimento. porque. do contrano, não 
vamos chegar a um aceno sobre pontos essencoaos. 
lundamentaos O resto e debate panldano, é dosputa 
atettoral etc , dentro de assuntos lundamentaos que 
pracosam estar na ConstituiÇão De turma que V 
Ex", em sua proposta ongonal, falava no plebiSctto e 
depois no referendo. No substttutovo do Senador Jef
ferson Péres too oebrado o referendo, apenas ha !I 
relerêncoa ao plebosctto Além dosso. ele também reti
rou a questão da ~delodade panodéna, que V Ex" ha
- onsendo nessa proposta V Ex" esta tratando de 
um tema oponuno e necessáno porque. sem dúvoda, 
hã pontos sobre os quaos todos estamos de acordo, 
e há neceSSidade de revê-los 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) - Agradeçlo 
o omponante apane e a omportante relerêncoa Ieda 
porV Ex" 

Na vaidade, repilo, too sáboa a Constttuonte e os 
Srs Parlamentares ao preverem a RI!VIsão após cnn
co anos Foo toágoco este Congresso ao exogor que 
fosse feita a Revosão naquele tonal de legoslatura O 
Senador dosse bem A Constttuonte colocou na Cons
tituiÇão: após conco anos Isto é, não podoa ser qua
tro anos, oraze meses e vonte e nove doas, bnha que 
ser após conco anos Mas a Constttuoção não diZia 
que tmha que ser conco anos e um doa. e som após 
etnco anos 

A proposta que apresentamos, como Líder do 
Governo do Sr Itamar Nanco, e no sentodo de regu
lamentarmos a maténa prevendo Assembléoa Nacoo
nal Revosora, que se raalazana aSSim como as
fazendo agora, Sr. P1'881dente fanamos um piOJI!ID, 
votariamos, e o Congresso eledo na pledo seguonte 
fana a Revosão. Argumentávamos que aquele Con
gresso tá havoa cooooe!ldo um alo herooco, doga-se-., 
passagem, de cassar o mandato de um Presidente, 
segundo, aquele Congresso Já havoa casaado o 
mandato de vános Partamentaras, os chamadOs 
Anões do Orçamento, o que gerou um trernerl4k> 
desgaste, uma tremenda ddoculdade, terceoro, o Pl1e
sldente da Republoca que assumora na vaga do Pre
sidente cassado, ponardo, não possuoa uma condo
ção total e absolula como a que lena um presidente 
aletto. que o sena JUrdo com o Congresso Nacoonal 
e, conseqüentemente, podena acompanhar com lllu-

tondade a Revosão aue aquo se processava. Já esta
vamos em ano ele~oral, as candidaturas tá eslavam 
lançadas Acredttamos que a tarefa devena ter sodo 
deoxada para este Congresso. e não para o Con
gresso passado porem, nossa proposta, na qual la
leo em nome do Governo, 101 1'818dada. O ex-Preso
dente Itamar Franco também era contoáno Por ISSO, 
a proposta que estamos apresentando agora, Sr. 
Presidente, e a da Constttuonte, e a de fazermos 
agora o que a Assembléoa Nacoonal Constduonte pra
vou, a panor de t • de JBnetro. 

Durante a diSCUssão da maréna pelo 
Sr Pedro S1mon. o Sr. Luc1d10 Portel/a, 4° 
Secreranc deoca a cadeira da pl"fiSidêncla, 
que e ocupada pelo Sr Geraldo Melo, r• 
VICe-PrPstdenre 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Conb
nua a doscussão (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, a doscus
sio tara prosseguomento na próxima sessão delibe
ratova oldonána 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- 1111111 6: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
NO 32, DE 1996 

(Tram~ando em CDnJUrdo com a Proposta de 
Emenda a Constduoção n• 24. de 1997) 

Pnmeoro doa de doscussão, em pnmeoro 
turno, da Proposta de Emende à Consbllll
ção n• 32. de 1996, tendo como pnmeoro sog
natano o Senador Antonoo Carlos Magalhães, 
que anera a redação dos §§ 1" e 2" do an 
143 da Consbluoção Federal (serviÇO CIVil ob
ngatono) tendo 

Parecer, sob n• 93, de 1998, da Co
mossão de Constrtuoção, Justiça e Cldadanoa, 
Relator Senador Romeu Tuma, lavooával 
com a Emenda n• 1-CCJ, aue apresenta, e 
pela preJudiCoalodade da Proposta da Emen
da a Constttuoção n" 24, de 1997, que Iram
ta em conJunto, com abstenção do Senador 
Josaphat Mannho. . 

A Presodêncoa esclarece o Plenáno que, I1CI8 

termos do an 358 do Regtmento Interno, a maté!B 
constelá da Oldem do Doa durante conco doas ~ 
consecutovos, em fase de discussão. quando pode
rio ser oferecidas emendas BS81nadas por um teoça, 
no mlmmo. da composiÇão do Senado. 

Transcorre hoJe o pnmeoro doa de doscussAo. 
em pnme1ro turno 

Doscussão em con1unto, das propostas e da 
emenda, em pnmeoro turno 
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• Em doscussão (Pausa ) 
Não havendo quem peça a palavoa paoa doscu· 

tor a matena na sessão de ho)B. a doscussão leoa 
prosseguomento na proxoma sessão dellberatova ardo
nana 

É o seguonte o rtem que toamrta conjun
tameme com o rtem 06 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N" 24, DE 1997 

(Toamrtando em conJuMo com a Proposta de 
Emenda à Constrtuoção n• 32. de 1996) 

Pnmeoro doa de doscussão. em pnmeoro 
turno. da Proposta de Emenda a Constotuo
ção n• 24 de 1997, tendo como 19 sognatá
no o Senador Pedro Somon, que abera o art 
143 da Constotuoção Fedeoal (servoço covol ob
ngatono). 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Item 8: 

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO 
N"l, DE 1995 

(Incluída em Ordem do Doa nos tennos do art 358 
do Regomento lrrtemo) 

Proposta de Emenda à Constduoção n• 
B, de 1995, tendo como pnmeoro sognatano o 
Senador Geoaldo Melo, que da nova reda
ção ao oncoso X do § 2" do artogo 155 da 
Constrtuoção Fedeoal 

{Dependendo de parecer da Comossão 
de Constrtuoção, Justoça e Codadanoa.) 

Está desognado Relator o Senador Espendoão 
Amon, a quem concedo a palavoa 

O SR. LÚCIO ALCÃNTARA {PSDB-CE) - Sr 
Presodema, peço a palal!ra pela ardam 

O SR. PRESIDENTE {Geoaldo Melo) - Sena
dor Espendoão Amon, o Senador Lúcoo Alcântara 
pede a palavoa peta ardam. 

V Ex" tem a palavra pela ordem, Senador Lú
coo Alcãmaoa 

O SR. LÚCIO ALCÃNTARA {PSDB-CE Pela 
ardam Sem reVISão do orador ) - Como não tenho 
em mãos o Regomemo Interno, Sr Presidente, onda
go de V. Ex" se, pelo dosposrtovo do art. 358, dá-se o 
decurso de prazo, sem parecer ou exame da Cornos· 
são. 

O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo)- Exata
meme A proposta tem relatono. mas este não too 
aprecoado pela Comossão 

O SR. LÚCIO ALCÃNTARA (PSDB-CEl -
Faço essa ondagação porque a proposta, da lavra de 
v Ex", é de 1995 

O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo) - Exoste 
um relatono, que é de autona do Senador Espendoão 
Amon, contudo o mesmo não too aprecoado pela Co
mossão Foo elaborado um requenmento, apresenta
do em plenano, solocotando a onclusão em pauta, o 
que esta senao farto. 

O SR. LÚCIO ALCÃNTARA {PSDB-CE) - Eu 
gostana de dozer a V Ex", pnmeoramente, que a 
emenda e omportarrtíssoma e oportuna. Salvo engano 
meu, essa too uma das pnmeoras poeocupações de 
V Ex" quando aquo chegou 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Na ver
dade. too a pnmeora, Excelêncoa 

O SR. LÚCIO ALCÃNTARA {PSDB-CE)- É 
precoso notar que outras tentatovas de trazer à consi
deração do Plenano matenas que estão domnondo 
nas Comossões têm soda frustradas. 

Invocando esse dosposrtovo, a Mesa vem to
mando os requenmentos a totulo de apelo; ocone 
que, às vezes. apelos se atendem; às vezes, não 

Eu apenas gostana de regiStrar o lato para do
zer que V Ex" bnha razão quando fez o requenmen· 
to A matena é mportame, tanto que V. Ex" a teve 
como uma de suas pnmeoras poeocupaçlíes Sou la· 
vooável a ela. mas gostena de regostrar que há, nas 
Comossões, murtos proJeiOS que não tramrtam Ja 
tenteo me valer desse dosposrtovo regomental, mas 
não conseguo o mesmo éxrto de V Ex" 

A Mesa tem de ser maos ngorosa nesse sarno
do T anho, alias, o deseto de propor uma relomna do 
Regomento para que, decomdos tamos doas da de
sognação do Relator 

O Sr. Bennardo Cabral {PFL-AM)- A maténa 
entra automatocamente em pauta. 

O SR. LÚCIO ALCÃNTARA (PSDB-CE)- Não 
apenas obSo, Excelêncoa, mas que o Dillirlo do Con
gresso publique o nome dos Relatores e a quamo 
tempo a matena aguarda parecer 

Nonguem é obngado a ser favorável; que seta 
comra, mas que ofereça parecer, depoos do tempo 
sulocoeme para estudar, para ouvor, para chaiTI!Ir 
quem queora para prestar esclareCimentos Se ltzer
mos uma anélose dos p10J8Ios que aonde estão pen
dentes, veremos que o numero é grande. 

Antecopadamema, dogo que voto com a emen
da porque a considero JUSta. oportura e atende aos 
Estados que estão apenas vendo suas reservas se 
exaunndo, lucrando murto pouco ou nada com osso 

O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo) - Sena
dor Lucoo Alcãntera, sendo eu o pnmeoro sognatano 
da Proposta de Emenda a Constrtuoção a que V Ex" 
se relere, sendo realmente lreqiiente a translomna· 
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ção desse tipO de requenmento em apelos a Com•s
são e como conheço a posiÇão de boa vontade do 
Presidente da C01111ssão de ConstrtuiÇão. Jusbça e 
Cldadama em relação e esta maténa. tomo a hberda• 
de de, exen:endo a pnmogat•va que o Regimento 1,.. 
temo me ganmte, nos termos do paragrafo un~eo do 
art 255, retirar a maténa da pauta. e transformar em 
um apelo ao Presidente da Comissão de Conslltu~ 
ção e JustiÇIL 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) - Sr Pren 
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao Senador Pedro S1mon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS Pela or
dem Sem reVISão do orador.) - N1nguem esta pedln
•J: ISSO, Sr Presidente É absolutamente correta a 
.ec•são de V.Ex" O Senador Luc10 Alcântara não 
fez tal apelo Todos queremos volar a matena 

O SR. LÚCIO ALCÃNTARA (PSDB-CE) - Sr 
Presidente, peço a palavra pela ordem 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao Senador LúciO Alcântara. 

O SR. LÚCIO ALCÃNTARA (PSDB-CE Pela 
ordem Sem revisão do orador ) - V Ex' não receba 
como um apelo, V. Ex" ag1u de acordo com o cons
tante no Regmento Interno Desef8moS que. em si
tuações semelhantes. a Mesa adote o mesmo pro
Cedimento V Ex' quiS rahf•car a deciSão tomada 
corretamente, de vaz que aqu• não se trata de ape
lar. mas de cumpnr o Regimento. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Agrade
ço a 1nte1Venção dos Srs Senadores. mas apenas 
qu1s transfonnar esse gesto em uma homenagem ao 
Senador Bernardo Cabral em CUJO cnteno, como 
Presidente da Comissão de ConstrtuiÇãO, Just1ça e 
C1dadama. tenho, como tem toda a Casa, como tem 
a Nação, a maiS absoluta confiança 

Antas de conf11mar a ret1rada da proposiÇão da 
pauta. goslana de OUVIr o em1nente Senador Bernar
do Cabral. embora sabendo que essa e uma deciSão 
que a PlliSidêncla pode tomar de of1c10 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM Para 
um esclai'8Cimento Sam rev1são do orador 1 - Sr 
Presidente, V. Ex' conhece a 1n1nha posiÇão quanto 
a essa Proposta de Emenda A matena fo• as mãos 
do Senador Espend1ão Arr11n, que hav1a se não me 
falha a memóna emrt1do parecer No entanto, reexa
l'lllnando a maténs atreves de uma mandestação da 
Assessona. ate IIO)e, esta a1nda S Ex' com a Pro
posta 

Sr Presidente, peço que o Senador Espendlio 
Amln se mandaste e que a questão sef8 exa~mnada 
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neste 1nstante V Ex'. ass1m procedendo, salvara a 
pauta da Com•ssão de ConstitUIÇão. JustiÇB e Cida
dania que esta abarTOiada exatamente por essa ar
cunstãnca A Presldênaa lhe agradece. comovido. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Tomo 
essa posiÇão de V Ex' corno uma liberação pela 
Presldênaa da ComiSsão de ConstrtuiÇáo. JustiÇB e 
CICiadama e como uma dedaração de que V Ex" 
acolhe essa posiÇão, sem que ela represente um 
desdouro em relação a V. Ex" e àquela Comsaão 

Assim sendo mantém-se na pauta a proposta 
de emenda a ConslrtuiÇão 

Concedo a palavra ao Relator Senador Espen
d!ão Am1n, para eml!lr parecer. 

O Sr Geraldo Melo, r• V'ICS-PII!Siden
te. deuca a cadeira da presldéncla. que é 
ocupada pelo Sr Luc1d10 Porte/la, 4° Secre
tariO 

PARECER DE PLENÁRIO NO 205, DE 1998 

Em su'Jidltuiçio ii Comlaão de 
c-tilu1ção, Justiçll e Cldlldllnill IIObnt a 
Propoata de Emenda à Condtuiçiio rfl I, 
de 1995, lendo como primeiro algnalirto 
o Senador Geraldo Melo, que dá nova ,._ 
daçio ao 1ncl110 X do § 2" do artigo 155 da 
Constituição F.clenll. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIM (PPB - SC Pera 
emlhr parecer ) -Sr Presidente. Sr"s e Srs Senado
res, a mater1a não se encontra ma1s em meu poder, 
esta no ãmb1to da Com•ssão de ConstrtuiÇão e Jusb
ça, cumpnda uma d1hgênc•a parcalmente - esse as
sunto abordare• daqui a pouco N1sso o Senador 
Bernardo Cabral tem razão Em que pese a publiCI
dade da CFIIICB que o Senador Gera!do Melo fez à 
nota tecn•ca - trata-se de uma critiCa públiCa - está 
na hora de trazer a lume a cntiCBda Por ISSO. requen 
fosse anexada ao processo a nota tecniCB que o Se
nadOr Geraldo Melo lez publiCar - uma nota murto 
"ent1l e cannhosa que me erldareçou e dtslnbu•u 
h018 aos Srs. Senadores . 

Em resumo, a proposta de emenda consii!UCIO

nal é de alto sentido e, quando f01 apresentada, pos
su•a um ãmbdo ma10r e maiS amplo do que aquele 
que alcançana em função do advento da Le1 Kand1r 
Vef&mos o que ela pllllende ao supnm1r a alínea a. 
do 1nc1so X. a expressão "sem•-elaborados definidos 
em te1 complementar, que serão 1nclu1Cios na •munt
dade prev1sta para os produtos 1ndustnal1zados nas 
operações que os destinem ao extenor" antecipou o 
que ve1o acontecer com o Pro)Sio da Le• Kand1r. re
sultando que o 1mpacto f1nance1ro do d1sposdNO - de 
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9& para ca ocorreu a aprovação !la Le1 Kand~r (le1 
Complementar 87, de 13 de setembro de 1996) -, 
não quando proposto pelo Senador Geraldo Mel'l, 
não ocorrera E por quê? Porque o art. 3°, InciSO 11. 
dessa le1, ret1rou a 1ncldênc1a sobl8" operações e 
prestações que destinem ao extenor meiCildonas e. 
1ncluswe, produtos pnmános e produtos sarni-elabo
rados ou saiVIÇOS" 

Esse assumo meiBCe grande Indagação. Esta
dos brasileiros exportadores têm fado veementes 
protestos soble a aquiYalênc~a da compensação, 
contenda pelo Governo Federal, com base na le1 
Kand1r, em função da 1enúnc1a de ISCada que lhes 
fo1 Imposta pela le1 complementar O caso rna1s noto
no, e poldiCBmente rna1s duradouro, é o que concer
ne ao Governo de Máno Covas no Estado de São 
Paulo, que já expendeu a resperto do assunto farto 
matenal em matena de argumentação, 1nclus1ve de 
grande conotação polítiCa durante mu1to tempo So
bre esse assumo, c1e10 que não há nenhum esclare
Cimemo a prestar. 

Sr Pres1deme, o segundo aspacto compreen
de a tal dll~gênc1a que transcende, a meu ver, o âm
bdo da Com1ssão de Jusbça que anai1S8 o mémo e a 
constduclonalldade da matena, porquanto pede se que 
se avalie qual sara a pelda que ceda Estado sofrelá. 

Ora, entendo que esse assumo e da 1'11818 a~a 

Indagação TodaVIa, o âmbdo propno para a discus
são sena a Corrossão de Assuntos EconómiCos do 
Sanado ou uma outra forma de perqUinr. Isso não 
preJUdiCBna a sua anal1se no ãmbdo da Com1ssão de 
Constdulção, JustiÇB e Cidadania 

Passa1e1 a me socorrer da nota tecniCa para di
zer que, neste caso, esta alír~ea - que é a supressão 
da ahnea b, do I1CISO X, do ali 155 - muniZB as ope
rações que dest1nem a outros Estados petróleo, 1nclu
s1ve lubniiCBrdes, combustíveis hquldos e gasosos dele 
deriVados e energ1a elétnca Ou seJ8, hoJe, essas 
transferênciaS ocorrem com 1mun1dade tnbutana 

As Un1dades Federadas produtoras de petroleo 
e deriVados de energ1a eletnca somente podem co
brar o ICMS sobl8 taiS produtos nas operações lrder
nas, ou seJa, so se cobra no ãmbdo do Estado, não 
Importando de onde veiO o produto. Deocam de arre
cadar, portanto, as produtoras, lodo o Imposto nas 
operações 1nte~estadua1s, cuJa ahquota hoJe e de 7% 
para os derna1s produtos Esta taxa rep~esenta aqUI
lo que. por analogia, poder-se-1a estabelecer para o 
Estado da Federação exportador de energ1a Com a 
revogação da 1munKiade - pretendida pela PEC n• 
008. de 1995 -.essas umdades geradoras, produto
ras e vendedoras de energ1e passarão a cobrar esse 

peroemual de ICMS nas operações 1nla18Stadua1s 
aesses produtos. aumentando. asSim, sensiY91men
te, sua 18Ceda decorrente do Imposto Portamo. os 
Estados expoltado~es de energia passarão a aufenr 
urna recada de 7% soble a energia que exporta1em 
e os que vendem no valeJO a energia comprada de 
outro Estado fiCarão apenas com a dliarar~ÇB entre 
assa alíquota de 7% e a das operações 1rdemas, 
que é 17%, como regra geral - há casos de Estados 
que têm, hoJe, ahquotas ma1oras 

Para ter conhecimento numenco dos ganhos e 
perdas de cada Unidade Federada sena necessãno 
proceder-se a um levantamento m1nuaoso e demo
rado do aluai quadro de operações de nnportação e 
exportação de cada produto - lubnfiCBrdas, combus
IIVBIS, energ1a - em cada Estado e no DISimo Fede
ral Este levantamemo podena levar em conta que a 
le1 Kand~r considerou a 1mun1dade de taiS produtos, 
nas operações InterestaduaiS. somente quando des
tinados a ~ndustnahzação ou a comen:~aiiZBção (art. 
3", InciSO III) 

Da solte que os escla1BC1mentos p18Stados em 
função daquilo que a Com1ssão de ConstduiÇão, 
JustiÇB e C1da0an1B deseJIIva conhaoer - o que é 
mudo JUSto, J11 não é sobre o mamo da questão. mas 
sobl8 o Impacto futuro de urna nonna trilutána que 
se plelende a~erar - valendo-me dos maiOS de que 
d1spõem os Senadores, que e o trabalho da consul
tona, não me to1 poss1vel trazer esta quastar a Co
mssão, nem me parece que sena o caso de e.tabe
lecer, no ãmbrto da CCJ, o debate desta matana que 
eriYOive ate o equllíbno de rnatnz energllhca e equi
valência energet1ca, rnatena propna j:,ara ComiSSões 
como a de SeiYIÇOS de Infra-Estrutura ou a de As
suntos EconõmiCOS. 

Sr P~esldente. acreddo que, no âmbdo especí
tiCO da Com1ssão de ConstrtUição, JustiÇB e Cldada
niB, temos e !lnhamos plenas condiÇÕSS de delibe
rar De rnane~ra que, em não havendo quem peça 
que a Com1ssão de Assuntos EconõmiCOS se mani
feste - e eu não ped1re1 -, em não havendo quem 
possa nos supnr com esses dados, a maténa tem de 
ser submebda, corno todas as outras rnaténas de 
natureza tnbutana, em n1vel constduCK>nal, ao Con
gresso Nac1onal 

Portanto, o meu pa18Cer e pela constrtuclonah
dade e, no memo. pela sua não-pleJUdiCiabdade 

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) - Pennrte V 
Ex" um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) - Não há 
nada que preJudique a maténa; e essa avaiiBção, Sr 
P18Sidente, na m1nha op1n1ão, sõ ocorrerá à medida 
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ert~ que um pnmaoro passo jleJa,d~ no ~entodo de 
aprovar a PEC. Se nenhuma pi'OYidêncoa for !amada. 
a PEC contonuara darmrtando. como tantas •rmã• 
não-gêmeas suas dannllam 

Antes de encerrar. se for possovel. ouço o no
bre Senador Pedro Somon. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) - Emonente 
Senador, no fundo, essa PEC não esta ofocoalozando, 
aa colocar na Constduoção, os termos da Leo Kandor? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) - No que 
diz respeitO ao pnmaoro dem esta. mas não o está no 
que tange ao segundo dem 

O Sr. Pedro Simon IPMDB-RSl - Estou rele· 
nndo-ma ao pnmetro dem 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) - Quardo 
aa pnmeoro, está O pnmeoro dem não tem efedo ri
gorosamente algum 

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) -Tem, Sena
dor Espendláo Amon, no sentido de que, para se der· 
rubar a Leo Kandor. vota-se uma leo ordonána E, se 
for para aprovarmos uma emenda a Constotuoção, e 
diferente. 

O SR. PRESIDENTE (Lucodoo Portella) - Sena
dor Pedro Somon, rláo é permdodo o aparte 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) - Mas é 
um esclarecomerdo que, se o Sr Poeslderde penndor, 
dareo da seguonte lonna: a proposta de emenda a 
Consllluoção eXJste antes de haver a Leo Kandor - e 
de 1995 Em 1995, o Senador Geraldo Melo, com 
apooo de outros Senadores propôs fosse consertada 
a melena que veoo a ser regulada pela Leo Kandor -
que e urna leo complementar - em mvel constducoo
nal e não como lei complementar Portanto, hoje, a 
matena rláo colide com a Leo Kandor. Pelo cordrál"lll>, 
esta sena uma espécie de regulamento premonotorio 
de uma emenda constltuc•onal que não estava apro
vada aonde 

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) - Pennde V 
E.c' um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) - De mo
nha parte. ouço V. Ex" com prazer 

O Sr. Pedro S._., (PMDB-RS) - Mas e exa
tamante osso V Ex". com maos bnlhantosmo, escla
rece as duvodas que eu bnha. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) -Quanto 
ao pnmeoro dem, V Ex" tem razão 

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) - Sem estar 
na ConstdUoção, votamos a Leo Kandor que regula
merdou o que rláo exostoa 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN !PPB-SC) - Mas, 
nio é onconstducoonal 

O Sr. Pedro Somon (PMDB-RS) - Nio estou 
doscubndo osto, mas agora, ha um reguiamerdo, é a 
Leo Kandor E vamos "'9dllocar a Constduoção se 
aprovarmos essa PEC 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) - Som, 
Senador 

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS)- Em tese, es
tou aquo para doscut•r essa matena e para votar con
tra No Roo Grande do Sul o estrago provocado pela 
aprovação da Leo Kandor. no ano passado, foo da or
dem de R$700 molhões Entendo que essa melena é 
mudo delocada Trata-se de uma questão da maoor 
prolundodade e tenno onclusove os dados envoados 
pela Secretana da Fazenda do Roo Grarlde do Sul. 
Nobre Senador, não tenho como aprovar urna maté
na dessas da mane1ra como está redoglda. Aprovou
se a Le1 Kandor com a peospectova e a promessa de 
que havena a garant1a de que o Estada sena ressar
cido se perdesse algo Isto não acordeceu. Quem 
maos esta grdanda e o Governador Méno Covas em 
São Paulo 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) - Foo o 
quelaleo 

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) - Assom como 
está, sonceramente. onchno-me a votar cordra esse 
pro)81o de emenda constotucoonal Muoto obngado 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) - O es
clarecomanto que o Senador Pedro Somon fez veoo 
ao encontro das m1nhas palavras. Não estamos ono
vando Os arrependodos têm a oportumdade de votar 
cordra um tAxto hoerarquocamente supenor a um que 
1a too aprovado, mas e um esclarecomento poldoca
marde onteressarde o que o Senador Pedro Somon 
tez. Aonda que ontraconstdUcoonalmente, em novel de 
leo complememar. o Senador Pedro Somon e outros 
Senadores, suponho, de Sio Paulo, votaram a lavor 
da Leo Kandor, com a convocção de que seus Esta
dos, os Estados exportadores - e o mau é um deles 
- sanam compensadas 

Em luroção da rláo-mmpensação, '>UVI uma en
trevosta da Governador do Roo Grande da Sul, Ant6-
noo Brdto, à reportar Monam Leitão, há cerca de um 
mês e meoo, em que S. Ex' dozoa ter o seu Estado 
perdido um mês, ou um pouco rnaos do que ISSO, de 
oeceda, ou se1a. em vez de anacadar doze meses, 
arrecadou onze, ou algo parecido, resultado do be
nellcoo da omumdade da osenção concedida pela leo 
Kandor, que agora se transtonna em omunldade com 
a aprovação deste texto 

A verdade e que o Congresso aprovou a leo 
Kandor e o tez, como lembrou o 3eroador. na conloan-
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ça.de que-o seu Estado, em sendo exportador, voes
se a ser compensado. o que não aconteceu 

Analisemos esse aspecto do ponto de VJsta po
lltoco-partodáno O Governador Máno Covas, do 
PSDB de São Paulo, e o Deputado Federal Antõmo 
Kandor, à época Monostro do Planejamento antes De
putado e agora novamente Deputado pelo PSDB de 
São Paulo , dovergem a respe~o do que aconteceu 
em rnaténa de compensação Quer dozer, não e urna 
questão partldána nem regoonal. Nonguem pode dozer 
que um partido esteja prejudocando outro, e não há o 
caso de um parlamentar de um Estado que esteja 
prejudocando o Governador de outro partodo e de ou
tro Estado Não. Como se doz na gona não ofensova 
"e fannha do mesmo saco reclamando do conteúdo, 
reclamando do rec~poente" 

Creoo que essa rnatena, Sr Presodente. há de 
ser doscutoda, e nos estamos aquo decodondo se ela 
vai ser doscutoda aquo ou não A rnanofestação do Ple
náno e urna homenagem. neste momento, ao Voce
Presodente. Senador Geraldo Melo, embora me donja 
ao meu quendo amogo, o Senador Lucídoo Portella, 
que preside a nossa sessão. Entendo que, do ponto 
de vosta regomental, está decidido: ela pode estar no 
Plenáno, portanto, deve ser doscubda Quanto a vo
tar a favor ou contra, cada um de nós terá a liberda
de de decodor 

Como Relator, o que eu não pretendo é reter a 
rnaténa Entendo que o Congresso quando vota e 
erra, ou erra, mas vota, merece a 1ndulgênc18 do ser 
humano, porque errou Agora. quando não vota, por 
•sso não ena e omte-se, procrast1na, posterga uma 
decosão, acho que ele se frustra, frustra-nos e, de 
certa forma, frustra a socoedade O ser humano está 
habotuado a ter a complacéncoa com o erro bem on
tencoonado, quer dozer, não houve ma ontenção, não 
houve dolo, não houve responsabilidade. Mas pro
crastonar, pura e Simplesmente, sem uma razão con
creta e ob!elova. en1e1 Ido que e condená.el e o Con
gresso sempre se desgesta quando procrasllna Por 
essa razão, acredito que a matena deve ser debatida. 

O Senador Pedro Somon too mu~o bem, está ar
rependodo por causa da leo Kandor, agora tem rnaos 
argumentos para levar em conta e, em nível constrtu
coonal, o voto. O voto em urna emenda constlluciOnaf é 
maos grave não maiS responsável do que o voto dado 
em urna leo ordlnéna, CUIB aneração é mas factível, ou 
factovel de maneora rnaos fácil, porque regomental
mente ou ntuallstocamente mas somples 

Dessa forma, Sr Presodente. não pretendo ter 
eagolado ó assunto, mas creoo que estou trazendo 
os pnm111ros elementos para um debate que sara 

--nruoto utol. provedoso e benefico para o Senado e 
tara 1ustoça a onoaatova do Senador Geraldo do Melo. 

Mu~o obngado. 
O SR. PRESIDENTE (Lucodoo Portella) - Con

cedo a palavra ao Senador Geraldo Melo, como pnmeo
ro sognatano da proposta, para um esclarecmeo dD 

O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Para um 
esclarecomento. Sem revosão do orador.) - Sr. Preso
dente, Srs Senadores, este e um esclarecomento 
que consodero Importante no momento em que esta 
Casa decode que o Plenano vao doscutor esta PEC Eu 
quena onclusove pedor atenção, especoalmente ao Se
nador Pedro Somon, para o esclarecomento que vom 
prestar da tnbuna. 

Acred~o. Senador, que. se examonada com 
atenção essa proposta, algumas posoções serão ra
podamente retofocadas V Ex" acaba de mformar que 
votara contra o dospos~ovo que propõe a consblucoo
nalozação o:<o que a Leo Kandor onstduou, ou sejB, V. 
Ex" consodera que a osenção de ICMS às exportaçõ
es de produtos ondustnalozados causou um grande 
prejuízo ao Estado do Roo Grande do Sul e, por essa 
razão. V Ex" será contrano 

Observe, Senador Pedro Simon, vamos doscutor 
urna PEC na qual propomos a alteração de um dos
posdiVO consblucoonal O que a Leo Kandor lnsbluou já 
está na ConstitUIÇão Não estou propondo que se 
coloque na Constduoção a omunldade que a leo Kan
dor assegurou as exportações A alínea a do mcoso X 
do § 2" do art 1 55 da Constduoção Felderal dospõe 
que o ICMS é a Consbluoção. não e a Leo Kandor, 
não é a PEC que estou apresentando: 

"X não oncodora 
a) sobre operações que destonem ao extenor 

produtos ondustnallzados, excluídos os semo-elabora
dos defrnodos em leo ÇQ_mplementar 

Ou seja. a exportação de produtos sarno-elabo
rados es!a osenta de ICMS na ConstduiÇio Federal e 
não na Leo Kandlr. O que a PEC propõe quanto a ISSO? 

Apenas moddoca a redação de um diSposdiVO constotu
aonal para dizer não mcldtrá sobre operações <lU!' 
destonem ao extenor produtos ondustna•zedos 

O que esta escnto na Constrtuoção continua 
sem aHeração, excluondo-se apenas o restante, ou 
sejB, excluodos os semo-elaborados definidos em lei 
complementar". Na verdade, não estamos onstduondo 
nada novo em relação a essa omunldade nas expor
tações de produtos ondustnalozados 

Qual é a nOVIdade que esta PEC propõe, Srs 
Senadores? A novodade e que a alínea seguonte, a~
nea b, e extonta, excluoda da Constduoção. E esse é 
que é o grande objelovo da PEC 
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O grande ablebVo desta PEC não e o de hdar 
com a exportação de .produtos rndustnahzados. qua 
J8 esta ungida na ConstduiÇão ocShi uma ímunrdade. 
O grande ob)eiiVO da PEC e Õ de desfazer uma ex
ceção odrosa e rncompreensrvel Por quê? 

Senador Pedro Srmon, V Ex' era Governador 
do Rro Grande do Sul e eu era Governador do RMI 
Grande do Norte, ao meemo tempo Discutra a A&
Hmble~a Nacronal ConsldUinte o novo srstema tnbLJ
Iáno nacronal Os Governadores dos chamados E&
tados penléncos delendram a tese de que devena 
prevalecer, substdurndo o arn~go Imposto de Vendas 
e Consrgnações. um rrnposto sabre o consumo e 
não um rmposto sabre valor agregado, não um rm
posto sobre operações mtermedlánas Defendíamos 
- rnctusrve eu - que a Assembléia Nacronal Consto
twnte adotasse como obfelrvo, nesse nrvel hrerarqur
co da estrutura tnbutar.a, o pnncrpro do rmposto de 
consumo. 

Os Estados rndustnahzados, erdretardO. foram 
contranos, alegando que. como eram exportadores 
derdro do Pars. abastecedores dos demars Estados, 
perdenam receda, na medrda em que o rmposto so
bre os produtos rndustnahzados por eles sena cabra
do apenas nos Estados onde o consumo aconlece!l
ae Esse for o debate durante a Assemblera Nacron$1 
Consbturnte Nossa po&IÇão não prevaleceu. Preva
leceu a posrção dos Estados rndustnalrzados, que 
defenderam E tese de que dever.a haver um rmpos
to. não-cumulatiVO, sabre a crrculação de mercado
nas. parecido com o Imposto de Vendas e Consrgna
ções. modemrzedo pelos retoques da Assembléra 
Nacronal ConsldUinte 

O que acorneceu? A Assembleia Nacronal 
Constdurrde optou pelo Imposto sobre Crrculação de 
Mercador.a e Servrços e decrdru que esse r""4>0SSD 
devena ser cobrado em toda e qualquer operação 
que se frzesse neste Pars Var-se pagar ao Estado 
produtor de mandroca fCMS sobre a mandroca usa
da para lazer fannha lá adrante O Estado produtor 
de cana-<le-açucar rnduslnalrzada por uma unrdede 
produtora de álcool ou de açucar num Estado vrZII
nho var-se pagar o ICMS no Estado produtor Pagar
se-é o ICMS no Estado produtor se,a qual for o pro
duto Esse e o pnncrpro geral Isso deve ser assrm 
com relação a todos os produtos, com exceção de 
energra alétnca e de petroleo 

Ora, de mrnha parte compreendo que o legrsla· 
dor rnstdua exceções Por que não se pode rnstdUir 
exceções se elas forem relevantes? Caso exrsta ai· 
gum problema naaonal que, para ser resolvido ou 
enfrentado se1a necessáno rnstrturr uma exceção. ela 

deve ser rnstdurda Se é necessano quebrar a norma 
para permrlrr que arguma corsa sena, de rnteresse 
públrco se1a atendrda erdão que se ena a exceção. 
Apenas gostana de saber a quem e a que serve a 
exceção Ate ho1e. Ser.ador Bernardo Cabral, não 
houve nrnguem neste País que pudesse me drzer 
que problema a exceção resolve, que necessrdade 
do povo brasrlerro ela atende, que dolrculdade resol
ve que conflrto supera Não exrste nrnguem que S8f8 
capaz de drzer por que se tez esta exceção Por 
esse moiNO, estou propondo que acabemos com 
ela E únrca e exclusrvamerne rsso 

Quanto ao Iom da exceção. venho tr.ltar raprda
mente- e, no decorrer da drscussão da matena, te
remos oportunrdade de voltar a falar drsso - de uma 
preocupação manriestada pelo Senador Espendrão 
Amm Drsse-me S Ex' que lena srdo mudo rmpor
tante saber quanto cada Estado. se a sduação aluai 
for mudada, var perder Precrsamos saber se deve
mos provocar pre1urzo aos Estados que vão perder. 
Pondero, com relação a esse lato, em pnmerro lugar, 
que temos que pensar no povo brasileiro É precrso 
frear bastante claro que. se essa a•eração for adote
da. não havera acresc1mo de um centavo no mon
tante de ICMS contrdo no preço hnal de produto al
gum O ICMS total comido no ldro de gasolrna frnaf, 
cordrdo no preço da energ~a efétnca consumrde ao 
se acender uma lãmpada em casa. o montante de 
ICMS que estara dentro desse preço é ngorosamen
te o mesmo, nijo se podendo alegar em lugar ne
nhum e nem em rnstame algum do processo produtr
vo que, por causa drsto. o preço de produto nenhum 
possa ser aumentado O pnmerro esclarecrmento é 
esse Portanto. essa a•eração não afeta o bolso do 
povo brasrlerro 

Segundo. por que devemos preocupar-nos se 
o Estado a, var ter uma perda de receda ou se o Es
tado b, var ter um ganho de receda? Ora, aquele Es
tado que var perder so perdera porque esta tendo 
uma receda que ,amars devra ter bdo Se não trvesee 
havido a exceção. se não !Nesse srdo rnslduíde a 
exceção que a PEC pretende acabar, os Estados 
que alegam que terão Preturzo não estanam rece
bendo corsa nenhuma a mars. porque, não havendo 
a exceção a totalidade do ICMS que eles hoje rece
bem, não estar.am recebendo 

De fato. não podemos 1ogar arara nos olhos de 
mnguém e murto menos nos olhos dos Senadores 
da Republrca brasrlerra Nrnguem Estado nenhum 
perder.~ nem um centavo O que var ocorrer e ape
nas o segurnte se não houvesse a exceção. os Es
tados que rmponam petroleo, e holl! cobram todo o 
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ICMS, estanam recebendo petróleo com uma parte 
do ICMS paga no Estado produtor. Como aquela 
parte paga no Estado produtor não está sendo paga 
em VIrtude da exceção. eles estio recebendo ll'lle
gralmente aqu1lo que devena ser uma parte deles e 
uma parte do Estado produtor 

Na Wldade, a PEC não vai criar uma situação 
que dê pn!JUizo a nenhum Estado; ela VBI apenas en
cenar o CIClo de prajulzos que a """"Çio eslá dando 
aos Estados prodl.bas. A única COIS8 que ini BCOIIIe
cer é que os Estados prodUIDnls, que I10J8 estilo dei
xando de receber uma paR:ela de ,..,osos que não ra
cebenam se não houvesse a eliCeção, vão raceber. 

Eu até podena dizer que poderiamos lar cogi
tado de n!CIIber a rasbluiÇio do que os Estados que 
alegam P181Uim receberam indevidamente nesse 
perlodo. A 1111110r homenagem que podemos prestar 
a todos eles é não cogitar de qualquer bpo de resb
tulção. Basta que o praJUizo que sofrem os Estados 
produtores deixem de ocorrer 

Na real1dade, vim prestar esse esclaraclmento 
para que, quando - diSCUssão se 1n1C111r, salla
mos c1eaes falos. Em pm1111ro lugar, a munldade 
sobra as expoiiBÇÕ8S da procUos ll'lduslriallza 
faz parte do texto consllluclonal. Se 18110 prajudiCB o 
Estado do Rio Grande do Sul ou qualquer outro Es
tado, é chegada a hora de haver altaração, o que 
pratandemos faar com a PEC. Em eegundo l~r, 
estamos querendo apenas p6r fim a uma exceçao 
ntrodUZida na COnBIIIIIIção Federal, sem que punaiS 
se lanha explcado a razão. Em larce~ro, estamos 
propondo medida que modifica os escaninhos para 
os qUBJs se dlngll o imposto arrecadado. mas que 
não acrascerlla um úniCO centavo l1l massa de im
posto cobrado e, portanto, não poderá seMr de pra
texto para o aumento dos pi8ÇOS do pellóleo, de 
seus derivados ou da energiB elétnca. 

Eram esses os esclareamentos que eu pratan-
da dar, Sr. Presidente. 

É o aeguulle o parecer na integra: 

PARECER N" , DE 11188 

o. Comlesio de eon.tftlllçio. Justl-
911 a CldadMia, sobra a Praposta de 
Emandll 6 c-tltulçio ri' 8, de 111115, que 
"Dali nova rHaçio ao lncl- X do I P do 
artigo 155 da Constituição Fadarei". 

Ralallw. Senador Esparldlio Amln 

I - Relatório 

De 1niCIIIbva do Serllor Senador Geraldo Melo 
e outros, vem a exame desta ComiSSão a Proposta 

de Emenda a ConsbtuiÇio n" B, de 1995, que altanl s 
l8dação do maso X do § 2" do ali. 155 de L.e1 MaiOr. 

1.1. A proposta 
2 ConsiSill a alteração: 
a) na suprassão da alínea b, do Citado InCISO, 

que assegura a não-1nadênc1& do ICMS "sobra ope
raçiles que desbnem a outros Estados petróleo, In
clusive lubnficantes, combustíveiS líquidos e gaso
sos dele danvados, e e""~Jia elélnca"; 

b) na supressão da allnea c, do mesmo iiiCISO, 
que estabelece a não-incldàncla do mesmo 1mpoeto 
"sobre o ouro, nas hipótesas definidas no art. 153, § 
5". Tal diSposiiMI determina que "o ouro, quando de
finido em le1 como abvO li11811C111ro ou Instrumento 
cambial, su]811a-ae excluSM11118nte l1l 1ncldênc1a do 
imposto de que trata o 1nc1S0 V do caput deste arll
go, devido na operação de ongem ( ... )". O mposto 
de que trata o IICISO V do caput do art. 153, relendo, 
é o 1mposto sobl8 operações de crédito, clmblo e 
IIII!JIIro, ou ~alabvas a Utulos ou valoras mobilialnos, 
wlgarmente conhecido como IOF (Imposto sobra 
Operaçiles Financeiras), 

c) na transposiÇão do conteúdo da allnea a, do 
ralando InciSO X para O corpo desse mesmo inCISO, 
com a almmação de sua parta final. que exdu1, da 
nAo-inadênca do ICMS sobra operaçiles que desti
nem ao extanor produtos ll"lduslnallzados, "os ll8fl"l

elaborados definidos em 181 complementar". O lriCISO 
X do art. 155 c:onSignani, somente, portanto, que o 
ICMS "nio madlni sobre operações que desbllihll 
ao extanor pnxlutos mdustnaJIZIIdos". Ou S&Ja, os 
sarni-elaborados estarão abrangidos pela ~~n~mdade. 

3. Na JusblicaÇão. argumentam os Ilustras auto
ras que a não-aoadêuaa do ICMS sobre as operaçõ
ee InterestaduaiS refendas na allnea b, além de não 
beneficiar os usuános de lals produtos (Jé que o 
montante total do 1mposto estalá conbdo no seu pra
ça final), faz é pun1r o Estado produtor, pRJiblndo.o 
de arrecadar o tnbuto. E, ao transfenr para o Estado 
consWIIIdor toda a racella provenl8nta, "Consagra 
abauldamenta um mecaniSmo permanente de lrafl!l
lelluaa de renda da& l8gl6es maiS poblas para as 
mais ncaa, sem gerar qualquer beneficio para a so
ciedade". o.m.ta o ICMS, aaim assan181hado •a 
uma espéCie de unposto de consumo", 11111111 deeca
ractanzado como Imposto sobra a circulaçio, "que 
foi o tnbuto escollldo pelos constitUintes". 

4. Esclarecem 81nde que a supraeaio da allnea 
c é proposta •apenas por ser um diSpollllivo supér
fluo, já que a não-111Cidêncl8 do ICMS sobra o ouro" 
eetá assegurada pelo § 5" do art. 153, que estabele
ce a 111C1dênaa exdusiVB do IOF sobra "o ouro, 
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quando definido em lei cõmo ·abVo IINUIC8IIO OU inii
IJumento cambial" 

1.2. T-_,..._,. 
5. Em taxto JUntado ao p•a c saado, a. S.nhao 

- S.l8clonls Rober;u Raquão e Clamar Diu '*" 
çam a paposta, no CJ18 tanga é ~ ·o da .,_ 
b, do lnCI80 X do art. 155, cizando em .. Ju;lllllia;6i: 

• ............................................................. 
Ell$8 norma amunazou as apera;llea ln

.,....,..._ com contJustlveie e arwgW. 
e161rica, fazendo com que lado o ~ 
seja pago na unidade lederada de cadno. e 
uma VIOlenta IIIICIIÇão ao siStema, pala ~ 
as demais men:adoras pegam o l!11piiiiD '* 
ongem, com exceçio, como se anatou, nas 
encarmnhadas aos eslados do Norta e Nor
deete, em que ex- um s-.. ITHBfO. 
Nada se passou com a energaa elétnca, 
onde, pela póplla nalun!Za, não há evesãD 
e todo o impoeta _, sendo nolll118lmenla 
pego no deetino. Aqui houve apenas a llb
qQenle cliscrinwlaçlo do Estado do Parará 
em lawr do Estado da Slo Paulo. Conforme 
a.IUdos da s-etana da Fazenda, o PIUilllll 
Wllll penlelldo cen:a da dez por cento de 
sue r--. talai do ICMS com esae sislama 
lllblbériD e llll8olutanaD ra)UBiificévet no 
quediO dease ~-

Com a. combuslfVBIS, o que vam se 
verificando 6 a souegaçio do ll11pOIIIo nas 
Op8i1IÇiielllllleOealaduels, porquanto as em
pr-. peesenun a considerar anócuas I~ 
as Op8IIIÇ6es dellsa rmureza e não somali
ta aquelas com cantrlbuintes, a que era a 1'11-
tlo do .... .......,_ Assm, não pegam o 
ICMS quando há venda dareta de cornlll.-tl
veie da 811111- para o consurndor locahza
do nou11o Estado. Os JCXI18IB nobcl8m que. a 
evasão Ji abnge a bllh6es de 188111, PfBIUII•
cando todo& os Estados. 

PolfalliO, ou .. adola o -- do 
dellllno para llldas as men:adorias ou se 
1"'81: 1'1 c e o 8l8lama da ongem, em q.
epenaa com ral8çio aos estadoa do Nona e 
Nordeda do 8nlsil parte do produiD da anle

. ..oeç• fica com o .-lo da destino. 
Pela uperiêncaa que o B-11 já Iam 

com .... - (slo 27 anos de prática). 
penso aer l)lalerfvel ficar com a tase Já PIID
vada do que se tentar IIIOVIIr numa queatio 
tio delicada, como .... da dlllllibuiÇio de 
IWida ............. lederados .• 

!t -Anil ... 

8. Sulic!~••••l&ntl eloquentes. as raz6ea apra
unlllda& em favor da PfVIIOBI8 a ,_ ..., não 
compot1am contfttaÇio da forma ou da fundo. 

7. Como llcou damollllrado, ... ,,.. c do lnal-
10 X do I 2' do arL 1lilli, por dasplcleudl., Inclui-ali 
anlnl a. num&IOIOB vlclol farmala da C... da 1• 
- daoornmlll, em grande par!8, da ~ com que 
foi PftlllllllgmL I~DI 18, porWIIO, -IUPIIIIIo 

L VIcio da fundo 6 a allnas 11, em pm18IIO lu
gar por daavlrluer • naturua do ICMS; em II8QIIIIdo, 
por llantar contra o principio '-darabvo, po1e tranafe. 
ra para a. astadol ooneulllldoraa Iodai u _.... 
dai cp 1 rap e&1 da a1p6cia, lnlcladu 1101 eellldol 
poodutorea, na m&IOrle a. IIWIDB dau'MIIvldoa. a 
em llln:aaro, por alallar-llas, asm I'IIZID plauafvel, a 
apllrahlldade das al/quotu fixadas para - Clp8IIIÇI5e8 
llllanllladuall, lnlanoraa éa dai ope~ 1111amaa, 
com viltall exatamante ao aquUibno li8Cil faderaliva. 

8. Para aquilalar- do pr&JUlzD doa estados 
produtonll da petr61ao e derivados e 81WgB e161ri
c:a, baala I'8QIMiar que a allquota astalnla cada p8l1l 
as opef89Õ811 e paeiiiiiÇIIies 11111111_...• 6 de 12%. 
nos termos da Resoluçlo ri' 22. de 19 de 1111110 da 
1988, do Senado Federal (art. 1"). Nas oparaç6eB e 
p1aslaç iies -•z•r<as nas l'1lgliles SUl e Sudeale, 
desbnadas u O&giÕIIS Norta. Nordellle e Cenbo
Oesle e ao Estado do Espírito Santo, a allquota se 
reduz a 7% (parágrafo úniCO). 

1 o. Como se vê, o reii&Jxamento das al(quolaa, 
de 17%, regra garal nas operações ratamas, paoa 
12% e 7% nas operaçiies anterastaclua•. Jé contem
pla as desigualdades r&giOn&IS, sem sacnlicer dema
el8damenle as urudades da Federação, nas sues~ 
c:açães produtivas. tlio sa JUSbfica, pois, pi8JIIIIar 
aquelas produtoras de petróleo e denvados e -r
gaa elétnca. 

11 Quanto é alínea a, que Inclua raa 1mullldade 
- produtos •nduetnaiiZ&dos deabnados ao exi1Hior 
oa S811'11-elaborados, a deaoneraçio torna- mais 
COI11pilblivas no comérao llll8miiCIOnal. onde, aahiD 
IBI8S exceç lles, não se 8lCpillla •II1JOBIO. O dealal
que na 8P8"''daçiio do ICMS, que sem dúvida _.. 
I'1IIIUá, selá contrabalançado pelo mecanismo da 
campensaçio linance11a para o DIStnlo Fedenll e a. 
ar' lbl exportadores, de dez por canta do IPI, po. 
piiiCIOfllllrnente ao valor das l8llp8CbV8B expol111ç6-
es (art. 159, 11), no máximo de 2% por unidade fede
rada (§ 2"), a quarta parta extensiVa- mui'ICipa.. 
Como piOdutos radustna~zalbl. os ~ 
.,....,ao a 1111egrar o valor das relll*'bVU exporta
ç6es dos estados, elevando-li-.. propon:Hliiiii!Nn-
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te, o quorum do repasse compensatóno. A aHara
ção se toma, poos, vantaJOSa para o Pais, onclusJVe 
tendo...e em mrra Q Mercosul. 

12 A propósito das operações de exportaÇão, 
regostre-se, aliás. que a não-oncldência sobre os pro
dutos sano-elaborados já too declaoada pela Leo 
Complementar rf' 87, de 13 de setembro de 1996 (a 
chamda lei Kandr), aot. 3", 11, com ammo na parte 
final da refenda alínea a, do IIICISO X do § 2" do aot 
155, e estendida aos produtos pnrnános e seMÇOs. 
com supedineo agooa na allnea a, do NlCISO XII. 

13 Isso, todavia, não toma despocoenda a poe
sente proposta, no que respeita aos semo-elabooa
dos. porque eleva a goau consbluciOnal uma não-on
codênaa de nível legal. 

III- Voto 

14. Ex posltia, conaldeoando que a proposta 
representa Importante contnbuoção paoa o aperfat
çoamento do nosso BISiama tnbutãno, que deve" se 
tomar cada vez maos um efocaz l'llllrumento do de
sa~VDivomento econ6mlco naCIONll, rnarufestamo
nos pela sua aprovação. 

Sala da ComiSsão, 27 de I'ICMIITlbro de 1997. -

NOTA TéCMCA N" 788, DE 1997 

Raf .. : PEC n" 8195 
Solicitante: Sanador Espendoão Amom. 

Apoaz-nos prestar ao olustre Senador Espert
drão Amom as seguontes lllfonnaç6es sobre os efeo
tos linanceoros da PEC n" 8/95, que ahoa dosposlll
vos do§ do aot 155 da ConstituiÇão. 

I - Supreaaão da part8 final da allnR a do lncillo X 

A parte final a sar supnrnida diz respeito aos 
"sant-elabooados defonodos em leo complemenlal", 
que serão, então, oncluldos na imunidade previSta 
para os produtos ondustnalomdos nas operações que 
os destonem ao eXIIInor. 

O eleito linanceuo dessa dosposlhvo sará ne
nhum (em comparaçlo com a IBge lata), tendo em 
VIsta que a chamada "L81 Kandol" (lei Complementar 
n• 87, de 13-9-96), em seu aot. 3", 11, rebrou a onct
dêncla sobre "operações e prestações que desbnern 
ao extenor meroadorias, mclusNe p!Odutos pnrnãnos 
e produtos sarno-elaborados, ou S&fVIÇOS" 

2- Supnado ela eu- b do 1nc1eo X 

Essa alínea munoza as opeoaç6es que desto
nem a outros Estados petoóleo, onclusove lubrilocan· 
tas, combustoveos llquodos e gasosos dele denvados 
e eneogoa elétnca. 

As unidades ledeoadas produtoras de petróleo 
e denvados e energoa elétnca somente podem co
boar o ICMS sobre Iaos produtos nas operações ontar
nas. Deoxam de arrecadar, portanto, todo o imposto 
naB operações Interestaduais, CUJB alíquola, hoje, é 
de 7% para os demais produtos. Com a revogação 
da imunidade, oblato da PEC rf' 8195, passario elas 
a coboar-. pen:antual de ICMS nas operações on
terestaduaos deSses produtos, aumentando, BSSim, 
sanaovelmente, sua receita decorrente do imposto. 
Em compensação, as unidades consumldonls deoxa
rão de arrecadar esses 7% - focarão apenas com a 
diferença entre essa aloquota e as das operações on
tamas (dderença de 10%, regra gaoal). 

Paoa ter-se conhecmento numérico dos ga
"'- e peldas de cada unidade ledeoada, sena ne
cessano proceder-se a um levantamento mmuciOSO 
(e demorado) do aluai quadro de operaçoes de om
portação e expollaçio onterestaduaos de cada produ
to em cada estado e no Dostnto Federal. Essa levan
tamento devena levar em conta que a L8l Kandor 
considerou a omurudade de tais produtos nas opera
ç6eS onterestaduBJS somente "quando d&Sbnados à 
industrialização ou à comen:~alização" (aot 3", III). 

Paoa maoores esclai8Cimentos, prazarosamen
te colocamo-nos à diSpOSIÇão do nobre Sanador Es
perodiio Amon, Relator da PEC n• 8, de 1995. 

Consultona Legoslabva, em 17 da novembro de 
1997. - Olavo Nary Conatlo, Consultor Legllllabvo. 

O SR. PRESIDENTE (lucldlo Portella) - O pa-
18C8r concluo pela aprovação da matéria e vai à pu
blicação 

A maténa consiará da Oldem do Doa da sessão 
delobeoatova ordonána do próximo doa 5 de maoo, paoa 
o pnmeoro doa da diSCUSSão em pnmeoro turno. 

O Sr. LUPit/10 Potte/la, 4° Seci&táno, 
deura a cadema da ptBSdncia, qtllll§ ocupa
da pelo Sr. GelakiJ Melo. 1• Voce i";&Sidsnte. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- 1111111 1: 

o ... •s1 o. em turno suplementar. do 
Subsbtutovo ao Projeto de Lei do Sanado h" 
87, de 1996, da autona do Sauedor Júlio 
Campos, que dispõe sobre a proteçio, pelo 
Estado, de vlbma ou testemunha de cnme, e 
dé outras provodêiiCIBS, tendo parecer sob n" 
160, de 1998, da ComiSSão Doretora, Relato
ra: Senadora JOma Mansa, oferecendo a re
dação do vencido. 

A Poasidêncoa esclarece ao Plenáno que pode
Ião ser olaracodas emendas à proposiÇão até o en
ceuamento da diSCUSSãO. 
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Em dlsciiSsão o suballti.IIM>: em tumo compla
INnlar. (Pausa.) 

Não Mwndo quam peça a palavra, aooano a 
dllaiSsio 

Encanada a dlacua&ão san ~ de 
&Bimllllf_odas_, o .,._tiNo. dado como~ 
adQCado, ..-...... elo art. 284 elo Ragoi&ltD ~nano. 

A matéria VBI à CArnanl elos Deputados. 

é: o sagulllla o sublllilulivo aprovado· 

SU8STII1IT1VO AO PROJETO DE LEI DO 
SENADO III" ff1, DE 11116 

1*p6e ealn a po· ;'?, palo Eata
do, da ...... ou .............. de Clima, 11 
d6 outrw prwlllln lea. 

o Congl8880 Nacional decreta 
Art 11 A paUaa judiciária ou o M1111111éno Públo• 

co devem lllqU8nlf, durante o ~ c:nmmal, à 
8IIIOndada Judicial a adoçio de maclidas de proleçio 
à vitima ou I8SiemUnha de cnme, Nfi'IPra que -
vida, illlagndade tisica e mental, ou sa~ palrwntrial 
ee encomwn 8fi"MÇÇIccoR, devido ao -leio de 
eeus dniiDs de olendlllo ou a - colaboraçêo com 
a JU&IIça. 

§ 11 A puteçlo pode eer estatldlda a lamillarae 
a afins da vltina ou taMimunha ameaçada•. 

§ 2" Consldara·se, para os eleitos deDa Lei, 
lamill8r e alllls a pea.- C:UJ8S not6nas ligações dlt 
jhlftliileM:O ou afinidade possam .... ou asle!IIJW1 
eenclo uliiiZIIdas corno ameaças a pa>tiqlaçio da w· 
tma ou -.unha na pai'SIICiiÇAO crimnal. 

§ 3" A llliCIBIMI da pabçio pode partir da vitime 
ou testemunha 811'9'Ç8das. 

Art. 2" A pabçio eleve ser onstrulda com os eWt
,__ -..:iais ondack11ea da amaaça ou NCO,#l 
vida, lfllegridada ou palnm6noo das pessoa- que ,... 

- proteçiio. 
Alt 3" A Piuteçlo pode compi8BIIder, an1ra ou

tras, .. s&gulntas madldas· 
I - VlgiiAncia a pateçio poliCial na rnoraclla e 

local de lrabalho e -=olla nca deslocamentos entra 
8188Siocais; 

11 - hollpallagem em local seguro; 
III - mudança de domcllio; 
IV -~ do Bllllo da ldenbdade 8 da· 

doa p uaDBis du- a llllllrUÇio cnninal e após -
pa.rb clj:w;6o no proc a a ao CMiinal; 

v - mudança de idantidade; 
VI- asa ãlflCI8: SOCial, 
V11 - 11 ncoa ecool6nllca por lampo delarlnl-

nado, -..elo ao CUSI8io da deapaaas da aubslsllln
clil e II'IDIIIIIIII. enquanto o prolaglclo, por mo11vo de 

aagurança, ficar IIYipOSSibllllado de llesenll"'- o 
-.. 118Val10 ou, ap6s 1&80, corno recursos suple
RIBfllaras a sua manutenção-. 

§ 1• No estabalec•manto da -lstêiiCB aconõ
rnca deve ser observada, dentro do possível, a cor· 
Nlaçio com as despesas esseiiCIBIB anlanormenla 
18811Z11das pelo Plolagldo. 

§ 2" o lampo em que, por medida de SIIIIUIBn
ça. o protegido hcar, na lonna deala l.Bi, ala8lado do 
lrllbalho, será contado para todos os fina de dllailo, 
cabendo ao Estado o pagamento das conlllluÇi!es 
pnmdenclánas. 

Art. 41 Os dados pessoaiS e de ldenlldada do 
pralaglclo, e os atos -~zaelos em viltude da pola
çlo lllrio declarados sagrado da )IISiiça pala auton
dade judiCial, por soliCitação da autondade poiiCIBI 
ou do Mwusténo Públrco 

§ 11 A Vllllaçiio desses sagrados SU)IIIIa o 
agente à sanção penal 

§ 2" Em caso de urgência, as medidas de JIIO" 
Iaçio roec:essánas eerão adulada• medialamenle, e 
a auiDndada JUCIICIBI sara lfllonnada e pabCiUi IBda a 
deBplchar conlonne o darposto ,_..artigo. 

Alt. 5" A pralaç6o teré a duraçio de altJ dois 
anca, podelldo ser prorrogada jh)l' ~g~~~~l pelfodo, 
modificada ou revogada. por deciaio judicial, em w· 
tude da permanênCia do risco ou ameaça, ou da 
vontade exp• s ss a ou tádla do potegldo. 

Alt 61 Devem - observados, du111111e a ,.,.. 
IIUÇio cnmnal, os segul'lles procedime.-: 

I - dillgêncra de racoiiii.-.IO do aaiSBdo em 
local e condiÇÕeS que não pannitam a quebra do si
gilo da ldenbdade elo protegido; 

11 - pannanêncaa em sala sapanada daquela 
em que se etOXIilbem o acusado, S8118famllaras e 
lealamunhas da defesa. 

Art. 7" Na fase p~ual propnamente dila, o 
depoirrallo da vlbrnl 011 taaten'U1ha, sob prolaçlo, 
senliOmado com o W"udo fonl da sala de auclênciL 

Art. 8" A Uniio, os Eslados e o Dlstnlo Federal 
devem eslabalacer prograrMS de prolaçio às vfti. 
ma e lallemUnhas da cnmes 

§ 11 A Unlio laré a praviSio 01Ç1111111111ár dali 
raaJI'SOS -'nos 11 implemantaçio de - PiO" 
~de proleçlo 

§ 2" A Umio podará .-llzar ~ com 08 
Elllados e o Distrito Federal VISIIIIdo a a11rnizaç6o da 
CU8Ios a os o1:J!8bvoS desla l.Bi, obserYaclos 08 111111-
,..... elos protegidos. 

Alt. 9" É cnme novelar, dMiigar, ~ou fa 
cililar a nwelação de wdounaç6ea e dedoe que · .... 
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nham Sido declarados segredos de JUSbÇB, com fun
damento nesta Lei: 

Pene - dãlehção, de um a do1s anos, e mulla. 
Art. 10 Esla Le1 enrra em VJgOr na dela de sue 

pubiiCBÇio. 
Art. 11. Rellogam-se es diSposções em corMúlo. 

O SR. PRESIDENM (Geraldo Melo)- llam10: 

Discussão, em turno úmco. das Emen
des da Câmara ao Prqeto de Let do Senado 
n• 1 O, de 1992 (n" 3 493193. naquela Casa), 
de autana do Senador Marco Maclel, que 
diSpõe sobra o exercíciO de profissão de Bi
bholacáno e delanmna outras provldênc:IBS, 
tendo pareceras favoráveis, sob n"s 95 e 96, 
de 1998, das Convssões da ConstitUIÇão, 
Justça e Cidederua e de Assuntos Sociais, 
Relator: Senador LÚCIO Alcãnrara. 

A matéria constou da Ordem do 018 da ~ 
dellberaliva ordlnâria do dl8 12 de maiÇO último, 
quando teve sua cfiSN IS&io adiada. 

Passa-se ii discussão em conJunto des emen
des da Câmara dos Deputados, em rumo úniCO 

O SR. Ll:iCIO Al.CANTARA (PSDS.CE) - Sr. 
Presldenla, peço a palavra para diSCUbr. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Maio) - Conce
do a palavra ao Senador LÚCIO Alcãntara, para dls
cubr. 

O SR. WCIO AI.CANTARA (PSDB-CE. Para 
diScubr. Sem nMBiio do orador.) - Sr. Presidente, 
quando essa maténa V8IO a plenéno, a Llderança do 
Governo fez uma soliCitaÇão de adiamenro, porque 
pendiam algumas dúvidas por parte do Execu!NO em 
ralação ao prqeto. Tal lato fOI r11C1bW da II'US!Ia(:io 
por parte de delegação da bibiiOieeános prasenras a 
esta Casa, por ocasião do d~a dediCado ii categona. 
A delegação eslava an&IOSB por dar cabo ao projeto 
de aurona do aluai VIC8-PrasKtenra de República, 
Marco Maael. tramtando durante seuo anos no Con
g..ao. A maténc : ... a Câmara, vollou ao Senado, 
cabei Ido-me ralslar as emendas aprasenladas pela 
Clmara, daconenlas de um cor-., ocomdo na
quela Casa, em virtude des 1nlarfaces 8XilllenlaB em 
outras prulissõas. 

Todavia, as dÚVIdas toram sanadas Par!Japel 
do entendimento ocomdo entte o Poder ExecutNO e 
o pnlpno Conselho Federal dos BlbiiOieeános. Por· 
lanto, agora, o prqeto está em condiÇÕes da ser 
aprovado e, assm, ole- ii categona u· 1 lei maiS 

rncdama. que ragulamenra a sua prolis&ão. 
Verifica-se que a tendência atual é no sentido 

da desragularnenlação. Hâ, lnciUBMI, uma medida 

PfOVISÓn& que allerou a coriSiduiÇio e a orgBI1IZIIÇio 
-dc5-Conselhos prolisalonaiS. o GoYemo chegou ii 
conclusão da que em ralação a prDflss6es garanll· 
des por leis que ragulamenlam a aiMdade profiSSio
nal, por Conselhos cnados, como o caso dos biiiiD
tec:ários. temos que enlender que Já lá uma cultura 
profiSSIOnal que está em v1g0r e, portanro, pi'IICISII 
ser aperleçoada para fazer lace aos novos desafios 
tecnológicos e profissionaiS 

PorlaniO, Sr Presidente, cra10 que o prqeto 
merace realmente aprovação e VBI ao encontro de 
um anae10 dos bibholecános brasileiros 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Maio) - Conl1· 
nua em diSCUssão. (Pausa.) 

Não havendo quem peçs a palavra, encerro a 
diSCUssão. 

Em votação. 
Srs. Senadoras, a votação des emendes será 

em globO, nos tennos do art. 286 do Regunento ln
temo. 

Os Srs. Senadoras que es aprovam q-ram 
pennaneosr senlados. (Pausa.) 

Aprovadas. 
A maténa VBI ii Comissão Duelora para a rade

çãolinal. 

São as segu1n1as as emendas aprova
das· 

EMENDA N"1 

SUballtua-se a expressão "Bibi-.oc1Ch1llll, Do
curnenteção e lnformaç6o" por "BibliotecoiiOmia, Do
curnenteção e Informação regiStrada", nos segumtes 
diSposlbVOS: 

- Ar!. 2", CllpUt; 
- ArL 5", 1MC1S011 I, III, IV, VIl, IX e X; 
- ArL 25, 111C1S0S XVIII e XX; 
- Art. 'Zl, mc.os VIl, XIX e XXI; 
·- ArL 31, Cllfllll e§ 2",111Ciso I; 
- ArL 33, Cllfllll, e § 2"1 
- Art. 34, caput. 

EMENDAN"2 

Substitua-se o wcébulo "lnlormaçio" pela ex
p1'111111io "Informação ragislrada" no § 3" do art. 2" 

EMENDAN1 3 

Dê-se ao InCISO IV do art. s• a segUinle rade
ção: 

"Art. s• ................................................. . 

IV - planeJ1111111f110, pesqu1sa, organiZa
ção, 1mplarDçil0, gerancamento, admirus· 
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· traçio, che!IB, coordenação, supiiMIIão e 
exacnçio de sennços de Blbholec:al 10111111 e 
Doc:una-llaçio, abvidades culluiBIS e seM· 
ços lácno:o-Cientib ,__ u.alnbulçães 
dehntdas no art. 2" 

EMENDAN'4 

Supnma-ae o 111CISO V do art. 5" 

EMENDAN'S 

Acrescenle-se ao art. 33 o seg1111te § 3". 

'Art. 33. ···••········ ............................... . 

§ 3" As ENIIiotecas Pilblocas locebza
das em Mun~elpoos com até dez 11111 habllar>
tes e CUJO -rvo não ulttrapasse a dumntos 
~ras callllogados podefão fullCIOnar 
sob a aupennslio de um Técnico em BlbiiOie
c:ononu, daviclamanta ragllllrado panml8 o 
Cousaft:lo e, ,_.. caso, devllriio comurncar 
ao o...-tJw Conselho Regional de Bobloota
conomia a cnaçio, o funcoonameniO a a res
ponsabilidade lécnca da Boblo otac a. paoa 
rons da aroollição e oontrole, ficando -.. 
de qualquer- ou contnbuoção • 

EMeNDAN"6 

Supnma-se o art. 39. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)-.._.. 11: 

Doecuasio, em turno ilniCO, do Prqeto 
de Rssoboçio n" 26, de 1998 (apresa'ilado 
pela Com oo de Aseuntos EconOmocos 
como oonclu8M de seu Panoosr n" 139, de 
1998, Relator: Senador Cealldo Maldaner, 
com voto contréno do SeriBdor Lau10 Cam· 
poa, em separado do Senador José Eduardo 
Dlllra, e a! 1&1 oç6ea dos Senadoras Edoson 
Lobio, Osmar Dias e Volson KleinObong), que 
auton2a o Elllado do RIO Goande do Sul a 
elevar lempooanam&nte os seus •- de 
sndvldarnanlo paoa CCHihalar e ~ con
lnlgllnlnba à Op&I&Çio de coédllo axleii 10, 

com o aval da Uruão, JU'IlO ao Banco lnter
nacoonal para Reoonstruçio e DssenvoM
mento - BIRD, no valor de .-tta milhões 
de dólares norte-amencanos. equovalenles a 
seblnla e c:mco illilhl!ea. oiloceniOII e dez m• 
r8111S, a preços de 31·7-97, CUJOS racursos 
serillo destmados à olr4lfanlação do Progoa
ma de Restauoação e Msnutanção das Ro-

dovlas EstadUSIS no Roo Goande do Sul -
PNMRE 

Ao poqeto não forem oferecidas emendas nos 
termos rsgomentass 

Passa-se a diSCussão do PRIJ810 em turno úno· 
co. (Pausa.) 

NM havendo quem peça a palavoa, enceno a 
dalcusaio. 

Em votação o poqeto. 
O SR. OSIIAR DIAS (PSDB-PR) - Sr. Poesi· 

denle, paço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Geoaldo Maio) - V. Ex" 

tem a palavra, Senador Osmar Dias. 
O SR. OSIIAA DIAS (PSDB-PR. Paoa BriCBmo

nhar a votação. Sem i8VISAo do ooaclor.) - Sr. PI8SI
denle, dase(o apariBS fazer rmnha dac:laração de 
voto. Mantenho o VOto que mamfesleo na Comossio 
de Assuntos Eooo oóml:os, pala abslenÇão. 

O SR. PRESIDENTil (Geraldo Maio) - O Seo 
redor Osmar Dl8s at têm-sa, o que a Maea racaba 
oomo um arii:Bmmhamento de votação 

Os Srs. Senadooas que o apoovam queoram 
~senledos. (Pausa.) 

Apnwaclo o requsM18111o, com os votos contré
rios dos Senadooas José Eduardo Dutoa e Anf6noo 
Carlos Valadaras. 

A malária vai à Comossoo Dorstora para a rada· 
ção final. 

É o seguonle o pr0(8Io aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO tP 21, DE 1998 

Au1cJra V Fa .. do do Rio GIWide do 

w ........ ~---n...._ di endtiiiiiM..a para CCNIUIIIW S ....-_,.,.,....,...to apaoa;la dlcri
diiD sxleiooo, cam o ftlll di Unlh, JuniD 
ao a.- hiWm clanal para Ana ... ,.. 
çlo a Daaa~- BIAD, no valar 
di uss 70,11011,01111.00 (1 7 ... mllh6as da 
d61ar11 ..te•-), squh" .. IIJiel a 
R$71.810.117111,00 c- e ciMo mllh6sa, 
a olla c an?lla e da mi .-.), a pn191111 de 
31..G7.87, cujo&--- dssllnsclaa 
• lmplamn:S ;'a do PoOjjl- da flsa. 
?auraçicl • lllnulian9h das Aa dDII?as Eao 
lwt!•ail no Alo Gnnds do Su7- PNIIRE. 

o Senado Fedatal rasolve: 
Art. 1° É o Esledo do Roo Goande do Sul auton

zado, nos termos da Resolução n" 69195. do Sanado 
Federal, a elevar tampooanamanle o seu hmte de 
andMdamanlo paoa CCH otoata.· a pnoetar con?nlgllnli>
IIB l operação de crédito externo com o Banco Ir>-
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tefnaclonal para Reconstrução e Desenvolvimento -
BIRD, no valor de US$70,000,000.00 (selenla m11hões 
de dólaras norte-emencanos), eqwvalente a 
R$75.810.000,00 (selenla e c1ooo milhões, e ofto
centos e dez mil 18818), a praços de 31-7-97. 

Parágrafo lliiiCO. A operiiÇão de cnldito auton
zada no ceput deste artigo destina-se ao financia
mento do Programa de ReslaUração e Manutenção 
das Rodovias EstaduaiS no RIO Grande do Sul -
PNMRE. 

Alt. 2" É a União autonzada, nos tennos da 
Resolução n" 96/89, I8Siabeleclda pela Resolução 
n• 17192, a p-r garanba ê operação de crédito 
extemo de que trata o a1t1g0 antenor. 

Alt. 3" A operação de clédllo exaemo, ora au
tonzada será raaliZada sob es segu1ntes condiÇÕeS: 

a) rnu!UIIna, E!;tado do R10 Grande do Sul; 
b) triUtJJnle' Banco lntemaciOnBI para Recons

trução e Desenvolvmento - BIRD, 
c) gBianlldol: Reptlblica FederatiVa do 818&11; 
d) Valor PlfiiBrltlttkTo US$70,000,000.00 (seten 

ta rnlhões de dólares amencanoa), equMIIente a 
R$75.810000,00 (setenla e ciooo milhões, odocen-
108 e dez mil 1881S), a pniÇOS de 31-7-97, 

e) contragtwntia: colaS do FPE, racedaS trllu
ténas estabelecidas no art. 159, I, e e 11, complemen
tadas por racelbiS própnas do ICMS; 

d) tBlrs de JUIDS: 
1 I a partir da data de cada desembolso até a 

data de deterrnnação da taxa. 1ncid1rio JUros com 
base na LIBOR -1 acreSCida de: 

--o,5%a.a. e, 
-menos (ou maJS) a rnmgam média ponderada 

para cede período de 1uros, abeoco (ou ac~ma) das 
taxas 1nlalbancánae ofeltadas em Londras ou de ou
bas taxas de referência para depósitos de 6 (seis) 
~. relabvas a emprásbmos pendentes do BIRD, 
ou às parcelas dos mesmos alocadas pelo BIRD 
para piOpOICIOnllr recursos a ernp<ésbmos em moe
da llmca ou paiCelas dos mesmos por ele concedi
dos e que imcluam a quanba desen•"•!Jseda para o 
relendo período de JUIOS, expi8SS8 como percent
agem anual; 

2) a perbr da data de delerrnnaçio da taxa, Bié 
a amortização final do pnnapal, mdlcidirão juros para 
cada quanba c!esembolsada a uma taxa lixa basea
da na LIBOR SIIIMSiral, acrescida de: 

- ..0.5% a.a.; 
- menos (ou maiS) a margem de custo apliCá-

vel ê date de determ1na_.io da taxa para o ratando 
valor desembOlsado, abaPco (ou aama) das taxas 1'1-

terbanc:énae oleMdas em LondRIS ou de OUba8 ta-

xas de referênciB para depósitOS_ de 6 (seis) naM. 
nslabvaS aos 1111'41fésbi'(IOS pendentes do BIRD, ou 
às parçelas dos mesmos alocadas pelo BIRD para 
p10porc10nar recursos a e~ em moeda llni
ca ou a parcelas dos mesmos por ele concedidos e 
que incluam a quantia desembolsada para o relerido 
período de juros; e 

- margem de risco do BIRD apllcével na data 
de fixação da taxa pam tal quanba dasantllllsada, 
exprassa como urna parca11agem anual; 

e) data de detennhBF'o da llurll: 8lgllilica para 
cada valor desembolsado, o pnmetro dia do período 
de juros subsaqiiente ao período de proa no qual o 
refendo valor for desembolsado; 

I) CDnl§ão dB COii!ptOmiSSO. 0,75% La., so
bra o montante não desembolsado, ccnlllda a parbr 
de 60 (se-) diiiS após a data de 888iiiiiiUI8 do 
contrato; 

11) das~ dos tBCUTSM: I~ do 
Programa de R-uiBção e Manutençlo das Rodo
VIBS EstadUBIS no Filo Gl&nde do Sul- PNMRE; 

h) condiÇÕeS de pagamento: 
- do pnnctpBI: em 12 (doZe) pan:eles ..,..._ 

tnlis e consec:IIIMIS, an 15-3 e 15-9 de cada ano, 
vei'ICIIIIdo-se a pnrneua pi8SiaÇAo na 7" (a6tima) 
data de pagamento de JUIOS &eglllntes ê data de fi
xaçAo da taxa p&IB a quanba deSembalsada 8 8 lllti
ma na 111" (décima Ollava) data de pagaman1o -
guinte à data de fixação da taxa, em 15-9-2012; 

- dos }UfOS: semestralmente venCidos, an 15-3 
e 15-9 de cada ano; 

- da c1m ssão de COiilpi'Oiiiisl: _.... 
mente vencida, em 15-3 a 15-9 de cede ano. 

Parágralo Onlco. As dalas esbpuladas para ,. 
pagamento poderêo ser prorrogadas para adequar
se ê data de BSSinatum do contrato. 

Art. 49 A pA!&ente autonzação deverá ser -
ada no prazo de qu11hentos e quaranla dias conta
dos da data de publicação desta Resoluçio. 

Alt. 5" Esta Resoluçlo entra em vigor na data 
de sua publtcaçio. 

O SR. I'RESIDENe (Genlldo Melo) -111m 12: · 

Votação, em rumo Onico, do Raquan
mento n" 191, de 1998, do Senador Eapari
dllo Amin, solicitando, nos tarmoa ragoa,.. 
laiS, a retirada, em carálar delinibvo, da Pro
posta de Emenda ê Constiluiçio n" 1, de 
1998, da qual é pim&IO Slgi'IBiério, que allalll 
o I'ICISO VIl do art. 29 da~ Fedeial. 

Em votação. 
Os Srs. Sanadoras que o aprovam qu.am 

permanecer sentados. (Pausa.) 



• 
~~~------------------------~A~~~M~S~DO=Sa~ADOFEDERAL ·------------.::AB=RIL= DE 1998 

-Aprovado 
A PIOpOIIIa da Emancla à ConstlluiÇão n" 1, da 

11198, 11111 daflniiMimenle ao Arqunm. 
O SR. PRESIDENTE {Galaldo Maio)- R11m 13: 

Valaçlo, em turno únoco, do Requeri
mento n" 192, de 1998, do Senador Adanur 
Andrade, na qualodada da P-.clenle da Co-
1'11181iio da Assuntos Socas, soiiCIIando, .._ 
terrrx. ragimenlllis, a trarntação C011JUnla 
do Prqeto de La do Senado n" 43, de 1998, 
com os Prqaloa de Lei do Senado n"s 3 e 24, 
de 19118. que Já se aiCOI lbam apensadoe, por 
versaram sobre alteraçiles na La de Planos 
da Benafícioa de Prawfênc18 Social 

Emwtação. 
Os Srs. Senadonls que o ap<OVBm q-ram 

permanecer aantadoa (Pausa.) 
ApiUVBdo. 
o Projllto de L.a do s-oo n• 43, de 1998, 

passa a tramllar em CDnfUI1IO com os ProteiOB de l.al 
do Senado n"s 3. 24, de 11198.. 

Aa matéras ratomem à Comosslio de Aeauntos 
Sol:ilus em dacJSiio tarmJnalivL 

O SR. PPEM'ENM (Gemido Melo) -111m 14: 
Vlllaçlo, em turno único, do Requen

rnento n" 204, de 1998, de JriJCJIIIMI da Co
msaão de ConsbtuJÇio, JustJçe a Cldadena, 
solicitando, .-- termos n~gmentaJs, a t1111111-
laçio CDnJUnta das PIOpOIIIas de Emenda à 
Constlluçlo n"s 2, 3 e 10, de 1995; 18 e 34, 
de 1997; 9, 12, 13 e 14, de 1998, por versa
ram sobra JITlUmclade pa11amenter 

Em votação. 
Os Sra. Senedoles que o aprovam (!18ram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
As malánas passam a tranvtar em c:onpiFitO e, 

JUI'IIIImanle com o raquanmanlll do Sanador Flonaklo 
Cunha uma, ndanlnte u P10p0111as de Emenda l 
ConsbluJÇio n"s 2. da 1995, e 18, de 1997, ratomam 
à CoT sio da Consbluiçio, JustJça e Cidadania. 

o SR. fiRFSKIENTE (Geraldo Maio) - ._ 15" 
VDIBÇão, em turno llnoco, do Requeri

mento n" 205, da 1998, da - de Co
miSBio de ConstituiÇão, Jushça " Cidadama, 
soliCitando. nos termos regmenlals, a traml
taç6o COIIfl.lnla dos ProJBIOS de Lei do Sena
do n"s 89. 94 e 140, de 1997, por -ret\'1 
sobre pralel6nc:18, nos proc:edllllllntos JUCI
C181S, para os c:nn.s que eepec:Jfica 

EmVOIBÇio. 

Os Srs. Senadoras que o aprovam qUBiram 
parmanaoer sentados (Pausa.) 

Aprovado. 
Os ProjetOs de 1.a1 do senado n"s 89, 94 e 

140, de 1997, passam a tramdar em con)IKIIo e re
llamam à CornJSSio de Conabtwçio. Jualiça e Clde
dama, em deCislo tel"lllklllllva. 

O SR. PRESIDENtE (Geraldo Melo) -111m 11: 

VOiaçiO, em tumo llnoco, do Requen
rnento n• 209, de 1998, do Senador Waldeck 
Omeles, soiJCilendo, nos terrrx. ragirnan
-· a rellrada do Projelo de l.al do Sanado 
n" 207, da 1 997, da aua eutona, que extin-
gue o Programa da lntegraçio Nacional -
PIN e o Programa de RedtstriJUiçlo de Ter
ras e da Estímulo à Agronlllstna do Norlll e 
do Nordeste - PROTERRA e dé outras pro
VIdlnc:I8S. 

Emvotaçio 
Os Srs. Senadoras que o aprovam que11am 

pannanecer sentados. (PausL) 
ApiUVBdo 
O PI'OJIIIO da lei do Senado n" 207, de 1997, 

11111 definilnlamenla ao Arqr.IMI. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -111m 17: 

Votação, em turno llnoco, do Requen
manto n" 219, da 1998, da Senadora Marlu
ce Pinto, solicitando, nos termos n~g~rnan-
-· a rabrada do Prqeto da L8l do Senado 
n" 200. de 1997, de sua autona, que dl8plle 
sobre a expropnaçio de tanas runus onde 
se venloque a ocontncoa do trabalho eac:ravo 
de cnanças e adolescentes. 

Emvotaçio. 
Os Srs. Senadores que o aprovam qUBiram 

permanecer sentados (Pausa.) 
Aprovado. 
O Prqeto de lei do Senado n• 200, de 1997, 

11111 definitiVamente ao ArqUIVO. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Elll6-

galada a matéria oonstern da Ordem do Dia. 

Sobra a -· pa- da Com saio Dll8lola 
ola.-Jdo a llldaçêo final de proposJÇAo aprovada 
na Ordem do D• da p1'8118111e sessão, que, nos ter
mos do parágrafo úmc:o do ert 320 do RegJmento ln
temo, se não houver CJbteÇão do Plenáno, será hd:;, 
pelo Sr 1° Sec:reláno em exercJC:JO, Senador Luc:l"dlo 
Portella 

É hdo o segu•nte· 
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PARECER N° 206, DE 1998 
(Da Com1ssão D~reto18) 

Reclllçiio final do Projeto de Resolu-
9io ri'26, de 1998. 

A ComiSSão D1reto18 apresenta a redação f1nal 
do PIOJ&Io de Resolução n1 26, de 1998, que auton
za o Estado do Rio Grande do Sul a elevar tempo18· 
namenta os seus linvtes de end1v1damento pa18 con
tratar e prestar contragaran!Ja à operação de crédito 
externo, com o aval da União, 1unto ao Banco lnter
naaonal para Reconstrução e Desenvolvimento _ 
BIRD, no valor de US$70,000,000 00 (setenta milhõ
es de dólares norte-amencanos), equiValente a 
R$75.81 0.000,00 (setenta e c1nco m1lhiies, ollocen-
11111 e dez nii18111S), a preços de 31 de 1ulho de 1997, 
cuJOS recuiSOS salio destinados a Implementação 
do Programa de Restauração e Manutenção das Ro
dOVIas EstaduaiS oo AIO Grande do Sul _ PNMRE 

Sala de Reuniões da Com1ssão. 28 de abnl de 
1998. - Geraldo Melo, Presidente - Ronalclo Cu
.... Lima, Relator - Carlos Patrocínio - Lucídio 
Porte! .. 

ANEXO AO PARECER N° 206, DE 1998 

Faço saber que o Senado Fede181 aprovou. e 
eu. ,Presidente, nos termos do art 48, ttem 28, do 
Regimento lntamo, p10mulgo a segUinte 

RESOLUÇÃO N', DE 1998 

Autoriza o Estado elo Rio Grande elo 
Sul a elevar tamporariamenta oa seus li
mltea de endividamento para contratar e 
prestar contragarantia ii operação de cre
dito atemo, com a aval da União, junto 
ao Banco Internacional para Reconstru
çio a Dnenvolvimento - BIRD, no valor 
de US$10,000,000.00 (setenta milhões de 
d61aras norte-emericanoa), equivalente a 
R$75.810.000,00 (setenta e cinco milhões, 
obocentoa e daz mil reaia), a preçoa de 
31 de Julho de 1997, cujos recursos serão 
deatinadoe à Implementação do Progra
ma de Restauração e Manutençio das 
Rodovilla Eataduaia no Rio Grande do 
Sul - PNIIRE. 

O Senado Federal, resolve 
Ar!. 11 É o Estado do R1o Grande do Sul auto

nzado, nos termos da Resolução n• 69, de 1995. do 
Senado Federal. a elevar tempo18namente o seu 11-
nvte de endiVIdamento pa18 contratar e prestar con
traganll'llla à operação de credtto externo com o 
Banco lntemaciOii&l pa18 Reconstrução e Desenvol-

v1mento - BIRD. no valor de US$70,000,000.00 (se
tenta nwlhões de dólares norte-amencanos), equiVa
lente a R$75.81 0.000,00 (setenta e c1nco milhões, 
ottocentos e dez m11 ra&IS), a preços de 31 de Julho 
ele 1997. 

P818gl8fo úi'IICO. A operação de Clédlto auton
zada neste arbgo desbna-se ao flnanaamento do 
Programa de RestauraçiO e Manutenção das Rodo
VIas EstaduBIS no R1o Gl8nde do Sul - PNMRE. 

Art 2" É a União autonzada, nos termos da 
Resolução n• 96. de 1989, restabelecida pela Reso
lução n• 11, de 1992, ambas do Senado FedeiBI, a 
prestar garanta à operaçêo de crédtto extemo de 
que trata o art1go antaoor. 

Art 3" A operação de crédtto exteroo selá reali
zadas sob as seguintes ccondiÇÕeS 

1 - mutui!IIIO' Estado do R1o Gl8nde do Sul. 
11 - mutuante: Banco Internacional pa18 Re

construção e Desenvolvimento- BIRD, 
III - garantidor RepúbliCa Federallva do Brasil: 
IV - valor ptelendiCkr. US$70,000,000 00 (se

tenta m1lhiies de dólares norte-amencanos), equiVa
lente a R$75.81 o 000,00 (setenta e c1nco nwlhões, 
oitocentos e dez ITIII 1'81115), a preços de 31 de jUlho 
de 1997, 

V- conttagatantJB: cotas do Fundo de Par!ICI· 
pação dos Estados - FPE, recettas tnbutanas esta
belecidaS no art. 159, I, a e 11, da Consblulção Fede
"''· complementadas por recettas propnas do ICMS: 

VI - taxa ele jUros: 

a) a partir da data de cada desembolso até a 
data de determinação da taxa, 1nc1d1rão fUlOS com 
base na LIBOR semestl81 acrescida de. 

1) 0.5% aa (Cinco decunos por ceRto ao ano), e 
2) menos (ou ma1s) a margem médl& pondeta

da pa18 cada periodp_de JUros,a ba1xo (ou ac1ma) 
das taxas 1nterbancárias ofertadas em Londres ou 
de outms taxas de reterênc1a para depósfto de seiS 
meses. rela!Mis a emprest1mos pendentes do BIRD. 
ou às pareelas dos mesmos alocadas pelo BIRD 
pa18 proporCionar recursos a emprest1mos em ~ 
da úniCa ou paroelas doS mesmos por ele COncedi· 
dos e que mcluam a quanll8 desembolsada para o 
refendo penado de JUIOS, expressa como peroent
agemanual, 

b) a part1r da data de determinação da taxa. 
ate a amort1zação f1nal do pnnc1pal. 111C1d11ão JUros 
pa18 cada quantia desembolsada a uma taxa fuca ba· 
seada na LIBOR semestl81, acrescida de: 

1) 0,5% a.a (cinco déc1mos por cento ao ano), 
2) meiiOS (ou ma1s) a margem de custo apliCá

vel à data de determinação da taxa para o refendo 
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vator daaarnbclsado, allau<o (pu BCI~) d!IS taxas 11;1~ 
181bancénas ofertadas em Londras ou Jle ouuas ta• 
- da rafarênt:lll ~ cfll~ 'da·IIIIIS ~· ra
lllbvaa aos e1111f68b11108 pendental do BIRD, ou ia 
pen:elas doa mesmos alocadas pelo BIRD para pro
pon:oonar racuraoa a 8fl1)résbl11011 em moeda únQ 
ou a pen:elas doa - por ele concechdos e que 
IIICiuam a quan11a daaarnbalseda para o ralericlo pe. 
rfodo da JUIIOII; e 

3) IIIIIJ"II8m da 118C0 do BIRD apliCável na data 
de fixaç6o da - .... tal quanba deaernbclsada; 
llllpll na como uma patCallagem anual; 

VIl - data de detannrnação da laKB: aogndica 
pe111 cada valor daaanmolaado, "o pn111111ro dia do P8l" 
rfodo da IUIOS 8' lbaeqlierú ao parlado da JUIOS 110 
qual o ralando valor foi cleaernbolaado; 

VIII - c:om nio de CDnfH01r11SSU 0,75% a.a. 
(lllllenla e anco cen1i6111111011 por cento ao ano) sobre 
o montanta nio ~ n e mb cisado, ODI1Iada a partrr da 
1111 anta dlu.após a data da 8881nalura do Will1alo1 

IX-~ dos 181X11S0S: ~ do 
Prvgrama da ~raçlo e Manutenção das Rodo
,._ E..,.,..;s no Rio Gnanda do Sul- PNMRE; 

X- c:arldlções de pagameniD: 

a) do pnnt;1pat em doze parcelas - e 
---=uav., em 15 de m&IÇO e 15 de -.mm de 
Cllde ano. VIII ICei Ido 88 a pnman pnl8laçio na séJi. 
ma data de pagamento da juros SP.gumte * data da 
lllalção da data para a quanba daaambolsada e a úl
tima na décma oitava data de pegamento aegulllle * 
dela de lbraçlo da taxa, em 15 da ~ da 
2012; 

b) dos JUtor. -almente venados, em 15 
de março e 15 de 11818mb1o de cada ano; 

c) da COiriiSáo de COIIJ1IOII'iS8t semestral
mente wnclda, em 15 de maiÇO e 15 de aelembro 
decacleano. 

Plrigralo ÚIIICO. 148 datas eatipuladaa para nt
.-oamento poderão ser prorrogadas para adequai'
.. ê dela de asa atul8 do conllato 

Ar!. ~ A autonzaçAo concedida por ealll Reao
Juvlo devani ser -ada no prazo da qui~ e 
quananta diu, contado a partir de sua Jdllicação. 

Alt. 5" Esta Resolução eniJB em v1gor na data 
de-publlcaçAo. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Sobre a 

-· requerimento que sanl lido pelo Sr. 1° Secne-
16Jio em -releiO, Senador LUCidiO Portella. 

J: Ido e aprovado o aegumte. 

REQUERIMENTO N" 26S, DE 1118 

Senhor Pres•dente, 
Nos tennos do art. 321 do Reg1mento lntemo, 

AlqiHIIIO a dispensa de pubiiCBção do Paracer, para 
medlala diSCUssão e votaçio da redaçiD final do 
Prqeto da Resolução n• 26, de 1998, que autonza o 
Eetado do RIC Grande do Sul a elevar ~ 
mente os aeus limitaS da endnlldamento para contra
tar e pn!Siar contragarantia * operaçio de crácfiiD 
extamo, com o aval da Uniio, JUnto ao Banco Inter
naCIOnal para Reconstrução e DaeerNDivmento -
BIRD, no valor de selanta mdhões de dólares 1'101'111-
-anos, equMllentas a setenta e anca mlhões 
e 011oeentos e dez mil reaiS, a praço da 31-7-97, cu
jos recursos aerio desllnadoa * implantação do PIO
grama de Restauraçlo e Manutanção dias RodcMaa 
Estadu11s no RIO Grande do Sul - PNMRE. 

Sala das Sessões, 28 de abnl da 1998 - ca-
811dollaldalwr. 

O SR. PRESIDEN'TlE (Geraldo Melo) - Aprova
do o requerimento, passa-se à medlllla ap"'CCBÇio 
dia nsclação fnll 

Em d18Cusslo (Pausa.) 
Nlo '-!do quem peça a palavra, enceno a 

diBCUSSio 
Em votação. 
Os Sra. Senadoras que a aprovam quaram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada 
O proJIIIo va1 * promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Passe

ae, agora, ê apreciaçio do Requenmento ri' 263, de 
1988, lido no E'<p8diente, da autorta do Selador 
Teot6nio Vilela Filho e outros Sra. Seuadoras. aollct
tando a raallzaçio dia seasão especllll, em dela a 
ser oportunamente marcada, daellnada a prestar ho
menagem * memória do Mi..atro SérgiO Roberto 
Vllllra da Mona. 

Emvotaçlo 
Os Sra. Senadoras que o aprovam que1ram 

~sentados. (Pausa.) 
Apluvado. 
Selé cumpnda a deliberaçio do Plenéno. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Volta-*._ da oradoras. 
Tem a palavra a Senadora Benedlla da Slva, 

por permuta com o Senador EdUIIJdo Supllcy. 
A SRA. BENEDITA DA SILVA (BiocoiPT-RJ. 

Pronunc:• o segulllle diSCUrso.) - Sr. P18111dente, 
Sr"s e Sra Senadoras, o combata * c._lle VIO
lência em todo o Pais e, em pariiCUiar, no RIO da Ja
rao devalé passar obngatonamenta pelo daearma-
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manto. Neaae sentido. o Brasil recebeu um unpor· 
tania all8d0 antaclpllndo-se às mandestaç6es doe 
Estados Unidos de combater a venda llagal e o con
trole da produção de arrras, os mtegrantes dO Mer
cosul (Brasil, Aogenbna, Paraguao, Uruguao, Ctole e 
Boliv18), em oaunoão no diB 18 de abril de 1998 em 
Santoago dO Chile, ass1naoam declaração em que se 
comprometem a exeocer controle I1I8JS eleiiVO sobre 
o comérao e o uso de armas de logo. Essa ação 
multoploca-se, gerando um eleito globalozanle em ras
posta ao aumento do número de cnrMS bárbaros à 
.-se volta. 

Essa declaração poderá favorecer uma rMOOr 
integração entre os Estados-membros e, conse
qüentemente, propocoar a unlfocação de esforços para 
o mesmo objfllovo, qual seJa, o de desmantelar o en
me organozado, rnaoor responsável pelo contrabandO 
de annas para o Bras11. 

A PoliCia Federal calcula que o cnme 01g8111Za
d0 movomenta US$8,5 bilhões por ano entoe o Brasd 
e o Paraguai, sognilocando maos dO que toda a e>cpor
taÇão dO Brasil, em 1996, para a Argenbna, Uruguao 
e Paragua1 JUntos (US$7 ,8 bilhões). Hora. é muoto fé
cU a entrada de armas contrabandeadas. Concluo 
111SD depois de ter lodo maléna dO eon.lo BI'IIZIIIen
- em que o vendedor Maroelo Soai8S, da casa ele 
annas Sacunty Peosonal, locabaele no ~g ln
temacoonal, em C1udad dei Esta, ao ser perguntado 
soboa a possobolidade de a loja enllegar uma metra
lhadora no Bcasd, pnmeirD dosse ser dificol, mas de
poiS abnu o JO!IO. As armas estão escondidaS. e te
mos as pessoas cenas para entregá-las, diSSe. 

Quanto ao tom de 1ron1B que se pode notar na 
manifestação dO Presodente dos EUA contra o arma
mento, eu o 18Jeilo Prefiro acreditar em seu anapen
domento, poos, em agosto ele 1997, o própriO Praso
denle 8111 Cl1nton suspendeu a prooboção de venda 
de armas solostocadas para a Aménce Latma, em vo
gor há 20 anos, devido à pressão de sua poderosa 
1ndústna bélica, que não está dosposta a peoder o do
mimo desse oandoeo negóciO, já que, segundo -
própna esbmabVa, a liberação dO men:ado labno 
propocoará um aumento signihcativo de seu lalura
mento em até c1nco bolh6es de dólaoastano. 

Agora, cunoso foi o fato de que a Deputada 
nova-oorqu1na Nota Lowey, dO Partido Democrata dO 
Prasldenle Chnton, dosse após a derrubada dO ern
baogo Haverá uma comda armamenhSta no subcon
tinente, e ISSO oet1rará veltllls dos orçamentoe nacoo
naos que podenam ser empregadas na área IIOCial A 
Deputada, 1)8 verdade, profetozara. pois, mal foi 
anuncoada a suspensão do embargo, o Chile man-

.fe&tou a ontençiio de comprar até duas dúzias de ca
ças F-16 dos Estados Unidos, e, um pouco meos tar
de, a Força Aéraa Brasdaora andou -.dando a pos
sibilidade de comprar, em futuro próximo, algumas 
dezenas do mesmo avoão. 

Nlo será nada fácil para os Estados Unidos 
implantar uma políhca contra o setor de armas. haja 
VISta que, dos dez lideres mundoaos do setor, cinco 
s1o dO Too Sam e dornnam 72'11. das vendas. Se
gundO es11ma11Va. da ONU, o comén:oo legal e degoJI 
de armas de logo mov1menta US$5110 bilhões por 
ano. Desse montante, cabe aos Estados Unidos a 
pequena !aba de US$360 bilhões por ano. 

A pnoocupaçlo com esse tema Jll se -'8 de 
caráter global, hapl vosta que a ONU vem oaalozandO 
conferências a raspeoto dO comélao e do uso de ar
mas de fogo. tanto que, em 1998, howe a 4' Confe
ràncla Mundial soboa esse tema, à qual estiVeram 
poesentas reprasentantes de 45 pa-. entoe os 
quaiS os Estados Unodos, Canadá, Espanha, Brasil a 
demaos países labno-amencenos. 

Desse confeoêncoa rasultaoam algumas conclu
sões que faço questão de regislrar: seoao elabora
das estatlstocas confiáveis que delln n•oem a ~ 
IUde dO arsenal de peq- annas de fogo em clr
c:utação no mundo; haverá ontanslficaçlo ao contia
te dO uso ondeVido e dO tráfico de annas de fogo; 
rnántar......,. lnl8oclrnbl0 de 1nlormaç6es a 1asped0 
de armas de fogo entoa os países, e será controlada 
a produçio e a cioOJ!açio de armas de fogo; oaco
mendar......,. aos palses que adotem Iaos maos seve
ras sobra comárcoo e uso de armas; oncentivar-ee-ão 
os ~-~ coopeoação regoonais entoa os palses, 
e será esbmulada a conscoenbzação. dos povos ao
boa os problemas provocados pelas armas de logo. 

O Brasil Jll atende a alguns ~ .,..aupos-
108, taiS como a leg1slaçio severa e o onteiCAmbio de 
onlormações com outros países; em c:onhpartida, 
está aquém na aplocaçio elebVa dessa Jagoslllção, 
na elaboração de estatísbcas confiéveiS sobra o ar
senal em c:ioculação, no combata eleiMI do tnHico 
de am.s e na ,.....laaçiio de uma ce,...ma .-icl
nal de cooi&Cief'!llzaçii popular. 

Entoa as causas dO cra&Cimento da voollo ICIII. o 
tráfico de armas apresenta-se corno um dOs princt
paos VIlões. O seu alcance é tão amplo, que pi8CIIIIl 
ser combalido Implacavelmente. No Roo de JIUIIIIR), 
meu Estado. por exemplo, só no ano de 1885, a vio
lência com armas de logo causou peodas da ordem 
de R$1 bdhio, segundO o Promotor de JU811Ça dO 
Roo, Wikan Terra de Clivara. Por doa. alo ass•sso
nadas, em média, 25 pessoas por disparo de arma 
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ae Jogo- Segundo a Federação Nacional dos Poi•
CIBIS Federais. cerca de 15 md revólvenls. melralha
~. luz• e granadas são contrabandeados men
salmente. O P-ldanhr da Fedefaçio, Jorge Vene
rando Lima, expliCOU que IA I•!C8"mçio' na lronhÕira 
e Ieda apenas por 10 hoRa IS, mclumdo-ae aqueles 
que laum um trabalho RIIIIS burocrátiCO. Segundo 
ele, enquanto os Policiais FadeiBIS a1nda se valem 
das antigas submetralhadoras HKM-95, compradaS 
na Alemanha, nos anos 70, os traf1CB111es e -
bandlstas da frontalra usam amas de logo rápidas. 
como os fuzis Uai e AR-15. Relalóno da Policia Mili
tar do Rio de Janeiro, em julho de 1996, conlirme a 
apraenaão de 12.873 armas contrabandeadas, entre 
elas O fuzil Slg Sauet, de fablicação SUIÇB, com po
der de logo de 700 bros por mnuto; a submetralla
dota ISraelense 9mrn 121; o fUZil 762 AK 47; lança
granadas e bezuca de labncaçlo amencana. 

Atualmente, as novas amas detêm um do 
grau de sofisbc:ao;in, ora oorn automallBmo, silencia
dor, rnra a laser ou ullraVIOieta, ora com profétaiS 
blindados ou up~oa-. etc. Tas armas lnlqQenta
nwlle aio .-odldas pala policia em poder de tra· 
'-"les, ......._ de bancos, aaqo.badooaa, -
fim, nas miiaB do erma organiZAdo, devido 80 seu 
glWide poder de logo. E nlo é praaso r mut1D ~ 
pma se consegUir um .....,.. como -· basta ter 
dtnO..a e alguns cantaiOB para se tomar um -
rnnador do futuro". 

Como posso esperar a redução da VIOiêncoa no 
Brasil e, em piii1JcUiar, na minha "Cidade MaraVIlho
se", se, -no R10, entram 15 mi novas armas 
por mês? Se conllnuannos - escalada, podanlo 
mos ser p~. em bnlve, de um deaaea fil. 
na de fllnor oorn n tftulo Voei Será o Próximo ou A 
Morta Bata a Sua Porta. Na verdade, o nome do fil
me pouco h 1ljl(h1B; o que lflle- I'M8mo é fllnnos 
COIISCiêucla de que a violência annada eslé, a cadll 
dia. mais ptÓXIma de nós. 

Portanto, como blasdeira e canoca BplllliOIIBdil 
por - Pais, nio pouo deacar de rnandaalar rnnt-. 
aolldanedade a - declaraçAo e a outras laniM 
que se fizeram ..-6nas ao Implemento de rnadi
daa concratas conba o rec~ da VIOlência 
annada. 

Multo obrigada. Sr. P.-denta 

CJunmte o dlsculso do Sr Benaatta ara 
·<:ilva. o Sr. Gemido Melo, ,. V'IC8 Ptewdlll>
le, daura a cadaml da pi&SicMIILI&, que é 
OCIIpada palo Sr. Eduardo SurMcy. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Supl~~:y) - Con
cedo a palavra ao Senador José Eduardo Outra S. 
ExA dispiie de vmta m11111tos. 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (BiocoiPT
SE. Pronunaa o sagu1nte discurso. Sam I'8VISão do 
orador ) - Sr. Presidente, S,.. e Srs. Sanadonts, 
gostana, na tarde de hoje, de lazer ral&~ênaa a um 
documento que raceb1 do Sindicato doa Trabalhado
ras am EducaçAo e Ens1110 de 1° e 2!' Graus da 
Rede OfiCIBI do Estado de Se~g~~~~~. 

Tal documento coloca a nu a sdUaçio de ver
dad81rs catástro1e em que se encontra a educação 
em nosso Estado • 

O documento faz ralartnaa a uma séne de ir
regulandedes que ho!e estio em vtgOI' no nosso Es
flldo. 

Quanto à apiiCBÇão dos recursos, no Estado de 
Serg~pe hoJe há um flagrante desrespeito ao art. 70 
da La• rf' 9.394, de 1996, a LDB. através do uso de 
recursos edUC8CIONIIS para fina cornplalamanta ea
tranhoa à manutanção e desenYoiYimentO do anaBIO. 
Cila como examplos a 1J101f1091o da ShawB artlabcoa 
e a aquoaiÇáo de duas telas da - pllilltlcc., 
que. SOOJadoa, - R$31 miL 

Dearaspello ao alt. 4° da L.ao n" 9.424, de 1996, 
que eatabelec. que o awmper • ...__ .. o coniRlle 
-' da apliraçiio dos recursos do Fundo de Mllnu
tençio e Deaenvolvlmento do E....a Fundllmentale 
de Valorização do Mag!Siério serao 8118rados por 
um conselho eapacifiCO, que, em 110880 Estado, • 
o momento, nlo too compostO. 

Deai8SPBI!O também 80 art. 15 da - lei 
supracllada. quá VIncula a aplicação doa recursos do 
aalério-educaçã ao 8fl8lfiO fundamental. ao pagar 
altas COOiplemenlaçlles lllllarial8 para aann01'811 • 
horas extras para p•alaas!lfM do erano mád10. 

Em ralaçio à siiUaçio salanal do Maglsténo, o 
documanla flllaclona: 
a)~ salanal lálrês anos; 
b) Retirada da Gl'llllficaçlo de Ou llp81o'lo, 

correapoudanta a 12% do vencin•llo IIII•; 
c) deanlspello ao BCOido aaainado am IIIIOIIID 

da 1fllff7, que g111111111a a ~ da uma 1101118 
politica salanal para o Magatlilio, a p11111r de janelnl 
de 1998, em c:onlonniCiada com a ,_ lagilllal;lia de 
-.no; 

d) diSCnmi'IBÇio aos prolisalonaal do Mago.V.. 
no jé aposentados, que nlo 111m IISMIIUradn o uni
to I& pandede salanal consbiUCIOnalme definida; 

a) suapenaia das negoctiiÇÕe8 em tomo da 
lonnulação do .-o Plano de Canalra e Rernur-.
çio do Maglaléno. 
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• Em contrapartida. com ralação a esse total 
descaso com os prof1ss1onaos de ens1no do nosso 
Estado, o doCumento ena que a Secrelana Estadual 
de Educação tem encontrado abundânCia de recur
sos para patroCinar a aquosiÇão de 1móve1s a preços 
elevados, corno é o caso do préd1o do Colág10 Grac· 
chO Cardoso, que custou aos cofres públiCOS um 
montante de R$1.200 000,00 (um m1lhão e duzentos 
mil 1811111) Cita também a aquiSIÇão de uma casa re
Sidencial SI~. situada à Rua Dom Bosco n• 
1.207, no valor de R$142.000,00 (cento e quarenta e 
doiS m1l reaiS); além de outro 1móvel adqu1ndo na Cl· 
dada de Estância, CUJO valor não consta no ato publl· 
cado no DWrlo Ollclal. 

Quanto a pessoal, documento faz as segu1ntes 
denúncoas: 

a) Total desresperto ao que preceitua a carta 
Magna em seu art. 206, V, quando estabelece que o 
1ngrsso oo MagiSiéoo PúbliCO se datá excluSIVa
mente por concurso públiCO de piOVBS e titulas, na 
medida em que a Secratana de Educação mantém 
profiSSIOnais contratados através do lnJUStdicável Es· 
lado de Emergilnaa; mantém cen:a de 500 estagiá· 
nos contratados na condiÇão de bolsiSIB. para subs· 
t11U1r o prolessor na sala de aula, somente do corren
te &riO. 

b) A raaiiZBÇão do concurso públiCO para o Ma
giSiéno não comgAI as dostorçiles no quadro de ca
rência de profiSSIOnaiS na sala de aula, VIsto que se 
mantém a realidade moral e Irregular de pessoas 
que oneram a folha de pagamento e não prestam 
SeiVIÇOS à educaçãc 

Com l8lação ao d1agnósbco do quadro de pes
soal do rnagtsténo pt)biiCO, o doCumento crta o des· 
rasperto ao acordo que garantiB a realização de um 
levantamento da realidade de atuação dos profissiO
naiS por local de trabalho, com a partiCipação do 
SINTESE, da Secratana da Educação, da SEAD e 
da SEFAZ; e que algumas escolas públiCaS este· 
duais, localiZadas oo 111teoor, somente estão funciO
nando porque os prefeitos cede""" os professores, 
saldo que a IIIIIIOIIa desa. também foi contratada 
IITIIgUiarmante. 

Em ralação aos recursos matena1s, ralaciOIIB: 
a) Total desrasperto ao que determna o art. 4°, 

IIICISO IX da LDB, que estabelece padriies mín1mos 
de qualldada de 11n111no, definidos como a vanedede 
e quanbdade mlmnms, por aluno, de 1nsumos 1nd1S· 
pensáveiS ao desenvolvimento do processo de ensi
no-aprendiZagem. poos sio absOlutamente pracánas 
as condiÇÕeS de fLWICIOII8IYIIII das escolas e 1118-
xlllanl os suportes para urna boa qualidade de ens1-

no. São considerados 1nsumos, entra outros, papel, 
liVros, IBVIStas, JOmals, cartolinas, p1ncel atõmiCO, ce
demos, lapls. canetas, v1deo. som, computador, etc. 
Para supnr a necessidade de papel, as escolas es
tão ullllzanao recursos do saláno-aducação para o 
ens1no fundamental e na educação 1nfanbl, e no en
Sino mediO os alunos estão sendo obngados a forne
cer o papel, desobngando o Estado dessa responsa
bilidade 

b) Sentar no chão para assiSIU" aula passou a 
ser uma regra para o aluoo serg1par10. Falta nas es
colas matenal mímmo que lhes assegura um funciO
namento decente carteiras, bUI8MI, cadeiras, armá
rios, estantes. fiChànos, bebedouros, fraezer, logão, 
geladeira etc 

c) É gravíssima a Situação da organzação da 
documentação escolar dos alunos de Jade públiCa 
estadual. Como faltam d1ános de classe para o re
!JISiro das IIIMdades de desenvolvimento do ens100, 
os professores reg1stram a freqüênciB, os conteúdos 
lflmstrados e as avaiiiiÇÕ8S em folhas avulsas de 
papel, as poucas escolas que posauam dlános de 
classe é porque tlflham saldos ramaneecentes de 
anos anteriores A 1118XIStêllCIB de guias de transfe
rênciB, fichas de matrícula, fiChas indiVIduais de alu
oo e hiSiónco escolar foiÇBm as --.tarias daS es
colas a fotocoparam esses fonnulártos. É comum 
também pedir ao alunado cartolinas para que sepun 
confeccionadaS as pastes 1ndiVIduaos de cada aluoo, 
Jll que a SEED há murtos anos deiXOU de fornecê
las 

d) A falta de limpeza nas unidades de ens1no é 
evidente e sendo a escola um ambiente de fonna
ção, não pode piBSCindlr da l1mpez:a e htg~ene, fato
res 1nd1spensáve1S para a saúde púbiiCB. Matenal de 
lnnpez:a só exiSte nas .unidades de eriSIOO que rece
bem recursos do Saláno-Educação, envados pelo 
MEC dnelamente para a conta da escola 

Easa realidade, Sr. Presidente, Sr"s. e SIS. Se
nadoras, é um vergonhoso atentado ao pnncíPIO 
constduCIOnal do dever do Estado de ofei8C8r ens1r10 
graturto e de qualidade para a populaçio. 

Quanto ao pro)81o pedagógiCO, o documento 
1nfonna que o art. 15 da LDB - 1.81 de Dlll!lnzes e 
Bases da Educação NaciOnal - assegura autonom• 
pedagógiCa e ad1111111slrabVa às unidades de ei'ISIOO, 
porém a SEED mantém uma polítiCa prascn!IVa de 
oldenar mudanças &traves de portanas, sem a part1· 
c1pação de comunidade escolar, com o agravante de 
que os dnatoras, as equ!peS técniCas e os professo
res não recebem onentações para a llqllantação do 
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novo modelo pedagógiCO e adm1nostrabVo IITipOSio 
pelo Secraláno de Estado da Educação. 

Panleu- o f10 conclutor 811118 o velho e o 
Novo, llllllllloiHe a Dasordem Pedagógica e Adm1• 
nlstrabva, abnndo-se um pi8C8derú anbdemoaáhco 
que são as pe1118guç6as polibcas pera quem laz a 
crlbca e apra a anta propoetas e a politica de lavo18C,. 
manto para quam aplaude a desordem - os apadll" 
m.doa que ocupem uma vaga de pmtassor na lllde 
públiCa, n.a racabem sam entrar numa sala de aula. 

Sr. P-.!enta, &-a. e Srs. Senadolas, .
documento moatra, de larma clara, o estado de car 
lúlrole da ect,ICIIÇAo no Estado de Sergipe. No mo+
mento em que se diZ que o BrasH tem que se prapal
rar para se 111S8nr na eca da glohahzação, que ter11 
que aumentar a compebiMdade e a produiMdade dCI 
trabalhador braallairo, é llladrnlsslvel que haja ~ 
undades da Federação em que, apesar doa dlscull
- oficiaiS, a slluaçio da ecluc:ação oonllnue ~ 
V.ZPIOr. 

Na ~. esta deacuo com ~alaçlo à edu
cação por parte do Governador de Set!IIPB e do seu 
Soic1BIIilo10 de Edlraçlio V8l na mesma lime do deaca-
10 por.-.. do Govemo Federal oom ralaçio à ..__ 
çlo das anuawlertaa. CUJOS puf OI8S PBI•••--• 
em gr.- 116 m. -~--. na lllnlabd d8 1J8111f$ 
wn nmrno d8 wlliG6w no lllll8lâao de lurçiieB t111o 
funllal1•- para o~ do Pais. 

Sr. P-ldllnte. &-s. e Srs. Senaclofll&, nea1a 
oportui'"MIIIde, salldarizamo-nos nlo ao oom os ~ 
leesD"8S e trabelhado- da ect,ração de pnmetiO 1e 
segundo graus de .-.o Estado, mas também COI'n 
os pRifna0188 unNW11116nos, parbcularmenbl os C!& 
Umversldacle Federal de Serg~pe, que estio hoje 
nasea luta para lazllr com que o diSCUrso da ITIOCMr
radade nio hque apenas na pmpaganda oficial, ""'S 
venha a ser lqllaJUdo na prébca. Essa modernodll
de pasaa, prlnCipÚ'IIenhl, pele pnondede na IIJI(Ic!l
ção doa 18CU,_, para VJebllzar urna ect,reç.&o pü
bla de quehdade em toc1o11 os nfWios de nouo Pais 

MultO obugado. 
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suphcy) - Ttn 

a palavra o Senador AnloniO C&llos Vllladlns, por 
... ml8 mnutoa. 

O SR. ANI'ONIO CARLOS VALADARES (Bio
ODIPSB-SE. PIOIIUnCIII o HgUiflte dlscu1110. Sem 1111-
VIBio do 0111dor.)- Sr. P-ldente. Sr"s. e Srs. Sena
dores, parlementanls, pnnc.palmenta do Noldeste, 
181110 na Câmara oorno no Senado, - período 
lllllbvo por que passa a l8glio I"IOidesllle, -..m 
oportundade de se men"-r sobnt - lei"'""'"" 
que, ITIIIIS uma vez, atinge milha- e milhares de, ... 

mãos nossos. deiXando-os na 1nd1gênc18, na pobra
za Isso s~mplesmente po~que este Govemo nlio 
adolou, durante lodo seu penodo aammiSiral1vo, ne
nhuma medida eletNa que VI8SS8 a -oiVer, em de
lln~IVO, essa s~uação que pertlura por anos e anos. 

E a cada campanha pollt1C8, a cada eleição, 
nasoa uma parspeciMI de que um p!Ojlllo novo V8l 
aco;decer 

Os candidatos procuram lfiCUI1r na cabeça do 
povo nonlesbno que, elegendo-se a esse ou àquele 
cargo, a shuação v81 malhorar. EnllelaniO, lamenta
velmente, a frustração do nosso povo, cada vez 
maia, se mandesta A grave cnse por que agora pas
sa a nossa raglio, com a eclosio das sacas que dei
xam Irmãos nossos passando fome, com sede, po
dena ter sido m1norada se os proi&IOS de 1mgação 
promebdos, se os proJBIOS de desenvolvimento eco
nllmlco que pudessem colocar nossa região em pé 
de 111ualdade com outras do nosso Pais IMIS&ern 
aldo axacutadoa. Não estarlamos hqe, quem sabe, 
a lamentar esta s~ação vexatóna de pobreza e de 
meéna. 

Tanho vos~o o mtenor do meu Estado, Serg;. 
pe, e pude constatar paasoalmente que essa silua
çAo nio pode perdurar, pnnclpBI- polque, Sr. 
PI8Sidente. sabamOS que nio laJia ao Governo Fe
deral a condiÇão -atina para atendimento às po
pulações maiS pobra. Se lavtlsaemos em consllla
raçêo os maiS de RS20 bilhões gaatos pera a salva
çAo de IIIÃIIIIÇiies linanceiraa latidas, que engana
ram os mvestldores. tavoreoando os eapeculadofaa, 
e se o Governo Federal se dtspusss ss a atender às 
popllaçiies ITIIIIS pobres, nio estaríamos hoje a la
mentar este quadro dante8CO que presei1CI8fiiOS am 
Sergipe e no Nordesla. 

Convém lembrar que o PIOjBio de Garantia de 
Flanela Mlrome, de autona do Sanador Eduartlo Su
pllcy, eslá prallcamente engavetado na CAmara dos 
Deputados. Se essa mména - Sido levada 1'111 
devida conta. num momanto alllbvo como o que es
tamos VMindo, as populaç6es maiS potns do Pais, 
que se BIICOIIbam no Nordeate, onde estão os rnaaõ
,. lndiCIIS de pobreza e de moséna, estanarn tiO
Irando manos, pcxque tenarn as lamOias uma randa 
mrrwna para sua su>n i""'CCII. 

Se ponwi!Ura o Governo Fedelal tiVesse algu
ma COIIIIIderação pelas populaç6es maiS pobres, se 
- em mente que o BIBIII é o pela das diiiPIIfl" 
dada& SOCIIIIS, que eXIStem doiS Bresos. o Brastl da 
pobreza, do anallabebsmo. e o Brasil roco. daaanvoi
VIIIo, e se Blllda lembrasse que a lei n" 9.533. Hn
ctCKiada pelo Pnlllldente da Repflbllca, estabeleoa 
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U!Tlll renda mlnorna vonculada a educação, temos cer
teza que a sttuação sena outra Cabena ao Governo, 
desde o mês ae )Bneno deste ano, reguJ..omemar · 
Leo 9.533. O que -fez o Presldeme da Republica? 
Sua Excelêncoa somplesmente apregoa que a nossa 
moeda é tarte, que ha estabilidade ecan6moca, que o 
Brasol vove às rml maraVIlhas, que estamos vovendo 
num paraíso. O Presidente Fernanda Hennque Car
doso laoordonnada. ano passado, pelo II\IPE- lnsto
tuta Nacoonal de Pesquo""s EApa::odiS - que o El 
Noiio one abngor proou. ·"an "'''li! o Nordeste brasoleoro 
com esta seca, com esta estoagem 

E qual too a proVJdéncoa efelova que tomou o 
Governa Federal? Nenhuma Pela omprensa, vento
camas que o Governa Federal mandará cestas de 
atomemas, ou se)B, onstrtuo a candade coma llnoca so
lução para resolver os problemas do Nordeste. 

Onde se encomram os prof9los de omgaçio, 
prornebdas na campanha eledoral de 1994, que ge
ranem emprego e renda e aprovedanem o grande 
manencoal de recursos hidncas em toda a nossa re
goãa? Orlde estlio esses projtlloS? Desapareceram 
de um dia para o outro 

O Governa Federal só se preocupa, unoca e ex
cluSIVamente. com o processo de raale1çio, com 
medidas paloatovas, com medidas que nio resolVe
rão, em delmdlvo, a sduação de pobreza e o sotn
memo porque passam os nordestmos. 

Sr. Presidente, gostana de parabenizar o Se
nador Eduardo Suplocy, que, sempre VJgolarde e aten
to à atuaçio da Governo Federal, enVIOU ao Preso
dame da Repúbloca este olicoo, da maoor mportin
coa, por ordermédoo do Presodente do Senado, Anto
niO Carlos Magalhães. 

"Em 10 de dezembro de 1997, Vossa Excelên
coa sanciOIIOU a Leo n" 9 533, que autonza o Poder 
Execubvo a conceder apooo lonanceoro aos Munoci
piOS que onstduirem Programas de Renda Minoma, 
IUISOCIIldos a açõe& sócoo-educatMlS ( ••• )" 

Em seu art. 10, essa leo dospõe que o Poder 
Executovo eddará os atas necessános à regulamen
laçio e gestão do apooo lonancatro de que trata esta 
lei no prazo de-dias a partor de sua publica
ção. Ocorre que, passados maos de 138 doas desde 
sua sanção, nenhuma regulamentação too eddada. E 
para que se passa dar cumpnmento à Leo n" 9.533. 
taz-se necessána a publocação de sua regulamenta
ção, a somples papelada, Sr PreSidente. Enquamo o 
Presoderde da Repúbloca está mudo maos preocupa
do em manter, lá tara, a sua omagem de estadista, 
de honan que tala onglês. francês, alemão, o povo. 
eslornlllldo, mal serVIdo na educação, mal tala a sua 

própria língua o Português. E preaso que o Pnssi
Jerde da Repuohca atente para esses aspectos, por
que Cl socoal devera comandar a ação admnostratova 
de qualquer governo. 

Ao finalizar, Sr Presidente, espero que o Go
verna do Preslderde Fernando Hennque Cardoso, 
cuto mandato esta a se encerrar, dependendo a sua 
cordonuoclade de um JUIZ - o povo -, CUfO tribunal -o 
pledo de 1998 - é onepelavel, alue sem pensar em 
sua reeleiÇão, sem tentar convencer o eleitorado do 
Brasil, neste período, com medidas p10V116nas, a \6-
noca do seu Governa, seJ9 medida provosóna prevista 
na Conslduoçiio que substrtuo as prenogatlvas do 
Legoslatovo , saJa medida ProVJsóna em sua açAo ad
monostrativa, com urna únoca preocupaçio de eletuar, 
durante o penado eledorel, o cordrole politico dessas 
eleições 

As regoões maos pobres estão se ressentmdo 
da presença efetova do Governo, P18S8f1911 essa que 
deve se consubstancoar por ontermédlo de projlllas 
pennanentes A meu ver, a regoão norcleSiina é uma 
regáio VIável, não só pelos recursos naturaos que lá 
IIXISiam, coma petróleo e 1111neraos, que slo iman
sos. As cabeças pensantes daquela região, as 11111-
versoclades, o empresanado, os trabaJhadoras ~ 
uma classe que não precosa de candede do Govar
no; precosa, som, de reconhecmento do seu trablllho. 
E o Governa Federal. lamentavelmente, em vez de 
onvesbr na capaaclade do homem nordeebno, que 
sobreVIve anos e anos às mternpénes da seca, pro
cure enfraquecer os órgãos orosbluCionaos que pode
nem nos BJUdar a saor dessa encruzilhada. 

A Sudene, que too cnada pelo esplnto em
preendedor do Presidente Juscelino Kubotachek, 
hoje se tomou uma agêncoa onócua que, na pnlbca, 
só paga seus funcoonános; não funcoona, porque o 
Governa Federal, além de não dar sustentação, re
solveu redUZJr a quase zero a capacodade de 8SSIS· 
tilncoa da Sudene tanto no segmemo e111preaarial 
quardo no socoal, oncluslve no alendmemo a reMndo
cações dos Munocopoos e dos Estados durante parlo
dos de estiagem, como está acordecendo em I10IIIIá 
Região. 

De sorte, Sr Presidente, que a minha palavra 
é, maos urna vez, de p-o diante do dellcaso do 
Governa Federal treme aos problemas da nossa re
gião, de solldanedade ao Nordeste e de solidarieda
de ao nosso Estado, Sei'Qipe. Enfim, uma manlfasta
çio de sotldanedade a tardas colegas que, ..
Casa. mdependerdememe de soglas parbdénas, ma
ndestarn-se doanamerde. No amamo, as soluções 
não vêm e não acontecem porque falta vontade poli-
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tq do Governo Federal 'pára 11 reahzação· de um 
ProtelO para o Nordeste, ~ .cnng_niBSO dessa 
Rllglão, de tonna deflndova, no proceaao de desen
volvimento 118C10n81. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Supllcy) - Se
nador Antonoo Carlos Valadares, utna vQ que V ~ 
mencoonou o PfOJIIIO ri' 8.533, permda-me dizer, na 
Presldénaa, que, caso ela Já asiM!sse regulamente
do no Estado de Sergipll, por exemplo, bem como 
,_ demais Estados brasileiros, havana a def1noção 
dos Munocípoos com randa per capota 20% menor do 
que a média do Estado. Assim ...cio, cada preledu
ra começando pelas IT1IIIS pobres podena já ter 1n1< 
Cllldo, em 1988, pelo que doz a lei, o Pro]810 de Ren• 
da Mlmma asSOCiado a\ educação Desse modo, 
cada família, se tovesse cnanças até 14 anos e sua 
renda per capota não abngiSSB meoo salano mínimo 
mensalmente, tena dlrallo a um complemento de 
randa que, por modesto que foase, Já sena Importan
te. Agradeço a relerêncoa de V. Ex" 

Concedo a palaVI8 ao Senador Ademor Andrade 
O SR. ADEIIIR ANDRADE (Bioco/PSB-PA. 

Ptonunaa o aegumte doscurso. Sem I8YISáo do ora• 
dor ) - Sr Praaodente, Slls. e Srs Senadores, quero 
lazer um l'1lgiSiro com ralaçAo a\ polftoca dos Pal'lldos 
da Esquerda no Ealado do Pará. Trata- de boa 
noticia, evidentemente. que se contrapõe a\ má noll• 
Clll que ~ no Roo de Jana1ro, qual S8f8., a posi
ção adolada pelo Partido dos Trabalhadoras que 
pode colocar em nsco a aJoança nacoonaJ do PT com 
o POT. tendo Lula como candodalo a Prallldente e 
Leonel Bnzola corno candidato a Voce-Prasodente 

No Eatedo do Pará, conclulmos nossos ente,. 
di111DIIIIIIBI111nii<IOSHI. Estamos aliados - por enquanto, quatrD 
partidos pollbcos· o PT, o PSB, o PCB e o PCdoB
e lançamos a chape ofiCial ao Governo do Estado e 
ao Senado da Rapubloca O ulbmo Panodo a tomar a 
sua decido too o Partido dos Trabalhadores. HIMB 
uma .-stênaa dentro do Partido no sentido de abrir 
mio da cabeça de chapa, mas. por rnaoona esmaga
dora da VOIOB, o Congraaso Estadual do PT, exala· 
manta por 86,6% dos valas doa aeus Delegados. de
cidiu lançar o noaso nome. do Partido Soaalisla Bra
SIIaoro, como candldaiD a Govamador do Elllado do 
Pará. A noesa companhe11a Ana Júloa Carapa, que 
bnha a mdlcBção de delermrnado aegmenlo e leWI 
13% dos votos. sa1 candidata ao Senado da Repúbli
ca. e o Deputado Federal do Baixo Amazonas, m&l5 

especdiCBmante da grande cidade de Sardaram, Ge
raldo Pestana, do Partido dos Trabalhadoras doEs
tado do Pará. too 1ndlcado para Voce-Govamador Es
tamos trabalhando aonde a possibilidade de trazer 

;>ara nossa aliança o PPS e o PDT de Leonel Brizo
la, que, à semelhança do PDT do Amapá, tamb6m 
têm posoções d1vergentes nesta composiÇio. 

Acrad•amos haver superado uma enorme difi
culdade. Em 1994. quatro part1dos de aequelda 
apoaram o ho~& Governador Alm1r Gabnel - o PDT, 
o nosso PSB, o PCdoB e o PCB -, porque llnlllndla· 
mos que levar aquele candidato ;:o Govamo lllgllili
cava denotar quem, para todos nós, é o politico 
m&ls noavo aos 1nta- do nosso Estado, à épo
ca também candidato a Governador, o u-8anador 
Jarbas Passannho O pengo de que Jalbas Passan
nho voltasse ao Governo do Eatedo faz com que aa 
aJIBSIIBm quatro parbdos de esquerda, pn~senlatl 
também o PTB e do PFL 

Lamentavelmente, essas são COISBS da pollb
ca, e Alm1r Gabnel mostrou quem da falo ele ara: faz 
um govemo ISOlado, afastado do povo, sem ~m 
est1mulo à partiCIP&Çào da sOCiedade orgaJII2IIda, 
sem nenhum dalogo com os trabalhadonla. -
mamente tachado Ho~&. aquele que ara o -.. ad
varsáno na campanha, aquele que ara acuaado por 
ale de ser o autêntiCO repnssantente da ditadura 
m1htar. de ser arbdráno, VIOlento, de ter aaa1nado o 
Al-5, hoJe, esta de braços dados com ele. O Go
vamador Alm1r Gabnel, que, al1és, sem falaa mo
déstia. fo1 eleito com os nosaos votos e com os vo
tos do Helio Gue1roa, porque, pessoalmente, ele 
nunca conaegUiu ter votos para se eleger - e é 
prac1so se ter lideranças que sustentam aeu pro
cesso de luta -. desprezou aquelas que o elege
ram e se a11ou com seu anl1go adversário, o Sena· 
dor Jarbas Passannho. 

HOJB, o PPB Integra o Govamo do Almr Ga
bnel, o mesmo PPB de Paulo Malul, com o PTB. 
com o PL. enfim. todos os partKios tradiCIOnall'lllllllll 
de dlrada e conseNedoras deste Pais asilo do lado 
de Almor Gabnel, como, aJiés, estio os parbdo& de 
dlreda do lado do Prasodente Fernando Hennqua 
Cardoso. um anbgo combatente da ditadura militar, 
um anbgo lutador pala denlocnK:Ia do ,_ Pa" 
que tem. hoJB, como base de suatantação, 08 parlt
dos que apoaram a ddedura rMdar durante 08 -
longos e Instes 22 anos de governo. Sio elaa o PR. 
o PPB do Malul, o PTB, o PL, o PRN; enfim, o PSDB 
- Partido da Social Democlacla Bla&lletra -. na vw
dada. de SOCIBI dernocraca não tem abeoiUiarlallll 
nada. Nunca VI algo maos falso do que o Partido de 
Socai Democracoa. J>01S os _,. d1ngantes não *" 
nada de soca1s democratas, aeguem piiUIIIIrlte a 
cartilha do naohbeiiiiiSmo, a carblla do enlraquect
manto do poder do Estado. do follalaclnalto do po-
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der-econ6mK:o. da lniCiatova pnvada, em detnmento 
do 1nte18SS8 de toda a população braslle1ra. 

Pecamcis ãm 1994, polque confiiiiYIOS no Go
vemador Alm~r Gabnel, mas, agora, a esquerda do 
Palá encontrou o seu rumo e, toda ela umda, l1naf. 
mente, vê se postal8m de um lado a esquerda e a 
cli~aita do outro. P818Ce·me, a1nda 1111115 que o ex-se
nador Almir Gabnel, hqe Govemador, mSISie Inclusi
ve para que o atual Senador Jader Balbalho esteJa 
ao seu lado na campanha polltiCB, pessoa que, al1ás, 
foi também seu advaiSáno na eleiÇão passada. En-
1m, ele quer compor toda a d1181ta a seu lado, de for
ma a tamr com que n!Sie, no Estado do Pará, a dispu
ta enbe PT, PSB, PCB e PCdoB e os demais pal1ldOs 
0011881 tl8don!s do .-so Estado, à exceçlo de PPS e 
PDT, que a1nda estio em po6IÇão mdef1ruda. 

Trago, então, esta boa noticoa ao Senado da 
RepúbfiCB, dizendo que ISSO fortalece a campanha 
do noaso candidato a PIIISidente da RepúbliCa, LUIZ 
Inácio Lula da Silva. Vamos pela teiCIIIra vez com 
ele, eem nenhum receiO e com absoluta confiança 
na capaCidade do povo de comprea1der o processo 
poffbco, capacidade esta que crasce a cada eleição 
que se realiza, poiS que basta-nos ver o aumento da 
IBPIBSIIntação pallamentar dos Paltldos de esquer
da do noaso Pais. 

CIBIO que, agora, devemos dar um passo 
adiante, não apenas a IIm de aumentar nossa "'Pre
sentação partamentar, o que, tenho certeza, conse
guinHnos, pai!: Ana Júha Vll'á para o Senado, assun 
como outros candidatos do PT e do PSB, chegarão 
a esta Casa e à Colmara, mas praasamos conqUis
tar o ExecutiVO. Este é um momento de grande 185· 

ponsablfldade para o povo brasileiro, que tem de 
compraender que Femando Henrique Cardoso não é 
o que o Brasil deseJB. 

O Sr. Antonio Cllrta. Valaclarea (Bioco/PSB
SE)- V. Ex" me pennlle um aparte, nobl8 Senador 
Aclemlr Andrade? 

O SR. ADEIIIIR ANDRADE (Bioca/PSB-PA)
Pois não, nobra Senador Antoruo Carlos Valadai8S. 

O Sr. Anlonlo Cllrta. Valada,_ (BiocaiPSB
SE) - Senador Aderrnr Andrade, AICIIbo, com mulla 
alegna, a notlaa que V. Ex" está !Jazendo, qual BeJil, 
a uniio das foi'ÇBS prog18SS1stas e populan!B do Es
tado do Pelá, sob o comando de V. Ex", que, nesta 
elelçio, enlranta o PfOII!IO neoliberal de Femanclo 
Hennque Cardoso, tanto em nlvel naciOnal quanto 
estadual. É o exemplo que V Ex" está dando de unl
ficaçio das foiÇIIS no combate tenaz a um pi'OJIIIO 
que vem empot11-.m o Pais. É a era do desam
prago; é a era da fafêiiCIB de nossas emp-.s; é a 

era da substitUIÇão do capital naciOnal pelo capital 
estrangeiro. E Y. Ex", ao anui'ICI&r que selá candida
to ao Governo do Palá, com o apo10 do PT e do PC 
do B, e sendo V. Ex" do PSB, está dando caba' de
monstração ao Bras11 de sua capacidade poli!ICII em 
unHICBr, no ~mo palanque, foiÇ8S que, de fonna 
desogual, numa concorrênCia clesogual, enfrantarn o 
poderoso piOJIIIo que está sendo dasaiiYOivldo e 
executado pelo P18SKiente Fernando Hennque Car
doso. Na piÓXIma segunda-fe1ra, o Estado de Sel!ll
pe recebelá, também, o anúllCIO da nossa chapa 
ITIIIJOntána, em VISta dos entendimentos que esta
mas fazendo com todos os paltldos que comp6em a 
base OposiCiomsta do Estado. O PT, o PDT, o PC do 
B e o PSB estarão unidos, compondo um elenco de 
IOIÇBS VIS8ndo a uma mudança na politiCa estadual, 
uma polibca de pnvabzaÇi.o, de entrega de empre
sas que foram construídas com muito sacnflclo pelo 
povo do Brasil e pelo povo de Serg1pe, come a Vale 
do R1o Doce, que também aluava no Estado de Ser
gipe, e a Empoesa EnergétiCa de Sergipe - EIW!Ii
pe; todas elas vendidas, entregues à IniCiativa pnva
da. o que causou uma grande frustração no nosso 
povo A rasposta selá dada, sem dúvio1a alguma, 
este ano. Notadarnente polque estamos vendo que 
o BraSil está fiCando maiS pobra, polqU8 o seu patri
m6nl0 está sendo jogado fora sem nenhwna raspos
ta econ6miC8., sem nenhuma II!Sposla que 1118 o 
nosso povo da pobii!ZII. Estamos empobi8C8ndo e 
não há nenhuma subsbluiÇâo dessas empresas; 
pelO contláno, elas são vendidas ou para pagar divi
das, ou para fazer campanha poliiiCs. Lamento essa 
lato e dogc a V. Ex" que a sua vitória no Palá e a 
nossa vllóna em Serg1pe e em outros Estados do 
Brasil sognHIC&rn uma 18Sposla do povo bnlslleiro a 
esta Situação de lnJusbça, de entreguismo do Gover
no Federal e dos Governos EstaduaiS, subl118bdos 
às 1njui)ÇÕIIS do Govemo Federal. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB-PA) -
Agradeço o aparte de V Ex". 

Sr. PI8Sidente, almeJO - e quero usar de toda a 
expl I lião que temos no PSB - que o fato OCOII ido nO 
RIO de Janano não nos desuna nacoonalmente. Em 
pelo menos em 17 Estados. a composição com Iodas 
as loiÇIIS de esquerda Já foi prabcamenta fechada. Es
peoamos que, em êmbdo IIIICIOllll1, ISSO também ocor
oa, pooque é a úruca esp8IIII'IÇII. que 18mos de denotar 
o PIIISidante Fernando Hennque CardosO 

Espero que o R10 de Jane11o não seja mobvo 
para cnar dlf~euldadas a essa ulllão, de caláter na
Clonai, exoglda de todos nos pelO povo brasileiro. 

MultO obngado 
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• O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplley) - Eeta 
Pl88ldêncla congratula-se com v Ex" pala 8IICIIIha e 
deiiiiJa-lhe bae--. no daeaf10 que terá pela'-· 

Nlo hé- OradoniS INiCIIIDS. 
Oa Srs. Sanadonlo. GdDerlb Miranda, Oclaclr 

SoaNB, Eapendlio Amll'l, Sérgio Mllchlldo • L.Qclo 
Alclnlara - discursos 11. Meu plllll -m 
pWJiiclldns 1111 fom1ll do ct.apasto no llll 203 do Aegl
namlntamo. 

S. Ex"s-*' .... ldidas. 
O SR. CIILBEATO MIRANDA (PFL·AM) - Sr. 

P-.dante, Sl"s e Srs. Senadoras, lodoa no Brull 
pegam mpoeto, nclepandeutemante da C'BpN'Idede 
IICOIIOmoca, pais qualquer p!Oduto, -.ido legal· 
llalle, I1ICIIbe uma taxação, I8JB ela muniaplll, fe
deral ou -.dual. Ao CC1fr11rar um pão, maerno o 
cornpnweclamante pobre, mesmo o 1ndogente de rue 
eelll arcando com os inposlos alr conlldos. AD ad· 
quinr uma caa. linancracla por cooperativa hablla
c:lane1. o lnlbelhador de baara l8nda paga rmposkl 
de lransii*I!IIO de bana rntervivos A partrr de uma 
delennll'lada laDra aalana~ nio II"IJIIo alie. qualquer 
--..ado pega impoeto de renda. Os t1111J188énos 
do cornéoUo, da rnd6atria e dos servrças pagam rm-' 
paelos. u-no com as dillcrepAncras, alguán pode
ria di28r que illlo 6 mulla JUBIO, j6 que a --. atm
ge, ~. a lodoa. Pois ai 6 que eslá o em~· al
guna grupoe ae acham menos rguais que 01111'118 1111. 
hola de pagar 11 I rpo&IDa. S6o OS fundos de pnMdên
cill privada, inlliluçCies que rnovmen111m alguns bi
lhlles da raail ao ano. Com oarreza, nio 6 por la"
de palrirn6nlo ou da renda. Vepunos em que se es
CUIIMI- sal8glldonls da rrrrpoalos. 

A CoMtilurçlo da 1867, que deu lugar 11. Cona
llluiçiio de 1888, BJUg'lraWI rmunidade ils lll'llide· 
dee da 111 tllrncia aocral. Na coriCIIPÇio em vrgor, 11. 
6poca, nlo hevra diatrrçlo enlnl enlldadas da prev~
'*- prinda e erllldade& da eaáêncla IIOCIIII. M
llm, .....,_... IIII - c:alegor 18, para alailos da 
imLwlidada. tanto asb, ~. casas da rnaencór ... 
dia, queniD Cl8 pcJda.- fundos de penalo. v .... 
que a 1.111 Melar iguelrMl nos beneflcioe laniD 88 hul
mlldeB - e • I · · qum'llll os fundoe de Prll'" 
viiMIICia privada. Aa pm. .. , rnerdldes a pei1Jr de 
d ,..._ da -.nidede; os segundos, pallacinadoe 
por gaand• ••~ r. privadas ou ast • •. u,. 
wlados para O 800CIIICI1Roeclelu a p III 088 que niO 
11m abrigo ou que ,_.,., fume; OUIIull delbnadoe 

a --·-- Rlllda de apueantadona dos " al-.ctos pela piMdloocw conun. Como se vi, 
pouco '- da comum eme as leglbnw enbdadee 
de III III 1C1B 80Cial e C18 fundos da panaãu. 

da. 
Mie - a Conalilulpio de 1888, lrulo de am

plo debele da IOciadD, que prCICUICIU eepefher IIII 
leia .-1181rda do Pai •• 

Se, em 1187, ainda nlo eatava bem clelluldo o 
e1e1ema de aegurlclade !Nbllcu, que ~ a BB
IIItlllCII ecc111 da plftlcllncla eoc111. em 1888, -
I I --. llaou cllrerl'lllnle dellnlclo. 

... pela Certa de 1187, niO havia cllllli ..... -
tre -lellr ICia IOCial • p..vlcllncla eoclal, na Cana 
de 1-. tal clllll ....... Ci1elallnL .. niD, vejemae, 
o q .. cllepllem os arllgoa 81jh1Cflloos. No Tllulo VIII, 
O. Oleiem Soclel, no Capftulo 11, O. Segurlcllde So
cial, art. 184, 1 Lei Magna allnne, IPIUIIiTJJne, que 
a ...gurldacle liOCiel ~-nele um COI$miD lnllll
gl8do de 1191ieJ de lnlclallvl dos podaiiB plbllca a e 
da IOCiadede, deellnaclil8 a UHgU/111' 01 cllnlliaa ,._ 
lallvae l aa(acle, 11. PfW\'icllnc:la • l •• lallllida eocieL 
Como ee vi, eee aMCJCII e jnVIcii!ICII alo oao_.,. 
... dUi. 

.,. o IIII. 201 do ~ texto conetiluciOnel 
diep6e aobnl 01 pllnoe de pniVicllr ICia social, que 
devel6o cobrir 01 ev11111011 de doença, liMIIidez, mar
la, rnclulclos os rasultentes de iiCidei- do lllbelhu, 
V81'- e recluslo; Inclui a pnmdêncie. ainda, ajuda 
11. manutençlo dos deper dai rtee dos aeguradOI da 
bama nlnlla; se lllllellda 11. pruteçAo 11. .. ..,.,....., 
llllpiiCIÚMfll8 11. gestante; alcança e pruteçio ao tra
balhaclor em siiUIIÇio de dee nrpoegu I'IVCIIunNrno, e 
B88im por diante. Aln a p91111 lia:'<' nos llllllllffcloe 
de jhWVIdênciB soc!lel e qualquer p an- madlenlle 

contrlbwçAo - plllnCI8 pl8llldencljrlo Oilip6a, -
da, liObnt o linenCiemenla, lurmU da reejuele, nor-
lrl88 para a abtet IÇiD da apoeanladoniJ ellc. 

No ert. 203, a ConslituiÇID da 88 traia, lllljhiCI
hcamanle. da II88ISIIncie ~ e aer pa&tacla a 
quem dele nacanilar; ulllpendanterriiule de cunbl
buiçlo 11. BJrgundade BOCial. A RI '1\liicill aocilll tem 
objetiwa bem delinerJctos, que sla: pUIIil)6o 11. leml
lia. 11. n-.nrdlde,lllnllncle, 11. lidai n:Aricia ell w-: 
lhice; anrpouu ils crllnr;all e echl ..... celllllee; 
pft1111C196u da l'lleg..., ao IMiardo da lllbelho; 
habllleção • ..-..ar; ... ciB8 p 11111118 poi11lib• de 
def'iCIII ICia e a promoçill da sue ll'llllgi8Çiio l 1flcle 
OCIITIIItiiMIIa; garantia da um aal6rlo mlnmo de -.. 
ffclo manael 11. jhJ8SCII purtaclola da cleftctlrlCil 8 BD 
rcloso que comprovem niD poesuir nl8ios da PfCIVW l 
própne manutenção ou da tê-la p!CIVIda por sue la
mlle. Ou S8JB, __..,IICIB SOCial 6 uma Cl818gui• 
delllineda aoe que nio foram elcançadoe pelai -
nonn&iS da prCIVI..-.Io de renda, ou IIIIJI, pelo trebe· 
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lho .assalanado formal ou mformal e aos que, sem 
condições de trabalho, preasam do BUXIliO, do SO· 
cano humandéno do Estado para VIVeram com dlgm· 
dade. 

POIS bem, Sr. PI'IISidante, quaiS são os fundos 
de pensão no Brasil e a quem ampa~am? Um deles 
é a PIBVI, dos funciOIIános do Banco do Bras~. outla 
é a Centrus, dos empregados do Banco Central; ha 
também a Funcef, do paaaoal da Ca1xa Econ6nuca 

Federal, BSSim oomo -· de 1nstituções estalaiS, 
116 outros tantos que ampaiBm trabalhadoras de ern
prasas pnvadas, corno o dos func10nános das corn
penhiBS de aVIIIÇão, dos trabalhadoras de montado
ras a tantos outros ••• 

Como ae vê, os fundos de pensão pnvados ai· 
cançam p(lbiiCOS definidos. empregados de determi
nada empresa, que são, portanto, pessoas que têm 
acesso a um 111810 regular de provimento de renda. 
que são os salénos; do ponto de viSta prevldenaano, 
estão amparadoa pelo sistema geral que alcança to
dos os trabalhadoras; portanto, não estão na condi· 
ção de 1ndlgêi'ICI8 ao deucarem de trabalhar, poos po
der-ae-ão aposentar regularmente Ou S8Jil, nenhum 
dos benefiCiários dos fundos de pensão se enquad1a 
naqueles requiSitos constllucionaiS a que sa dest1na 
a asaistência soca~ quaiS SBJIUI1, desamparo, del1· 
ciincia a BSSim por diante. 

Os fundos de pensão, Sr. Presidente. são. 
numa SOCIBdade corno a nossa, uma espécie de pn
VIIégio, )li. que os outros trabalhadoras não são al· 
cançados por nenhum SIStema de piBVIdãiiCIB com
plamantar palnlcllllldo pelo empregador. 

e- fundos de pensão têm demonstrado um 
VlgOI' f1111111C81r0 lnlmendo, corno se pode obaeiVar 
pela parbc:IP&Ção atJva deles nos consórciOS de pn
vabZaçáo. Nos ulbmos 6 anos, esbVe~am presentes 
em todos os leilões de pnvabzação; de 1991 até se
tembro deste ano, lnVBSb~am 2.6 bilhões de raa1s em 
aç6as das esteta• pnvaiiZadas. Em seu conjunto, 
são detentores de um pa1nmõn10 de maiS de 80 bi
lhões de 1811111, -..x, os dois maiores - P-1 e 
Funosl - montados em ITIIIIS de 25 bilhões de IIIBIS. 

POIS bem, - poderosos fundos de pensão 
se racusam a pegar Impostos federaiS, estaduaiS e 
muniCipais. Vapun bem: os fundos se recusam a pa· 
gar mpoalos. Alegam em sua defesa a 1mun1dade 
II8CBI que é concedida a enbdades de IISSIS!êi'ICIB 
SOCIBI; quer diZBr: na hol8 de parllapar da economia, 
agem oomo qualquer grupo econ6miCO poderoso. ln· 
~-ndo bilhões de 1811111 no mercado; mas. na ho1a 
de pegar mpostos, querem se 1gualar às modestas 
Ci-='-, aSilos, Olfanatos a casas de mBBncórd1a 

que. às duras penas e com trabálho voluntáno, pras· 
tam socorro a pessoas econom~Cam~~nte mcapazes 
de se sustenta~am 

A Receita Federal não aceita e nem podena 
aceitar assa sduação. Por assa razão, tem aciOrllldo 
JudiCIBlmente esses fundos de pensão para que pa
guem. DeliS desses fundos, mesmo tendo perdido a 
causa em deCisões tomadas por turmas do Supramo 
Tnbunal Federal, recusam-ae a pagar e estão recor
rendo. PIOVIIvalmente, no. próxJmo mês, haverá jul· 
gamento pelo Plenário do Supramo, o que encanará 
a questão pala um caso especifico. Mas, inleiiZIIIIIn· 
te, por não terem alado VInculante as decisões do 
Supramo, a Receita terá que ac10nar um a um os 
fundos de pensão, o que é um despropósito, pelo 
tempo que pode demoiBr cada ação 

Quero deiXar aqu1 reg1stl&do o meu protesto 
contia essa sduação, lenmrando que a Comissão de 
FISCBhzação e Controle Já conta com uma subcomis
são JUStamente para lisceJIZBr esse bpo de enbdade, 
pala 8VItar os abusos por ela cometidos e coilir o 
uso de d1nha1ro público, ong1nado das estataiS que 
patroCinam fundos de piBVIdênca 

Espero que a graVIdade de tal situação não es
cape aos olhos do Poder PúbliCO e que seJBm toma· 
das as rnadKias necessénas pala se restabelecer 
um mínimo de equidade quanto ao pagamento de 
Impostos 

E1a o que eu bnha a dtzer. 
MudO obngado. 
O SR. ODACIR SOARES (PTB·RO) - Sr. Pre

sidente. S,.,. e Srs. Senadoras, o Mercado Comum 
do Sul - Mercosul ~ obtando resultados que têm 
supel&do as expectatiVBB maiS obrnstas. Quando o 
Mercosul f01 cnado pelo Tratado de Assunçio, em 
1991, poucos acredlla.Vam que o novo bloco ec:onO
miCO. formado pelo Bras11, Paraguai, Uruguai e Ar· 
gent1na, se tornana, no deconar de poucos anos, 
uma realldede tão concreta e tão d1nAmca, alteran
do SIQnlhcabVemente a VIda econõmca de seus pai
ses-membros. . 

O fato de nos voltarmos para outras nações la· 
!lno·amencenas, quando a regra geral aempra 101 o 
mútuo deeconheclmento, acamsta 1mportantas con
seqüênaas, não apenas de ordem eco~IOrnica, mas 
também conseqüênCias SOCIBIS, cuilui&IS e geopollb· 
cas A lmportêi'ICIB pala o Brasil do ra1aCionamento 
com os países ncos do HemiSféno Norte não pode 
fazer com que desprazemos as gnmdes potencl811· 
dades de 1ntercãmb10 com nossos VIZinhos da Amé
nca do Sul, próxomos de nós não apenas especllll· 
mente, mas também por apresentarmos urna séne 
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de -tdentidades profundas, que têm raizes em um 
.._.,.,pro casso de fomulçio hostónca 

Além das semelhanças, temos também dote
ranças, as quaiS pannltem que as economoas doa do· 
fantnta paoses apn!Sentam um grau sogndicabvo de 
~rnanlllndada. bem como a tmca en~ 
ra de experilnaas, nos m&JS dMKSOS -· O es
pecbo da diversidade no Me~ÇQBUI too aqlliado, re-
centemente, com o mgrasso do Chile e da Boli
como palsss asiiOCIBdoa. 

O sucesso do Meroosul --se, antes de 
tudo, em números: o comémoo entre os países rnem< 
blos passou de 4 bllh6es de dólares em 1990 ,_.. 
14,5 bolhiiea de dólaras em 1995, o que representa 
um creacimento supanor a 3 vezes e 111818. No ana 
de 1995, começa a funcoonar a união aHandegli.na 
do Memosul, &dotando-se o mesmo tratamento 
aduaneiro para as msn:adonas que poooadem de 
OUiros países, por meoo da Tania Externa Comum
TEC. AsJ trocas COITIIIICIIIJS do Brasil com os paiaea
mamtwos craecerarn em torno de 20% em cada um 
doe dois ulbmos ..... Atualmente, o Mercosul abo 
- 17% do montants das uportaçiiss tn.lelr&ll 
e é~ por 15,7% das lql0rtaç6ss. 

AIJ ~ comaraaos nlo se fazam por rneocl 
de entidades abstndas, mas sm por emprasas a 
_,. babldhacloNs, bem como pelos consurnclonas! 
lodos os quaos esl6o miKSOS em um delarmnado 
ambiente cultural, politico e ruridoco A l'llegração 
ecoo~. desde o mometoto em que se aprofundai, 
deva cooiSiderar a ._Idade de compalibilozar ou• 
tnl8 nivelll da M8lodade IIOCIIll e onsbtucoonal doa pai• 
ses envolvidos. É chegado o momento em que o 
Men:osul deve ...... o lrnblto da llllagraçio entre 
os seus manDos, passando a abranger as questiio
aa 80CIIUS, as quaos vêm sendo, ""' de ragra, rn&riJI" 
nahzedas nas neg c oações 

A lllluaçAo, entnllanto, C01118Q0U a mudar com 
a 1sa I8UI1Iio praaldanaal, realizada em ~. 
am dezembro de 1997, quando é apo!Mido o AcoodCI 
Multilateral de P-ldéncla Social. O Acordo prop6lt 
a coonlaiiBÇio das dn-daS cllsposç6es qua NgU
Iam a P_..,_ Social nos palsss msnlbros, barll 
como o raconhecimeolto de di- ICiêi docos de apa
llllnladoria aos trabalhadonls qua praslam ou te
nham p~ senriço em qualquer um doa referi. 
doe paisss, runtamente com seus fam~aras e de
PIIIIdentas. 

Eae conrunto de rnedldss, que pniCISII mncltl 
aar aprovado pelos congrassos doa quabo Estados
noaublos, vem, portento, asaegurar dlra- doa tra· 
blilhadoras, os quaos c:omnvwn com ume nova real-

dada econ6moca e trabalhiSta Hora am dia, começa 
a tomar-se um fato comquetro a lranalerlnaa de um 
eq~ragado de uma mesma empresa mulinaCional 
de um pais do Men:osul para oubo, sam que a lagie
laçio d88ses paosss rasguarde, cabalmente, _.. 
dnlto8 p~. Com o Acordo, no enlllniO, 
os palses memblos compoometam-aa a recoo~ 
aos trabalhadora& ,_. sl!oaçlo 08 -- clinli
llls que 08 doe nacionais, tornando-o& llldlém aurei-
1Ds u mesmas obrigaç6es. 

Essa convênio mullilalaral rap'8santa, sem dU
vida, um pasao mportanta para a harmonlzaçlo das 
normas 80CIIUS no AmbdD do Marcoaul. É nae +· 
rio, nio Obstante. COI'IIInUar aprolunclando - pro
caaao, que vem apena engalinhando, aa compara
do com o ritmo acalarado de llan8lormaçAo daiS rala
ç6as comei'CI&IS 

A quaatlo doa d1radOS traballustaa deve aar 
tralllda doa manaua llll'lde ma• ampla, ll madida qua 
se intansafoca a ontagraçlo econllmica. Sl9llldo a 
an6liaa doe &COIIOIIiatas; ....,.a+rioa e gcM11'1'181'1-

... 11m que se rnocupar. - de n~gra, com o nhlel 
de I'WIIIa de seu pala, poos too& parte doa produloa 
MCionarB alo adquiridos por COI'ISUIIIdoraa do mar
cado 11'1111mo. Quando os produto& naciaualll podem 
- -ldldos laclmenlll am OUirD rnan:edo coroauni
dor, de rnaaor poder aqulllbva, a adet.,.., para oom 
os aalénoa e benaf!Cios IIOCiaia doe tmballadoraa 
l8nde a dmmuor Baixos salérloa a I'BduzldaB Obriga· 
çõas lrllbalhislas, por - vez, podem 10mlll'-tl& latD
- de atraçAo para emprasas qua po-ldam aeta
balacar-tl& em algum doa pai- do Marc CIIIIL A 
aquopiii'1IÇiiD daiS nonnaa qua regam as ~- de 
llabal1o toma ... , -m. i~ ,_.. daluder o 
111111111& doa trabalhadoraa boaalairos. 

Entendemos, Sr. P,..,.à, que abonlar aa 
qU8816as SOCIIIIS nas nega a;llas do Merooeul ll8ja 
miiS 11'111arlllnla, no prasanla mometda, do qua _. 
...., ~ a uniformlzai;Ao de -
I'IWIID doe temes ecooilrncos. A adoçla da maada 
urca do Memosul6 ume daiS po ct~ c 1181 que aa ,._.. 
1n1 pi&COC&, COI'IBidarando a conipla . ......_ doe tlllli
ras que envolva. Além diaao, dl8ll'a - ....._.. 
,. hal'lllllniZBÇio do llilllllma lribulério e da vériiiS 
outras politicas poíbllcas. 

p.....,.,., no aniiii'IID, aumentar de lato a in
tagraçAo no lmbilo do Man:osul, de modo ..... ,.. 
co, COI'1IIISiants a llbranganla. Em um n-110 -
qua ae ciMicute a criaçlo da Ar-. de L..iVM Conlétclo 
das Améi'ICIIS - ALCA. com um paroairo de poder 
ICOII6miCO I ICCIII*IIUI'IMII11181 da maior que O doe 
demeos, é pr&CISO ter cautela. A 8lllloU axpaliOncla 
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de. construção de um mercado comum na Aménca 
do Sul deve ter conbnuldade e dew ser aprofunde· 
da. potS atende aos g~~~~ulnos mlelesses do povo 
biBSIIaoro e de povoa 1rmlos lai111CHU11encanos. 

Multo obngado 
O SR. ESPEAIDIAO AMIN (PPB-SC) -Sr Pre

Sidente, Sr"s. e Srs Senadores, parace nio haver 
dúvida alguma acerca da ~naa e do Significa· 
do daS unMti'Sidadee públiCas para a vida brasileira 
Repreeentendo algo em tomo de 90% da pesquiSa 
produZida em nosso Pais, elas são Vdals para qual· 
quer P1'0181o séno de desenvolvimento que se pre
terida Implementar no BIBBII. No entanto, no moll'lllflo 
to em que U.S diriJO a palavra, II1IIIB de 213 de nos· 
sas univenlldades federaiS estão em greve, num mo
vmento que tende a ganhar llllensldade com a ade
aio de novas lnSIIIUic;;ões a cada dia e acentuada 
rapeiCUssão por parte dos ITI8IOII de comuiiiCBÇiio. 

Ao parallsa11!111 suas aiMdades, as uniV81Bida· 
dea tedaraiS brasileiras denuiiCIBm, em síntese, um 
peMIIBO pi C C BISO de SUC&Iaamanlo ao qual estão 
aiUaln'aU sujllitas. AvolumaiiHMt os aapectos com
probatórios de uma politica govemsrnantal que, deU· 
baradamente ou nio, toma caóbco o cenáno lmiV8r· 
sllário público: elevado númsro de aposantedorias 
que nio sio Ollqlllll8lldas com novas contllllaç6as; 
~e~ sem manutenção; salé· 
nos ngorosarnente aviltados, há três anos sem qua~ 
quer 1'110 de J8IIOSIÇAo, errire tantos ITI8IS 

NAo é mau clesep aprofundar essas e outras 
questões que, mslgrado seu peso, estão sendo fo. 
callzedas, ..sta mesma Tribuna, por 1luslnls Sena· 
doras. nos úllmos di&S. Gostana de l'eSSIIftar, ..sta 
meu pronuiiCIBmsrllo, o que vem atingmdo, de ma· 
11111ra brutal e 1mpeldoével, aquele que talvez eeje o 
setor de melhor desempenho em lodo o s-ma 
educecional brasileiro: a ~uação. 

Com eledo, Sr. P18BK:Iente, é do conhecimento 
geral ler o Brasd --.guldo montar, e parbr da dé
cada de 1970, um IIISiema de pós-graduação que 
engrandece o Pais, com IBCOio'lacimsrllo intemacJO
nal e que, em termos de América lalma, nio encon
tra 8llllilar em nenhum out10 pais. Para ee chegar e 
eaee porrie, foram ..-énos o esloJÇO de muitos 
docentes, a adesio IIIOOndiCIOnal das II1SIIIuiÇ(ies e 
uma politica govemamental que, compl88ndendo o 
sentido .nléglco da lonneção de especialistas, 
...m1es e doutc~as, nas m&IS vanadas éi88S do oo
nhaCimento, epM5'11 dnatamente a expansio da 
pós-graduação bnlsdelra 

A8IIIIT1 foi feito. Ao mesmo tempo em que nos
sos prolasso18S e peequiSPdores eram encamnha· 

dos-~ grandes centros intema.:::on.IB _,_ p8IB desen
volveram seus trabalhos, nttornando ils suas IIIMda· 
dea no Brasd com uma s6hda preparação que o oon
teto cientllico mundiBI propiCia, CUIBOS da nauado 
e de doutorado se mulbpiiCBvam pelo Pala afora, 
-1411e com a pniOCUpaçio de se geranbr, em pn-
1118110 lugar, a Indispensável qualidade. 

Além do COI•Iho NIICIOMI da DeeerMIM
merllo Clenlflioo e Tecuológico, o hisl6rico CNPq, a 
comunidade acadêmica passou a contar, no lmbllo 
do Mlnisléno da Educaçlo, com um cllglo voltado 
pi8CipiJBmente para .. qualificaçio dos ~ que 
alUam no ensino supenor, sob181udo nas ~ 
públicas. Refiro-me à CoordenaçAo da AperfiliÇOII· 
mento de Pessoal do Ensino a Supenor, a CAPES, 
de tio menlóna atuaçAo. 

Lembro que, graças a programas lnlllluldos e 
financiados pela CAPES, como o PICO um progre
ma IIISiiluciOIIBI, que propiCIOU as uiiMtlllldades a 
planejerem o atestamento lempoláno da eeus pro
fessoras para cursaram a pós-gmi&Çio foi poeal
vel ao BraSil, num IISpllÇO da pouco mais da dias 
clécadas, allerar llidlca......., o perfil_.,..., dos 
pmlessoi8S uniV8rsilénos: onde antes '- qu-. 
que exclusiv8mente o docente graduado, .,.....,_ 
a contar com um expnBIIIIIVO número de -• e 
~-

Além diSIO, que por 11 a6 justificene a llllielêl>
ae da CAPES, pode,. criar prognunas eapecllicoa 
que, aruando em determinadas éi88S, ~~~ ft11111•"1a
rarn papel de lundamentallmp0t1Ancle. paJa a upan
são qualllalnta de nosso sllllarna ed~ Cllo, e 
prapósilo. o proguill& voltado para afcHn..., e o 
apnmoramento de piUias_. de CIIIICiu, ae1or 
ainda hoje crftico na educaçlo básica, especialmen· 
te no ens1no médiO. "assaoo, ainda, por -.. beDcD 
custo e eccelentes resulladas, as belau eandulche, 
pennilindo que o pós--greduando em uma unlwlnlida· 
da braa11aira poese VISitar, por um braft llln4iO. inBII
tuições e centros de pesquise no exterior, 1 ICiala 
ao deMnvolvlmento de aau trabelhO da irN&I~ 
Clenllfica. R-'ID o llllfoiÇO que a CAPES em
preeudeu, no pe .. a~o _,., pera lenr doca
e CUISOS de póa1lftllluaçlo da univeiBidadall 111818 
tradicionaiS • concelluadiiS ils l8giiiel n.- ...... 
das dos grandes centros, - é o CII80 da Amaz6-
I'IIL 

O que eeté ooomnlo n.te momaniD? Segun
do nllalos que me alo feitos por lrl8biUiç6ea ...... e 
IBSpeitáV811 e, a - l&lpeilo, devo por jusbl;a 
ICienlilicar a UFSC, a UDESC e a UNOESC, as 
qUBIS, por .,.m da meu Estado. 001JM9o da palio 
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o -ma de pós-graduação que I'IOSSÕ ..,.,; ...... ~ 
9""' montar, manter e expandir cone o pengo de ex· 
bngu~r-se. As medidas adoladas pelo Govemo Fede
ral, desde o final do ano passado, apontam para 
essa absurda po~~~~~bllldede 

Por ocer1ão de seu XVII Cong181110, raehz•do 
em Porto Alegre, no úlbmo mês de fevere11o, o AN
DES - Sl'ldlcato NaCional denunaou o agravameniD 
do quadra que vive e drea de Cll!lnae e tacnolog~a, 
uma vez que as politicas do govamo ~licam redU·• 
ç6D prog- de JriV8IIImeniO. É o que se venfi.. 
cou quando o governo, opoltllnosllcamante, eprgvet
tou-ae da c:nre f•-•ra gerada pelo c:n18h das bol
ras 8SIIÜIC8S como deec:ulpa para • .._mantar pro
poetas Já elaboradas, algumas Já atá enunc:l8das, 
para a area de C& T, c:c:rn daelaque para pós-gra
duaçlo e pesq111ea. Asem, a redução da 12,5%.,. 
dolaç6ee para as bolsas, prevllllas para 1998, tende 
a inwlblizar o slllblme da pos-greduaçlo brasileira. 

Tão ou maos u:ompeeneivel, Sr.•P1811111ente, • 
a deasão da CAPES de redUZir à metade o númerll 
de bolsistas e raepec:tJVas taxes de manutançAo elo 
viiDnoso Programe EapeciBI de T181nemeniD, o PET, 
allkn de exbnguir as duas bolsas de maatrado tradlt
c:lonalmenle raeaMides para 011 rnelhonls alunoe doil 
grupo. Exosbndo cleede 11179, o PET, c:omo rec:onhet
c:e a própria CAPES, • um auc:asso, rac:or.--.oo a 
admlraclc: em toda a Arnénc:a Latma, no Canadll e 
em vénoe paises europeus. 

Como luallfiCIII" rnadidas dessa natureza? Ec:o
noma? Nio, absolularla1le não• Dados dosponí
dão c:onta de que a CAPES c:omegumi IICOriOI11IZIV 
apenas 1.3% de seu orçamental E-nto. segura
mente, a peraistlr - monumental equivoc:o, c:c:n
seguirá fazer leliooeder, em multo, a qnalr!ade dia 
noese: &1'181110 de graduação; ceifará polenc:1818 pes
qrwadorae de que o BIMII tanto neceasdll; Clesell
mulará o pacoenle a VIgOroso babalho que pralaaa• 
rae-tutoniB deaamloMim nas maos dMireas inslibil· 
çlielu~. 

NliD 116 como c:alar-ea lr8nta a tanto delabiiO. 
Uno mnha voz à de tac1oe que se levantam con1n1 
- dac" fie! dessa I'I8IUniZa, que nlo 18m o mlninio 
de MSp'lldo na racianaldada. Nasee aantido, apelo 
110 Senhor Mlniabo Paulo RanaiD Souza para que 1'11-
WIJII a poaçio do Mlnllll8no. É o futuro do Bra.J que 
lllllá em JCIIID. 

Multo obrigado. 
O SR. sDGIO IIACHADO (PSDB - CE)- Sr. 

Praulenle, Sru. a Sra. Sanedorae, se loese VIVO, o 
Senador Humbllno Luc:ena 1ana ~ no ._ 
22 de llbnl, 70 anos. Quaro regiStrar, aqu1, maos uma 

vez. mnha mandastação de profundo peaar pelo de
sapãrec:mento deste legislador exemplar, que por 
I11IIIS de 43 anos seMu ao Pais. FOram doiS manda· 
1011 c:omo Deputado à AssembléJa LegiSiabva de Pa· 
ralba. quatro c:c:mo Deputado Federal e trfla oomo 
Sanador da RepubiiCIL 

lnic:lalmenta. goelana de dallac:ar o e•calanle 
...._...,.nlo que IIV8moe no inD1o de Com são 
Temporário Interna enc:amagada da estudar !I refor· 
ma polibc:o-parbdana, por ele praKIIda de forma bn· 
lhante, e de qual sou o relator. Duranta - c:crwi
VIO, breve porem Intenso, pude oo.-r as núma
ras qualidades proiiSSIOnBIB e humanas que fizeram 
do Senador paralbano uma das pessoas maos ednu
radas no Parlamento brasileiro. 

Uma larga expenênae palfamantar, marcada 
pelo exercíCio de cargos de grande responsablllda· 
de, c:onfenu a Humberto Lucena as qualidades BXJgi· 
das de um líder que tem de tomar ~ ddic:els; 
era ponderado, mas f1rma; sereno. porám ooniJOIIO. 
Nas duas vezes em que ocupou a Praeldlnc:ia do 
Senado e nas c:IFICXIvezes em que eurc:eu a lldaran
ça de partido, o PMDB, deu mostras de grande ca
pw;;.ta.:~e de c:c:rnando e de ar11c:ulaçio Pl8llldiu e 1118-
grou CCN»ii&8Õ&& que axamnuam .....nc. ...... .,._. 
e partiCipou de o~ rnE6ea no lllllllrlor. 

Oevemoe lar em manta que Humbarlo l...ucllna 
exerceu sua aiMdede polibea durante um tampo em 
que o Brasil paseou por profundas translorrnllçil 
De 1951, quandO asau1111u urna cadeira na Aleem
bláa l..agoslatiVa da Paraiba, até hoJe, O Pais mudou 
multo, S8J8 no c:ampo politx:o. S8J11 no c:an.,o eoon6-
mico. Pelos cargos que daea"'"'nhou, HurNierto 
Lucena too urna tastamunha pmnlegJada da éldua ca
riWihacla bras .. •ra em d1raçio à democ:rac:la e à .... 
l8b'ldade eoonõmc:a. Mais,do que taatamunha, foi 
um agente pmnlegl8do. Basta lembrar que, em 111111 
segundo mandato oomo PIWidenla do Selado,em 
11183, dirigiu 011trabalhos da Relonna Constduc:ionaL 

é preaso dealacar,IWida, que o Selador Hum
la!D Lucena -. .....,... na opoaçAo, duranlll 
lodo o longo regime mililar, quando panwrn graviiÍI 
ameaças sobra os honaos ptlblloos, em lunçlo dee 
leia de exceçio. Mas nunca ee IICOVIIIdou. Allés, vá
nc:e Senhoras ~. que !Miram a opoi1Unide
de de - 00111 ele durante 011 chemadol 811011 
ele chunmo, testemunharam - ooertrua dernoc:r6-
11Ca. Ingressando no então MDB. em 11165, apóe a 
exllnçAo doe partidos anenorae. nele ~ 
até a morta 

Também em anoe maos r-lias. o Senador 
pal8lbano deu moe1ras de seu grande valor pee.-1. 
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A111!la está recente na nossa memona a coragem 
com que enfrentou SOZinho, em 1994. uma campa
nha de ddamação rnowla contra esta Casa. Chegou 
a ler seu regiStro eleitoral cassado. mas a votação 
consagradora que recebeu. logo depoos, nas umas 
de seu Estado mostrou que os para1banos conhe
CIBm a probidade de Humberto Lucena 

A f1rrneza do Senador para1bano também fo1 
deciSIYB na época da tormação da ComiSSão de Or
çamento, que culminou com o afastamento de vénos 
parlamentares A pressão para que aquela comssão 
não fosse fonnada era mudo forte Mas Humberto 
Lucena, coerente com toda uma VKia dlbada, dedica
da à defesa dos 1ntenssses ma1ores do Pa1s, não va
Cilou em momento algum, e o Pllllamanto saru en
grandecido daquele episódiO 

Sr Pl'eSidente, Sras e Srs Senadores, eu po
dena me estender mudo maiS sobre a tiBI&Ióna polí
bca e humana do Senador Humberto Lucena, mas, 
maiS eloqiienle do que as palavras que possa Ullh
zar são os 43 anos de mandato parlamentar que o 
povo da Paraiba concedeu a ele. Não fo1 sem motiVO 
que voteram em Humberto Lucena durante ma1s de 
quatro décadas. O eleitor só deposita sua confiança 
num pollbco quando se sente profundamente identifi
cado com ele. Os cidadãos paramanos sabiBm que 
pod18111 confiBr em Humberto Lucena porque era um 
homem Integro e dedr:ado à miSSão de bem repre
sentar seu eslado nesta Casa. Sua mone, no diB 13 
do corrente. em São Paulo. foi uma grande pelda 
para o BreSII. 

Era o que eu tmha a diZer. 

Mudo obngado. 

O SR WCIO ALCANTARA (PSOB-CE) - Sr 
Pres1dente, s.-a. e Srs Senadores, o 28 de abril é 
uma data por del'l'llliS espeaal. 018 consagrado à 
Educação, ele nos convida à ~em tomo deste 
que é o maiS ~rtante. complexo e deciSIVO tema 
de nossa época. Com efedo, YIYBmos um momento 
que não encontra paralelo em nenhuma outra fase 
ela HISióna. HOJII, mudo maiS do que em qualquer 
outra etapa da ewlução das SOCiedades, é a educa
ção o grande dderenaal a diSbngUir regiÕes, povos e 
grupos sociaiS. 

Trezer o tema ao debate hoje, IWSia Casa, SIQ· 
mflca reafumar nosso comprormsso com as queetõ
es reco~•'lecldamente fundamentaiS para a VIda bra
s1le11a; reflete nosso gnw de pA!DCupaçiio com algo 
que abnge d1181amente a VKia dos adadios, espe
ciBimente das énanças. adolescentes e JOY8ns: ba· 
duz a ínbma VInculação do Palfamento ao esforço de 

construção e de consolidação da plena CldadaniB 
entre os bras1le1ros. 

Em relação ao nosso Pa1s, o que abordar nes
te 018 da Educação? Julgo convemente fazer, de 
lmedl8to, uma obServação. se estamos a1nda longe 
de uma sduação confortavel e e bom que não nos 
esqueçamos diSSO seguramente consegUimos su
perar o quadro de tragédia que, até bem pouco tem
po, caractenzava o siSiema educaaonal brasileiro. 
Assim, ao mesmo tempo em que essa realidade nos 
annna, ela nos alerta para a 1mpenosa neces'lldach 
de avançar ma1s, mudo maiS 

Comecemos por uma constatação. um dos as
pectos ma1s perveiSos e 1nacedáve11 da educação 
brasdell'll sempre foi a descontlll\Jidade, quer sob o 
ponto de VIsta da formulação de polítiCBS, quer sob o 
pnsma de sua Implantação e gestão. A esse respei
to, vale lembrar que, até mudo recentemente, a mé
diB de pennanênciB no ca1g0 dos Mm1stros de Edu
cação era 1nfenor a um anol POde-se d1Z8r, com ra
zoével probabilidade de acerto, que um lato dessa 
natureza conf1Qura, de mane~ra InsofiSmável, o de&· 
caso com que a educação púbiiCB !01 hiSioncamenla 
tratada em nosso Pais. 

POIS bem, estamos conseguindo superar esse 
descontorto, que tantos malefíCIOS trowra ao aiSieme 
educacional brasileiro. Os exemploS da ahiBIIdade 
são an~mado.- tal como ocorreu do pnmeiro ao úl
bmo dl8 do Governo Itamar Franco, quando o Pro
fessor Muriho H1ngel esteve à frente da Pasta da 
Educação, o Prasldente Fernando Hennque Cardo
so encontro" no Mllllstro PaulO Renato Souza a pes
soa certa para conduz" o ambiCIOSO e ngoraaamen
te necessáno proJIIIo educaCional de que o Pais 
tanto carece, espera e aplaude. 

No entanto, Sr frasldenle, por maiS 1111el88· 
sanle qlje Sllj8 a conbnuldade político-admlniSirabvs 
no êmbdo dõ MEê. ISSO nio é o bestante. O melhor 
é quando a conhnuidade reflete a permanêi'ICI8 de 
políiK:as públicas para a educação que transcendem 
a periodos govamamenlaiS, quer por sua consiSiên
CIB e densidade, quer pelo acerto de seus objabvo5 
e pela raaonalldacle na lff111ementaçio. ~ -
mente Isso o que tem ocomclo na érea educaCIOnal, 
no Brastl dos úlbmos 88IS anos. 

Coube ao MmiSiro Hmgel rasgatar, em ,_ e 
adequadas bases, a capacidade CDOidenedora, 
onenledora e supemsora que o M1mstério da Educa
ção haVIB perdido ao longo dos anos Ao lado dessa 
conquiSta, consegu1u " além, exatamente na doreção 
daqu11o que, hOJII, lemos CDIISCiênciB de ser o gran
de cammho pare a redenção da educaçio pública 
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--------------~~:~~~===-----------~ 
em. nosso Pa111: piOITKMir a descentraliZação do BIS· 
tema, a começar pelO ~lgiCO setor f1nance110 

Tinha 1nlao, naquele Jl10f1181'11a, a lleScentrali
zação por etapas da ~·escolar e a UIJIRação 
dos recursos do Fundo Nacional de DeHnvolvmen
to da Educaçio, o FNDE, de rnanatra Ira~ e 
suetentada por cnténos tá:niCOII AdemaiS, IIIICIOU-68 
a salutar prática da dar publiCidade à diSinbulçio do 
dlnhalm público, piOCUrando lnfonnar e mobilizar a 
IICICMidade eapeaalmente a comunidade local para 
a larafa de ~r sua apllcaçio. 

II'IICiado o novo Govemo, Vlu-ae algo bastante 
lnCOIIIUm na adnnniS!ração p!)bllca brasole1ra o pro
ceaao de daacantraiiZBÇão, hé pouco lniCI&Cio, além 
da não solnor mterrupçilo, !01 sumamente a,..,udo 
Sob a hdarançs lúelda do M1n1BIIO Paulo Renato, o 
MEC anunaou ao País ter pnonzado o ensmo funde· 
mental, em smtoma com os ansetos RIBIS legnm
dll 80Ciadada e em rwposta aos desafiOS impostos 
palas IIXIII6naas deste final de seculo. 

Com satiBfação, Sr. Presidente, podamos con
lllbd1Z8r algumas vdónas man:antas. Os racursos fe
dllrslll nlo apenas chegam com mBIS celelldada 11 
n~g~~landede aos Eslados e MuniCíPIOS, mas sla 
fllmb6m emnados dna1&111111te às escolas. EIB ~ 
forme amplas, mas da extraonllnéno eleito, da ma• 
-.IZBr algo que ~ fOI deilllldtdo no di8CII
mas que nflo se concndiZaVa, ou SBJ8, !azar da es
cola o núcleo d1nlmlco do p,_sso aducabVo. con
feooldo-lle autonomiB e 188j101Wabdidade para gerir 
os recursos da que nec nslla para manter- e ae 
claeerMIIwtr. 

OUtro êxito IIICOI dlllltéwl que o Brasd conset
guiu lograr diz respeito à matricula das c:naii(:8S ele 
seta anos, na pnmetra sAne do llnSino fundamenlal. 
Ss é vaRiada que os lndices da evasão a, eob181u
do, de nt,llllriCIIl slio lllflda alannantes, denuncian
do a fragUidada da um trabalho pedeg6gico 8Mido 
de falias, pelo menos curr4HIIICII a pnmetra p8lllt: 
garantir O -=-o à acofa de CBICB de 95% de ,.._ 
- cnarças. A '-*' campanha liderada pelO 
MEC Toda Criança na Eacola mobilizou o Pala a 
otave bons -.lllados. Agola, temos que ......... 
longa e dlffcil camnhadll que nos poaeibilila 111canç11r 
nlvaiB saiiBfalórios da qualidade, constnJIIIdo una 
asco1a compatenla, Identificada com o ..., tempo e 
que dê prazer aos que nela estudem e trabalham. 

Essa lula Jé coniB(X)o~, Sr. Prasidarlla. Em 111>
IIIBiro lugar, lembiO a oova L.a1 da Dtratnzas e BII8IIB 
da Educaçlo Nacoonal que o Congnauo Nacional 
di8CUiiu por oito longos anoe, finalmente aprovada .e 
ancianada em dezembro de 1996. Eaaa LDB conct-

sa, ob!etiYa e Dlenamente apiiCéval, tem o grande 
mérito de desatar hostóncos nos que semp1e amarra
ram a educação bras1le1ra; de aporllar I'IOIIOS camo
nhos que faCilitem a organiZSção cumcular, os me
camamos da avUação, a gestão damoaétlca e par
llllada da escola públiCa, a valonzação da ascola e 
dos que nela atuam pi0!111S10n81mante. 

Ressalto. a1nde, a cnaçio do Conselho NaciO
nal da Educação OrgAo norrnaiMI central do liste
ma com sensoV&IB difei1KIÇSB em nllação ao ex11n10 
CcnsllihD Federal de Educação Em pnrneiro lugar, • 
por sua composçi!lo: seus membros fBPI&aantem, 
afetlvamente, os ma• diVersos e ~~gnificaiMis aato
- adUCIIQOnlliB. Além diBSO, o novo eor.elho estA 
dtoldldo em duas Clmaras a de Educaçi!lo Béalca a 
a de Educação Supenor soluçio llllellgiiiiiB para su
perar a diBfunçãc. exiStente no anbgo CFE, quando 
os lemas hgados ao &I"'BBno supenor plllbcamante 
m011QP011ZBvam as atenções. 

O esforço que o BraSil empreende no sentido 
de urwenoai1Z8r. com qualidade, a educaçi!lo bésiC8. 
com especial én'- no ens1no fundamantal, tarn
b6m se ma,_ em determOIIIdas declaõaa gover
namentaiS de piO!ur.do significado. Rali10-ma, por 
a rnplo, lll elaboraçlo e dialnbulçio para todo o 
Pais dos Parémetroa CurriCUiaraa Naaonais, form
clévaiiiiSirumento da Oflill daÇAo pedagógica aos do
canlll8 que atuam no -no funclamenlal. Nao se 
traia. em absoluto, da grade cumcular, nem ~ 
de um elenco da pontaudoB a _, traballadoa em 
cada disciplina. Com os Parlmebos, o que se pnt
tende é ole.-r aos pioiBIJ~ o '"ldiBpeiiSáVIII 
apo11e teónc:o-matodol que IM& posaobilltem 
trabalhar com vanados etXOS teméticos, ~ 
a todas as dlaclpiiM8 e que aproxmam a vida reei 
do trabalho executado pala escola. 

011 Igual modo, hé que se des!Kar a declllio 
govememental da ~r à acurada anéliae dos 1-
VIIIS didllbcos que, adqu1ndos pelo MEC, são dllllrf
buldos às escolas públices de e11111n0 fundamental. 
em todo o Pais Convocando ranomadoa aepecialJa: 
tas para a lanlia, caniBnaS de livros iiXIIIIanlas no 
IMICIIdo envolvei Ido as ,._ b+eJMa de -.dos 
IOCIBIB, rnalamética. cilnclas e llngua ~ 
foram rnetiCUiosamenla "tXBBI''nadoa. AD finei do pro
CB880, poucedda a clraalfellçio das olns pelo cri
tério da qualidade, olaracau- ao polanarado bra
aiaiiD a onentaçlo aaguiB para a eecolha do livro di
débco a ser adqu1ndo. Pandalamerlla, no&IIOS edllo

- puderam senbr que a qualidade ~ a -
concllçio esaaOICISI para que _. llviOII possam ser 
lltiiiZados em ~ escolas pi)bllcas. 
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• Nessa me.;ma perspec!NB, 1nsera-se o traba
lho de uma nova Secrelana, cnada na estrutura do 
MEC no 1mC1o de 1995, que lalalmente trará bons re
sultados em breve tempo. Repono-me à Secrelana 
de Educação a DISiànc.a, explorando um setor de 
enormes potenc:JIIIIdades e que, num País das di
mensões lenitonaJS e da complexa dMIISidade 
corno o Brasil, tem multo a fazer. Sua face maJS VISÍ· 

vai, ate o momento, é a TV Escola, veoculando dMir
sdiCilda programação, voltada fundamentalmente 
para o apo~o ao trabalho docente. 

Equlplldas conven•entemente, as escolas pú
blicas captam a programação, gravam o matenal e, 
a qualquer momento, dele fazem uso É maiS um 
Instrumento úl1l ao aprimoramento dos professoras, 
seja em termos de conteúdo, seta sob o ponto de 
VISta d1dábco. Esse papel desempenhado pela TV 
Escola assume •mportãnc~a a1nda ma10r se levarmos 
em conta o lato de qus muitos dos nossos professo
ras são le•gos e sem acesso a cursos regulares de 
formação 

Sr. Presidente, nada diSSO resultana em real 
benefício para a educação públiCa brasileira se, ao 
lado das medidas aqu• menciOn&das, não se procu
rasse resolver aquele que talvez S8f8, no momento, 
o maJS anguslrante problema de nosso SIStema edu
CBCIOnal: o desprestigio daqueles que, profissiOnal
mente, optem por aluar na educação. lrnposslvel, 
verdade•ramente Impossível magtnar que pessoas 
bem preparadas, tecniCBIIII!nte quaiiiJcadas, possam 
quensr trabaltv.r em um siStema educac!On&l que 
não lhes oferece condiÇÕeS m1n1mas para uma ao
bnsvJvênaa matenal d1gna. Salános •mmeg•návem, 
da tão 1rnsónos, acabam por 1nVIIlbil1zar qualquer tra
balho educacional maiS consiStente. 

O cam1nho encontrado para vencer esse desa
liO lo• a cnação de um fundo voltado para o desen
volvimentO do eriSIOO fundamental, VIa emenda consll
tucional, pelo qual se garante um PISO salarial para os 
dooentes que nele "h •::un. Medida sensata, fadada a 
trazer bons resultados no curto prazo, que -mva os 
Murucipoos a assurnram - etapa da ecM'ação bási
ca, "-'1'10 potque quanto 1118101" o rWmero da alunos 
que tiverem, rn&JOr a fato .... de recursos fedaliiiS que es
tariio recebendo. Ao mesmo tempo, ast•mula o- Es
tados a concentraram seus esforços no aiiSino mé
diO, CUfB demanda tende a crescer cada vez ma1s, 
promovendo a clara definiÇão de responsabilidades 
de cada esfera do poder publiCO, no que te ;e à 
olena de SBIVIÇOS edUCBCIOIUIIS. 

As observaç6es e os comentános que ora tapo, 
Sr. Prea1dente, não pretendem esconder as 1núme-

ras falhas e gritantes def1C1ênc•as do siStema educa
CIOMI biBSIIetro. Antes, buscam tão somente lembrar 
o multO que o Pa1s está conseguindo fazer no setor 
Não obstante essas Vllónas, temos COilSCiênCia do 
multo que há para ser ledo 

A aluai gteve das uniYBISidades federaiS, por 
exemplo, traduz. entre outros aspectos, a fragilidade 
para muitos, a •neXISiênc~& meamo de nossa poUIICB 
de ensmo supenor Se é verdade que o modelo de 
unnrarsldade que temos parece ter se esgotado, com 
IIV1dantes disfunções gensnt.aiS, não ma.- verda
deiro é que o País não pode correr o risco de ver 
suas umversldades publiCas sucateadas. o Bras11 
não pode, em absoluto, deucar de conter com assas 
1nst11UIÇáes que respondem, em grande pane, pala 
pasquiSB produzida entre nos, pela lomlação dos 
docentes que atuarão r.a educação básiCa, por lm
ponant•ss•mos programas de extensão, pela quase 
totalidade da rede de hosprtaiS públiCOS com que 
contamos hoje. 

Ao finalizar, 8JCI)resso m1nha ceneza de que, 
apesar de tanlas falhas, dos a1nda sofríveiS níveiS de 
dasa~Tp~nho, a educação brasileira se move. Para 
que esse processo não reflua, é fundamental que to
dos, sem exceção, dêem sua cote de pal'IICipação. 
Nossa escola tará a qualidade que almejamos quan
do for Integralmente assurnda pela comunidade. Su
ganndo, cobrando, IISCBIIZBndo, a SOCiedade haverá 
de fazer com qua a escola cumpra _, papel nuclear 
r.a vida sociBI, formando cidadãos aptos a entender 
e a transformar a raaf1dede 

Essa. a utop1a que nos levará à construção da 
SOCiedade fUSta, fratama, próspera e solidl!.na que 
merecemos• 

Esse. o cam1nho para a edifiCação do BIBSII 
com que sonhamos' 

Multo obngado 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo SupiK:y) -
Nada rnaos havendo a tratar, a P•esldêo ICIB vaa enCISrrar 
os llabal1os. lembrando as Senhoras e Senhoras Sana
doras que constarão da ~ delilaraiiVB ordnána 
de amanhã. a nsallzar-se às 14h30rnn., a segu1nte 

ORDEM DO DIA 

-1-

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO 
N" 50, DE 1996 

auano dlll de discussão, em pnmelro turno, da 
Proposta de Emenda à ConstrtuiÇão n• 50, de 1996, 
tendo como pnme110 s1gnatáno o Senador Pedro S•-
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man, que convoca plaiHsci!O para o alertorado daa· 
dlr sobra a realização da .refonna consbiUCtOnal, alia
ra o art 55 da ConstituiÇão Federal para prever a 
penla da mandato por Infidelidade partldána e dá OU• 
Iras provodêncoas, tendo 

Parecer sob n" 788, de 1997, da Comssão da 
ConstituiÇão, Justoça a Cocladanoa, Relator: Senador 
Jallerson Paras, favorável, com a Emarocla n• 1.CCJ 
(aubatdubvo) que aprasenta, com voto contráno do 
Senador Joaaphat Marinho, abalençõas doa Sena· 
donls Pedro Simon e Lúcio Alclntara, e voto em se
parado de Senadcr José Eduardo Outra 

-2-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N" 32, DE 1996 
(Tramtande em con111nto com a Proposta 
da Emenda à Constdu1çio n• 24, de 1997) 

Segunde doa da doscussão, em pnma1ro turno,. 
da Proposta da Emenda à Constduoçio n• 32, da 
1996, tande corno pnmairo s1gnatáno o Senador An· 
tono Carlos Magalhies, que aliara a raclação dos §§ 
1° e 2" de art. 143 da Constotuoçio Federal (seMÇO 
civil obrigatóno), tendo 

Parecer, sob ri' 93, da 1998, da Comissão de 
ConstituiÇão, JUSbça a Cadadanoa, Relatoo. Senador 
Romeu Turna, favorável com a Emanda n" 1 .CCJ, 
que llpn!IIBnta, e pala P181Ud1Coahdada da Proposta 
da Emenda à ConsbtuiÇio n" 24. da 1997, que Iram• 
ta em conjunto, com abstençio de Senador Josap
ha!Mannho. 

-a-
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO 

N" 24, DE 1997 
(Tramdande em cor~~unto com a Proposta 
de Emenda à ConstJiuoçio n• 32. de 1 998) 

Segunde doa da doscussio, em pnrneoro turno,. 
da Proposta da Emenda olo Conshtuoção ri' 24, da 
1997, tendo corno pnneiro sognatário o Senador Pe
dro !lirnon, que altera o art 143 da ConsbtuiÇAo Fa
dara! (S8MÇO civl obngatóno) 

-4-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N"37,DE1997 

Doscussão, em pnrne1ro tumo. da Proposta da 
Emenda olo Consbtuoção n• 37, da 1997. tendo corno 
1° aognatáno o Senador Pedro S1rnon. que altanl o I 
2" llo art. 72 de Ato daa Dospoaoções ~-

Transi!Onas (calculo de Funde SoCial da Emergên· 
coa}, tendo 

Parecer sob n• 787, de 1997. da Comissio de 
Consldução, Justoça e Coc:ladanoa. Relator: Senador 
L.úcoo Alclntara. favorável. com Emarocla ri' 1 -cCJ 
(aubsbtutovo). que oferece, com abstenção de Sena· 
der Pedro S1mon 

-5-

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N" 18, DE 1997 

Doscussão, em tumo unico, de PFOJI!Io da Lei 
da Clmara n• 18. de 1997 (n" 4.797194, na Case da 
ongem). da 1nocoa11Va de Supanor Tribunal da Jusbça. 
que dispõe sobre a reestruturação da Justiça Fede
ral de Primetro Grau da 1° Região. e dá outras provo
dêncoas. tende 

Pareceres da ComiSSão de Consbluiçio, Justi· 
ça e Codeden1a, Relator: Senadcr Edoson Lobão 

·sob n• 324. de 1997, favorável; e 
• sob n" 1 16, da 1998 (raexame): favorável, 

com Emandaa n"s 1 e 2·CCJ, de redação, que apra
SM11a. 

-·REQUERIMENTO N" 226, DE 1998 

Votação, em tumo unoco, de Raquannam ri' 
226, da 1998, de Senador Lolcoo A1cin1ara. aoiiCIIan
ao, nos tannos regomantaos, tramllação COI'IfUnta doa 
P1QJ810S da le1 de Senadc n"s 142 e 143, de 1995, 
com o PFOJIIIo de La de Câmara n" 77, da 1997, e o 
PIOJBio da le1 de Senadc n• 232, de 1997, Já anexa· 
dos, por versarem sobnl o trabalho educatovo. 

-7-

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 142, DE 1995 
(Tramdandc em COFIJUnlo com o PFOJIIIO 

de La de Senadc n" 143, de 1995) 

Doscusslo, em tumo llnoco. de PIOJBio de LAio 
de Senado ri' 142, de 1995, de autone do Senador 
Osmar Doas, que ena o Programa de Eatfmulo ao 
Prima1ro Emprego - PEPE, e dá outras p-idln
coas, tendo 

Paraceres 
• sob n" 348, de 1996 (sobre o PIOJBio), da Co

mossão de Assumas Econõmcoe. Relator: Senador 
João França. favorável. e pela pre)L'donalldade do 
Ptajeto de le1 do Senado ri' 143, de 1995, que tra· 
mta em COIIfllnlo, com VOio conlráno, em sepllllldo, 
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do Senador Eduardo Suplocy e abstenção do Sena
dor José Edualdo Outra, 

- profendo em Plenáno (sobre. o Protelo), Rela
tor SenadOr Pedro Somon, em substduoção a Comos
são de Assuntos Socoaos. favoravel, e pela prejudo
coahdade do Proteto de Leo do Senado n• 143, de 
1995, que tramrta em contunto; e 

- sob n• 178, de 1998 (soboe as Emendas n"& 1 
e 2-Pien), da Comossão de Assuntos Socoaos, Relata
ra. Senadora Emdoa Femandes, favoravel à Emenda 
n• 1, e à Emenda n• 2, nos tennos de subemenda 
que ofeoece 

(Dospensado o paoecer da CoiTliSsão de Assun
tos Econcõmocos sobre as emendas de Plenano -
Requenmento n• 927/97) 

-e-
PROJETO DE LEI DO SENADO N°143, DE 1995 

(Tramdando em conjunto com o PI'O)E!Io de 
Leo do Senado n°142, de 1995) 

Doscussão, em tumo úmco, do PI'OJedO de Leo 
do Senado n• 143, de 1995, de autona do Senador 
Osmar Doas, que concede oncentovo tnbuténo ao em
pregador parbcopante do Programa de Estimulo ao 
Pnmeoro Emprego - PEPE e dá outras provodênclas. 

-l-

REQUERIMENTO N" 220, DE 1998 

Votação, em tumo unoco, do Requenmento n• 
220, de 1998, do Senador Lucoo Alcãntara, solocitan-

do, nos tennos regomentaos, tramrtação conjunta do 
PI'OJI!IO de Leo do Senado n• 273, de 1995-Comple
mentar, com os Protetos de Leo n"& 21, 25 e 71, de 
1996-Complementaoes, por versarem sobre a leo de 
doretnzes ooçamentanas 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplocy) - Está 
encerrada a sessão 

(Levanta-se a sessão às 18 hOraS e 35 
mmutos.) 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
DO SENADO FEDERAL 

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

lh-

211-4-98 
Terça-feira 

Mossa em memória do Deputado LUIS 
Edualdo Magalhães 
Catedral Metropoldana de Brasília 

1Cih30mln- Reumão Momstenal 
Sala de Reumões do 2" andar do Palá 
coo do Planalto 

15h Sessão E."J))ICCal da Cêmara dos 

18h 

Deputados em homenagem ao 
Deputado LUIS Eduardo Magalhães 
Plenano Ulysses Guomarães 

Cenmõnoa de Deoscerramento da 
Fotografia do Deputado Luís Eduardo 
Magallães na Galena dos ex
PniSidel- da CãnBra dos Depotados 
Salão Nobre da Câmara dos Dep d!w!os. 
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Ata da 371 Sessão Dellberativa Ordinária 
em 29 de Abril de 1998 

4A Sessão Legislativa Ordinária da 50! Legialatura 

Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo e Lucídio Portel/a 

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

AbdiBS Nascimento - Adam" Andrade - Anlo
mo CarlosMagalhães - AntoniO C8r1os Valadaras -
Arlondo Porto- Artur da Tavola- Bello Parga- Be
nedlla da Solva - Bemardo Cabral - C8r1os Bezena 
- Carlos PalrOclniO - Carlos w•son - C&sildo Malda· 
ner - Coulmho Jorge - DJalma Sessa - OjaJma FBI
elo - Edlson lobão - Edualdo Suplocy - Elcio Alva· 
ras - Elói Portela - Epdéc10 Cafeteira - Ernandaa 
Amonrn - Espandiio Amtm - Femando Bezerra -
Flaviano Melo - Fl"llnCIIICelono P8181ra - Geraldo 
Melo - Gerson Cemata - Gilbeoto Miranda - Golvam 
Borges - GUilherme Palmeora - Hugo Napolaio -
lns Rezencle - Jader Berbalho - Jefferson Péras -
Joio França - João Rocha - Jonas Ponhetro - Jo
saphl Mennho - Joaé Agnpono - José Alvaa - Joaé 
Edualdo - José Eduanlo Outra - José Fogaça -
José lgnáclo Ferraora - José Robeoto Arruda - Joe6 
Samey - JúliO Campos - Lauro Campos - Leomar 

Quontan•ha -~ PIIIVB - LucldiO Portella - l.iiCio 
Alcintara - Martuce Pinto - Mawo Miranda - Nabor 
Júi"IIOI" - Odaclr Soaraa - Osmar Dias - Pedro Piva -
Pedro Somon - RIIIMZ Tebel - Robeoto Flaqulio -
Romero Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha 
uma - SebaSIIio Rocha - Serg10 Machado- TecJID. 
nlo Vilela Filho - Vilson Klelnflblng - Wellnglon Ro
berto. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lillla 
da presença acusa o cornpanocimenlo da Sra. Sena
doras. liavando numero n1g1111enlal. daclara aberta a --Sob a prateção de Oeua, lfiCIIU1IOS ....._ tra-
balhos. 

O Sr 1• Secraláno em exaR:icio, Senador Na
bar Júmor. pi"OOIIdará á leitura do Expedaote. 

1!: lodo o aeguorote: 

EXPEDIENTE 

PARECER N.o 207, DE 1998 

Da C omossão Doretora, sobre a emenda de 
rcdação ofercctda a redação final do 
ProJetO de Decreto Legoslauvo n • 146. de 
1997 ln • 224/05 na Câmara dos 
Deputados 1 que · aprova o te"to do 
Estatuto da Conferênc1a da Hua de 
Doreoto lntemacoonal Pn •ado aprovado 
na VIl C onferêncoa. realizada no peroodo 
de 9 a 31 de outubro de 1951"" 

I?EL"-.TOR Senador CAKLu~ Po\TROCÍNIO 

1- REL-\TORIO 

No, ocnnos do art 3:?3. do Rcgnnclll<' lmemo ofereceu o 
nobre s~nador Benoardo Cabral relator do PDS no 141>197. na Comrssào 

de Reb~õcs E 'ten<:>res e Defesa Nacoonal emenda de redaç:'io ao art I • 
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A emenda rem por escopo e'.phcn~r · edac10nahnente. a 
crrcunstànc1a de que a Republica Federa ti\ a d<' Bras1l apos cerca de , mte 
anos afastada, retorna a Conferência 

!1- VOTO 

Consoantes as mfonnações pr.c1sas elencadas na e'.pos1ç.lv 
de mot1vos com a qual o Mm1stro de Estado das Relações Extenores 
submeter a proposta de nova adesão do Bras1l a Conferência da Hara. 
fonte contemporânea de toda elaboração do d1re1to 1nternac1onal pnvado 
m:us a'ançado. o Bras1l retoma a Conferência. apos ter dela panrcrpado 
entre 197::! e 1977 

Com e feno, a ret1rada do Bras1l, em 1977. deu-se em 
conJunto com d1versas ourras denunc1as de acordos e convenções 
rnternac1onars. por mot1vos sobretudo de ordem finance1ra e orçamentana 
O Governo Federal, convrdado pelos orgam7.adores da XVII Reumão, 
comernoratrva do cinquentenano da mstalação da Conferêncra, dela 
panrcrpou, em 1993 Instado a remte~ o Pars nesse alto foro 
rntemacronal, o Governo entendeu ser oponuno, no novo quadro das 
relações polítrcas e econõmrcas deste final de secuio, voltar a 2.:;;;icro!r.cta 
da Ha1a 

Ass1m, a 1mctat1va do nobre Senador Bernardo Cabral nada 
mats faz do que conSI!,'Ilar, nos termos em que a matena for submetrda ao 
e'<amc do Con~o'l'esso Nac1onal. essa srtuação de retorno Em nada atmge a 
emenda o mento da questão. tampouco mod1ticando a clausula pnrdenc1al 
rnsculp1da no para!,'l'afo muco do an I" 

Concluo. por consegmme. t3\'0fa\ ehneure a emenda de 
redação oferec1da 

Sala de Reumões da Com1ssão ;!Q de abnl de 1998 
I . - . 

Antõnio Carlos Magalhães 

Carlos Patrocínio . Presrdente 

JumaManse 

, L!-~1/-~, 
§.!~ \~l -

" -
-;;; Relator 

Lud1o Coelho 
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PARECER N." 208, DE 1998 

Da C onussão de C onstltutção. J usttça e 
CIC!adarua. sobre a Mensagem n • I I 5, de 
1998, ln • 371/98 na ongeml do Senhor 
PrcsiC!entc da Repubhca submetendo a 
aprovação do Senado Federal. o nome do 
Sr Akbr Gutrnarães Passannho Júntor. 
para exercer o cargo de Mmtstro do 
Supenor Tnbunal de Justtça 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E 

am votação secreta reahzaaa em :9/04/95aprectando o 

ABRIL DE 1998 

retatono apresentado pelo Sr Senador Francehno Pere>ra (em anexo 

ao parecer) sobre a Mensagem n• 1 1 s , de 199.!!_, do Senhor Prestdente 

da Republica opma pela -=a:~;r>;:rCJ2:..v:..a=ç=ã:::o:.... __ .da escolha do Senhor 

ALDIR CUII-IARJI.I:S PASSl\RINHO J()JIIOR pc..-a exer ~er o :....argo de 

P.l1n.Lstro do SuperJ.or 'l"r1bunal de .rustJ.ca. 

/ 

SALA DAS COMISSOES EM o 9 de Abr 11 de 1°98 

PRESIDENTE 
RELATOR 
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Relatório 

RELATOR Senador FRANCELINO PEREIRA 

Vem ao exame desta Comrssão Mensagem do sr. 
Presidente da República, Fernando Hennque Cardoso, 
submetendo ao Senado Federal, na forma da 
ConstitUIÇão (parágrafo único do art. 52, inciso III, 
alínea "a", combinado cum o parágrafo único do art. 
1 04) o nome do dr Ald7-r arães Passarinho Júmor, 
para o cargo de Mmr do Superror Trrbunal de 
Justiça 

O curricuio do rndrcado, anexado ao processo, 
demonstra exaustrvamente que o dr Aldrr Pa:;sarrnbc 
reúne iiS condrções neces;;t'lrias ::on exe~çír:r:-: da 
honrosa func,.áo 

Sua experrênc1a profissronal, tanto no exercicro de 
funções públrcas, especralmente como Jurz do Tnbunal 
Regronal Federal da 1" Regrão, como na atrvrdade de 
advogado. o credencra a um excelente desempenho no 
colegrado do Superror Trrbunal de Justrça 

Face à competêncra prrvatrva do Senado Federal 
para aprovar, prevramente. por voto secreto, após 
argurção pública, a escolha de Mrnrstro do Superror 
Trrbunal de Justiça, e CC'l:>iderando os mérrtos do 
rndrcado, meu voto e pera aprovação da rndrcação. 

Sala da Comissão, em ~9 de Abnl de 1999 

~;,H _:::-
~ ~rdo Cabral 

\\ Presrdente, 

\ ' 
~ Relator, 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Ex
pedoente lodo vao à pubhcação 

Sobre a mesa. requenmenlos que serliO lodos 
r>elo Sr 1" Secretano em exercocro. Senador Nabor 
Juruor 

São lidos os seguontes 

REQUERIMENTO N• 2116, DE 1188 

Senlror Presidente, 
Requeoro a Vossa Excalêncoa, nos termos do 

Art 160 do Regomento ontemo, que o tempo destina
do aos oradores de Hora do Expedoente. do di& OS1 
de rnaoo de 1188. S8f8 dedocado a Homenagear o 
Trabalhador, por ocasoão das comemorações do di& 
1v de ma10 

Sala des Sessões, 29 de abnl de 1998. 

'I 
f ...... 't't.• ,._,,l..j. 

Senadora E""l1a Fernandes 
PDTIRS 

.J;'1f,t;4j:~ 
)-( /)_....__c.; -y 1.=-: {_ 

~ - /)JA- l r . () ; 
ie.(· &_1 ~J-sU'~-- \ 

REQUERIMENTO N" 267, DE 1188 

Senhor Presidente, 
Nos tennos do art. 160 do Regmento Interno, 

requereroos que o tempo destinado aos oradoras da 
Hora do Expedoente da sessão de 7 de 1'11810 prá~Jl· 
roo quonta-feora. sara dediCado a ho"*-gear os 
250 anos do Estado do Mato Grosso 

Ju8llflca(lio 

No diB 9 de 1'11810 de 1988, o anbgO Estedo de 
Mato Grosso - hoJ8 subdnndido em Mato Graeso e 
Mato Grosso do Sul - estara completando 250 arma 
de eXIStêncoa 

Produto topoco da época host6nca des enlr8das 
e bandeoras promotoras da lntegoação e da e~
são do temtono patno e. ao mesmo ten'lpO, do mo
nopoloo comerc181 extremamente lucratiVO para a Co
roa portuguesa, o Mato Grosso tem as suas ongens 

atreladas às descobenas de grandes mananc.1a1s au
rfferos. sonda no m1c1o do seculo XVIII Taos desco
bertas fozeram de capotai matogrossense Cul&ba, 
urna das ma1s populosas do Paos 

A 1ntert1gação ae Mato Grosso em São Paulo, 
através de construção da Estrada de Ferro Noroeste 
do Brasol. lo1 benellca a aiiVIdade cafeelfa. alem de 
ter proporciOnado um notável progresso para as Cl· 

dadas de Campo Grande e Aqwdauana. 
Par derradeiro e Igualmente Importante, não 

podemos esquecer o benefiCIO que o Mato Grosso 
reracebu com a transfenincoa de capotai do Brasol 
para a Cidade de Brasll1a, cam1nho. a nosso ver, 
ITI8I8 v1avel para o 1ntercãmb1o com a região amazõ.. 
mca, CUJO potencial económiCo e agncola esta longe, 
8111da. de possuor lormtações 

Fo1 de fundamental 1mportãnc1a para o Estado 
a valonzaçãa de area amaz6m1Ca peoo governo cen
lral, através da apiiCIIÇão de oncentovos foscaiS A 
açãa da 1mc1atNa privada e do governo estadual, 
com as proretos de colonização, resuftou no nasci
menta de Importantes nucleos hare grandes centros 
acon6miCOS e populacronaiS 

Hare Mato Grosso e Mato Grossa do Sul repre-m doiS grandes ompulsroroadores da eoonoiTIIB 
de Federação. tanto roa agncuftura e pecuana. ai1C81'
ces da nossa aconomoa, '4uanto no tunsmo ecológiCO. 

Essas sãa. Senhor Presidente as 1nteoras razõ
es pelas quaos formulamos o presente requ~ 
para que possamos comemorar. runtos e com a de
VIda JUSIIÇB, as 250 anos da exrstêncoa do Estado de 
MMo Grossa, a ser realozada na data acoma proposta. 

É o requenmento que. neste momento, subme
temos à elevada cons&deração de Vossa Excelência. 

Sela das Sessões. 29 de abnl de 1998 

---+--

I 

I 
·.\ ~ -- ............. --
- ... . 
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. O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os re
quenmentas lidos serão submetidos à deliberação 
do Plenáno após a Ordem do D1a, na lonna do Regi
mento Interno 

Sobre a mesa, oliciOS que serão idos pelo Sr. Pn
meoro SecraJáno em 81181Cício, Senador Nabor Júnior. 

SAo lidos os seguintes 

OFICIO N" 

Sr. Presidente do Congresso NaCional 
IndiCO, em 8Ubstllul9io à desl!lnaçãO desta 

Presldênaa, os Senadores do PSDB que comporia 
a ComiSsão Espeaal M1sta deshnada a aprac:~ar a 
segUinte Medida PrcMsóna: 

MP N1.1.655 

PubliCaÇão DOU: 22-4·98 

Aaunto: Dispõe sobre operações finance11as 
entre o Tesouro NIICional e o Banoo NaCIOnal de De
semiOivimento Econõm!CO e SoCial- BNDES. 

Tllular: Peldro PIVB 
Sup~:OsmarD~ 

BrasR1a, 28 de abnl de 1998. - Senador Sérgio 
lllllch8clo, Líder do PSDB. 

OFIGABIIIN" 895 

BrasRIB, 29 de abril de 19fl7 

Senhor Presidente, 
Encernonho a Vossa Excelênaa os nomes dos 

Deputados do Blooo PMDBIPRONA que comporão a 
ComiSSão MISta destinada a emlbr perecer sobre a 
Medida PI'OVISÓn.l rf' 1.655, de 23 de abril de 1998, 
em nwlha s.mstdu!Ção e do Deputado Wagner ROSSI. 

Tllu..,: Paulo Ritzel 
Suplente: João Matos 

Por oportuno, renovo a Vossa Excelêncl& pro
testo de estma e consideração. - Deputado Geclclel 
Vlfta Uma, Líder do Blooo PMDBIPRONA. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Serão 
feitas as subalituiÇÕ&S soliCitadas. 

Sobra a ,_ ofício que será Ido pelo Sr. Pn
meoro Secreténo em exercfc:ao, Senador Nabor Júnior. 

É Ido o segu1nte: 

Of.19198 -LPSDB 

BrasRIB, 29 de abnl de 1998 

Senhor Presidente 
Dirijo-me a Vossa ExcelênciB para, em respos

ta ao seu ol1c10 OF .SF/336198 e nos tennos reg~ 
mentais, lndiCSr os Senadores Jefferson Péres como 

tlll.llar e Coutinho Jorge como suplente, para repre
sentarem o Partido da Social Democracia Bras•lla 
- PSDB, na ComiSSão Temporárl& desbnada a 
acompanhar ln loco, as piOVIdênci&S e lmi8Sbgaçõ
es dos fatos e causas que provocaram o incândro 
que assolou o Estado de Ronuma. 

Na oportunidade, renovo protestos de elevada 
es11ma e diStinta consideração.- Serl&dor S6rglo 
Machado- Lidar do PSDB. 

O SR PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Pras~ 
dêncl& des1gna os Senadores indiCBdos pela Lide
rança do PSDB para Integrarem a ComiSsão Tempo
rárl&, cnada por força do Requenmento n• 203, de 
1998, de confom~~dade com o oficiO que acaba de 
ser lido 

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

Concedo a palavra ao nobre Senador JOri&S PI
nheiro, por VInte m1nutos. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncra 
o segu1nte d1scurso Sem I'I!YISão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, a década de 70 
for marcada pela cnação de grandeS e Importantes 
empresas púbi1C8S que mudaram a cara do Pais 

Em 1973, fo• cnada, VInculada ao Mimsténo da 
AgricuHura, a Empresa Brasileira de PesquiSB Agro
pecuéna, em subsblu!Ção ao então Oepartamento 
Nac10MI de Pesqu•sa Agropecuérl&, órgão 1ntamo 
daquele M1rnsténo. Sob a s1gla de Embrapa, a 
presa recém-fundada começou a dar crias por tooo o 
Bras11 e, hoJB, ao comemorar seus 25 anos de funda
ção, esté presente em todo temtóno nacional, com 
39 unidades de pesquiSa, onde laboralónos e biblio
tecas, com a maiS sohsbcada Infra-estrutura e mo
dema tecnologia, oferecem aos seus 2.096 pesqui
sadores (52'% de Meslres e 40% de Doutores) as 
condições essenciBIS para que desenvolvam suas 
pesquiSBS nos maiS vanados aspectos da agrope
cuéna do Bras11, CUJO complexo movmenta. aluai
mente, cerca de 40% do nosso PIB, que signd'100u, 
em 19fl7, US$308.7 bilh6es. • 

Nêo lo! sem senbdo o estorço que esaa empre
sa, exemplo de obalinação e tenacKiade dos que se 
dediCSm a trabalhar pelo crescimento do Pais e por 
sua auto-suiiCiênc:JII, alcançou os nrv- de excelên
CIB até mesmo no cenáno C18111IIICO 1nterniiCIOIIal da· 
quele ramo. Foram 25 anos de mvestimentos em re
cursos humariOS, quando preparou empregados de 
todos os escalões para cumprirem com efiaênaa a 
sua parte no trabalho conJunto Na pesquisa, cnou 
bancos de gonmoplasma, m1nHébncas, éraas expen
mentaiS, herbénos e outros satores tidos como ,..,. 
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praecvxl1-s paoa o seu eficaz desempenho, cnou 
SIStemas de processamento e transporte de produ
tos, pnsservação dos ecossostemas, gerencoamento, 
morutoramento por satellle, desenvolveu equopamen
tos e ........,,.. e a1rda editou ~vros e v1deos paoa 
regiBirllr e dowlgar suas descobertas Tornou-se 
urna das maoores 1nsbluoções de pesquosa do mundo 
trapocal e é reconhecida 1ntemacoonalmente, o que 
lhe faculta manter estreito relacionamento com ou
tros InstitUtos de pesqu1se nec1onaos e esbange1ros, 
num total de 155 unidades em 56 pa1ses diferentes 

Com todo esse empenho. a Embrapa gerou mo
lhanos de tecnologoas que foram 1ncorporades a va
nados siStemas de produção agrfcola. As vanedades. 
cnadas pele Embrapa permitiram que o Brasil pas-• 
_. a ser o segundo rne1or produtor mundoal de• 
soja, que a produiMdade do arroz de varzea aumen
tasse 30% no Roo Grande do Sul e 70% ne Regolo 
Sudasla; e que surglsaam vanedades de fe1jio resos
- às pnnaplliS doenças daquela planta. 

Sa os grãos tovaram destaque no trebalho de 
pesquosa de ~rasa. não menos dedocaçiio rece
beu o setor de hortdrubcultura, no qual foram desen
volvidas pesquiSBB importantes e alcançados resul
tados el!CIIIentes de produtMdade Por exemplo, fo
ram cnades vanedades de banana resostentes a pra
gas e doenças; del1nod& técmcas de h1goene fotossa
niténa para exportação de manga e do mamão, de
sanvohlldo manBJO adequado do solo e de água P8RI 
produção de frutas cltncas: bem corno dehnodos mo. 
dalos novos de manero de v1t1cu1tura para o sul do 
País e de produção de uva sob 1mgação no Vale do 
SAo Francosco, e rnaos rnetodos novos para cultuoa 
de c6co e para preservação de trute1ras nalrvas de 
Amazõnoa. 

A Ernbrapa, porem. não se l1mdou a pesquosar 
o produto em SI, mas também em estudar cada re
giAo do Pais com a sua drversldade de cima e de 
solo, paoa •ocontrar a melhor forme de bem aproveo
tar cada urna delas, a fim de dar sustantaçiio à agr. 
culluoa local e garantir a subsostêncoa de seus mora
donas NI'BIB. Asm too com o sem1-ándo b1881lelra, 
onde a 1rngação permd1u a cnação adaptada de ani
mais e a produçiio de hortdrubgranre1ros. Agora o 
aan1-ándo exporta frutas e abastece o n.eroado ln-
18m0, COISa mposslvel ha vmte anos Também. na 
regllo dos cerrados, CUJO potancoal desafiOU os pas
qul88dores, a Ernbrapa consegu1u desenvolver 
meiOS de conservaçAo e adubaçao do SUIO, fazendo 
o Bras1l despontar corno exemplo 1ntemacoonal de 
uao conato e produtiVO de recursos neturaos de re
QIIo de sevaroa. Com a cnação de vanededes adap-

tac1as de culturas tradoc10naos e de forma de maneJO 
apropnadas, hora o csrrado e um dos pólos produto
res de alimentos do Pais e detem 40% do rebanho 
bovino nacoonal 

Da mesma forma, o Pantanal recebeu de Em
brapa a atenção lndJIIIHKISável para que a regllo 
adaptasse técrucas 1novadores no rnan8JO do gado 
am oposlçiio aos ln1111as on!pOSIOB pela natureza da
quele lugar e pelo desbravamento desordenado do 
homem. que, para se benaliaar. estava llgl8daldo 
sem controle o seu ecossostama. Assim, foram leva
dos para o Pantaroal os conheCimentos aobre os be
nefíciOS do melhoramento genétiCO do gado, dos cui
dados com a sua nutnção, de melhons das paala
gens nabVas e de IK>VIdade de se culbvanlm pasta
gens. Hote. o Pantanal responde com daaanvot...:r
mento e conheclrroento de cause a assa entusiaamD 
da empresa de pesquJSB. 

Igualmente e com o masrno -.tudo, a Amaz6nia 
18m o seu pólo da pesquiBB, que se praocupa em 
preaervar a floresta, as plantas nabvas, as llonss e 
as assênc1as do lugar, as frutas e os anmaia, o solo 
e a água e. pnncJpBimente, manter o equ~lblio do 
acoss-rne para p1858rvar a VIda naquela parta do 
8181111. A11, corno nos outros centros de pesquisa da 
empresa que homenageamos hoje, são 1KTJ1118118"8• 
técnicas modernas de biOtacnologiB, que ~ 
guem desenvolver espécoes tecnocarnenta prepara
das contra doenças e produzir mudas de alta qualt
- e resiSiêncla e. na agropecuána, JndUZJr a ovu
lação nos amrnaos fêmeas e lazer a hlrtdlzaçio em 
laboratório. 

Em todo o llBbalho de Ernbrapa estj praaenta 
a preocupação do prapno órgão e a do Gcwamo com 
a p1858rvação do ser humano e do seu........_ para 
que sempre se mantenha o equilibno de natuntza 
enquanto prapoiCIOna ao homem acompanhar o da
sanvolvlmento de sue aspécle a do mundo que o 
ceJCB dentro de maos perfeita hannonoa. 

Para ddund1r as suas expenênciBB a fazê..lal 
dlegar ao produtor, que é o objebvo flnBI de todo d 
babalho, a Ernbrapa promova doas de campo, palaa
tras e corderêncoas, prepara vi~. aulas e apoa~
çõas, adita livros, loldan e matanal de prapaganda 
para os vános estágiOS do envolvimento do mie
sedo, desde o agncultor maos remoto ao poliaaua• 
rnaos atuahzado nos avanços da tecnologia. 

Com osso, a Embrapa está am __,... Jntar
clrnblo com II'ISbluiÇ6es nacoonsos e ..-..s e 
mantém-se na vangualda das grandes cleec obe11M 
CIIKIIJIK:as da área, tanto no que diZ respiiiiO a nocur-
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sos da engenhana genetoca, quanto a 1novações em 
equipamentos de última geração. 

Não estou nesta tnbuna para dNUigar e empre
sa como seu garoto propaganda, mas o laço como 
admirador do trabalho que ela tem realiZado ao lon
go destes 25 anos de exiStência. Como profissional 
no ramo da agropecuéna, estou aptO a reconhecer o 
ménto dos que se lançam - rmster de, eetudan
do e moderniZando a agropecuána do País, tratar de 
preservar o equ1libno biológiCO de seu ms10 amb•en
te e garantir uma herança mtehgente e vaiiOSB para 
as próx1mas gerações de brasileiros. 

Por ISSO, aproveito também para daqui cumpn
msntar a d1retona da Embrapa, na pessoa de seu 
Presidente, Dr Alberto Duque Portugal, e extenSIVa
mente paraben1zar a cada um dos seus quase nove 
mil empregados, que, espalhados pelo Brasil afora, 
mantêm acesa essa chama de dedocação e entu
SiaSmo que coloca nosso Pais em posiÇão valonza
da diante das nações de todo o mundo. 

Sr. Presidente e Srs Senadores, ontem, na 
sede da Embrapa, festa multo bonita em comemora
ção dos 25 anos da empresa, toram homenageados 
os maiS anbgos e relevantes pesquiSadores e, por 
ISSO, além de parabeniZBJ" aqu1 o seu Presidente, Dr. 
Alberto Duque Portugal, queremos parabeniZar o 
Vice-Preslllente da Repúbloca, que esteve presente, 
o M1n1stro de Ciências e Tecnologia, o M1n1stro da 
AgricuRura. o MiniStro 1ntenno das Comumcações, 
enfim, queremos abraçar todos aqueles profissiOnaiS 
e am1gos da Embrapa que ontem estiVeram presen
tes àquela festa. 

O Sr. Nabor Júnior (PMDB-AC)- Permrte V 
Ex" um aparte, nobre Senador Jonas P1nhe1ro? 

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT)- Com mui· 
to prazer, enunente Senador. 

O Sr. Nabor Júnior (PMDB-AC) - DeseJO as
socar-me lls manilestações de V. Ex" ao transcurso 
do aniVBrséno da Embrapa. InfeliZmente, não pude 
comparecer lls solenidades que assinalaram essa 
elernénde, mas quero também extemar aqu1 o meu 
ponto de VIsta a respeito do papal importante que a 
Embrapa desempenha na pesquiSa, melhorando a 
nossa produção e produtiVidade tanto no setor agrí
cola como no setor agropecuéno. Conheço o traba-
110 da Embrapa 11!. no msu Estado: quando exerc1 o 
cargo de Governador apo1e1 bastante o seu trabalho, 
e esse trabalho foi translendo para os pequenos e 
médiOS produtores com reaiS benefíciOS para a re
gliio. Então, quero essocar-me lls palavras de V. 
Ex", no momsnto em que assoma à tnbuna para ma-

ndestar o seu regoZIJO pelo transcurso do &niVBrséno 
da Embrapa. Multo obngado 

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT) - Multo 
obngedo, Senador Nabor Júmor Incorporo, com 
muRo prazer, nesta homenagem à Embrapa, o apar· 
te de v. Ex". 

Antes da encerrar, parabenizando a Embrapa e 
todo o produtor rural do Brasil, gostana de lazer um 
apelo ao Governo Federal: que Implemente a libera
ção de recursos que possa WlbdiZBr a operação de 
sua aquiSição à excelente produção de arroz, que 
esté acontecendo no norte do Estado de Mato Gros
so. Além de alia produbYidade, a qualidade do pro
duto deve ser esbmulada com os recursos para a 
aquiSIÇão desses produtos, porque dessa forma es
tamos g1rando o eiXO de supnmento de arroz no Bra
Sil para o norte do Pais, sobretudo para o norte de 
Mato Grosso. Esse piado se JUstdiCB porque os pre
ços que os produtores vêm obtendo no mareado es
tão abaiXO do preço m1nuno fiXado pelo Governo e 
também pela •nsuliclãnciB na rede de armazenageiT 
daquela 1ag1ão, que Impede a estocagem do produto 
em condiÇ6es laVOláwiB. Além disso, os produtores 
se acham descapdaiiZados e necessdam wnder ur· 
gentemsnte a sua produção 

Entendo, Sr. Presidente, que essa mecltda seJ8 
absolutamente necesséna no presente momento, a 
lm de que garanta urna ITIBIS JUsta remuneração 
pare os produtores, dando-lhes melhores condiÇÕes 
de superar os alados da grave cnse 11nance1ra que 
os abnge, bem como a toda a região norte do Mato 
Grosso 

Mudo obngado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra, por VInte m1nutos, ao Sr Senador Leo
nel PaiVa. 

O SR. LEONEL PAIVA (PFL-DF. Pronunc1a o 
segu1nte diSCUrso. Sem I'IIYisão do orador.) - Sr 
Presidente, s.-a. e Srs. Senadores, trazem-me a 
este bibuna alguns assuntos da mBIS alia lmportAn
CIB e ralevânca O pnme1ro acabou de ser tratado 
pelo em1nente Senador Jonas P1nhe1ro, o aniVBrsáno 
daEmbrapa. 

Nio WJO muitos rno1n1os para comemorações. 
poiS o momento ex1ge reflexão de Ioda a SOCII!dade 
ruraliSta bras11eira e pni1Cipalmsnte do Governo, 
maiS nllldamente a1nda do M1niSiéno da AgncuRura 
A Embrapa, urna das mstduiÇÕes maiS uteiS ao País, 
está sucateada FaRa wlba, laR& ele motiVação. A 
érea da genetiCB •nclusiVB, de estudo das plantas 
bras1le1ras para a produção de sementes de aníss•· 
ma qualidade, está se acabando por falte de recur· 
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sos. Os quadros da Errorapa representam a 1111811· 
génc1a brasileira do sator. E. com mudO pesar, per
cebo esvaor-se urna grande Idéia e urna grancla em
p_. de supoote à agncullura braalle1ra. 

De qualquer fonna. me-.! as horrwlagens 
- nio a festa - toclo8 os tunclonérlos da Embrapa. 

doa téc:nocoa de nllral m6clio aos clai -· do p-t
dente e d1ratores aos homens de C1Uf110 Transmito 
a nunha solodanedade à ~ a sollcdo ao Go
verno Faclaral que olhe oom carinho para a Embra· 
pa, clesltnanclo-lhe mais verbas. 

Sr PIIISodente, Stls. e Sra. Senadores, esiMt 
ontem na CAmara Dostntal de Brasllla. para parbelpar 
de JUSta homenagem a daos IIOV08 clllacllos honolá· 
nos da mmha Cidade, o Conselhallo a ax-P188111enta 
do Tribunal da Contas do Distrito Facleral, Dr. Fracle
nco Augusto Bastos, a o empres6no Wagner Canha
do Azevedo. Easas duas 1mportan1es fogui8S racebe
ram o titulo da nQedio honoláno de BrasDa. o que 
faço quastio de registrar em r.- Anms. 

Um taiCBtro assunto é o futuro do Pais, pnnc~
palmente no que se lllfera à quaslão do emprego. 

Sr. P,.odanla, Stls. a Sra. Senadoras, ....,. 
mos a lnlnSfol"rTIIIQiies profundas na socoaclade c:on
tampolàM&. que clario, certarnenta, uma nova let
ção ao mundo do aéculo XXI. Diffcil é ....,..,. em 
IOda a sua domensão o IIQIIdicedo dessas mudan· 
ças. que têm por base um 1mp-oonanta daaanvoi
VImanto tacnológoco e o lllllraltamanto das .aaç i;aa 
entra povos. aco~oomoas a culturas, no fen6meno co
nhecido como globalização. 

Uma coosa. no -nto. podemos ter por certa: 
a mportãncoa da aclucaçio para lodos os povos a 
peisaa va1 tomar-tiB ainda 111810r. Mui do que nunca. 
as SOCiaclades pracisam IIMISbr na melhona do nível 
aclucacoonal de Ioda a sua população para aulia1tar 
os claaafoos da um mundo cada vez maos ~. 
dlnlmco a cornpellllvo. Os empoagoa a lllnlflls ma· 
nuaos e rapebbiiBB llllfAo se tomando, aos po~ocoa, 
obsoletos, davJCio aos procusos de automaçAo aro
botlzação. As ampl'asas nacaasllam de trabalhaclo
ras capazes de se adaptar a novas tecnologias a de 
ter oniCIIIbva propna. propondo para tardO novas so
luç6es para os IIOV08 problemas. 

A socoadada bi8Soleita depara-se com sénas 
disfunções no sator aciUCBCIOn81 a não pa18C8 ter 
despertado da todo para a fundamental a creacente 
ra1evâncoa da questão lnOmeros outros pa1saa. mes
mo ma1s pobres que o BIBBII, vêm 1n-do de' 
modo CDriSIS!anta e conbnuado na educação, obtan· 
do, aas1m, rasultaclos sogndicabVOI. 

A aacolanclade médoa dos b18811aros corras
ponde a tão-somanta 4 anos. o que é inadmissível 
Pala noasoa VIZinhos argamnos, a rnécia é da 8,7 
anos da 8Sido Os bgras a•1éflcoe aprasan111m uma 
rn6clla de 11 anos da eacolanclade, enquaniD, nos 
IJÚI8II do Pnn181ro Mundo, ela fica entn1 12 e 16 
anos. Em uma 1181a de 120 palllll8, o •••ma acluca
cional do Brasil foi cfas&lficedo pelo Banco Mundial 
no 74"1ugar. É um absuldo. 

Temos llllllillbdo, não obstante, a alguns avart
çoa axpraasiVOS no sator educacional. A taxa da 
nlo-allababzacl na população com 1111111 de 15 
anos caou de 20%, em 1991, para 14,5'11.. em 1996, 
de acoldo com a PesquBa NIICIOrllll por Amostra de 
Donw:llos. É um pen:entual amda muito alto, mas 
pelo menos ~ camonhanclo para enaclocar o 
anallabebsmo no Pais. 

A campanha para pc)r toda cnança na escola 
rapra nntou um Importante pasao para a urwersalt
zaçlo elabva e obngatóna do ensino fundamanlal, 
tal como doap6e a Constituoçio. T-e -n
ta e - moi cnanças de 7 a 14 anos, que não esta· 
vam eaiUdando, foram matnculadas no onlao clesla 
ano, superando as expec:talhaa. De aocldo com o 
MEC. - pnasentamanta um milhlo e meio da 
cnanças - faixa aténa fora da eecola - menos 
de 5'11. da populaçio total. É praciso, a partir de ago
ra. nio só nos aproxwna...- 1111118 ela .,_de 100% 
das cnanças matnculadas, como tarnb6m garanbr 
que elas permaneçam na eacola ao longo do ano, 
..,....,..nao um elebvo rendl.....-o a.lOiar- o que 
rapn~~~enta, sem dllvlcla, um daaaloo ameia I'IIIIIOr. 

Ao .._mo tampo em que permanece priori
zando o aano tunclama~. o Governo Federal pro
piiiHe, nata ano, a conceniiBr esforços para aper
feiçoar e expandir o eiiSino rn6doo e tá:nco. Tam
l*n aqu1 Já con1amos com alguns dedoa anmado-= o número da II"Birfculas no erano médiO au
!Mrlblu 28% em apenas 3 anos: de 5 mill6es de 
malrfculas em 1994 passou a 6,4 n~ no ano 
p-am. 

O enaono da aegundo grau e o_.., protiaaOO.: 
naiDnta, ..-no que llll1da atendam à menor parta 
da população biBSIIelra. sio de 1mporllncoa crucial 
para o Pala. Além de ser 1fi1X&ICIIICII\ral !azar currt
pnr a ciJsposlçAo constiiUCIOnal aoble a progressMI 
urwersalozação do ensono médio gratullo (ali. 206. 
IIICIBO 11}, é necessáno rapensarmos sua natureza e 
seus CJb!ebvos. 

As empresas que podam contratar os J0V8r1S 
formados no aegunao grau pi nio p.-am da aspa
coai nu em funções e tarefas que sio rapidamente 
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claBaltadas pelo avanço tecnológiCO. Por essa ra· 
zlo, urna sólida formaçiio geral e o desenvolvimento 
da capeCidade de aprender a aprender são maiS do 
que nunca neoassénos. 

Devemos, por outro lado, crt1C81" o quadro 
aluai, no qual o enaino médio é VISto pnontenamente 
como um meio de acesso ao curso superior. Sab&
rnos que um grande nOmero de profissionaiS forma· 
dce ,_ umveraldadaa, em cursoa de alto custo para 
o Estado ou para o seu próprio bolso, vão trabalhar 
em urna 6raa comp1etamen1e disbnte da da sua for
mação e espeaalização. Não é por acaso que ob
servamos uma craacenla valonzação do ena1no mé
dio e técniCO em todo o mundo. A procura pelos cur
- prafisslonaiiZIU1!eB nos Estados Unidos vem au
menlando signlfiC8bvamente, conforme podemos -r em rnaténa do Comtlo BI'IIZil._ da 12 de 
~ro de 1997. Na Alemanha, o chamado soate
rna dual de ens1no, pelo qual o aluno dNide o seu 
lllmpo entre ativldades na escola e na&.empresas 
onde -s!JB, tam apresenlado BJCC8Ientes -ulta
dce. 

Urna pesqu- raalizada am 1996 pelo lnstdUio 
Ya Popull ap.--ntou uma estatlslica até cartc 
porto suiJ)t8llndenla: para 90% dos bnlsile1ros, as 
eMICIIas davwn adotar cursos prol•ssoonalizanlss a 
partir da qulrlla séna do pnma•ro grau. Uma quase 
UMnmldade que, de falo, surpreende, se conside
rarmos a tradçlo brasileira de ver o ansino méd10 
como 11"80 corredor para a unNBI"Sidade, mas bas
tanlll explicével quando levamos em conte a c-
canta praaa lp"'Çãn com a dificuldade de obtelção de 
anpego daqueles que decxam os bancos escolaras. 

Sr. P-ldente. s .... e Srs. Sanadores, pode
rnos conclur de tudo isso que é nBCBSI':ino, sun. 
pnlpiUIII" ~ .rudantas para o mundo do traba
llo a dannu•r o hialo que separa as escolas de se
gundo grau da reabdade proflssiOriBI. Mas é pr&ciSO 
fut-lo de uma forma alicaz a aberta, modema a fla
xlval. 

Urna 1mportanta 1niCIBbVII nesse aenbdo foi o 
lançamanlo, pelo Governo Federal, do Programa de 
e-nslo da Edncaçlo ProfissiOnal, Proep, ocomdo 
no dia 23 de março passedo. O programa, lflllllluldo 
pelo Ministério da Educação a do Desporto, MEC , 
juntamante com o Mneléno do Trabalho, tam por 
objabvo a rafoma da aducação profisslorJBI, basean
do-se em novos c:oncados, como a flexiboiiZaçlo cur
ncular e e edequaçlo às demandas do marcado de 
trabelho e às -gêncJBS da modema tecnologJB. 

O rnon1anta da recursos desbnados ao Proep é 
de US$600 milhões, sendo matada provananta do 

Banco lnteramencano de Desenvolvimento a a OUIJa 
metade corraspondendo a recursos do MEC e do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador. Os recursos se
rao aplicados na •mplel118r1lal;lo ou nsadequação de 
duzentos Centros de Educação Proflseional, dNid~ 
dce entre as esferas federal e estadual, a o aagmen. 
to comundáno, bem como na Cllp8CIIação dos -
pectivos pofessorw. Pratande-sa, aesirn, llbl'lglr a 
mela de duzentas e CJiftl8l1la mil vagas nos CUIBOS 
técniCOS, com padriiee mlnmos de 8»gências dalin~ 
dce, contra as alUais oem md vagas das eeco1as téc
nicas fader&lS; e de sascentos mil concluintas de 
CUISOS básiCOS, contando-se com e partiCipação tun
damantal e o padrão de qualidade do Sistema S (Sa
nac, Sanai, Sanar, Sena! e Ses!). Ouba das matas é 
que pelo menos 70% dos dlplomadce em cursos téc
niCOS SB!Bm efe!Narnente aproveitados pelo merca
do de trabalho. 

S.-s. e Sra. Sanadores, como rassattou o Pre
sidente Femarldo Henliqua Cardoso no lançamento 
do programa, o maJS dilicll para ~manter as 1101u-
9iiea não é a falta de dmhelro, pois o dlnhe110 é obb
do quando há um objalivo clero e definido a e cepa
cidade de ganHICIBI". É calto que, mais do que nun
ce, a Uf!Mirsa~mção a a qualidade da edl.'cação. -
'OC'adas à formeção de uma cullura tacnol6glca. ~ 
vem ser obJIIINOB pnorilános para o Govamo e ::ara 
toda e SOCiadade. Saudamos, portanto, eesa 1"81e
vanta mie-. que VIrá melhorar o ens1no proflr.sJO
nallzanta a cnar opç6es da emprego para a nossa 
população, lljudando a inaenr o BraSil na nova e ~ 
safJBnte raelidade de babalho que se dasccxlina no 
nosso futuro piÕXimo. 

Muito obngado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Concedo 

a palavra ao Sal IBdor Francalino ~ra. (Pause.) 
CoiiCado a paleviã ao Sanador Padro Simon. 

(Pausa.) 
Por cassAo do Sanador Gulhanne Palmeira, 

"'COI"""ICado-. a palavra ao Sal ador o,atma Falclo. S. 
ex- dispõe de vinte nmutos.. 

O SR. DJAUIA FALCAO (PMDB-AL P~ 
ca o aagwnta discurso. Sam nwiBio do cndor.) -
Sr. Pnlaidanta, S.... e Sra. ~. IdentifiCO um 
toque de sunaallsrno noe discuiBOB e nas anMsaa 
que se fazam, raste ~. a raapaito da aece 
que novamente assole o Nordaata deste Pais. 

A grande esbegem, que Já perdura por cen:a 
da dez niBSBS. abnglndo os nove Estadce da Ragiio 
Noldesle do B-.1. tam sido moiNO de pronui"ICIB
mentos fados da tnbuna do Sanado Federal, da CA
rnara dce Deputados e das Assanblélas laglsleb-
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va&. e de um e.,. e ferio na41coáno da mp.,.... 
tw.1an. Mas de todas - manlfaslaçliaa, espe
aelnaD de toda a cobertura que a ~ wnn 
dando * aluai seca que assola o NoRiasle, a ma
gem que ,.. me chocou - e, lanho certaza, gerou 
um -.11n1en10 de mdignação na NaçAo brasdelra -
101 aquela exiblclll palo .lclrMI Na I .. de AMII 
Glabo, no lllbmo BébMID: ume lamlla da 1101da1111o 
no. que habita o lerlll-érido da l8gllo colhia pelnB8 
para !azar um g....to e ae ahmenlar. 

A palma, Sr. Pnlaidenle. 6 o llllnwOO que se 
d6 ao gado, aotntudo na aUIIêncle da chuvas, dado 
o ano teor hidi"I:O que cont6m. A magem 8XIbldll 
pela AMII Globo gerou em mm um aenlwi6ido de 
wrgonhe por ser ~~raa•a 10 e, ao meamo tempo, ura 
untimeroto da CHgUiho por ser IIOideallno, pcxque, 
Wl d-ido como Wl•'lliço - da Ciência própna, dil 
VIVincia, nio apenea do que colhi no. IMOB e na 1-
lendura - a nanha regiiD e - lei lllmei 10 118CU._ 
que 6 a -. poaao wrtllcar que a .,....ha gania an
de Iam .-s de IIIIIOiclsmo e, por que n1o dizer, 
de esperança dianle de quadro tao danleeco corno o 
que se verillca hoJe IIBqUIIIa regilo do noeeo Pais. 

A seca que se abala hoJe eobre o Nonlelllll, 
segurido a op1niio abal2ada da eab idioaos do fenO. 
mano, só 6 cornparúel ilquela de 1 ffT7 - de CWIID e 
vinle e um ano. atrú, pollllliiD -, que levou o 111'118-
rador Pedro 11 a poapor empeuhar parte das J6ias de 
Coroa para mnorar o aoln"**' do povo nDidaelwiO. 
E, naquela época, Sr. Plasldanle, o contmgenta hu· 
mano era •lll"llil:alivaJMnbl menor do que no. dias 
-· Elllma--e a mp- fazesaa .... ,.....,. 
IDdo8 08 cia8- que slo cen:a de 10 ml16e8 de bra-
alaroe - homei •· mulhetes e JCM1ft8 deelll Pais -
que 11m a - vida ••~wJa pela fome em dacor
rtncoa do Non:lella. E quando aqui ~ por 
politicas delinlbvaa para uma 1101uç1o ~ 
d8888 problema SOCIBI, era como se aqui eatiw 6n• 
mos pediiido SOCCiml ao Govemo para, em llibl"''ljl&je 
,..,.....; as, salvar 10da a popilaçio de c:iclede da 
Slo Paulo, salvar~ o dobro da popiUiaçlo da 01-
~ do Rio de J-; salvar a eoms das popula
çilea do Uruguaa e da Bollvia ou salvar todo o conlln
gna humano que hablla PortugaL Só por- de
dos~. Sr. Pnlllldenle, poda V. Ex", e IIP" 
damas ~- e os Sra. Senadclras, aquilatar a~ 
d8888 problema que, tnexpliCIMIIrnenta, nlo se en
conlrou 8illda com uma wntac1e pollbca fillll8 do Go
-edaset-

A seca volla da ~ra -*~ora. E, 111B18 
uma vu - e 1111111 devo ~ que compcn"lo o 
riilcleo de sustentaçio perlalnenar do P•esideo11e de 

Repllblica ..- casa - o Governo Federal lava ao 
Nordeste mgslhas, SO~iÇÕes palia- por matO da 
ct.blbuçio de cestas básocas da alimeul08 e da 
abertura de ""'- da trabalho. 

Onlam. .--te plenéno. 01M do SCiiiBdor l\ley 
~na, que MP' a unta a Peralba. a cleclaraçiio 
da que o GCMimador ctesse Ellllldo teria hljjiilbado 
nu fnlniiiB de babalho um teiÇO, cem n trabalha
dorse, dos lieHniOS mi nordestinos psJIIIbanos que 
paM8III fome. e que também tena clesbnado um sa-
16no da R$50,0Cllmls para cada um da8ses trabalha· 
dores. 

Sr. Presadente, se 6 verdade, e -manta o 6, 
que o saléno mln~mo brasileiro 6 um sal6rio da tome. 
que nlo dá - al8iider ils niiCIISsidadas bésocae 
sequer de uma pessoa quaroto .,.. da uma lamltia, 
mullo menos se poda aplaudir o gesto de um gover
nador que manda pegar um letÇO do PI80 I'IIICIOI18I 
da sel6no a um trabalhador •nscnto nas frentes da 
enagêuaa do Ellllldo da Paralbs. 

Nlo estou aqui fazendo uma crlbca ao Gover
nador José Maranhão. Sei que o Ellllldo 6 pobre e 
que • suas finanças estão c:ombelidas, e ll8i que S. 
Ex" faz o que 6 poselvel para • .-.-ma, matar 
a fome dos seus irmios paraibanOS. Mas o GcMirno 
Fedaral, Sr. Presidente, ~ decidiu pela dla
trlbwçio de caatas bésicas - o que nio 6 uma solu
çlio - e pela abertura da lreniiiB de trabalho. Essas 
soiUQÕ88 psiiBIIvas e passage118S apenas C1V11BriiD 
que um ma10r rúmero de homer., mulheres e cnan
ças morram por IIWIIÇio ou por seda. no Noidesla. 

OIM também, Sr. PRISidenla, um dlicunlo 11118-
ligenle da V. Ex", Senador Geraldo Melo, que mostJa 
o seu taleniD da analiSta do quadro 8Wii6moco do 
Pala. COI iCOido ptenarnente com • c IJI! •açli? de V. 
Ex": nio 6 poealvel em um pais de Wi idipile5 tao 
dl8paoes corno o Brasil. de des9........, tio _.. 
tomas. leelmatas se reunnm 1114 ' amada peM 
dllr uma politica 8WI i6rrw úr.a para todo o Pala. 
Muita. - o que - para o Eatlldo da SID 
Paulo nio poda ser aplndo il ..tidede do Eslado 
do Plaul, Mm il do Estado da AlagaM ou da Sllrgõ. 
pa, po. slo realidadaii~ ..... -

Eu llfiCIII8II ma permibna WIIIPieoi•il&l O seu 
~ e, nesaa compleoi..-laçlo, delirar uma 
pa~ideraplo a V. Ex": para que 88IUda a fl cttUid• 
da da, no. seus próximos pronu~. Sena
dor Geraldo Melo. sustantar a tese da politicas regiO
n.s; rebrar das polltlca8 governarnan.e o car6ler 
glabai1Z81118 em tannoe de BIIIM e adaplé-tae k _.,ades l'1lgiOII8I8 do .._ Pais. CoiiCOido ptena.. 
menra com v. Ex" a - que aprofunderé 8illda rMiB 
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· - debate, porque ele é salutar e aJudara a encon
nr a riçio para o dlfiCII quadro econõmiCO e so
cai do 110880 Pais. 

Sr. Plaldente, a solução del•miiVa para o pro
blema da aeca, .para a errad'IC&ção desse flagelo so
cllll que ae abala eobnl a raglão nordesbna, é sm
pa a tem um nome: água. Sm, o problema da seca 
do aanl-éndo nordestino depende exclusiVIliiH!nte 
da ligue. 

Dllnllo do seu pensamento de que não se deve 
globalizar pollllcas para raalldades dlferanlaS do 
110880 Pala, devo diZer que mesmo o nosso Noldes
te - a V. Ex" é de lá - também tem as suas pecul18n
dades, es suas dlaranças. Nlo se pode apliCar o 
IMSmo tndamaniO para a ragiio da praiB, a 18glio 
da mata a a ragilo do sarno-árido, porque são raalo
dades dn-ntes. No saml-ándo especificamente, a 
ri IÇAo - rapito -chama-se água. 

Sr. P1881danta, o que 1nd1CB que, até hoJe, se 
lllnha laiiD algo para tomar essa solução efetiVB? 

E8llo ai os téCIIICOS apontando nesse senbdo Re
COido-me de que, há cen:a de 50 anos, nos anos 50, 
um Bllgllo'lairo aJagoano chamado Uzanel de Melo 
Mala. depois de 8ICIIUSbVo estudo, submeteu à con
aidaraçlo de p&Jflnanlaras e 1nst11UIÇães cl8ntihcas 
deat8 Pala um projeto de 1mgação do Non:laste que 
CCII •11111• na irafflgaçio ... 

O Ir. D)alma Baaaa (PFL-BA)- Pernute-me V. 
Ex" um aperte? 

O SR. D.IAI MA FALClo(PMDB-AL) - Ouço, 
com llllllo prezar, o aparte de V. Ex", nobre Senador 
Djalma. a-a. 

O Ir. DjaiiM a- (PFL-BA) - Nobre Sena
dor Djalma Falclio, é passivei até que, a essa aftura, 
o "*' aparte nlo seja tAo oportuno. Mas goatana de 
llllllenlar a V. Ex" - e me desculpe se não interpretei 
bem as auaa palavnl - de que a ac;1o do Governo 
Fadlnl - vamos partiCUlarizar - 111r11ta-se à distrtbul
çao da Clllllaa. Ela é necessána, Indispensável, e há 
da VIr lmedia!amanta, como obra emergenc:llll, ur
ganfll. Todavia, nio quer dizer que o Governo Fede
lili - limite ~ à dislribuiÇAo da castas: haverá 
da ter unw. II8QIIIIda etapa, para a constniÇão de 
olns, o que, por IIYII vez, YBI paaslbiltar as frentes 
da babalho, que, como v. Ex" sabe, são usadas há 
taniD 1ar1110. na que, na ven:lade, não resolvam. 
Contudo, além clallae tlllbalho irnaciato de diBiribul-
91111 de castas a de ci'IIIÇAo de fren!e& de babalho, 
dll\l- nos unr - e creiO que conto com a colabO
fiiÇAo da V. Ex" a da todos os nordesbnos - para 
nio deixar que para ai o esforço doa governos, por
que depola vwn a chuva, e eaquacem a IIBCB, a 

tome, a miSI!na e toaa sorte de necessidades Alem 
desse trabalho emergenc1al de vanos governadores. 
como, por exemplo. o da Bah1a Cesar Borqes que 
fez uma parcena com o Banco do Non:les•e e esta 
realizando diVBrsas obras. entre abertura de poços, 
banagens e outras para abnr !rentes de trabalho a 
essa gente, perrnrt1ndo-lheS ter um salano para mi
norar o sofnmento, porque curar não é poss1vel. A 
nossa Klél&, a nossa ação, o nosso trabalho e no 
sentido de tomar a obra contra a seca um trabalho 
permanente. Ora, atente V Ex" para a nossa Situa
ção. por exemplo, a agua do São Franc1sco não re
solvena o problema não sena uma solução. uma hi
pótese? Depo1s, atente para a Clrcunstãncl8 de que 
as obras que estão sendo anunciadas - ha vanos 
pro]etos excelentes - não demandam recursos que o 
Pa1s não possa atenaer Não se pode d1zer que não 
se conhece o domm1o da seca, a salvação do Nor
deste, que ele V8IO de agora. Vem de mwto tempo e 
ocorreu, lambem, em outros pa1ses, e a solução 101 
encontrada Dessa maneira, e poss1vel que essa pn
melra prov1dénc18 que o Governo vem adotando da 
diStribuiÇão de cestas, não mereça de V. Ex< o 
aplauso, mas e o pnme1ro passo para um segundo, 
um terce1ro, um quarto, etc V Ex" pode contar, por· 
tanto, com a nossa colaboração no senbdo de cla· 
rnannos, InSIStirmos e reclamarmos dessa s1tuação 
que, na ven:lade, não engrandece este grande Pa1s, 
que é o Brasil 

O SR. DJALMA FALCÃO (PMDB-AL) - Agra
deço a Intervenção de V. Ex", Incorporando-a, com 
murta honra, ao meu pronunciamento. Em resposta. 
devo lhe d1zer que não condeno a ação do Governo 
Fedentl em desbnar o m1110r numero de cestas basl· 
cas e a abertura de frentes de trabalho no Nordeste. 
Até aplaudo essa dec1são do Governo do Presidente 
Fernando Hennque Cardoso CoRSidero, 1nclus1ve, 
que ela esta demorando a ser elet1vada. OuVI, on
tem, pela 1mpransa, a not1aa de que a1nda demora
na 15 ou 20 d1as para que essas provldênci8S tos
sem elebvadas no Non:leste. Sem duv1da alguma, 
são da Rllllor vali&, mas têm carater de emergêllCia · 

O meu pronu11C18111ento centra-5e no senbdo 
de urna advertêllCia, para que, nos prox1mos anos, 
de 1999 e 2000, não entremos no Terce1ro M1lên1o 
arnda com essas soluções de caráter meramente pa
liatiVo A a1uda que, neste Instante o Governo Fede
ral está dando ao Non:leste deve ser enaftec1da por 
todos nós Tenho murta confiança em que neste 
momento, não somente essa aJuda possa salvar VI· 
das, talvez milhões de vidas de 1rrnãos nossos, nor
destinos, mas lambem trazer uma esperança um 
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téc{nco da melhor qualmcação profoss10nal. moral. 
polibca, corno a do Dr. SérgK> Moreora, ex-Presidente 
da Chesl, ex-Secretáno-ExecutJvo de um Monosteno 
Federal, está sendo desognado para dorigor a Supe
nnteudét ICIB do Desenvolvimento do Nonleste. 

Tenho a certeza de qua o Dr. Sélgto Morerra, 
pelo cor-olleC11nento que tem da realidade da l'108Sa 
reg1ão, pelo -.. espínto publico e sobretudo pelo 
seu talento, pela sua capacidade de trabalho, há de 
nio somente presidir a apliCação dessas poloticas de 
emergência, edolar essas providências de ernergãn
CIIl, mas, sobteludo, meditar e ao llrllll, quem sebe, 
sugenr ao Govemo Federal um estudo completo a 
respeito desaa realidade, conter11lfando soluções 
def1nibves para o problema do Nordeste 

Sr. Presodente, eu d1z1a que a solução do Nor
deste é Simples. Pode alé parecer que estou aquo di· 
zando alguma coiSB sem sentido, mas a solução do 
problema do semHÍndo nordestino é Slmptea: cha
rna-ee água. Não dogo isso, rspoto, porque 11 nos lo
VJOS dos láci'IICOS, porque !UI Informado por outras 
pessoas dogo ISSO, Sr"s. e Srs Senadores, porque 
conheço e VIVI essa rsalldade, sou produto do Nor
deste adusto, sou um produto da caa11nga nordestl· 
na. Nasa numa pequena cldads do Nordeste VIVo ~ 
alá cerca de doze anos e depoos sao para estudai 
nos colégios e na uiiMHSidade; mas, nas fénas de 
,unho e fim de ano, sempn1 voltava ao meu tonão, 
ao meu mato 

Lembro-me, Sr Presidente, de que chegava à 
minha terra e encontrava o -.. solo rachado. estum· 
cedo; não se VIB um vsrde na paiSagem deaolada do 
sertão, a nio ser a pnsaença aquo e alo da palme, do 
JUIIZIIIIO, apenas dando sombra ao sertaneJO- Eu 
chegava e VIB o gado dwmedo, as plantações mor
nsndo; VI& na face esqué11da dos sertaneJOS a dor 
que a saca provoca. Mas bastava uma chuva, duas 
ou três chuvas para se constatar um m1lagre, a força 
teiWJca do Nordasta. 

O Sr. F__,.lno PereinJ (PFL-MG) - V Ex' 
me COI K>Sde um aparte, nobre Senador"> 

O SR. DJALIIA FALCÃO (PMOB-AL) - Com 
multo prazer, nobre Sanador Francel1no P8f81ra 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O tem
po do orador está esgotado 

O SR. DJALIIA FALCÃO (PMOB-AL) - S•. 
Presidente, lar!W11o nio poder ouv1r a palavra do 
Senador Francel1no Pare1ra, porque certamente seu 
aparte mUlto contnbuma. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Mesa 
apenas Informa a V Ex' que o tempo está esgotado. 

mas evodentemente não está querendo 1mped1r que 
haJa a contnbuoção do Sanador Francelmo Pereora. 

O SR. DJALMA FALCAO (PMDB-AL)- Ouço V. 
Ex', com mudo~. Sanador Franosllno P-. 

O Sr. Fra.-lino Pereira (PFL-MG) - Meu 
caro Senador, antes de maiS nada, um abraço frater· 
nal e cannhoso pelo nosso reeucoubo.l!: uma homa 
mudo grande recebê-lo aqu1, no Sanado, para ocu
par a cade1ra do Senador Renan Calhelros. O teste
munho de V. Ex' é autênbco e reftele fundanadal
mante as angusbas do NoRieste brasileiro. Agore, 
para ser rápido, quero transrmbr a V Ex" que, no 
norte de Monas Geraos. há uma regoio que esllll 111-

clulda, corno sebe o nobre Senador. na ánaa da Su· 
dane, uma reg1ão superior às éreas do Estado de 
Pernambuco e Alagoas reunidas Entre - rnuni
CiPK>S mmeiiOS, temos 84 municíPK>S que asilo 
abrangidos pelo semo-ándo. e a sduação de saca al1 
é deaesperadora. Pode para»r estranho que um 
homem de Monas wnha dar um -..unho sobre o 
problema da seca no norte de M1nas Ga1'818. Mas 
esse testemunho é verdadeiro, porque parte de um 
Cldadlo que nasceu na terra distante do Nordaate 
brasole1ro e tez de M1nas a sua terra, a sue vida e 
seu prqeto políooo e famdl8r Quero dar o meu tes
temunho de que - cidades do norte de MiriM 
Ge1818 estão paasando por uma siluaçlo de extrema 
penúria. Há, Inclusive, ca~ c:anegando 
6gua para algumas codedes. Já estamos mantendo 
c:onteto com o Monlslro do Planejamento, Paulo Pai
va, no sentodo de que e solução que for dada para o 
Nordeste conrempje também a área rnmara da Su· 
dane Mudo obngado a V. Ex'. 

O SR. DJAL.MA FALCÃO (PMDB-AL) - Sena· 
dor Francelmo Pe181ra. agradeço o seu aparte, bam 
como as palavras cannhosas com que me dlsbngUILI. 

Recordo também a nossa presença na Clmera 
doe Deputados, sobretudo quando, Cllrla feita, ,_ 
Idos de 1988, votemos a rncUI6o da regolo de aa... 
re•ro Grarlde no Polfgono das s-s. Eaa foi uma 
betelha memorável. Hoje, - região do seu Estado 
faz parte das dec1116es políbcas que clft8m ser ade). 
\adas a rsspetto do problema da eaca, polqU8 é t6o 
casbgada e tão abnglda quanto os -... Estadoa 
da reglio nordestina. 

Sr. PreSidente, senil esse rndagre da força do 
solo nordestino. que está eslomcado, aan qumqu. 
vegetação Seus rebanhos toram dizimados. e nio 
se fala sequer em produção agrícola. Mas be8ls que 
hapl a menor pniCipl!aÇio pluvJométrfc:a pare que 
hapl o testemunho da torça do solo nonlestrno, do 
que se chama de "fon;a telúnca do Nordeste". 
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• Sr. Pres1denle, lnSCI'eYI·me para falar hOJe ape
nas para lnsar doiS pontos fundamentaiS. Em pnme~ 
ro lugar, gostana de ped1r ao Govemo Federal, aos 
Governos EstaduaiS e à alde brasileira que pensem 
no Nordeste, no sem1-ándo nordeatJno, de mane1ra 
dderente e que viabliiZIHII soluções para aquela Re
gião mediante a rnigação. Da mesma forma como se 
ag1u nos Estados Unidos e em Israel, deve ser dado 
esse tralallam ao NaniB&te por 111810 da 1mgaçio, 
com a 1nte~lg&Ção das baCias dos nos Sio FIBIICIS· 
co e Pamalba e também com a construção de poços 
arteSiano&, que funciOnarão como vasos capilares, 
para complementar- SIStema. 

Sr. Presoclente, o outro motiVO que me trouxe ll 
tnbuna nesta tarde é o requenmento que encarmnhe1 
à Mesa pedindo a constituiÇão de uma ComiSSão 
Externa do Senado Federal para acompanhar os da· 
nos que a seca vem causando ao Nordeste, para 
que depois possam ser ofereadas as suas conclusõ
es a esta Casa. 

Sr. PIIISidente, agradeCendo a tolerância de V 
Ex', quero dizer que, se houver vontade polibca do 
Govemo, se os ~ do povo quiB8rem 
reamente enconli&i uma solução duradoura e delin~ 
IIVB para o Nordesla, 86 haverá um camnho a -
guir: a ""'J8Çio das tanas do se~n~-ándo nordesbno 
Quando ISSO 8COi llecer, os brasileiros saberão que o 
Nordeste deiXBrã de ser um problema para. o nosso 
País e se transformarã numa solução, porque, sem 
sombra de dÜVIdB. 1rã consblll1r-se num celetro de 
homens, de sl1mentos e de Idéias. 

Muito obngado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do 8 palavra ao Senador Francal1no. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Pras~ 

dênaa prorroga por 15 mnuiOS a Hora do Expedien
te para podennos OOMr uma comunicação Inadiável 
que tn1s Sra. Senadoras desejam fazer a es1a Casa. 

Concedo a pslaVIB, por cinco mii"AAIDs, para 
esaa flllalldade, ao Senador Hugo Napoleão. 

O SR. HUGO NAPOI...EAo (PFL-PI. Para uma 
comuniCaÇão inadiável) - Sr. Prasdente, Sr"s. e SJS. 
Senadoras, agradecendo a delarênaa da Mesa. eu 
gostsns de abordar hoje um tema comum a todos 
n6s e à nossa região, 8 Reglio Nordeste. 

Hd. alguns ~. bWI oportunidade de, desla 
tnbuna do Senado Federal, salientar que, após en
tendimento com aa autondades rnetaorológiCIIS, van
fiquei a graVIdade do afello do fenómeno El Nliio so
bre toda a nossa região. Aliás, o assunto é de tame· 
nha Importância que, nos Estados Unidos, os alados 
dessa devastadora e acl6pJca annação dos oceanos 

vêm sendo abOrdados pelo canal espeaal W..... 
Chllnnel, o canal do tempo, de uma maneira cons
tante. 

Gostana de sall&lllar que o nosso Nonfeste 
VMI 111818 um momento de calamidade. A cruel asila· 
gem alimenta filas doo m11h6es de famntos. A tans1o 
SOCial crasca. Os saques ameaçam as clcladaa A 
dor a a angústia repousam na face das a aparada de 
dez mlhões de flagelados. 

Devo dJZer que a Conab deverá dlstrllu1r 799 
m1l Ceslas básiCBB aos 1.209 mun!Cip!OS alingldos 
pala seca. programa que eXIgirá um espaço de qum
za a VInte di&S Mas, em havendo dez rnilhiles de lia· 
galados, por ora os recursos fedei&IS s6 atendam a 
c1nco mlhões. 

No meu Estado, o PIBuí, a situação é mais 
aterradora. D1ng1-me ao Min1atro do Meta Ambienta, 
Gustavo Krausa, ao DNOCS a à Defesa CIVI, 8XIgin
do que tossem adotadas pi'OIIIdênclas urgentes que 
pudessem nadUZJr o lfl1llláo da sstiagem soln ss 
poputaçõaa do sem1-1irido nordasbno. Também li'M 
oportunidade - fiz referência &qUI - efeitos do Ef 
Nliio ·, nio apenas pele Imprensa do meu Estado, 
como também pela 11npnansa naaonal, de esc._ 
artigos sobre- lamentável tema. 

"O PIIWí esté com um PIBfUIZO confirmado ne 
área agrlcola da ordem de 470 rnlh6es", diz o JOf11lll 
.... o Norte Mais: dos 221 munJCipoos p!llll-. 
178 estão em Situação de calamidade, segundo o 
JOll1lll O Dia. A queda na produçãO agrlcola 6 de 
74,39%. A situação &XJge urgêi"'CCL Levas de flag ala 
dos avançam sobre aa adades. O cima de lariBio 
se espalha, poos a fome e a angústia nlo permllam 
po~llleração. É lamentéval a peiSISiênaa da seca 
nas regiCies do Nordeste brasileiro. É desumana e 
mais aterradora a1nda a postura malllquelsta de cer
taa autoridades que se c:o1q10rtam como argaz-
~ da I1'IBélia. da angústia doa.._. 
tas e, util~mndo-sa da rnéqulllll a do dinheiro p!lbli
cos, transfonnam uma tragédia humana em baleio 
allliiOral. 

O ~ Federal tem o dever da alllnder aa 
flagelados da seca do Plaul. Neste 1'110111111110, em ca
nllsr amergeiiCial, dewi81MBJ' racu..- financeinls e 
rnsd8rials que possam supnr as n.-aslllldadr doa 
p!lllllenses lliiSidentes ..- 178 munclpiaa allllgt
dos pela seca. 

A médiO prazo, as eutondades govemamentala 
fedei&IS e estaduu do Nordesla dawam se cfebiUÇar 
na elaboração de um programa que possa erradicar 
as conseqüências de futuras secas. 
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E bom lembrar que o nosso Colega. hOJ8 M•nos-
110 da P-d!ICIB e AasiSiiltiCB Social, o ernnente 
Senador Waldeck Ornelea, nume Comaaio EspeciBI 
do Senado, fez um trabelho megnlf1co, anlaclpando
se a-medidas ernerg&IIC-. que naturalmente 
alo ~. • peuendo um calancl6rio ele mé
dio • longo prazos_ 

Os sollimenllls da alUai saca podanam ter Sido 
IIWICIIBdoll • as aulorldadaa do PIBUI .._m, 
como sugenu o ,_ Parlldo, racomdo és agêm11111 
gcwernarnenlluB lnlemas e exlarnas 11 dera a adas em 
financiar pqetos da daBenvolvlmento sustentado no 
Estado- Na opotlunldada, c:onclamat que foaaem te .. 
101 apelos .. lnicallllll pnvada lamb6m, potqUI! o 
Paul tem niCU- nalul'llls que podem tomá-lo um 
dos grandes c:ele~os de grãos do nosso Para - ISSO 

., tenho diiD e rapMido por onde ando Mas, para 
que - MXIho se raeliza, é ra:assáno que o Go. 
V8IIIO toma a Iniciativa 8 di O pl'mlllro paB8U 

Pw 1 11 mplo_ qu.ndo au era Govemador do 
Plmll, COIIVii:tu de que uma das allltrnalivas contra a 
saca .. paiWIIIZ8r os rios e ....n.. dei Inicio a um 
programa de c:onatnl!;la de bamlgens, en1n1 elas a 
de Lagoa do Burlti, Rio Longé, de Poçoe, llauelra • 
Campo L.algo_ Foram Iniciadas, IUida. - obras da 
grande benagem Pelllluio POIUIIIL Com os olhos 
IIW8 diSianllls, prugrana e 1111Ciao a construçilo das 
banagens de Campo Alegra, Melquldes, Pedra Re
donda. Acaui e Salgadinho Tudo ISSO fazl& parte dO 
III1IAo chamedo f'roJaiD Mafnt ... _ 

Sr_ "-'ccennll, era .... a rmnha aflição a ser 
exlamada no plenério desta Caa, porque és vezes 
OUIIas .._ do Pala acham que nós. do Nonleste. 
deBejarnos pamo1181' algum tipo de •ndúatna da 
BBCL Nio ee traia clilleo_ O Nordeste é ume ntglio 
caligada - sabarJ!oa que o nosso Noideate 1at1n 
30% da populaçflo lnailll&, miiS I8CIIbe aper18S 
8,11% dos IIIJ '11a- fede-, ~ .... a alblaÇiio 
de IUIQilalla que quetMIIOB ver ._rtlda, a fim da 
que ao Noldesle B8J11 dada a pnondada IH-Idoda 
pelo ex-P_.._ Juac:e11110 Kubdschek, quando 
chorou diMIIB dos llagsledos e lll8litwu a Sudene -
SupeliiiMidlliéi. do DeaanvalvlmeniO dO Nordeste, 

Set que v_ Ex", -m como o 11 Secratáno
aq111 pi 118 la1ibém -, o Seuador Roneldo Cunha 
Lma. todos da Regilo, 11m o mesmo eeniiiTIIIIIIO 
que eu, Vamos nos dar as rnlos, ,.,._ enfntnlar 

- desafio e vamos lular para que COil8IQIIJIICIS m•
norar o sol•~•- daa populações dos noasos Ellla
dOB, sobretudo do meu quandO P18Uí-

E18 o que au bnha a d1Z8r, 

O SR- PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Para 
urna comun•cação ln&diBvel, tem a palavra o Sena
dor Josaphat Mannho 

O SR- JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA, Para 
urna comumcação •nad•ável) -Sr, Presidente, s,os, 
e Srs- Senadores, tenho clamado desta Tnbuna e 
em amgos na 1mpressa contra a falta de planaJa
mento para o Estado brasileiro, 

De tanto protestar nesse senbdO, quase que 
estava a me convencer do meu atraso na apnteiB
Çio do problema, Ocolre. porém, que há poucos 
di&S, ou eera. a 11 deste mês de abnl, um JOfT1IJl que 
nio é con&lderado progressista. mas de muda sane
dada, O ~o de S- Paulo, pubiiCI oportuno edllo
nal, sob o titUlo "Piane!ando para o futuro", Começa 
por assinalar ·o maJS antigo de nossos planos de 
governo, o Plano Salte (Saude, A~mel"àÇão, Trans
porte e EnergiB), dala do Governo Eunco Outra", 

Depois de assmalar que esse Plano não f01 
cumpndo, obaeiVa: Ho]e não há rnam deeculpas 
para o pnrniiMSmo de se governar aem um plano e 
quaee por reflexo cond1C101111do, 

Acrascenta o edllonal que o Governo da Repú
blica contra1ou um consón:lo para elaborar um plano 
de governo, mas que diZ raspello ao Plano Pluna
nual de 2000 a 2003, Vale d1Z81' que é um pleno en
comendadO à base da espeiBnça da reeletçiio, 

De qualquer modo. o que se toma 111gnd'ICBIIYO 
é a ausênCia do planeJ11r118111o no regme braslletro 
Alllda hoje mesmo, nesta C&sa, a CIICUnatênciB IICB 
posta em relevo quando se trata do problema da 
seca no Nordeste, a respedo da qual os fOm&IS 
anul'lCial11 que o Governo cUida apenas das medidas 
de ro11na, dos tradiCIOIIIIIS grupos de ttabalho, tio 
condenados Já no passado pelas 1rregulandades de
lei advlndas, 

Por ou1n1 lado, o Secnatárlo de AauniiiB Re
gKKIIIis, que acaba de deixar o Governo, diZ IQuel
mente que não há piOVIdênclaa IUIICUiadas e que o 

Governo nio CUfdOu deiiUI ·~ p&nl 
não assustar o Nordelle, A per dissO, é 8VIdente a 
gi&VIdade do problema do desemprago, tratado 
1Quelmente aem nenhum plane)111118111o-

Esu CIICIInstAnCias me BCOI .. Iharam, Sr, 
Prasldente, a rogar a V, Ex" que rau•ade a trana
cnçiio nos AriBIS da casa dO edilonal que .,_.,._ 
nho ao SeMÇO de Taqu111rafia e que tem o titulo, 
como Já disse. PlaneJBndo para o futuro, dalado de 
1 1 de abnl deste ano, 

DOCUIIIENTO A QUE SE REFERE O 
SR. JOSAPHAT IIIARIIIIHO Ell SEU PRO
NUNCIAI/lENTO: 
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Planejando para o futuro 

O...,...,. nossos planos de- pn't'mo. o 
PlonoSIIIR !Saudc Alunenraçãu. T-
les C' EnerpiL data do p-cma Eura:n ()u. 

1ra.l'lilo lendo lido execuladu nu perna seguiniC. 
u_...,..,._\-..,.._a:abaudandu...,....a 
uma lrOdo;6o pol,_1e..,...... -a falia de __ .._OPianodeMew-do 
1-. ............ ooPianoTIIOIIIILno.......,Goulan. 
JIIIII'D- -ll'adlção. E ainda hqjose dis
cwe se o...._ Naaanal de nc.nvohUDelno do 
_....Goiool-.dou ..,....,_a que R
,.....,._ pmdnnndo ofonos --JIIUll D-.,_ 
\'Oivbnana b:cMDI!inl. A lelldincia eP""'ednra. 
que 1e .lalclau nas._ 30 e se c: baU nalldJai.. 
~Golod.nloplanoJoudemanara,.__ 
ti- NaC..mllulr;Aodo ILque __ ... opnnc:I-
J*'da B..w lllldodViL-..queoEslado 
........, plonejlroo ~ ..... ·-. 
11111110 pono •-pubbcoo mel- pono o
pnvado"-Do-del!lliaiO~nlooe plo
._.o-.voh'IIIIOIIIO-ospg._quesesucodo
ramao~culdalamapenasda moeda. I r Hoje niD hll-.. dosculpas ..... o pnnub\111110 
~e 10 ..,...._ 10111 um plano e quase por ntJao 
ClllldnlnadoJT.,... OlO:olenR massa cnnca_ for
mada em ....... do__,. e de admuusnaçlo 
na Bmsil e no caenor. ClbsaYa-se o apniiiDI'IIIIIIfto 
lO ,_docllllosdo-bemdiJ-
uniOda maril:a-IOdasplo
lafllniiiiSolowniL 
E._. bnha do -ll•açloda 

canlnnndado idlalillsa-• que R 
alUa o c:omra10 tirnado emre o BN· 
DESeo~- ..... 
OSIUdoqueaponroosaxmnaaanols 
do in10p11Çio o-. .... .-. o 
CGIIIJR:ID. ........ 1111111 Cllllmll de ,._o_ pela __ 

111118 haen: wl BoazAIIID &; Ha
milum-............. oeu..
lhoomll_a_doran-ra--
-·- B ldoPionoPI .......... 1IJOO.?Im, 
----IOCialodo-

T-ooaudo-oplanoquodolo
--ldlnllrizbúK:adoiiiiiiiiORiem
mlcL-aa•alcw" ;tollo-llun-. 
o na lnft--.. Sepannn-so. porumo. na raiz, 
dos ,..__...da"""""""' de Eslado. &.o, 
come "e sabe: COIIUIIIIIIII ser voliDiauaras. nanea
dos 111015 pela inaa ,..,__.dos
do que pelas n 1"'• da IDelldadc. Daa • pno. 
c.j>IIÇiioc:am OCIIIIIpnmoniO IRI BlllpOIII;fodo
W;preocupa;fodod ............... quonz-... 
crnbundo o \'IIICOauJCJnE6no. Jli o........., na 

econonna de mercado. avessa a 
mmsfonnaro &r.aoem apemeeco
nom•co. tem mu110 maas a funçao 
.J~ um n:hcador de pno1"'dade!i e ele 
dt:spenar expeaaavas no seiOI' pn
\ado. naaonal e caemo. 

Por 1110. para o propno baiWI· 
mento do que Yll'll a ser o Plano Plu· 
nonual ~3 apelou o JO'"Or
nopara o <aphal pnoadoo.....,.. 
• cansulmria lloaz Allen .. _ .... 
a empresa dt enpntmta e COIISII'U"' 

çAo e~YilllechiOio o - holandês 
ABN-Amra r-.enhum Esu1cto demuc::nillw nun a 
_... do 10r a p1111111Z111 tndiiCIIbnl da pafoi
çlono~nnoiOmmasdoR..._o 
iiWAIUpC5hdse. a pme:ao de saberana ec..aen.. 
1e de n1o ser um fim ansa e de ler' um IB'\'IÇO a a. 
çào- ............ o plano.JIIIIIOIIID onde q- que..,_ 
""""'npmeDCIII c:ompnwada no ramo. 

AsobJeçõos• essa oscallul e a bnlul boslca do plo
riCJBIIIfiiiO , .. rio. como sempre. dos qut alepm 
que a lnn 1n1C1Bn,,. t mcapaz de prodiiZII' btln-e&
tar ou Si' " ;ao J0C1i1L ObJeções IIUCidas: do pre
_...,,o..........., o em panelo pano dOSbnudas 
do comJIIU'ação ..........._ Os padr6os a que clx
~o ct.alado Prunearo Mundo nos dão a ewlin
aadocnntrano- ficou na pn-hlslonado CIJIIIahr.
moaiiiiCIIIII\a pn'-adadeanlcr ada dodtsenml· 
'Wlllllln SOCial O 111tenw dC' econorma de men::adu 
quebuol:ar~lr. hoje • ....,ICIIIPIIIJ8 .-.,._ 
... c:andenanllo-le a faJinciL NID i a uuaatn'11 ....-·-·"-----...... ,. educaçlo. cr..., .d, Jai1l bená"'JCDo 
e IIICI'IUI\111 e sabreludo allolmeaiC c:ompedll\a"' 
De 1'111111. o Eslado. com sua Uldeci1Mftl funçio re-

JU~ado!a....,....,_ 

prea = hh:cer. pe· 
ra a IIUICIIIIn'a pn'• 
da. • dlr:eu&IIS que 
cand-anduçlo 
da. c~aar·eHedts e 
a ln1epaçlo num 
procosso11BC101181 de -. ................ 

Cam o CQIISDI'aO 

-pelo BNDES o,....,... Fa•-llo Henn· 
que-~ plan<J811do para prazos rdall,.......,., 
....._que excedem ale mesmo o curnpnmt"'',., do 
C'\-cmu.IRIJIIIdo IIUUidaiO. EXIf!t-0 a CUDanwda· 
de MluWWUIII\"8, e. 111815 que esua. a ta!!S51dildc , 
de • repanar ama ao \'IJOI" e a uuaan'a da 50Cie·• 
dadt llil3llllllara do que ao cansma dos pcr.-eman•ro
_....,.e no fururo. 
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:O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- V. Ex" 
serã atendido na lonra do Ragunanto. 

Ainda para 181111 carnncaçio onaãával, par CI'ICO 

ITII1IIIDS. tem a palavra a Sanldala Benedila da Slva. 
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioca/PT-RJ. 

Para uma comuniCBÇão lfi8Cilli.val. Sam I'8Vi&ão da 
oradora.) - Sr. Piaalllenlll, Srs. Sanadoras, o dia do 
trabalhador eslá aí, e ala nio tem muito o que coma
morar. Para lalar a vwdada, ala dllwl estar da luto. 

Quero aq111 fazllr a lallura da um estudo !Miza
do pelo Prrcla n tN M6ldo Pochua • 1, do lnatiluiD da 
Economa da U--ada Estad!W da ea,..,._, inb
t.-ac!o "O mcMmanto da ~ração do mercado , 
da trabalho bras1la1ro ,_ anoe 90", pubiiCBdo no doa • 
23 de abnt, no tomai O Globo. Ela af1nna. 

O patfil do llfl1liagado no Pais mudou radlcal
rnante - e para pm- ..- 111106 ao, em oalaçio li d6ca
da antenor. a taxa de das a 1oprago dobrou .-peno
do a l8duzllllm-ae os poiiiDS de trabal1o asaalanado, 
que toram IIIDI!IIuldos por OC!..VW llllonnaia. 

Entoa 1990 e 1987, lotam exllldOS 2,47 rrilhllas 
de postos de trabalho rom-, dantoa os quais 7ff1 
mil depois do Plano Real. E- nURIIKOS aão do 
própno Mlllllllérlo do Trabalho e do IBGE. 

As ragoões ll'l8lropOidana são as 111818 allngo
das pelo ~rego. par seoarn ITIIIIS dapelida
das a!Mdadas 1ndustnllls. 

e. .. -m. sabanas que o paa1a não • _.. 
apaas .-. ~......,. o nanar •IIbáll wm
llaldo com a oaliÇio do rúnlllo da vaga El ;ã é o 
r111r1cr do Caalá, que no pariodo da 1990 a 1987 acunu
lau 4.734 novos PQIID da lnlbal1ocxm callllra ..._ 

No caso aspacHICO do Rio de Janaoro- é o que 
quero reaseltar -, a raduçio do numera de vaga$ 
também too alarmaru: 331 ,e mi no Estado a 2S7 n-. 
sornanta na ragiio 11'18bopollalla. no parlado da 
1990 a 1987. Quanto ao llllenor, o númam de em
pregoa com carteira -nada foi reduzido em 44,7 
moi postos, sendo os 88lol88 da ondúBtria a constru
ção CMI OS 111818 altotadoa. 0 falo é que a ret taeiQ 
pmvocou o maJOr lndiCII da dn aniPIBQO doa lllllmoa 
catorze anos, telldlo oca que parslala desde 1996. 

Comparando a taxa de deea~~ do Rlb 
(5,03%) com a da Slo Paulo (8,3%), alguna IIOCW
rtam até pensar que os cariocas aio pnvlleg~. 
mas ISSO sena uma lal6cia astatiatJca, p111a o ....._ 
paro do carioca par urra vaga no man:ado de~ 
lho é tão grande que, na serrana pe•eeda, can:a de 
doia mi Clll....,., a, na eua grande maoona J0Ve11a 
com at6 24 anos, torrnararn uma fila no -*a do 
R10 em 1M.- da urra das 58 vagae, com ul6rlo da 
RS 170. ofenlcldae pela Rede Boba da lancl101......_ 

As 11ataas, ao-~ em qua _lljl, 
que o RIO dlllém a IIBIDrllllla da ~ 14Ji9- ....,.,.11 
para os pvans do Rio com 11116 25 anaa. llllpldo= 
0011....., e IYICII&Ido com os~ corno eendo o 
cem na10r nica da •I 14Ji8QO do Pais- 4,7%. A 

CIIÇio tácnal e que eles lilm quam os ..-... e. 
par _, '* jJi8CISBII1 Sl.lllilar-ee a cpiPiqJ• oc:a...-
çio. NcMrnarae 7 

lil8 cliarm da 181111 lalácB. 
0 estudo da Poctmann tanm6m auid8IICIOII o 

lllllldo pniCéno do mercado da traballo. As vagas no 
- Hormal tlim CI88Cido em ralaçlo lia do -lar
mal. Segundo o ralendo estudo. boa jJIIII8 dos 1nlba
llllllloni& subsllluldos palas rráqulra eriDOIDarn-88 
ha!ll oom 8énas dliculdadaa para wiiBr ao baba110, 
devido .. biiDca QUIIIIIicaçllo ... bula asaolaridade. 

NAo poden101 adrnibr, a prataxiO da manter a 
lllfta9lo baDra. O alevadleeomo cuaiO da I8C I BSio e 
do conaaqüanta ciMamprago. P18C1811rn. acabar 
oom ease mal antas que o pacoanta mona. 

Diante d.u Slluaçio, conclu1•18 facilmanta 
que os trabalhedo181 n1o terão o que comemorar no 
doa 1• da maiO. Manifesto rnnha soildanadade a elaa 
a rogo para que haja milhões e milhões da arrtn
gos, Jé que tem. milhl!aa a milh6aa da trabalhado
,., cleaeqlregadoa. 

Obngada, Sr. P181Kianta. 
Dunlnlfl o discutso d8 Sla. Bensdila d8 

Silva. o Sr. GBtaJdo Melo, ,. ~ 
... dtJtiUI • ClldMnl d8 prii61tMnt:i11, qut!l é 
or:upao pelo Sr. AIIIDtiiO Cados llllgBihãaa. ,.....,._ 

O 8A. PRESIDENTE (Aitlno Cadae Magali ' ) 
- Saln a ..-. oflcios que -ao lidos pelo Sr. Pn
naRI Sacraléno, Senador Ronaldo Cunha. 

Slo lidos os segu1ntaa 

OF. N" 6MI8-GLPFL Brasília, 28 de abril da 1998 
Senhor P18111danta, 
Noe t- ragmenhus. mdiCO. por caeeiio 

dealll Partido, o Senador Elói Portela para ocupar, 
camo IIIUiar, a vaga do PFL na Com 1 5o da SeM
ços da lnloa.CibUIUra. 

Conloalmenta, Sanador Hugo H-.~alaiD, Lidar 
do PFL no Senado Federal. 

Braelba, 29 da abril da 1998. 
Senhor P1811danta, 
Yal.,...dll!llpnlld:aroncbaSaBID Bll f'ao-

• jJi8B .....-a Qa; ' • da Salli!.XI da~ 
- DA!r, anWigiiCBtil pabf'llildoda Ftldai.Jaal. 

Na opo;tunldade, _... - piUblliD 
de estma. ooradaraçio.- Senador Epl'll:l c.r.
...... Llderdo PPB. 

O a11 ENTE (Arb"io Calas----A 
PI • -IIIIVB o Sa BiD EIIli P'alillll, inllcaiD pala u
dlim;a doPPB parc-aoda.l.idlia,..do PR. ......... 
paQa1 - daSa..,....da~cxmotUir. 
anwibiimadeoomosallciosqueacalanda-ldaa. 

Sobn1 a ....... Proposta da Emenda li Conali
lulçlo, que &lllá Ilda pelo Sr. 11 Sacnlláno, Senador 
~Cunhalma. 

t: lida e segu1nta. 
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N.• 21, DE 1998 
À Comissão de 

CONST. JUSTIÇA E CIDADAJY. 

~10q•H ( 
- cA./' 

/fl"""' 

A.CTIIsceiiiiJ paragrafo ao art 
71 da CmiSlttutçikJ Federal • 
esrabeltumdo a o/mgtJI-:medtlt:k 
da reaii::DÇão de audttcmas. por 
audtlorts mdepellde111es, para 
.SIIbSIQIQT e IOriKIT mtllS ejell\IQ a 

arrtaçào dos trrbiiiiCIIS de COIIUU 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos tennos do 
§ 3" do an 60 da Constituição Federal, promulgam a segwnte em ... ncla ao texto 
consutuc10nal 

Art. 1". F1ca acresc1do o § s• ao An 71 da Consbtwção Federal, com a 
segwnte redação 

".4rL71 

§ s• Para sub~tdtar e tornar mats efettvo o cumpnmento das 
.:ompelênctas dejimdas nos mc1~o~ II, II·: V e H de~te artigo, o Trrbunal 
podera. contratar auduores mdepcndemes. na forma da le1 " 

Art. 2". O Tnbunal de Contas da Uruão devera, no prazo de noventa dias, 
a partlr da promulgação desta Emenda, em.1ar Projeto de Lei ao Congresso 
Nac10nal regulamentando a maténa de que tiata o § s• do Art 71 da 
Consutwção Federal 

Art. J". Esta emenda constitucional entra em VIgor na data de sua 
publ1cação 

JUSTIFICAÇÃO 

A JunsdJÇão do Tnbumus de Comas abrange um umverso mwto 
grande de orgãos e IDSntuJções pubhcas e pnvadas. tornando quase UDpOSSÍvel, 
mesmo com o auxího de outros orgãos de audltona e fiscahzação do âmbito 
pubhco. o desenvolvunento de um trabalho de fiscalízação e controle- eficiente. 
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Para 1sto contnbUl o.cesmto quadro de pessoal de que chspõem esses TnbUIIIUS 
e, além disso, a questão da mtluênc1a política que sofrem quando da eDUSsão de 
suas dec1sões fina!.s 

A conttataçlp de seJ'VIços de auchtona mdependente, 
pnnc1palmente em face do descomprounsso político. ou de qualquer outra 
aamreza, com a admunsttação públiCa, podera lllliiS facilmente concretizar uma 
anmção emmentemente teçmca, expondo com clareza e total Isenção, mechante 
minuc1oso exame, a real Situação dos ,órglos e enndades auchtadas. 

Acrescente-se. ameia. CJle os serv~ços de auchtona mdependente 
seiVIrão também -para onentar e laperfi:lçoar os procedimentos contábels, 
admmistrabvos- e operaclOIWS dos profisSJooms que exercem atividades de 
fiscahzação e controle, de qualquer Utw:eza, na aduurustração pública. Salutar, 
sob todas as formas, a contnbUlçi!P para o apnmoramento da anvidade de 
fiscal~zac:ão e controle da adnumstniÇão pública. poss1bllnada pelo mterdmlno 
entre profiss10nms da area publica e pnvada VIsando ao mesmo obJebvo 
racionalizar a aplicação dos recursos pubbcos e garantir a moralidade na 
admunsnação pubbca. 

Ressalte-se- que a mst1tu1ção da obngatonedade da auditona 
llldependente não trara nenhum demento aos TnbWlllls. que contmuarão a 
exercer. em sua plerutude, as c0lllpetênc1as consntuclODIIIS que lhe foiam 
confendas. Ao conttano. a part1c1paçlo dos auchtores mdependentes poder:
contnbmr para fortalecer a atuaçào e tomar IIIIIIS efet1vas as dec1sões dessas 
cones de contas 

São essas. portanto. as ~ que Jusnfiçam a presente I;mendã 
~Jill-..qJ;~ vtsa aperfelÇOIIII' e fortalecer o SIStema de controle externo, 

cntenosa aprectaçió e o apoto dos errunentes pares 

---=:;;;;;!"#.ala ~.Sessões. <:>ZGt ck O~ c(a. _ Act<'l ~. 
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LEGISIJAÇÁO CITADA 

COHSTI'TtJiáÃO DA AEi'ÜSUCA 
FEDERAtivA-DO BRASIL 

-----·---·-·---------
Art "'"1 O connvle externo. a ~ da C011peüo Nac10M.. :ied uerc1rlo 
com o aux.f11o do Tnbunal de: con-. da tlnllo. aa qual CDftiP~· 

I - aprecaar U COIIIIS )lmiOC(ol ..... lmenle pelo Plalilor.~ da Republica. 
med1ante parecer prtv1o, que dl:va-4 ser ellbondo em SIIRIIII. d• a conlal' 
de seu recebimento, 

11 - Julgar as canw dos ldlnmiSIIIIdoles e domus nspons6ve11 por 
donheuos. bens e valores pahiiCOS da lldmlaiSinÇio doma o lllllniL mcluldas 
as fundaç6es e SOC:Iedades ansmutclas e awm:Hiu pelo poder publico federal. e 
as c;onlas daqueles que domn .. ._o penla. UlnYJO ou oun lnqulandado 
de que resullt: preJulzo ao enno pullico, 

III - apm:oar. poro fins do ......., a leplidado dos lias ele adm1sslo 
de pessoal. a qualquer !bulo. na odjallllllrlçlo dinla o llldnla, oncluldos IS' 
fundaçlles oDSIINidas o manudu pe!j, poder pübllco. oxc:eNiduasiiCIIDeoçOos · 
para cargo de prov1men1o em talh1Uio. bem como 1 du cancess6es de 
aposentadonas. refonnas e penSOesj re:aalndu as melhorw postenorn que 
nlo akorom o ~ID Josal do IID canc: 6 1D: 

IV - realiZai'. por IDICIIUVI pr6pna. da Clmara dos Dopoaados. do 
Senado FederaL ele comas1o o=,.. aaele """*'10 • .._oos e oudicanos de 
n111.1reza conribll finaacena. orç.hlen&tna.. opencaonal e palrimornal. nas 
unidades admm•snuvu dos Podetn Lea•s-IMivo. Executiva e Judtc1*'to. e 
dcma1s enudades refendas no lftCIIO 11. 

V - fiscah:zar as COI111S RKIOIIall du e111presa5 SU1JdiiMIOIIIIS de CUJO 
~.apual :.oc:aal a Umlo pnac1pe. de fonna d1reta ou JndlreiL nos termos do 
tralado I:ODSIINIIYO 

V I - liKahzar a apbcaçoto cM quaasquer I'Ktl1'301 rcpBA:.!os pcl• Unllo. 
medJ:mte convin1o acordo. iiJUSie ou auaos IIISD'UmeniOS c:anp aern. a Eslado. 
ao D1srrno federaJ ou a Mrmrclp10;: 

"li - preslar as onronnaçOes sohclladas pelo Conpesso Nacional por 
qualquer de suas.Casas. ou por qqa.._, da respectiYII com1ss6es.. sobre a 
fiscahzaçlo conlãb1L financeira. •rçm~enlÚ'aa. operac1011al e patnrnon11l e 
sobro rosullldos de aucb- e ~ rnlizodaa 

VIII - aplocar aos responaf'CIS. em cmo ele olepl,.,.. ele despesa ou 
lrYegUiandade de conta. u sançot=s pNVISias em le1. que estabelecera. entte 
ou1ra' c-om•nac-êes. mulc. proporcional• daao ~ao ...... 

IX - assmar prazo~""' quq o 6rila.!"' ....-.-os~-~~~ 
neccssanas ao exam c.um.DnmentOI da a • ftl"'riCBda .-...--: 

X -sus&ar se nlo atendido. ja uecuç10 do 110 nn~. caanaucandD 
a decoSio * Clmara dos DepulldQs e ao Senado Fodenl. 

XI - representar ao Poder tompelellle sobre •rreplandMies ou abusos 
a;,araclos 

~ I o No caso de c:onrn.1o o IID de SUSiaCio ser* ado11do dueramnce pelo 
f-. onpresso Nac1onal. que SOIIC:atari. de nnedi&IO. ao Poder Execuuvo • medlda5 
~at'll'•e'IS 

~ :!9 Se Cl (' ongresso Nac1onal ou o Poder Execunvo no prazo de noveng 
Ja<Js nlo efenvill as med1das prevatas no pari.a,rafo antenor. o Tribunal decHhra 
l fe'S.['Ie'IIO 

)Iii As dec1s6es do Tr1bunal de que resulte 1mputa~lo de d~biiO ou mulll 
rer.1v eficac1a de rtrulo eucutiYO. 

J9 O Tribunal encam1nhara ao Congresso Nac1onal mmestral e 
anuo~lmente rela10no de suas a111V1Udes ............................................................. 

ABRIL DE 1998 
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O SR. PRESIDENTE (Anlcrno C8r1os Magar--as) 
- A Proposta de Emende à ConsbiUIÇio que acabe 
de ser Ilda está SUlPda as diSpOSIÇ6ns 08pecJ!Jc:as 
constantes do art. 354 e seguintes do Réglnanto ln
temo. 

A meténn sere pubiiCSda e despachada à Co
missão de Canstrtuo;:ão, Justiça e CidadaniP. 

• Sobra e mesa. projelo de ler que será lido pelo 
Sr. 11 Secreláno, Senador Roneldo Cunha Lima 

é Ido o BSglllllle: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 94. DE 1998- COMPLEMENTAR 

A Co1n1ssão de 
JU:.iiÇA E CIIMDANIA 

""""'!:::.!.'tJ, I o4 I !11 

iy 
A11toriz,a o Poder Exec11tivo a criar a 
Região Integrada de Desenvolvimento do 
Alrlllpti e Parti - R/.4PA e üurlt11ir o 
Programa Especial de Desenvolvimento 
da Delta da Rio Amaz.ontl.S e dd olltriiS 

proWUncills. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta 

Art. 1° F1ca o Poder Execunvo autonzado a cnar, para efeitos de 

anrculação de ação admiiUstrativa da Uruão e dos Estados do Para e Amapa, de 

acordo com o que estabelecem os arts ::! 1, mc1so IX, 43, § 1", mc1so I e 48, 

rnc1so I V. da C onshtulção Federal a Região Integrada de Desenvolvunento do 

Amapa e Para - RlAP A 

§ 1 • A Reg~ão Integrada de que trata este ar11go será consntuida pelos 

Muruclplos de Laranjal do Jan, Macapa, Mazagão, Santana e V1tóna do Jan, no 

Estado do Amapa e de Afua, Almemm, Anajás, Belém, Breves. Chaves, Gwupa, 

Pramha e Monte Alegre, no Estado do Para 

§ 2" Os muruclpios que VIerem a ser constituídos a panu de 

desmembramento de temtono de murucipio Citado no·~ I" deste arngo passarão a 

compor. automaticamente. a RIAPA 
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Art. z• Fica o Poder Exect•r.·'O autonzado a cnar IDil conselho 

adlrumstratlvo para coordenar as .ltlVIú- :s a serem desenvolVIdas na RIP AMA. 

Parágrafo único As àtnbwções e a compostção do conselho de que 
trata este arngo serão defirudas em regtalamento. dele pamctpando representantes 
dos estados e muructptos abr.:.."lgldos pela RlAP A. 

Art. 3" Constderam-se de mteresse da RIAPA os SerVIÇOS púbbcos 

com\Dis e unltzados pelos muructptos que a mtegram. espectalmente aqueles 

relactonados às areas de mfra-estrutura e de geração de empregos. saúde e 

educação 

Art. 4" Fica o Poder Exeounvo autortzado a mstltwr o Programa 

Espectai de DesenvolVImento do Delta do Rto Amazonas 

§ 1° O programa Espectai de Desenvolvtmento do Delta do Rto 

Amazonas. ouVIdos os orgãos competentes. estabelecera. medtante convêruo, 

normas e cntenos para umficação tile procedimentos relativos aos serVIços 

pubhcos. abrang~dos tanto os federats e os de responsabthdade de entes federats, 

como aqueles de responsabthdade dos entes federados refendes no art I", 

espectalmente em relação a 

I - tanfas. fretes e ~eguros. OUVIdo o Mmtsteno da Fazenda, 

11 • lanhas de credato espectais para anVIdades consaderadas pnontánas, 

III - rsenções e mcenuvos fiscaas, em carater temporano. de fomento a 

auvadades produtivas em programas de geração de emprego e fixação de mão-de

obro. 

§ 2° O Programa Espectai de Desenvolwnento do Delta do Rto 

Amazonas estabelecera formas de estimulo a açào consorcaada entre as entidades 

federms. estaduaas e murucapaas atuantes na area da RlAP A 
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§ 3" O Programa Especial de DesenvolVliiiento do Delta do Rio 

Amazonas sera coordenado pelo conselho adnurustranvo refendo no art ~· 

Art. s•. Os programas e projetOs pnontános para a reg~ão abrang~da 

pela R lP AMA. com especial ênfase para os relabvos a mfra-esttutw"a bas1ca e 

geração de empregos. serão financiados com recursos· 

I -de natw"eza orçamentária que lhe forem desnnados pela Uruão. na 

forma da le1. 

II - de natureza orçamentána que lhe forem destinados pelos Estados 

do Para e do Amapa e pelos mumc1p10s abrangidos pela RLAJ'A de que trata esta 

Le1 Complementar. 

!li - de operações de cred1to externas e mtemas 

Art. 6" A Umão poderá firmar convêmos com os Estados do Para e do 

-\mapa e os mumc1p1os refendas no § 1". com a finalidade de atender ao d1sposto 

nesta Le1 C omplememar 

-\ rt. 7" Esta le1 entra em \1gor na data de sua pubhcação 

JUSTIFICAÇÃO 

A d1spandade mter e mtrareg~onal eXIstente no País não sera superada 

sem uma mtervenção determmada do poder pubhco O reconhecimento dessa 

assem' a se e'1denc1a em vanos dispositivos constituCionais que tratam da 

organização .: do desenvol~mento de ações tendo em '1sta a superação daqueles 

deseqUJhbnos 
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------~~~~~=-~-----------------

Uma das faces ma1s complexas do problema cons1ste exatamente em 

hannomzar o desenvolVImento de areas Situadas entre d01s ou ma1s polos. que 

exercem atração e desempenham pape1s diversificados no supnmento de serVIços 

e empregos à população daquelas areas,mtennedlánas 

T ai é o caso da reg~ão s1tuadia entre as cap1ta1s dos Estados do Amapa 

e do Para - Macapa e Belem - na qual se mclw a Ilha de MaraJO. composta por. 

apro..:1madamenre. 12 mumc1p1os dependentes ora de uma ora de outra capital. no 

que tange aos servtços pubhcos o que. naturalmente. provoca dtficuldades para os 

Governos de ambos os estados 

Esse caso aJusta-se perfeitamente ao dispositivo da Cana Magna que 

pre\é a necesstdade de let complementar para dtspor sobre as condtções de 

mre~:ração de regtões em desenvolVImento (an 43. § l".ll 

A regtào de que tral:a a p11=sente proposição Ja f01 reconhectda pela 

Secretana de Politicas Reg10nars do M:wsreno do Planejarnenro e Orçamento -

SEPRE/MPO. bem como pela Sl.lpenntendêncta de DesenvolVImento da 

Amaz.ôma - SUDAM. como uma das mBIS promissoras da Amazõma. tendo s1do 

contemplada como pane de um dos sub-espaços estmtur::tdos do Programa de 

D~~en\OI\ttnento Integrado da Amazõmca. o Et'!O Equaton::ll-·\tlãnuco 

A regJão vem observando acentuada dmauuzaçào de agromdusmas de 

produtos regJonms. o que provocou aproveitamento mac1ço de terras e a 

poss!.bd1dade de geração de empr~gos. Além desse npo de atJVJdade. e expressiVO 

o potencial d1sponível para a aqwcultura, mmeração e tunsmo Just1fica-se, 

assun. wn esforço coordenado para cnar condições de apo1o ao desenvolvunento 

das anVIdades econôm1cas locms. por mtermédio do adequado apone de sen1ços 

de mfra-estrutura 

A presente propoSIÇão IIISpll'll·Se na Let Complementar n" 94/98 que 

c• ou a Regsão Integrada de Dt"senvolVJIIlento do D1smto Federal e Entorno -

RIDE. recentemente sanctonada As razões que deterJrullaram a aprovação dessa 
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let em tudo se assemelham as questões da área do Det.a do R.!.o Amazonas, 

JUStificando, amda mats, a propnedade e cocrênc:<a da presente propostção 

Submeto, portanto, o proJeto de lei compiementar para a cnaçlo da 

Regtão Integrada de DesenvolVImento Amapá e do Para· RlAPA a consideração 

de meus pares. ceno de contar com seu apoto para sua aprovação 

Sala das Sessões, 29 de abril de 1998 

SenadG~~Mõt~r~ 
LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTinTIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
............................................................................ 

"Art. Zl. Compete 11 UlUlO ................................... 
IX - claborm c C\CI."'III.u pl.mo._ ra:~cronars c I'Cl=IOn.us de ordl!ll.l"" 1u til' 

ICfCIIOfiO C de dCSCII\"OI\IIIIC1110 CI.'"OIIOIIIICO C SOC:Inl 

.......................................................................................................... 
.!»,;u/1' 

D o.) lt.J:.cJIÔI.~ 

An. ·U. Par.~ cfcnos adnunrslraU\OS. .::1 Unr.:io podc:ra anrcul3r sua o.IÇJO C III urrr 

IDC5JIIO complexo geoeconõm•co c sa.:•al. 'IS3Ddo a seu clesonvol' •mento e a 
noduçiO das cioslgualdadcs reg•ona•s 

§ 1° Lc1 complemcnw d1spora sobre 
1 - as o:on<ilç&s para mtegração de reg10es em descR\ oh 1men10 
n-a compDSIÇio dos orgamsmos reg1ona•s que e'<Oallarão na forma 

da la, os planos regiDI\0.15. mtegral\ICs dos planos na<:10aa15 c= closcnvol• 1mel1l0 
eGCJDÔIRICO e SOCial. Bpnl\11dos Junl:lmcnte com estes 

........................................................................ 

·''' io /1 
IJI •• _.fiH/111 /f..ljl.ttrl{ J\t,UJ .oN/1/rl'll 

Ara. -IH. c •• bc ,.,.. Congresso N.lf .. IOIMI COIII.I S.llll..oio do Prc~u.lw:ntl d.lllL pnhlh .• l 
n,lo C"l:!.~d,a CSiõl p.rr.l o cospculi'".ado nos .1r1s -1'1 'li. I c .;; ~ dl!tpOr SCJbrc 1oc.I.1S ,,._ 
nmiLn,ls d~ '-OIIIpclcnt.l.l d.l Um.ao cspc~o.•.•lm~o.nlc ~~oobn: 

............................................................................. 
1\' pi.IIIO> \ i'II•~I,IIII.IS 11,1,1<'11·11' '"""''"' "'"" 11' ,1, 

c.lcscrn oh un~.. mo 

.......................................................................... 
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O SR. PRESIDENTE (AntoniO CaJios Magalhães) 
- O pro,eto lido será publtcado e remetido a Comts· 
sio de Constill.nção, JustiÇa e C1dadanoa. 

Sobnl a meaa, raquenrnentos que serão belos 
pelo Sr. Pnme"o Sacretáno. Senador Ronaldo Cu· 
nha urna 

São lodos os seguintes. 

REQUERIMENTO N" 268, DE 19118 

Senhor Presidente, 
Reque1ro à Mesa, nos tennos dos arts 74, 75 e 

76 do Regimento Interno, a constitUIÇão de uma Co
rrussão Externa do Senado Federal, composta de 
nove btulares e I!IUBI número de suplentes. para, no 
prazo de 90 doas, promover uma venfiCaÇão ln loco, 
dos eleitos prodUZidos pela atual seca que assola o 
Nordeste do Brasil, acompanhar a execução das 
medidas emergenciiUS pati'OCinlldas pelo Governo 
da U111ão e destmadas ao enfrantamento do proble
ma, mdlcar. eventualmente, a adoção de outras pro
VIdAnc• que lha paraçam oponunas. e ao f1naL 
apNSenlar relatório arcunstanCiado de suas atiVIdar 
des. ~de sugestões para a 1.......,,. 
tação de pollbcas públicas que sepun capazes de 
solucionar, de maneira raaonal e duradoura, o pro
blema das penóchcas esllagens que se abalam so
bre o NORiesle bres1lelro. 

Sela de Sass6es. 29 de abril de 1998. - Sena
dor Djalmll Ftllcio. 

REQUERIMENTO N" 269, DE 1918 

Senhor Presidente. 
Requeuo, nos termos do art 256. a. do Regl

nwnto Infamo, a lebrada do PI'OfBIO de Le1 do Se,.. 
do n• 69, de 1997, de mnha autona, que regulamen
ta a expenmentação tácniCCM:Miflllflca na érea de an
genhana genébca, vedando os procadimenlos Cllle 
_,., a duplraçio do Q8110111B humano com a finali
dade de oblançiO de c:Jon. de embnõas e seres 
humanos, e dá outJu pmvldlnclas 

Sela das Sa8Sõas, 29 de abnl de 1998 -Se
nador Ja.ilgu6cla Ftlnalra. 

o SR. rn E KENI'E !Ar*no Cartas Magalllills) 
-O requerimento que acaba de ser lido será publlaa
elo a postanouuantlll mclufclo na Ordem elo Dia. RS 
forma elo Reglmani'O lnlamO. 

O SR. PAEBIDENI'E (AntDno Cartas Magallles) 
-A P1-*1Cia- ao Plenlno qua a M8Sa elo 
Senado aoolhau, em - reumão de hoje, a soiiCifa· 
ção do Senador Pedro PIVB, de audl6ncaa da Con11S· 
sio de Constiii.IIÇào. Justiça e CICiadanoa no sentldo 
de ~ se o exerc1ao da lunçio de rnernlbro 
em conselhos de adrnmlslraçAo de diversaS entlllla· 

---
des. taiS como lndustnas Klab1n de papel e Celulose 
Socl8dade AnOnima e suas subSidiárias, Fundação 
Zerb1111 (lncor). Museu de Arte Modema (MAM), Mu
seu de Arte de Sio Paulo (MASP), lnsbluto de Estu
dos Avançados para o Desenvolvimento lndulllnal 
(IEDI) e Museu Brasileiro de Escultura (MUBE), fM8 
a legiSlação referente - Impedimentos elo exerci
CIO do mandato de Senador de Rapubla (Consulta 
n" 1, de 1998) 

O SR. PRESIJENTE (AntDno Cartas Magali 1 

) 

- A Presldêncoa receoeu, elo Banco Central elo Bruil, 
o OfiCIO n• 8135. de 1998 (n• 1 093198, na ongem), 
da 28 do correntlll. enc:ammharldo parecer daql,... 
orgio a resperto da soliCitaÇão do Governo elo Esta
do elo Poauí referente ao contrato de co"1fissio, as
sunção, consolidação e relinancoamento de diVIdas 
calabrado com a Unlio em 20 de f81181ro de 1998 no 
ãmbrto do Programa de Apoio à Reestruturação a ao 
Ajusta FISCal dos Estllldos, no valor total de duzantoe 
e CinqUenta m1lhões, S81BC81'110s e c1nqiienta a quatro 
mil, novecentos e tnnta e sete reaiS e quanlllla e um 
cantaws 

o axpadlenta va1 à Com••iio da Assurms Eco
nem.:os. que tlllrá o prazo de quiFIZe dias para -
ap1eaaçio, nos tannos da Resolução n" 70, de 19115, 
com a redação dada pala Reaolução n" 12 de 1f1111. 

O SR. PRESIDENTE (AntDno Callos Megal ha) 
-A Presldãncoa recebeu, do Banco Central do Brasil, 
OS se9U'ntes OfiCIOS 

• n" S/36, de 1998 (n• 1 100198. na ongem), de 
29 elo corrente. encammhado parecer daquele órgão 
a respeitO da sobcllaçio do Governo do Estado elo 
Amazonas para que poll88 contratar operaçlo da 
crédito (unto à Caora Eco~ Federal - CEF. re
IBIMI ao Programa de Apoio à RaeslrllluraÇio e ao 
AJuste F.-J dos Estados, no valor de cento a -
milhlles de reaiS; e 

- n" S/38, de 1998 (n"1.102198, na ongem), de 
29 elo corrante. encammhanclo ~daquele ór
gio a raspado da sollcllação do Governo elo Estado 
do Amazonas relllbVo ao Contrato da COicf 1 ão, 
PN11 :asa de Aasurção e Pr011 assa da Ftelinanclã
rnento de Divides. c ala Indo com a Unilo, em 11 de 
março de 19118. no Antilo elo Programa da Apoio à 
~ração e ao AjUStlll F-' dos Estados, no 
valor total de cento e - rnlhlla8 de 181115. 

Os 8Jipedial11aS vão à Comssão de ABSuniDS 
ECOIIÓIIICOS, que lllni O prazo de qu11- dias para -
ap~eaaçio, nos tennos de RaaDIIIÇão n" 70, de 18116, 
com a l8deçio dada pele Ru •IÇiio n" 12. da 1997. 

o SR. FREKIENTE ~ callos Mayal I ) 

- A Prasldàncla recebeu, do Banco Canlnll elo Brllllll, 
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o Ofic•o n• S/37, de 1998 (n• 1 101198. na ongem), 
de 29 do corrente encarronhado parecer daquele or
gão a respetto da sollalação do Governo do Estado 
do RIO Gl&llde do Sul pam que possa emir Letres F>-
1'1811Ce118S do Tesouro do Estado do RIO Gmnde do Sul 
- LFTRS, CUIOS recuiSOS serão destinados ao g1ro da 
diVIda mobitána vencível no 1° semestre de 1998. 

A rnaténa va• à ComiSSão de Assuntos Econ6-
miCOs 

O SR. PRESIDENTE (An1Dn10 carias Magalhães) 
-Em sessão entenorfollldo o Requenmento rf' 259, de 
1998, do Senador José Edualdo Outra, solicitando, 
nos termos do art. 71, IIICISO IV, da ConstituiÇão Fe
deral, seta realiZada, pelo Tnbunal de Contas da 
União, 1nspeção nos contmtos flnnados entre o De
partamento de Policia Federal e as empresas SO
FREM! e Fundação Atech (ApliCação de Tecnologias 
Cnlicas). 

A Presidência comuniCa ao Plenáno que os 
avulsos da maténa encontram-e d1stnbuidos nas 
bancadas, e esclarece que com a aprovação do Re
quenmento, a tramitação do PI'OIIIIO de Decreto Le
giStatiYO n' 131, de 1997, que aprova o texto do 
Acordo de Pa~eena e de Coopemção em Maténa de 
Segurança PiibiiCB, celebrado entre o Governo da 
RepubliCa FederatiVa do BrBSII e o Governo da Re
piibiiCB Francesa. em BresDia, em 12 de m&IÇO de 
t 997, la sustada até a remessa da Informação soli
Citada ao Tnbunal de Contas da Umão 

Em votação o requenmento 

Os Srs. Senadores que o aprovam que•mm 
permanecer sentados (Pausa.) 

Aprovado. 

A Pres1Ciêi1CI8 tomará as prov1dênc1BS necessá
nas para fazer cumpnr a del1belilção do Plenáno 

É o segUinte o requenmento aprovado. 

REQUERIMENTO N" 259, DE 1998 

Senhor Presidente, 

Reque1ro, nos tennos do II1CISO IV do art 71 da 
ConstituiÇãO Federal, que seta solicitado ao Trilunal 
de Contas da Umão a 18BIIZ8Çâo de 1nspaçio espe
ciBI e extn10rd1nána sobre os contratos firmados en
tre o Departamento da Polic1a Federal e as empre
sas Sofrem• e Fundação Atech (Aplicação de Tecno
logi&S CniiCBs), a 11m de exanunar os aspectos mcll
cados abaiXo. 

I) Aná•se da ex1stênc1a de eventual fundamen
tação legal para a contl8tação das refendas empre
sas mediante dispensa de licitação 

11) Avaliação da pert~nênciB legal do ato de ges
tão adrmmstratNa que classifiCOu as operações co
merciBls em questão como de segurança naciOnal 

III) Levantamento da relação completa dos SIS· 

temas. matenaiS, equipamentos e seMÇOS que com
põem o ObJeto dos contratos com as empresas rela
aonadas acuna. 

IV) DISCriminação do modelo, do fabncante e 
dos preços de cada um dos Itens que constam do 
contrato com a Solrenu 

V) Audllona dos termos do contmto firmado 
com a empresa Solrerm com relação ao valor do em
présbmo, as condiÇÕeS de pagamento, ao ciOnogra
ma de desembolso, e a contrapartida do Governo 
braslle110, sob a ótiCB do pnncip1o da legalidade e da 
economiCidade. Venflcar a1nda, a exiStência de cláu
sula contratual que condiCIOne o acesso e a libera
ção da l1nha de crédito à aqu1s1Çâo dos equipamen
tos da empresa francesa em reQime de exclUSIVIda
de pelo Governo bras1le110 

VI) Exame da h1pótase do contrato com a So
frem• franquear ao Departamento da PoliCia Federal 
a aquiSIÇão de equipamentos e matanaJS comuns e 
de s1nulares naciOnaiS, JUnto a empresas b18111le1ras 
que ewntualmente apresentarem pn!ÇOS maiS com
petibvos. 

VIl) Leva.-mento das 1nformaçãea sob~e os 
PIOJetos de reaparelhamento da PoliC18 Federal, ISto 
e, o Pro-Amazõma e o P10motec. do ponto de v•sta 
da fii1BIIdade, da JUSbllcaiiYa da 1mportAnaa, do valor 
f•nance•ro e da aluai fase de mplementação dos 
mesmos. 

VIII) IdentifiCação das empresas de OutiOS pai
ses que foram contactadas pelo Departamento da 
Poliaa Federal para apresentarem ofertas e propos
tas de f1na11C18mento e também, o fornecimento de 
equipamentos para os ProtelO& de reaparelhamento 
e •nlormatizaçio do órgão. 

IX) IndiCação dos seMÇOS que serio p18stados 
pela Fundação Atech, à titulo de gerenc~amento dos 
matanBIS a serem adqUindos da Solrem1. • 

X) Análise das áreas de especialização dos 
SBMÇOS prestados pela Fundação Atech, cnada re
centemente pa18 suceder a empresa Esca. A palbr 
desta anáise, avalar se a refanda fundaçio lllllnde 
aos pré-18QuiSIIos 8XIgÍWHII de notória especeização 

XI) VenfiCaçáO de eventuaiS relações entnl os 
d1retores e d1ngentes da Fundação Atech com a Ad
mniStração PiibiiCB. 

XII) Exame da posslb1l1dade dos servços a se
""" prestados pala Fundação Atech serem supndos 
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por, orgãos do Governo Federal ou de qualquer Unl
ver&Kiade bras11e1ra. 

XIII) Cota!&mento dos valores estabelecidos 
para a 18111Unaraçio da Fundação Alach com os pre-
908 dos MMI}OS de conaullona das ampresas deate• 
ramo da BIMdada. 

JudiiC119Io 

As daclaraç6aa do ex-MiniStro da JusiiÇB, Se
nador lns Raaanda, e do D1rator-Gend da PoliCia Fe
deral, VICIII1Ie Chetalb, a raspado da aasmatura dos 
contratos entre o Daparlamanto da PoliCia Fedellll e 
a el'llpiMB Sofrart'l, a en1nt es1e e a Funcia9ao Atech 
alo aXIramamanta gravas a praocupantas para a 
AdmiiUSiraçio Pllblica. 

A p!Mexto do surrado argumento da sagurança 
naciDnlll, maJS uma vez BSS1811mos adm1msbadoraa 
públicos aubveltando o fundamental a lmpiBIICindlval 
-..o da licrtaçlo para d1sapl1nsr as 1111a9õas en
Ira o pilblco a o privado. 

O Tribunal da Contas da União já BBSinslou, 
por OCBIIIio da cedi......, da amprasa Raythaon 
no poqato SIVAM, os ra:os que o l'llanl8sa público 
cona ao lgi'IOI8r o pnnclpoo da ballspalêncoa a da ..,_ 
gúdada que, ,. da NIQra, aa IICIIBÇóes públiCaS 
abrigam 

A ~Anela do lundamanto da llcllaçlo cres
ce de lll'lpCHIInciB quando se !rala de oparaçflas co
matCIBis a finaJIC8Iru da elevado valor com o sator 
pnvado, BObraludo em penodos pre-aladorals. 

O Sanado Federal terá a pranogabVa de homo> 
logar o coubalo anlnt o Governo brasll81ro a a """' 
PfaB Solrart'l por se lndar da uma operação de a"' 
divldamanto aXhlmo. ConiUdo, lllndo am VISia q~ 
os apelos observados pala autorwlçio lag....,... 
do Senado n1o ~ a iagalldada das contrat
tapiea PC III- I IDmada do amprásllmo, -
clero da fundamental ·~ que o Trllunsl de 
Contas da Unllo promova com a maior urgência 
uma audilorla para varilicar a lagalldada dos procadi
maniDS do Deperlamerm da Policia Fadacal dada a 
gravidada das dert(JIICJE veiCUladas pelo jornal ,. 
1w de &.Paulo, que 1111g1111111 em anexo. 

O 8R. PR SIDEII1E (Anonio Carlos IAagalt '11) 
- Esgalado o tempo dallbiUido ao Expad-. 

Puaa-sal 

n.m1. 
ORDEM DO DIA 

Quarto dia de chacusslio, em pnrn&lro 
turno, da Proposta da Emenda I Consbtui
ção ri' 50, da 111116, l8ndo como pnmaro Bl!l-

natánc o Senador Pedro S1mon. que convo
ca plebiscito para o alaiiOrado decld1r sobra 
a realiZaÇão de relonna consbluciOnBI, altera 
o art. 55 da ConstituiÇão Federal para prever 
a perda de mandato por 1nfldalidada palbdá
na a dá outras piOVIdênclaa, tendo 

Parecer sob n' 788, da 1897, da Co
RIISSão de ConsliluiÇio, Jusb9a a Cldedarua, 
Relator: Sanador Jaffe1110n Péres, fawni.vel, 
com a Emenda n" 1-cc.J (subsblubvo) que 
apteS8IIIa. com 1101o contráno do Sanador 
Josaphat Mamilo, at I nçiles dos Sanadoras 
f>ec*o Simon a Lúao Alclnbua. a 1101o em -
parado do Senador Jos6 Eduardo Dulra. 

A Presldêncl& eeclarace ao Plenénc que, nos 
termos do d1spoalo no an. 358 do Regimento Inter
no, a maténa va1 constar da Ordem do Dia du
anco diBS úlaiS, am ,_ de discussão, quando po
dariio ser oferecidas emendas ass1nadas por um ter· 
90, no mímmo, da composiÇão do Senado Transoor
rs hoJe o quarto dia da d-1ssio em pn- tumo. 

Coloco em diSCIISSio, em COI1JUniO, 8 proposta 
a o aubsbtubvo. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS)- Sr. Praso
Ciante, P890 a palavra para ~r. 

O SR. PRFS!IliENR ~ Callos Magallãas) 
-Concedo a palavra ao Sanador Pedro Smon 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB·RS. Para diSCU· 
br. Sam raviSAo do orador.) - Em pnmBIRI lugar, Sr. 
Prasldente, trago a V Ex" - CIBIO qua em ncms da 
toda a Casa - um abraço muiiD '-mo pele sua bra
vura. pele sua ccxagam de pi.-equ1- rro1er 
10. é rastnenta fanlásbcs esss sue C8ll8l • Jacle da rs
-· da lutar e da corD1uar. Todos &abellkW a com
IJI-idaiiiOS • pruhnlaza da dor que o atingiu. 

AssiStimOS ao seu plOIIIBICI8rtl8 na ntunlliO 
miiiSienal com o Prssldante da República ontem. 
Quero lembrar agora o que diSse V. Ex" : V. Ex" 
agora são doiS. V. Ex" é a honra. a hlllóna a é o .. 
plniO da lula da- quando filho. 

As pessl'Ba não morram: 1188111 deste laminO 
para um terrsno supenor. E- ternii'IO aupenor, 
onda esiAo 1antos dos nossos fi!Ms, nlo tenho ne
nhuma dúvida da que, como nunca, o Luis Eduardo 
está orgulhoso de seu p&l. (Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Anlon10 Carlos Magalll
ea) - Agnldeço ao Senador Pedro Smon não 116 
suss palavras de agora, como também suas pala
vras am di& antenor, qus tanto ma comoveram a I 
l'l'lll1ha famíiiL 

MultO obngedo 
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• O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) - Sr. Presi
dente. o pro~Gto em discussão tem a lfiiiiOr Importân
Cia e o ma10r s~gndiCSdo. Este Congresso que, na le
gislatura passada. leW! uma atuação competente no 
lmpeac:hmMt do Presidente e na CPI dos Anões do 
OIÇ8RI8nto, lol Incompetente em cumpnr a determi
nação dos Conatnu1ntes segundo a qual, passados 
c•nco anos da promulgação da ConstrtuiÇáo de 1988, 
havena uma I8VISão constiluaonal. E quiSeram fazer 
a II!VISio em 1993 com um Congrasso em 11m de 
mandato, Lm Congresso que Ja havia cassado um 
Presidente e varias parlamentares, alguns deles dos 
I'IISIS Importantes E mnda havia o lato de que as 
candidaturas 11 P18Sidêncla da RepúbliCa do Lula e 
do Fernando Hennque tá estavam colocadas. Ainda 
ass1m, decKI1ram fazer a RI!VISáo E a revisão fo1 um 
fiaSCO; e a 18V1Sio fo1 um hacasso Aquilo que os 
Constituintes t~veram a competência, a senedade, a 
hombndade de prever, ou sefll, que devenamos ob
servar o que deu certo e o que não deu na aluai 
ConstitUIÇão a !1m de ser aHerado, lracaSSO'J, porque 
fiZemos a R!VISio quando não era necessáno, quan
do não t1nhamos condiÇÕes de fazê-lo, quando não 
haVIS ambiente para ISSO. 

O que se está propondo agora é curnpnr a de· 
terminação dos Conatnuintes, desde que não S8f8, 
segundo um pi'OJIIIO da Câmara, al1rmando pura e 
Simplesmente que a futura legiSlatura va1 real1zá-la 
Isso sena IIICORsbluc10nal Entl&lanto, se realizar
mos um plebiscito, mediante o qual o povo d11á s1m 
ou não à reviSão na próx1ma legislatura. será dde· 
rente. 

Alguns am1gos da esquerda c:nbCaiTI·me por
que essa 1111C18IIva va1 ISCihtar a votação das propos
tas na revisão da ConstitUIÇão Hoje é necessário 
que haja tlês qumos de votos favoráveiS para a 
aprovação da PEC, e, com a IIMsão, sena apenas a 
maiOria absoluta Juro que nunca me passou tal 
idéia pela cabeça Se estntermos no ambiente de 
uma assembléia naciOnal I8VISOIB, em um ano em 
que os Pallamenta18S a o PI8Sidente acabaram de 
Slllr da umas, não me parece que a Idéia será a de 
contabiliZar metade maiS um; o ambianle selá o de 
buscar a média do pensamento do Congrasso Na
ciOn&l, que representa a média do pensamento da 
SOCII!dade. 

O tempo esté passando. A cada diB que passa, 
IICS maiS ddíell curnpnr o piOfaiO, uma vez que deve
rá ser submetido a doiS turnos de votação nesta 
Casa e na CAmara dos Deputados. Depois, .-&l

tará ser promulgado pela Mesa do Congresso Faço 
a m1nha parte. OIQO com profunda comncção trata· 

se da medida maiS Importante que essa legislatura 
podena lazer Todos os d1as há uma nova emenda 
constitUCIOnal, todos os diBS há mudança na Constl
tuçlo; todos os dl8s aHeram ... e os '"'""' vanados 
segmentos, enquanto. na venlade. pniCISBIIIOS proce
der a uma I8VIsáo para que tenhamos uma Constitui
ção que ll!prS8nte, de fato, o nosso pensamento. 

Estou entre os que defenderam - e Blnda o 
faço - a ConsbluiÇáo de 1988; estou entn1 os que 
entenderam - e 8IRda entendo - que a ConstituiÇão 
de 1988 é a ConstiiUIÇiio cidadã. Não ma oponho lt 
ConsbluiÇio de 1988, apenas penso que comete
mos alguns equívocos Saímos de um reg1ma militar 
e entramos, com a morte do Dr. Tancredo, em um 
reg1me de abertura O Dr. Tancredo bnha autoridade 
pala coonlenar os Parlamentares, mas t111ha medo, 
porque não sab1a o tempo que dulana aquela lller
dade HaVIa o receiO de apresentar e aprovar um 
dlsposdiVO legal e depoiS vé.fo termiiiBr, acabar Por 
ISSO, 1nsenram na ConstduiÇão. por exemplo, que o 
P18Sidante da CimaiB e o Presidente do Senado 
não podenam ser 18Biellos no ano segUinte. Ora, 
•sso é maténa do Reg1mento do Senado e do Regi
mento da Cltmara. nio é matéria da Conslituçio. Hé 
uma Infinidade de artigos que nio são obJa1D nem de 
lei. mas que hoje fazem parte da ConsbtuiÇio 

Faço esse apelo aos meus colegas, CU111J11ndo 
a mmha responsabilidade e a minha obrlgaçllo. En· 
tendo que o ano que vem, o último ano deste mil
RIO, é a oportunidade de prestarmos um grande ser
VIÇO às gerações do futuro: dar-lhes uma legiSlação 
medBnte a qual se termme com a irnpurlldade, com 
a hlslóna de que só ladrêo de gal1nha vai para a ca
del8 PreciSam de um JudiCiáno mBIS atuante, mais 
real, maiS concreto, mBIS obfi!IIVO Não pcKlen- ter 
uma legiSlação trllutária que obrigue o cicladlo a pa
gar maiS de sessenta"mpostos, uma legtslaçlo que 
obngue os que ganham menos, pniiCipalnalle a 
classe médl8, a pagar mBIS Imposto de Renda. 
quando sabemos que os que ganham muHo pagam 
pouco. 

Sr. Presldante, na seren•dade que vivemos 
ago1a, na plandude da democraca. onde nlo hé 
nem os radiCSHsmos de um lado nem de outro, te
mos condiçOes de lazer algumas reformaa e moclili
CB9ÕBS de que o Bras•l está preciSando. 

Muito obngado, Sr Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos lll'agallãns) 

-Com a palavra o nobre Senador Josaphat Mannho. 
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFl-BA. Para 

d1SCU11r) - Sr Presidente, Sr"s. e Sra Senadores, 
não devera• estar p18SBnte ao último dia de diSCUs-
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sio desta maléna. as1ara1 na Unwarsodade de Ilhéus 
do&Cutondo o proJSIO do Códogo CoVIl, CU)&. tramdaÇão 
V Ex' tanto se empenhou em concluor Quero. por
tanto, deocar consognado o meu voto contrano a essa· 
proposiÇão. Contra ela 110181 na Comossão de Consto
tuoçAo. JustiÇa e Cldadama. A presenta emeo Ida' 
consblucoonal vosa a convocar somultanearnen18 à o 
.-lozação das elaoç6es de 1998 um plebosato em 
que o eleotor decldoré sobre a I8Yisio consbiUCIOnal 

O § 1° estabelece qua, se apoovada a ravosão 
oonsbluclonal, será raalozada duranta a pnnara ses
sio lagoslatlva da lagoalalura a aar oniCNJda em 15 de 
taYarauo de 1999, pelo voto da rnaoona absoluta dos 
11'81Tlbroa do Congresso Nacional. Vala dozar que a 
)lfOIIOSia altera o PIOCIISSO de ralorrna consbluclonal. 
Cartamenta que poateude lagllimá-lo, apelando para 
o pleboscilo, corno lorrna de rnamlaslaçio popular. e 
reduzondo o quorum de votaçAo. 

Ora, a Constotuoção brasoleora, corno as de ogual 
ondole, é rígida, soblaludo porque estabelece o 
modo poopno para ser alterada. o consiiiWnta, em 
leXtos dessa nalllreza. Iam aampre o cuidado de 
pnMir como pode ser a Consbtuoção modificada. em 
que condoções é allerével 

A doutma sustanta, de modo geral, que o la
g•lador de reforma não Iam poder para alterar o 
JiiOtesso de mudança da Conabtuoção. E niio se tra
ta de abslração teónca. A conclusão é perlella: se o 
legiSlador de relonna puder alterar o processo de re
torma da Consllluiçio, ala deixa de ser a Lei supe
nor e onatongovel pelos p-sos comuna. Exala
mente para mpecllr que o lagoslador de retonna. que 
tarn um poder aacundério em face do poder consti
IUIIIIB, posas alterar o procedomento de modillcer a 
ConstituiÇiO é que nela se ealabalece - proces
so. Se esaa proc a 11 o for rnoddicável, a Conatilução 
c1eoxa de aar a Lao supenor e malerével em delam1l
nados pontos pelo laglslador de reforma. ~ que aa 
modificável for o pmcaeso de reforma e tal se 111er, a 
peltir dai, tudo o mel8 pode aar alterado. Allara-ae a 
torme de moddicar a Consbtuiçio a abni-Sa, anião, 
um campo manso para as all8raç6es que foram 
COIISideradas própnas por maJIIIias ewrm-. 

Nio conheço exauplo de modilicaçlo dessa 
nato.oreza lagibmamenle MB•zado. Nlo o~rta o 
apelo ao plaboscdo. O povo cerlamenta é o lllular do 
poder conabluonla Mas, no momento em que a 
Constollloçio é feda. o povo IBII1bém se submele -
tarmos dela Ela é a Lao Maior, que só pode aer alle
rável pelo que nela n.sma se~-

0 Sr. Pedro Sln.- (PMDB-RS) - Peornota-me 
V. Ex" um aparta, nobre Senador? 

O SR.JOSA,..AT IIIHIH 10 (PR.-SA)- Pas rão. 
O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS)- Quem sou 

eu para me atnMir a di8CIIIIr com V. Ex' sobre qual
quer assunto, pnncopalmenle esle. O prqato que 
apresemeo prevê um pleboscdo antes e um ralenondo 
depois. O povo manilesla-se al'lllls autonzando o 
Congresso e, dapa, cizendo se aceita ou niio o 
que o Corogreseo tez. V. Ex • diz. e o faz com corre
ção e bnlhatura, que o povo é o senhor do poder 
conalllulnle. Mas, dalagando o povo o poder COIIBb
IUinle ao Congresso, e - fazendo a Conatiluiçlo, 
ala só pode ser altarada da rneraa como 8lllá sendo 
piBVI&IO: três quroiOS na Clmara e três quonlaB no Se
nado. Então, pelo que ciz V. Ex", se Deus nos II)UIIare 
nunce rnsos ~ golpe de Ealado, nMIIuçlo ou 
guena CMI, pelo I8SID da VICia. só vamos podar -
na Cons\JIIIIção segundo ease clltáno. ~ao? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA) -
Quando se quoser pooceder a datemlonsldas moclifi
caçiles na Constollloção. se não se pode lllblnlr o 
pnocesso de amendé-la, aguarda-se o momento da 
convocação do poder constilunta. Somanla em mo
mentos de crise, Excallncoa. só nas fases da transo
ção da um regome an6malo para um regime conalilu
coonat é que se abre exceção para reconhecer alago
llmldade de rnuclanÇas ampla&. Exemplo: BSSim faz 
Prasldante José Samey, convocando a Ali a Ubléia 
Consbtwnle para elaborar uma nova Ccrwllluoção. 
Por quê? Porque nós estávamos dlanla de uma 
Conatotuição reprasenlaliva de um poder ilagfllmo. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS)- Comllo. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA) -
Mas, nos casos comuns, dentro da I'ICIII'II8IIda 
consbluCIOnal, não é posslvel tal, porque ... for 
pemilido. a Constiluoção deixa de aar a Lei aupanor 
a que lodoS os órglioa de poder Bll hão de eullrnlàr. 

Por esaas raz6es, Sr. Pnlslllenla, é que enlan
do que a emenda 6 legitima e, com to.. ,_ 
funclernenos apenee surnartados, conlnl ... Wlllni. 

O SR. FRESI"BfTE (Ar*no Carla8 Ma;#' ) 
-Coma pala- pen1 poaaaeguira d- 'a, oS. 
IWdor Gulllerma PUnelra. 

O SR. GUIUtERIIE PALIIEIRA (PFL-AL. 
PaJa doacutlr. Sem -ao do orador.) - Sr. p,_. 
danta, St"s. e Sn;. Senadooea. na 1181'11ade, pNPBJ8I 
um pranuraunanto de apo10 à Proposta de Ell*lda 
à Consliluçio do Senador Pedro Simon. por enlan
der ser laglbma, vélida, oporlllna e .....-r a conso
deraçio dos Srs. SenadooeB, com o devido I'I!IIPIIIlO 
... ~nta à oponião do nouo tunala-rnor, Sena
dor Josaphat Mamho. 



• 
ABRIL DE 199S AN.>JS DOSENADOFEDER'U. 493 

. OIM, ontem, o pronuncaamento do Senador 
Pedro Simon e de outros Srs. Senadores enlallzan
do pratiCamente aqu1lo que Defendo. Cre1o que e ne
cessáno e Importante que seja convocaclo esse 
plebiSCito para que, com quorum maiS ba1xo, possa
mos diSCuti! uma reformulação de ConshluiÇio, ape
sar de - como digo no meu piOIIUIICIIIITiento - mui
tos assuntos H1lpOIIantes da ConstitUição de 1988 
não terem sido ragulamentados. o que é lamentável. 

Para não fazer com que os Senadores ouçam 
op1n1ões que podem s11r rapetJIIVas, envrare1 à Mesa 
o meu pronunaarnento Integral, soiiCI!anclo seJB 
dado como lido, onde reafirmo a m1nha pD8IÇão de 
apo10 1ncondlctonal à proposta do Senador Pedro SI
mon. C1910 que, se aprovada, ela nos dará a opor1U
n~dade de, numa Constituinte maiS restnta. no menor 
tempo posslval, diSCutirmos outros pontos além dos 
que estão sendo maiS enfabzadOs, como reforma tn
butána e do JudiCiáno. Como parlamentansla con
VJC!o, gostana que voltãssemos a poder d1scut1r o 
parlamenlansmo nessa oportun1dade. 

Sr. Pretlldenle, essa é a rrnnha op~n~ão. Gosla
na que o meu pronunc111mento pudeSse ser dado 
como lido Muito obngado. 

SEGUE, NA INTEGRA. DISCURSO 
DO SR. GUILHERME PALMEIRA: 

Nio posso me furlar a poiiiCIOnar-me em face 
da Emenda ConstrtuciOnal Pedro S1mon, ora em dis
cussão. O assunto é por demaiS relevante para que 
S8Jil decidido apenas por nosso voto. eXJglndo, por 
1sso. urna amedui'I!Cida reflexão. Nós wnos que as 
reformas que aprovamos, desde o 1nlcl0 da atual Le
giSlatura, começaram a ser propostas, axarrnnadas e 
trazidas ao debela, rn111as delas, desde o m1c1o do go
wmo do ex-Praulanle Femando Color, consubstan
CIIIdas na YeiSiio CUf8 autona se abiJU1 ao enUio se
cretário, ex-mi'IIS!ro e IIDJ8 deputado AntOniO Kand1r. 

As II'Aidanças aocials e as de natureza poii1Jea 
são, por sua própria natureza, pelos lnleresses que 
englobam e pelo PQSICIOnamenlo ideológiCO que 
desperlam, muito I11IIIS lentas, profundas, complexas 
do que podemos imaginar. As que contam para a 
humanidade e que não se matenalizam apenas atra
vés das leis, rNB doS saltos leCIIOiógiCOS que cor!Sb
tuem paradigmas do proces a o de produçio, como 
foi o caso da revolução mdustrial, durou sáculos e se 
deSdobrou em duas fases diSbntas. A urwersallza
çAD do voto, que se miCiou na França em 1848, só 
fo1 estendido às mulheres, naquele mesmo país, 
quase um sáculo depors, em 1945. Estou apenas 
valendo-me de dois exemplos s1gnrflcebvos Um no 
campo econ6rrico, outrn no campo pollllco. Não é 

diferente no campo soc~at O Brasd f01 o centéSimo 
VIgésimo set1mo pais do mundo a 1nstllu1r o diVÓrciO, 
e o últ1mo a abolir a escraVIdão. depoiS de quatro se
culosl Não vou POr ISSO, deter-me nas transforrnaçiies 
e CISmas ret1g1osas, porque estaríamos voltando, no 
mín1mo, à Idade Média 

Quando terminarmos esta LegiSlatura, o deba
te sobre a reforma da Constituição em VJgOr estará, 
na l!llllldade, completando quase dez anos. Tudo 
ISSO toma I'TI8IS premente. ma1s urgente e maiS impe
ratiVO, dediCBrrnos à questão proposta paio Sena.dor 
Pedro S1rnon nossa melhor atenção e nossa maiS 

atenta e JUSta preocupação Esta é a úniCB forma po
llheamenle acertéval e JUndiCBmente legll1ma de 
mantermos na ordem do DIB do futuro congresso o 
tema das reformas e da modem1zação 1nsbluc10nal 
do País Ao aprová-ta, o Senado estará cumpnndo a 
sua parla em todo esse processo, e a autona da pro
posta coloca ac1ma de qualquer suspeita a necessi
dade que temos de dar ao Pais a resposta que ele 
espera de nossa d1hgênc~a e descortm1o, no cumpn
menlo de nossa miSsão consbtuc10nal. 

Eu tenho partiCUlar Interesse nessa maténa, Sr 
PreSidente Sobretudo porque mmha adesão ao par
lamentansmo seguramente sa1rá rn&IS reforçada, se 
tiVermos a oportunidade de d1scut1r, não apenas as 
questões consllluciOnBIS, mas, sobretudo, as de na
tureza 1nslrtuc1onal, entregues hDJB aos cuidado• • 
nosso colega Freotas Neto, na cond1çio de MlniSir<. 
Extraord1néno Se1 que o processo de reVJSão não 
poderá alterar a forma de goverr10, nem essa é a rrn
nha esperança Mas tenho a conVICÇão de que mul
tas das razões que rnrlllam a favor do parlarnentans
mo como opção de gOYemo terão que ser aborda
das no curso das diSCUSS6es proporcionadas pela 
outorga ao Congresso do poder de raviSão pn!VISio 
na PEC n• 50/96. 

A rediStnbuiÇão de competências politicas e 
admuustrabvas entre a União os Estados e os Muni
clpiOS, o que 1mpi1C8 no reexame do modelo federa
tivo que adotemos há 1 1 O anos, não pode ser sep&: 
rade de reforma tnbutána. num pais em que a carga 
fiscal de 248 brlhlles de re8lS Já ~&presenta 31% do 
Produto lntemo, supenor, porlanlo, à dos EstadoS 
Umdos e à do Japão, duas das maiDniS naç6es do 
mundo em termos de expressão pollla, poder eco
n6miCO e d1mensão demográfica. O que o Senador 
Pedro S1mon está. propondo é a diSCUssão de todos 
esses temas e a resolução de alguns deles, por um 
processo abreVIado que, sem 1nibrr o debate e as 
prerrogatiVas do Congresso. aJuste o nosso proces· 
so deciSÓnD às exigências de um mundo em que o· 
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concertos de competição e produtiVIdade estão re
volucionando o II'ISICado de trabalho. o 11181C8do de 
consumo e o prõpno siStema prodUIJVO. 

A oportunidade de dlscul•nnos livremente taiS 
temas e de decKimnos sobre os maiS relevanles, va• 
por em qUM!ão tanto a refonne legiSiabva quanto a 
ralorma polillca sobre as qua1s não consegurmos 
avançar O mesmo poda 18 diZer em relação à refor
ma do JLIIIIcléno que lodos os poderes do Estado, 
alravés de SUCBSSIVOB PfOIIUIICIBmeniOS de seus 
m&IS BXpre8SIVOS líderes, constanlemenle reclamam 
Nio sara Simples adoção do eledo vrnculanle. ora 
em diSCIISsão no Congresso, que va• mudar prat>
cas, proc:a aso e málodos de aluação da Juança no 
Pais. O que estará em debate neste caso. Sr Pras~ 
-· será o própno ordenamento JUrídiCO braSilei
ro, rec:onhecK:Iame 1\.muttuáno, redundante. ln
congruente e, por conaaqQêncla, •nsabslalóno 

A esle resperto, cumpre lembrar que esta ã 
uma q.-ão que noa desafl8 há pelo menos um 
século e pode ser evrdellCiada no epcsód10 da apo
senledona do desembargador que, há ma•s de cem 
anoa, numa roda de vottarele, de que era adepto, 
pronui'ICIOU a setença falei de que. "no BI'8SIJ. quem 
tem drretto à JusbÇil tem que pagá-la, quem nlo o 
tem, ,_ comprá-la", que lhe cuartou a perda do 
cargo quando tomada pública Ou se quiSBrmos, no 
eamplar romance do rom&IICisla ll.ianuel de Mace
do. em sua obra l'llllglstral "Memórias de um Sargen
to de Mlilci8B". 

O Marechal Deadoro da Fonseca, que procla
mou e presrd•u pela pnmeua vez a RepubliCa, quan
do deu posae aoe mambros da comiSSão de elabora
çio col1llbluclonal que ficou conhiiCida como •co
II'ISSão de Petrópols". nomeada um mês após a prO
clernação, t'lssa lhes que tmha apenas um pad!Cio a 
fazer. E quando lriCiegedo qual sena. não hesitou -
retrucar-lhes: - "Pe(xl-la pressa, Sal•'lonls. porQII8 
o~ n1o pode ll8p8llll" Tanto que, - meees d&
JIOII, ao ~acabar o p!OJMD, colocou~ logo em vrgclr, 
pmvisonamenle, ,_.ar dscnllo. Já que J)IUVISOiiamenl 11-
m. Sido IJIOCiamedo o ,.,., regme, ldé o p!Dmlllido 
plalfsclo que s6 • l88lzou um século deJIOII, o 11111 
ma&tnllenbdlo das re1nrmas politicas no Pais. 

Cn110, Sr. Presidenta, que hoJB poderiamoa 
apelar para a apnwaçio da prcpoarta do SanadDr 
Padlo S11110n, diZBndo à Casa o que Já diSSe o MIIIIB
chal Deodoro: 

- O Brasil Sr"s e SIS Senadores, tem pressa e 
preasa dessas relonnas 

Era o que bnha a dizer. 
Muito obngado 

O SR. PRESIDENTE (Anonc C'.arlcs Magalhias) -
V. Ex' aera atendido 118 forma regmental. 

Concedo a palavra ao Senador Artur da Távola. 
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSOB-RJ Para 

di8Cubr. Sem revrslo do orador.) - Sr. PIBSidenle, 
Sr"s. e Srs Senadores. a verdade é que o ..-se 
Pais está parallll8do do ponto de VI8IB legiSJabvo ou. 
se nio paralisado. está. de certa fonne, mnnuzado, 
desde a natomada do processo democrábco. Refiro
me ao processo parJamentar pleno, em que o Pais 
entra na normalidade da sua atMdade pallamenlar. 

Somente ano passado, muno graças - esfor· 
ços do nosso Presldenle AntoniO Cal1os Magalhies, 
foi poaslvet emregar o orçamento dentro do prazo. 
Portanlo, levamos cerca de nove anos depois da re
democrabzação do Pa1s sem sequer --.gwrmoa 
ter o orçamento VOtado em um prazo hábil e dentro 
do prezo legal o que earteve no centro de ludo ISSO? 
A queslio conslrtuc•onal r: lógiCO, a questão consb
tuciONll é a questão ma10r de um Pais a ela paralisa 
elebvemenle todaS as demais porque dela dependa 
todo O CldenameniO IIISbluCionaJ, JUI'ÍdiCO, econl!mi
CO, ele de um país 

Aconteceu-nos o fato de termos o pro c uao 
COIISbluCional pleno até o ano de 1988, hlstonca
menta um ano e pouco antes de haver no mundo 
uma transformação de tal ordem e enlio r.-perada, 
que nos tomou de surpresa. 

Por outro lado, a verdade que duiBnle o pro
ceeso ccnslduciOnal - dele pertiCipe~ posao teate
munhar - estava mullo VIVa a nec 11 s+de de uma 
redemoc:rabZaÇão do Pais e eetava multo .-nle -
lenda aberta - a IJanBglwsslo c:onsiiiUCIOnll, SJgnll'r
cada. pelos anos de ditadura e I ntes ,_ Pala. 
Houwl, polfanlo, um saudável 11111'10 Jilertjno e pro
g-1818 118 Conabluição de 1988, que, ao mesmc 
tampe •nevdável porque .,. fruto de Vll1f8 e um anos 
de pro casso de exceção, ara ao mesmc tempo pos
.-men~e tocado pafoa e> C IIII OS naiUI'IIill de todo 
1natante de abertura. Feliznallll, no Bnuif - ex
ceesos toram peq-. graças l sabeclcrla bnlslai: 
ra de ter leHo uma transiÇAo pacffica para a clerncl' 
ciiiCie, o que nos permitiu o surto liberláno, porám, 
de qualquer tonne, sem 1~leos como llll ocorndas 
em outros países. 

Estamos vendo no pnlpno Chile, que é um pala 
com alto grau cNiiiZIIIDno, possUidor de uma demo
CI'BCIB estável em todo o século XX, apenas com a 
•nlerrupçio do brano Augusto P1nochel, o preço que 
aquele país paga por menler uma ordem consbluCD
nal, a dor na cama do povo chileno, rapcwentada 
pelo fato de ter que absOrver esse brano nos qua-
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dros do Senado, mas a1nda ass1m consegu111do uma 
transoção pacrtoca, embora dolorosa, bem maiS sognl
locabva para o povo chileno que uma transiÇão pelo 
ódoo, pela voolêncoa 

É dentro desse quadro que cabe analiSar -a 
complexidade da proposta do Senador Pedro Simon, 
a Intervenção bnlhante do Senador Jo&aphat Mari
nho na tarde de hoJe, enfim, as ncas diSCUssões so
bre a questão da maténa constitucoonal, mclusove na 
Clmara Federal. Mas. pensando bem, estovemos, 
após a redemocrat1Z8Çiio, durante quase a metade 
do pnme1ro Governo, de José Samey, com o País 
de certa forma parauado pela votação da Consb!UI
ção. O própriO Presidente da Repúbloca de então, 
hoje nosso colega no Senado, teve suas mãos ata
das como governanta durante mudo tempo e a 
ConstituiÇão luncoonou praticamente paralisando a 
atMdade do Parlamento 

Na legiSlatura segu1nte. tentou-se a chamada 
revosão conslltucoonal, cotada há pouco pelo Senador 
Pedro S1mon, que levou do1s anos Foram doos anos 
de fracassos Votamos, em doiS anos, apenas duas 
meténas, n:lusove lasoonando o texto c:onstotuaonal. 
pcxque uma delas b a redução do prazo do mandato 
de Presidenta da República de conco para quatro anos 
- 1BCOillo-me, porque parbclpel mtansarnenta desse 
c!ISC' ISSio -, com o compromisso, à époce. de se ter 
no texto consllluCional a reeleição, a fim de que o man
datO prasodenclal pudesse ser de odD anos, em pnncí
poo, com uma consulta popular na metade do pleito, o 
que dana aquela conbnUidade necessária ao pro no 
da reeleição. E 'leriliquemos, por ceuse disso, o llllll
rna VIVIdo pelo Pallamenlo quando tivanos de votar a 
reli a ção para comgir o que ficala defeituoso naquela 
nMSão, mas que já tave urna Interpretação polfbca 
de outra natureza, porque, no correr de um Governo, 
tudo aqu1lo se IOma mudo ITI8IS diflcil. 

A diSCUSsão de reeleoçio, na atual legislatura, 
Interrompeu o processo das reformas por cerca de 
um ano e meoo, e tovemos, portanto, um tarceiro pe
rlodo que tarrnona em outubro cteate ano ou no prlll
clpio do 11no que van, com o Parlamento absoluta
mente mublado na sua cepaadade de tuncionamento 
normal. CaLISBdo por quê? Por falta de trabalho? Não, 
por exc e a ao, nas causado porque estava de now no 
lxiiO da questão o Plcblema da oalonna da Consbtui
ção e o da raalaoção, que é ralonna de ConstituiÇão, 
mas que seria a l8lorma da reforma, que acabou por 
atropelar a oalorma consbtucoonal. FICBIIIOS um ano e 
meoo, api'OICimadamente, a d1scubr a raela1çio, a o 
raiSUitado é que se linda maos um perfodo com algu
mas das relonnas aprovadas a não outras 

Faço este breve bosqua1o ou asbOço para alu· 
dor à doficuldaoe da dec1são desta maténa e à com
plexidade da mesma De um lado, a pratoc1dade 
onunda da todos os proretos de reforma constrtuclo
nal que pn!vêem. mediBnle plab1scrto, agora na elei
ção, e, dapo1s. 1elwandum. como é a ldéoa do Se
nador Padro Simon. a exiSiêncoa de urna revosão 
constrtucoonal no pnme1ro ano da próxima leogoslatu
ra. Por outro lado, não hã sombra de dúvida de qua 
o Senador Josaphat Mannho coloca com murta pre
CISão, como sempra, allés, a quastão constrtucoonal. 

A unoca forma da mudar a Constrtuoção é aque
la que ela mesma prevê. fora do âmbito da Constrtul
ção, tudo o maiS é pratocamente um golpe. no senb
do JUndoco da palavra. Apenas JliBnSO qua o Senador 
Josaphat Mannho, no lortatec1manto da sua argu· 
mantação sempra bnlhante a pracosa. mH\Inua a 
consuha popular prév1a à realização da nelorma pre
tandlda. S. Ex', a mau JUizo, m1mmoza o argumento. 
embora perdure a certeza de que não sena a laglsla
ção sufocoema para cnar essa JliBITniBsão. De lato, o 
poder constrtuaonal é o úmco podar soberano na 
Rapubloca. O únoco momento em que a soberama. 
qua pela ordem 1uridoca do Pais esté no povo, trans
fare-se do povo para alguém .a o parfodo constrtuln
te. Essa é o unoco momemo em que a soberanoa se 
transfare do povo para o Partamemo. Por assa ra
zão, as Conslltuoções são momantos mudo espac1aos 
na voda da um pa1s 

Quando se dé urna Constrtuiçâo? Dá-se ou 
quando se 1nstrtu1 um Estado, ou quando uma nova 
ordem JUridoca se impõe no Estado. Nem os reg1mes 
totalrtérios ficam bvras de tar urna ConstituiÇão, ain
da que Imposta por eles. 

Ooa, em 1987 h1111111 a reconstrtuoção do tacldo 
democrétoc:o brasileiro, havoa uma nova ordem Im
plantada no Pa1s e, avodentemente, essa nova or
dem tana que ser acompanhada por urna Consb!Uo
çAo. Então, naquala IIIStante, o povo delagou pode
nas soberanos à "-mbléoa Nacoonal Consbtu1~ 
para votar. lnclusove, recordo-me de havar votado 
em grande moroona a com mudo madc de ser anbpé
bCO, mas seguindo o devar da m1nha consciêncoa na
quala oces1ão, contra os Senadores da anião parbel
param do processo da alaboraçio da ConstituiÇão. 
Por quê? Porqua não lhes havoa s1do delegado o po
der consbtuaonal. d1ratamente, no voto do povo. e. 
portaroto. estavam fora daquela 1nstanta, o únoco, na 
democracoa. em que o povo cede a soberanoa para 
um organ1smo axacutar o poder soberano de legislar 
sobra todas as coosas. 
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• Gostana. depoos de fazer estas considerações. 
que são. evidentemente. contradltónas. de tentar ra
CIOCinar. porque estamos ainda em fase de doscus
são com os Srs. Senadoras. soboe uma formula que 
concifoe os cuidados absolutameme precosos do Se
nador Josaphat Mannho com o fato de que. do pomo 
de viSte prébco. se não resolvermos de uma vez por 
todas a questão conslltucoonal. vamos enttar na 
quar1a legiSlatura paraliSados por causa das dlfocul· 
dacles de se tocar na Constltuoção 

Aquo, paoec&-me, too extremamente cauteloso e 
sábio o olustra Senador Arruda quando, ao admlbr a 
poesobofodade de reforma da Constotuoção. subordona
a a um delermonado especllo 

So"s. e Srs Seo oadores. tenho a il4ll ão de que 
., eala o ponto de ciscussã'l pemllbdo o vxsx;. 
que ele nlo S11J11 plano e aberto. até porque estariamoj, 
.. Widlacli;lo iiMir-.ada com pelfeção pelo Sanadcf 
Joaaphat Mannha; pooém, devaMindo ao poder sobera
no. que e o povo, a ao.mnzação. cmgondo essa oelorma • 
paniDS especfficos, tenho a rr411 ão de que não abri
riamo& o leque .......... ável de c:ontusões que mgndic8 
alerar uma conalllulçio e poderfarnos, som. apmiDiá-la 
rwqo ln pontos CUII&Ideo'lldos em "scusdo Bf<111a pelo 
Congr Naacuof 1 N&B de reforma e não em dos· 
a.são de vflóna de um lado sobnl o outro 

Tenamos. portamo. uma reforma tópoca, para a 
qual o povo autonzana o ato do Partamemo exclusi
vamente no êmbolo delomltlldo É claro que vamas 
doscubl' muoto qual o tamanho desse ãmblto, porém. 
ele me parece o 1111110 termo da prudênaa, da sabe· 
dona. a fim de que a p<óxorna Legosfatura não I~ 
também absolutamente paralosada com a questio 
das reformas. E nem a questão da reabosotura pura la 
smpfes do PfOCII880 de reforma paralise nova"**te 
o PfOCII880 corno o parafosou no pnncipoo da leg18Ia· 
tum. passada, na qual ficamos doos anos sem votar 
p- nada da Revosão. ConSidero oncfu&IYII 
aquela, a nio &er por algumas leis omporta~US vota· 
das na ocasoiio. uma legtslatura quase múllf, PCIIB 
piiiiiiiiRIDII doiS ano& presos à Revosão ConatliUCOP
naJ. que nio houve. mexemos na Consbtuoção lin 
doiS de seus ponto& e a mutolamos 111nda miiiS; lin 
seguida veoo a q.-tao dos chamados • Anõas do 
Ooçamanto. veoo a questão do Governo Coflor, e, 
prahcamente', passaram-se os quatro anos em que 
o Parlamemo, como tal. pouco exosbu 

E qual é o sogndicado da exostêncoa do Parta
mamo? É a nonnaiiZaÇão da VIda onsbtuciOnal bl'llllo
lelra Estamos tá a camonhar para o décomo pnmelro 
ano após a ConstituiÇão e não estamos com a nor
malização do prooesso garamoda 

Por ISSO. So"s e Srs Senadoras, crao.., de bom 
- estudarmos o carrWiha de tomar loplca a possblt
dade da reforma consbiiiCIOnal, padormos ao povo auto
nzaçio para fazê-la e não abnr o processo cor-.ao
nal pura e U11)les a reviSão, apenas com o •••r 
dum, até porque vamo& emrar num poço sem fundo. 

Existe multa sabedona na cu~ura dos povos 
quando tomam ddfcels as abraçóes na Consbluo
Çio, aos que mexer na Constituição de um pais aboa 
processos que não acabam em 20 ou 30 anos. E hé 
uma certa sabeaona no Paos em acomodar-A ao 
Texto ConsbtuCIOnal que possuo. 

Vamos admlbr que, na Hostona, essas 10 anos, 
após t 988. sognofoquem pouco tampo e 111nda eslefa· 
mos no tonal da organozação onstltuaonal brasolelra, 
mas em termos relatiVOS, porque nio hé mnguem a 
comestar muitos pomos da Constotuoção brasoleora 
Quem contesta os doreltos ondMduaos? Quem con
testa os dooeltos socoaos? Quem co- a ln&tituclo
nalozação do Paos? Quem comesta os capitulo& de 
educação. de comunocação, de cu~ra. de famRoa, 
do menor. do Idoso, de segundade socoaf? 

Esses capotulos todos estão alo oncólumes; eles 
revelam sabedona do legoslador de emão E nio fo
quemos com a possobolldade de uma &braçio de 
uma ordem consbtuCoonal qualdiCBda apenas por
que, reatmeme, há ponto& em que a Coneblulçêo 
preasa ser moddocada Porém. por outro lado. nio 
deiXamos de modofocá-la o maos rápido poesovel por
que senão permaneceremos nesse pm c e 11 o sem 
lm, nesse processo de ahraç6o da Constiluoçlo 
que, por ser uma maténa de extrema ddoculdade, pa
rai .. o Parlamemo tantos anos 

É a reflexão que deooo com as S... e os Srs. 
Senadores, agllldecendo ao Presodenle a tofenlnc:oa 
por haver u~rapassado meu tampo sem que S. Ex" 
Interrompesse a m1nha palavra. 

O SR. PRESIJENTE (Artonoo Caololl MllgaNea) 
-Continua em doscu&São. (Pausa.) 

Nio havendo quem peça a palavra. a dliiCU8· 
são terá piOSSBgUomeMo na seasão dehberabva da 
próxima taoça-feora. doa 5 de maoo. • 

O SR. PRESIDENTE (Artonoo Cao1o11 MagatoieB) 
-n.m2: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N" 32, DE 1996 

(Tramitando em COnJuMo com a Proposta 
de Emenda à Constituição n• 24, de 1 !197) 

Segundo doa de diSCussão, em pn..
ro tumo, da Proposta de Emenda à Consti
tuição n• 32, de 1 !1!16, tendo como pnmetro 
sognatáno o Senador Amonoo Carlos Maga-
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lhães, que a~era a radaçio dos §§ 1° e 2° 
do art 143 da Const~uoção Federal lservoço 
cMI obngatóno), tendo 

Parecer, sob n" 93, de 1998, da Co
nussão de Const~uoção, JustiÇB e Codadanoa, 
Relator Senador Romeu Tuma. favorável 
com a Emenda n" 1-CCJ, que apresenta, e 
pela PIBIUdiCIBIKiade da Proposta da Emen
da à Constrtuoção n• 24, de 1997, que tram .. 
ta em conJUmo, com abstenção do Senador 
Josaphat Mannho. 

A PresKiênciB esclarece ao Plenáno que, nos 
tennos do dosposto no art 358, do Regomemo Inter
no, a maléna vao constar da Ordem do DIB duoame 
conco doas útaos, em fase de doscussão, quando po
derão ser oleiBCidas emendas assonadas por um ter
ço, no mon11110, da compoSIÇiio do Senado 

Toanscorre ho1e o segundo diB de doscussão, 
em pnmeoro tumo 

Doscussão, em conjunto, da proposta e da 
emenda. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) - Sr. Preso
dame, peço a palavra, para doscutor. 

O SR. PRESIDENTE (Amonoo Carlos Magalhães) 
-Tem V. Ex" a palavra, para doscutor. 

O SR. PEDRO SIMON (PMOB-RS. Paoa doscu
tor. Sem revosão do coador.)- Sr. Poasodenta, come
çamos hoiB a doscussão da emenda de V Ex" que 
trata do servoço covil obngatóno. Concomàntamente 
com ela, há o Item n" 3, uma emenda de rmnha au
tona, que tambern trata do servoço CMI obngatóno 

Penso que esta proposta merece ser anaiiSBda 
com profundidade para que se YeJ8 o seu alcance e 
o seu Slgndoc:ado 

Todos conhecemos a omportânaa e o sogndica
do do seMço molllar obngatono. É o moomemo em 
que o pvern, tando completado 18 anos, apresenta
se para seMr a sua Pétna, prepaoa-se, conhecendo 
onncipoos e odéoas, até para ser um soldado convo
cado, se necessáno, para a defesa de sua Pátna 

Com os tampos, cnou-se o chamado CPOR, 
pelo qual o JOVBm, com 18 anos completos, não pre
CIBBna obngmonamenta 'perder"" um ano de estu
dos prestando o seMÇO molur obngatóno, mas pc
dana, duoanta doos anos, cuiSBr o CPOR (Curso p,.._ 
paratóno aos OIICIBIS da Reserva), oportunidade em 
que os cadelas, duoame todos os lonaos de sarna. 18, 
fazem sua prepaoação, podendo comonuar a estUdar 
nesse per.odo. Ume vez formado, recebe o titulo de 
ofocoal da reserva, podendo, comoo sonda pode, du
ranta doiS anos, seMr comoo teneniiHnédico, 1-n
ttH>dontólogo, tenenta de engenhana e, demro da 

sua abvldade podena exercê-la nos quadros do 
Exérc~ 

O numero de pessoas que prestam o serviço 
mll~ar tem domonuido de uma forma famástoca. Lem
bro-me, Sr. P111SKieme, da época em que era algo 
multo omportame tennos um capdio, um coronel, al
guém que tratasse do SBMÇO de requosiçlo de JO
vens e que pudesse omeMr no senbdo de lovrar al
guém do seMÇO mlur. Quando ISto era posslvel, a 
tamniB fiCava mu~ satJsleu, porque não era fécil. 

Hoje, ocorre o comráno As difiCUldades finan
ceoras que o Exército vem atravessando, os seus 
problemas de manutenção são de tal ordem que ele 
não pode acompanhar o aumento do contingente 
das pessoas que completam 18 anos. Atualmeme, é 
multo fácol pedor para que alguém deoxe de prestar o 
servoço molur. poos, na verdade, é o Exé~ que 
não tem condoções de absorver todos os JOVBns. As 
condoções flnanceoras do Exé~ são de tal man&lra 
compliCadas que até mesmoo a cumpnmemo do ser
VIÇO molltar obngatóno e dde...me. Antas, o jovem, 
que oa para a caserna, donniB no quertal, lé IBZIB 
suas releoções; hoje, chega ao quartel às 8h e, às 
18h, volta para casa, poos o Exé~ não diSpõe de 
recursos para a alomentação desse JOV8m, para a 
sua peomanêncoa Emão, na verdade. o Exérc~ 
está atravessando uma situação dHícil. 

O que pretende o pro,eto de V Ex", Sr. Preso
dente? O que pretende o projeto que aprasantao, 
qual SBJB, o seMÇO coVIl obngatóno para homens e 
mulhe111S? Na verdade, o que estamos temendo pre
ver e levar adoame é um proiBia que, na mnha opi
nião, é lamástoco e que pode ter denvabVos logo alo 
adoame. O JOV8m, homem ou mulher, que completar 
18 anos dava apresemar-se. A apresentaçio poderá 
ser fBita, por exemplo, na prafeotura do lugar onda 
moora e, durame o espaço de um ano, ele terá um 
curso de esclareclmemo sobre seu Pela, sua Pétria 
e vao pi8Siar SBMÇO voluntário em escolas, volas, 
hospUIS, colégiOS OU Bnbdades de BS&IêiCIB &o

coai de menores. Esse bpo de trabalho sena feito 
pelo volunbino, o humilde, o aspezonhado, aquelã 
que sonha lazer o aaMÇO rmlrtar porque é quando 
pode ap111nder a ler, tem oportunodede clfl cuidar da 
sua saúde, porque mua vezes emra para o saMÇO 
cheoo de moléshas e sao de lá curado 

Esta é a proposta de V Ex" e, também, a mo
nha. O voluntáno se apresenta, faz o exame e vao 
prestar um seMÇO CMI onestomével ao seu Pais e à 
sOCIBdade Jovens de 18 anos homens e mulhe111S 
terao condoções de, durame um espaço de tempo, 
servor à Pétna 
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Sr PreSidente. essa proposta podena ser 
acompanhada de um dabat!l e de uma anáiiBB com
paratiVa com o que astá aando lerto no Bras11 com o 
chamado saMÇO voluntáno Lá no R10 Grande do 
Sul, a asposa do Sr. Jorge Johannpater cooldena 
um trabalho eapetacular da seMÇo voluntáno am 
que pessoas trabalham gratuitamente Funaona 
corno se fossa uma agêi'ICIB de casamento: de um 
lado sa apresenta uma anbdada que nacasslta, por 
axemplo, do trabalho de um danllsta por duas ou 
três horas, ou de alguém que possa prestar a&SIS
tênciB socllll em uma creche ou aJudar am um hospi
tal. De outro lado, vêm aqueles que aspontaneaman
ta querem lazer o sannço Sio pessoas que estio 
em boa situação, bem, tranqü1les, aposentadas, gen
te Importante, 1luatre a nca. ou de classe mádiB bai
xa, mas que, no V8ZIO de suas VIdas, sentem prazer 
am prestar S&MÇOS à cola!Mdade. 

O proj810 do sennço CIVIl obngatóno podena ser 
acompanhado, na sua .mãbse e execução, paio ser
VIÇO voluntáno, poiS tanamos o parlodo de uma ge
ração. quando pc.jeríamos onentar, consaanbZar, 
pohbzar a mocidade para o seu Pais, sua gente e 
sua tarra Quanto aos que estio no chão, os rriiiiS 

humldes. esse servço dana condiÇÕes de Cldada
niB, de conhecimento e de serem gente. Quanto aos 
nossos filhos, os cnados em berços ma10ras, para 
que conhaçam o outro lado e com ele se ldentdl
quam; para que camrham JUntos e desempenham 
uma atiVIdade JUntos, para que entendam que o Bra
Sil nio é so deles que nasceram am berços rruus al
tos, mas e também de gente humilde que passa 
toma e astá na mlléna 

Sr. Pres1dente, o proJIIIO de V Ex". o que apre
sentai e o proJeto do sennço voluntáno qua .)é está 
aando Implantado são uma verdadeira e profunda re
volução na COI"'SCCBnbZaçio deata PaiS 

Nos Estados Unidos o pais maiS nco do mun
do, onde 90% da população é de classe mádia , o 
que eXISta de maiS 11npo1tante é o sennço voluntáno. 
Nunca ma esqueço de quando esbVe em Chicago. 
HO)e, é uma cidade modema, que tave mullaS das 
fachadas dos seus prédiOs modernamente reforma
das. NAo hé nenhuma cidade amencana que corra 
pango de InCêndiO corno Chicago Iam. Lá, para cada 
bombeiro, hé 150 voluntános EXISta um CC'"'O de 
bombeiros 24 horas por diB preparado para quando 
houver 1ncênd10 a mlhares de paasoas que treina
ram para ser bombeiro, que aabam como ag1r, que 
têm, em seu porta-malas, tudo o que é ne saino 
para uma emergência Se houver um IncêndiO em 
quarta1rões, que eqa a presença dos bombeiros, 

toca-se a campa1nha faz-se o chamamento e onde 
quer que esta)a um :leSSes cidadãos, com o rna10r or
gulho. ele colocara o quepa, a roupa, nrara seu equipa
mento do porta-malas e va1 seMr como bon'tleno. 

Sr Pras1dente esse modelo amencano pode 
ser levado ad!Bnte aqu1 no Brasil. Poderemos chegar 
ao diB em que o voluntáno va1 tar orgulho de B)udar 
a sua patna. Mas ata la, talvez o pro)&lo de V Ex", 
que ena o seMÇO CMI obngatóno, em que os )OVIIns, 
homens e mulheres. são convocados a prestar esse 
tipO de seMÇO. se)B o carn1nho para anng1rmos a 
meta almeJBda. 

Multo obngado 
O SR. PRESIDENTE (Armn10 CaJtos Magalhles) 

-Continua em diSCussão. (Pausa.) 
Niio maiS havendo quem que1ra diSCUbr, adiS

cussão tará prosseguimento na sessão debbaratiVa 
de prox1rna terça-le11a, d1a 5 de rna10. 

O rtem 3 tramna em conJunto com o rtem CUJB 
discussão acabamos de encerrar 

É o segu1nte o 1tem que tramita em 
conJunto com o liam 2: 

-3-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N" 24, DE 1997 

(Tramitando em conjunto com a Propoata 
de Emenda à ConstrtuiÇiio n• 32, de 1996) 

Segundo d1a de discussão. em pnma1ro turno, 
da Proposta de Emenda à Constrtulçio n• 24, de 
1997, !ando como pnme1ro s1gnatáno o Senador Pe
dro S1mon. que altera o ali 143 da ConsntuiÇão Fe
deral (seMÇO CMI obngatóno) 

o SR. PAESIJENTE (ArmniO CaJtos Magallilas) 
-11111114: 

Prtme1ro d1scussão, em pnme1ro turno, 
da Proposta de Emenda à ConstrtuiÇão n• 
37, de 1997, tendo corno pn111111ro slgNI!áno 
o Senador Pedro S1mon, que aliara o § 2" do 
art. 72 do Alo das DiaposiÇ6es Consbtuci0-
1'11118 Transrtónas (cálculo do Fundo Social clã 
EmergênCia), tando 

Parecer sob n" 787, de 1997, de Co-
1111SSio de ConstitUIÇão, Jushça e Cldadana, 
Rela!Dr Senador Lúao Alcêntara, favorável, 
com Emenda n• 1-CCJ (substrtubvo), que 
oferece. com abstenção do Senador Pedro 
S1mon. 

Transcorre hote o pnme1ro diB de dl..,l"éo em 
pnme1ro turno Discussão, em con,unto, da proposta 
e do substrtUIIVo 
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• Concedo a palavra ao Senador Pedro S1mon, 
para dlscut~r. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS Para diSCU· 
br Sem reviSão do orador ) - Sr. Presidente. dd!CII· 
mente vamos encontrar tantas ess1naturas em uma 
emenda constduc•onal como as que vemos na maté
na que estamDB discUtimos. Não houve um Senador 
presente na Casa que não tiV8Sse fedo questão ab· 
soluta de ass1ná·la. Ela f01 apresentada quando vo
tamos o Fundo de EmergêrlCIII na forma de emenda 

Atendendo a apelo do Líder do Governo que 
nos assegurou que, se votássemos essa emenda do 
Fundo de Emergêncl8, o ProJetO voftana à Câmara 
dos Deputados e, consequentemente, retardana a 
entrada em VIgOr do Fundo. que o Governo achava ur
gente e necessáno, concordamos em retirar a emenda 
ao Prqelo do Fundo de Emergêncl8. que fOI aprovado 
como VI!IO da Câmara e fo1 promulgado por V. Ex" Ao 
mesmo tempo, apresentamos essa emenda com o 
compromiSSO de que esse PIO)eto sena votado e 
que nos tenamos a corMCÇão da sua votação 

Sr Presidente, era o dl8 15 de outubro Tive
mos mudo boa vontade, mas, recordando as pala
vras do nobre Senador pelo R1o de Jane1ro, a Cons
tnulção é complicada. Então, por maiS que quelfa
mos. a nossa abllldade le!IISiatiVa fica ddiCII 

Do dl8 27 de outubro até hOje, não tenho con
seguido explicar às prefeduras do Bras11, G)ue que
nem que eu coloCasse em votação esse al'llgo, por 
que ele sena aprovado, só que vottana à Câmara 
Não conSigo expiiCBr aos Prafedos por que não lute• 
para aprovar essa maténa. Já chegamos em ma10 e 
ele Blnda não fo1 votado 

Sr. Presidente, querido cnamos - e, na época, 
eu era Lidar do Governo Itamar - esse Fundo de 
Emergêncl8, ele fo1 idealizado como absolutamente 
nec sssáno para dar sustentação ao Plano Real 
Este. aprovado recentemente e que deu certo, para 
que IIVBSSB sustentação. para que o Governo conse
guiSSB manter o paraleliSmo dO d61ar, para que pu
desse conter a Inflação, era ..-sáno esse furldo, 
POIS era um d1nhe110 que ele tena no CBiliB para fa
zer fnsnte e tapar os buracos que se apresentavam. 
O Congresso autorizou o Governo a se utiliZar de 
uma parte dOs Governos Fedei'Bis e Estadua1s e 
uma parte dos muiiiCipiOS para resolver o problema 
do Furldo. Passaram-se os dOis anos dO Governo 
Itamar Eleito Fernando Hennque, no final da legisla· 
tura, Sua Excelêncl8 enVIou um pfOJBIO prorrogando 
por maiS 2 anos - e nós votamos por essa prorroga
ção Agora, esse piO)elo é novamente prorrogado. A 
dlferança é que, na ocas•ão da votação desse PfOJ8· 

to, tanto no final do Governo Itamar, como nos pn
m&lros 2 anos dO Governo Fernando Hennque, as 
prefeduras não estavam na sduação dramáiiCB que 
estão hOJe Na verdade, somos obngados a raconhe· 
cer que, se o Plano Real e a real•dade de nosso 
Pais têm aspectos posdiVOS, alguns estão pagando 
a conta. A agncultura no R10 Grande do Sul eslá pa
gando uma conte elevada. E a mB!Ona das Prafedu· 
ras, pnnclpBimente as pequenas, estão em uma SI

tuação drarnábca 
Sr. Prasidente, no f1nal do ano passado. meta· 

de dOS muniCIPIOS do RIO Grande do Sul não conse
guiu pagar o deCimo terce1ro saláno; 68% dos mun,.. 
CipiOS do meu Estado estão com suas contes atrasa
das e não podem pagar os seus fomecedores. O 
mais grave. Sr. Pres1dente é que essa quantiB é re
conhecida pelo Governo como 1msóna em tennos de 
FundO É um d1nhe1ro que, para o Governo, não tem 
ma10r s1gnrfteado, po1s não va1 at1ng~r, não va1 mexer, 
não va1 sacudlf com o Plano Real ou com o Fundo 
de EmergênciB. Para as prefelluras. pnnc.,.Umente 
para as pequenas que estão em estado de desespe
ro, ela é essencial e vdal Para o Governo, o pRipno 
MiniStro d1sse. à época do debate, que não linha 
mBIOI SigmiiCBdo 

Sr Presidente, espero que, miiSmo com atra· 
so, votemos esse p10J8to que a•nda develá ser vota· 
do na Cimara dos Deputados De lé para cé, os mu
n~cip•os cont1nuam racolhendO e a sduação fiCa Bln· 
da maiS dramátiCa 

Mudo obngado 

O SR. PRESIDEtm!: {Antonio CarlaB Magallães) 
- Conbnua em diSCussão 

Concedo a palavra ao nobra Senador LúCio AJ.. 
cãntara 

O SR. LÚCIO Al.CANTARA (PSDB-CE. Para 
diSCubr Sem leVIsão do orador.) - Sr. PraSidente, 
Srs. Senadoras, o nosso PraSidente, Senador Anto
niO Canos Magalhães, querido submetia a proposta 
à discussão, fnsou JUStamente a abstenção do Sena· 
dor Pedro Simon, poiS é quem encabeça a propos1: 
ção. Hé uma razão para ISSO A emenda que S. Ex" 
apresentou, ong1nalmente. praVIB, a devolução dos 
recu..- aos muniCÍpiOS, ou se)B, aqueles recursos 
que a Un~ão reteve dos Estados e do Fundo de Par· 
bclpaÇão dos MuniCípiOS sanam devolvidos aos mu
niCipos Elaboi'BI uma emenda supnrmndo esse dls· 
posdiYO. po!llue peMBI que a proposição sena mal& 
fac~mente aprovada se elimnássemos esse exlgên· 
CIB de devolução desses recursos. Assim. esse 
emenda fo1 aprovada 
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• Ocorre que a demora do seu exame e, se for o 
caso. da sua aprovação por parte do Plenano pode· 
ré tomá-la 1nócua, uma vez que há um prazo de Vl· 

gêncoa do Fundo. Socl81 de Emergência Portanto, se 
a matéra não voer a ser aprovada pato Congresso 
Nacoonal, danllo de pouco tempo, ela ja não produzo
rã aleito nenhum, porque o Fundo Socoal de Emer
gência- agora, Fundo de EstabiliZação Foscai- tenl. 
chegado ao sw fim 

Dai, et11end1 que, supnmondo este dlllpoSIIIVo 
que delermonava a devolução dos recuraos aos mu
mcípoos, ela pudesse tramitar com maoor celendade 
e, realmente, twar esse peeo dos munocipoos, porque, 
se, no total do Fundo, a pal1lapação dos Munoclpoos é 
pen:eniUahlenle multo pequena, quando examnarnos 
os pequenos Munocíplos, pn""""lmente do Norte a do 
Nordeste, que Wm como fonte de recursos baslcarnen· 
te o Fundo ele Pa~o dos Munocípoos, venficamos 
que ISSO é llfiPOitante para o munoc1poo, quando é 
axam1rl8do de per s1, isoladamente 

Por - motiVO, ofereci o meu paracar favorá
vel, até por que entendo que a contnbuoção dos mu
IIICÍpoos para a lonnação desse Fundo é, no todo, 
multo pequena, não é substancial, nem ralavente. 
Há um custo palíbco multo grande am ralação a osso. 
Volto a 1lllllsllr" os pequenos munocíp1os têm no Fun
do de Paltlclpação, multas vezes, a sua unoca recei
ta. De tal SOfia que qualquer d1m1nu1ção nos valores 
desta Fundo orá delennmar o agravamento das f1· 
nenças municopaos. 

PortariiO, Sr. Prasodante, com esse reg1stro, 
quero ape"'IIS diZer que, se não houver celendade 
na aprovaçiio da emenda, ela senl. Inócua e não 1ni 
produzor nenhum eleito, porque ret1reo por comncção 
- clispoeiiMI que pc8WI a devolução por parte da 
Ul'lllo aos Munocípios Porém. se não aprovarmos 
em ~. taremos falto aqu1 um esiOIÇO absoluta
manta Inútil. 

o SR. F7 saENTE (Anlonoo Carlos Magathãell) 
-Continua em diiiCUSSão. (Pause.) 

NAo havendo quem peça a palavra, a dlscus
slo teni prossegwman10 na -slo deliberatova onfl· 
nána da próJama !BIÇa·falra, diS 5 de maoo. 

o SR. PRESI)ENlE (AriDnlo Carlos Magalhies) 
-n.m5. 

Cllac:o msM, em tumo únoco, do Profelo 
da lei da CAmara ,.,. 18, de 1997 (n" 
4.797194, na Casa de ongem), de II"IICI8bVB 
do Supenor Tribural de Just1ça, que dlllp6e 
sobre a ..-nnuraçiio da Justoça Federal de 
Primalro Grau da 1° Ragoão, e dá ~utras poo
VIdlnaas, tendo 

Pareceras da ComiSSãO de Constituo· 
ção, JustiÇa e Cldadanoa. Relator: Senador 
Ed1son Lobão 

• sob n• 324, de 1997, favorável; e 
• sob n• 116, de 1998 (AISxame): favo

nivel, com Emendes n"s 1 e 2--CCJ, de rede· 
ção, que apresenta. 

Em dosa 1ssão o pRljalo e as amei Idas. (PIIIIBIL) 
Não hawndo quem peça a palavra, 811C8f10 a 

diiiCUSSão 
Em votação o pi'Ojelo, sem PI'BJUIZO das emen

das. 
Concedo a palavra ao Senador Francelino P• 

rara para encamonhar. 
O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL--MG. 

Para encarronhar a votação.) - Sr. Presidenta, Sr"s. 
e Srs. Sanadoras. estamos hoje, depois de quelro 
anos, decidindo conclus1VB11111nte - do Pftii8IO 
que dospõe sobra a raestnnuração da Juslça Fede
ral de Pnme1ro Grau da 1° Ragliio e. ~ 
menta, estamos satosleltos. porque, na sotuaçlo em 
que transita o Pais, temos a oportunidade de dar um 
salto poslllvo nesse sentido. 

A JuBbça Federal, composta da maglslrados -
quase todos IQVBn& ·, pi8Siando sennços .-tomé
wos a esta Nação, está earoendo as suas atnbuiçõ
es atualmanta com axtramo sacrillcoo, não ..,.._ 
pelo dm1nuto número de Varas nos Estados em que 
está Ulslalada, mas também pela própria deficiência 
de lu11C10nános e da estruturas para a .,_.çio III' 
nsCIICIOnBI, Rlospensável à sua 111111São. 

O prqato lo1 exarnnado exaustMimiKII8 na 
Colmara dos Dapulados, WIIOao Senado da Repolblce 
e recebeu da Commão de ConBti1uiçio. J.-.ç& e Q. 
dedanla ~ elaborado pelo 81TW181'1111 Sall8dol 
Edoaon Lobão, plll8C8I" que liw opor!lndade de llans
nibr ao planéno da Com rio ApiOvado na CCJC, o 
poqeto V8IO a asta plenáno, onde AIOIIbeu -ldu. 
as quais foram IUIIIIMiedas aiiiMia de niMI pai
do Selador Edson loblo. l-lo)e 11 h lOS ..-Ido dllll
l'1ibvanalta a p!lliX)BIÇão que deve - 8IICIIIIft1ada 
logo ITIIIIS à sançlo do Presidenta da República. 

Sobra - prqeto !JVe a oportunidade de con
va(Ar com V. Ex". antes do transe de 1ri&11tza e da 
dor que está vovando, no sentido de que pucl h• 
mos dalcull·lo e votá-lo, após !1111r11taç1o de QUIIIIU 
longos anos v Ex" deiTIOIISti'OU inta- em que • 
aiiCOIIIIUse uma SOiuçiO que ~ a mslllla· 
ç6o das Varas aegundo mteonaa dos Estados onde 
seria Implantadas. Em verdade, Sr. P11111denta,
rio cnades 16 varas em Mlnllll Garaos, 12 na BaiWI, 
06 em GOiás e uma no Amazonas 
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• Para que se tenha iilé18 do quadro em Monas 
GeraiS, basta dozer que, segundo expresso teslamu
nho da JUiza Mana Luoza Mendonça, doretora do Foro 
de Belo Honzonla, as 17 Varas aXJStantes no Estado 
contavam, no tonal do ano passado, com 158.629 
processos em andamento, o que SJgndiC8 uma mé
doa de 9 331 processos por Vara Federal omplantada 
e 5.117 processos por JUIZ. 

Só para comparar, a médl8 da Seçiio JudiCoána 
do Roo Grande do Sul é de 4 196 processos por 
Vara e 2.130 por JUIZ, num total de 138 741 proces
sos em andamento nas 33 Varas 

E aonda, no Paraná, a Seção JudiCiána tem 
110.062 processos em andamento, em 23 Varas. A 
médl8 e de 4 785 processos por Vara a 2.620 por JUIZ. 

Quero man~estar o contentamento de toda a 
Justoça Federal, pnnapalmenta da 11 Regoio, por 
esta passo que estamos dando para a esperada re
forma do Poder JudiCIBno Quero aquo manifestar, 
não apenas em ~ome de Monas, em nome dos ma
gostrados da Justoça Federal do mau Estado, mas 
também em nome de todos os moneoros e do Brasol 
onteoro, a nossa satosfação pela solução encamonha
da para esta votação, com o pleno apooo de V Ex" 

Mudo obngado. 
O SR. ROMEU 1UIIA (PFL-5P)- Sr. Presodente, 

peço a palavra para encamonhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (Anl6noo Cartos Magalhães) 

- Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu 
Tuma 

O SR. ROMEU lUIIA (PFL-SP. Para encamo
nhar a votação. Sam reviSão do orador ) - Sr. Preso
dente, Sos. Sanadores, quero cumpnmantar o Preso
denta Ant6noo Cados Magalhias por ter oncluJdo na 
Ordem do Doa este pi'OJEIIO. Apenas gostena de cor
roborar as palavras do Sr. Sanador Francelono Pereo
ra, fundamentadas com os dados que S. Ex" trouxe 
ao conhacomemo do Planáno, quanto à situação allo
tova da Justoça Federal. Fui testemunha, durante os 
longos anos em que asbVe na doreçio da Pollaa Fe
deral, das grandas dificuldades que tem a Justoça 
Federal para dar cabo de não maiS do que 1 O ou 
15% dos procedomantos que vão às varas federaiS. 

Cedo di&, acompanhava eu processos de frau
des contra a Prevodiincl8 Socoal, quando o procure
dor me levou a um~> sala com maos da 30 ITlll proces
sos para dozer que não saboa ao qual delas dar pno
ndade. E nós sabemos que cada um daqueles pro
cessos que não chega ao Iom equovala a molhões de 
reaiS que se esvaem dos cofres públocos Isso por
que a Justoça luta mas não consegue concluor suas 
apurações 

Recentemente, numa reunião de Presodentes 
da TnbunaiS Regoonaos FederaiS, doscull&-ae, Sana
dor Bemaldo Cabral, a necessidade da cnação das 
varas a da realozação de concursos para JUizas 
substdii}Os para dar conta das execuções liacaJs. 
São bilhões de reaos que eetão nas prateleiras da 
Justoça, por falta de varas, por falta de fui'ICIOIIérios, 
por falta de JUizas. Provavelmente poderlamos estar 
doscubndo a dornonuoçlo de ompostos nesta Plenáno, 
se a Justiça, na sua compatêiiCIII, bV8ase a capeco
dade físiCa de executar tantos procedomemoa. 

Quero curnpnmantar V Ex" e espero que, por 
unanomodade, S8J8 aprovado este proJetO. 

o SR. PRESIDENT1E {Antonio Cados Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Sanador Bemaldo Cabral, 
para encamonhar a votação 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Para 
encamnhar. Sam revisão do Ollldor.) - Sr. Praaodente, 
Sr"s Sanadoras e Sos Senadores, 8ll1de hoje, na reu
rulio da ComiSSão de Conslduoção, Jusbça e Cidade
na, o Sanador Francellno Parara e eu larnbnivarnos 
que, há maiS de quatro anos, tramita es1a 11W1811g8m, 
e J11. ficani um pouco defasada a cnação dessas novas 
varas As expk:ações dadas eram no senbdo de que 
V. Ex", como sempre atento a problemas dessa natu
reza, oespoo odeu à solocdação· pessoal do Sanador 
Franoellno Pe~a~ra e mnha para esta YOiaçio voesea 
hoje a Plenáno. E too exatarram na hora da aogüoc;ão 
do JuiZ Federal aprovado para Monostro do Supenor 
Tnbunal de Justoça, Sr. Aldor Pasaannho Júnior, que 

-osso focou devodamante confirmado. 
Quero ma congratular com V Ex", na seqüên

aa do que Jé fiZeram outros Sanadores, e parabeno
zé-Jo por ter lodo a senSJbolldade para um problema 
dessa natureza, que é a Jusbça Fadarei no Brasil. 

O SR. PRESilENTE (Antono C:lllos Magalhiee) 
- Em votação o pi'Oj&IO, sem Pr&JUIZO das emendas. 

Os Sos. Sanadores que o aprovam queoram 
permanecer sentados (Pausa.) 

Aprovado 

É o seguonte o proJ&Io aprovado: 

PROJETO DE LEI DA ClMARA N" 18, DE 1917 
(N" 4.797194, na C.u de origem) 

(De oniCoatova do Supenor Trillmal de Jusbça) 

Dispõe sobnt a nl8tl1nltiii'IIÇio da 
Juatiça Fllderal de Primeiro Grau da 1• 
Reglio, e dai outras provldênclu. 

O Congresso Nacoonal decreta. 
Art. 1• FICBm cnadas, com os respectovos car

g~ de Juoz federal e de Juoz Federal Subetduto, 
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tnnta a anco Varas na Jusbça Federal da Pnmeuo 
Grau da 1° Raglio, ass1m diSinbuídas: 

1- dazNse1s na Saçio JudiCiáns do Estado da 
Minas Ganus; 

11- daZII na SeeçiiD JuciCiéns do Eslado da Baha; 
III-- na Saçio Juclciéns do Eslado da Galés; 
IV - uma na Sação JudiCiária do Estado do 

Amazonas. 
Plllágralo úniCO. As Varas da que trate Mia ar

ligo 8Mfio 11111ianb1daa por ato do Tribunal RegiOnal 
Federal da 1° Região 

Alt. 2!' F"IC&m cnsdos no Quadro Pannananta 
da Pessoal das Sac-..aa das Saçõas Judlclanas 
da Juahça Federal da Pnma1ro Grau da 1° Rllgllo os 
cargos constantw do a118110 desta la1. 

Alt. 3" Podeni o Trlulal fl9oal Federal da 1° 
RIQID, madiaule aiD pn!pno. MP"' eiza' V1111111 em 
"-q. ..- mal6na. 1• 1111do a 1111p111J1Wa locaiza
çlo, wn.. 11 -a ]11.-.dçio. 118m como translarir seda 
da V81&8 da um Mwll:ípKI para oubO. Wlilicidls, em 
antlas os casos, os 88fJ6I *a da convanênCia a da -
c li Idade da agilizaçAn da poaalaçi'. JolliiCiuolllll. 

Art. 4" As clllllpa.- dawnantas da axacução 
desta lei comtriio à conte das dolaçõas orçamantll
nu conslgfl8dos à Justça Federal de Pnma1ro Grau 
da 1• Ragllo. 

All. 5" Esta IIII entra em VIgOr na date da aua 
pubiiCIIção. 

Art. fi' RINogam-ae M dlsposlll'ies em conlráno. 

ANEXO 

JUSTIÇA FEDERAL DE 
PRIMEIRO GRAU DA 1° REGIÃO 

-QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL 
- PROVIMENTO EFETIVO E EM COMISSÃO 

(Art. 2' da Lei "" • da da 199) 
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O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carla& MagaNas) 
- Pasa-sa à votação, em globo. das emendas da 
radação. 

Em votação as Emendas n"s 1 e 2, da CCJ. 
Os Srs Senadoras que as aprovam qUIIIram 

pannanaosr sentados. (Pausa ) 
Aprovadas. 

:;:- A meténa vai à Com1ssão Du"alora para a rada
çio flll81 

Sio as sagumas as emendas aprova
das. 

EMENDA DE REDAÇÃO N" 1-CCJ 

AllenKn-se no Al18liO ao p10]81o a nomenclatu· 
ra doe cargos e as éraes de atnndada. para alado da 
co....,.bbiiZaÇão com a siSiemá- da Lst n• 
9.421196, conforme quadro a sagu1r 

Fllft9ÕIIe Cócl Nlvel N"de 
Comiaa'-da 

Duator da Secratana Fc-9 35 

D1rator de Núcleo FC-6 04 

Cugoa Ãru N"de 

AnaliSta JudiCié.no ~ud~elána/Adm1n1S 175 
ratMl 

TécniCO Jud!Ciáno ~ud~elána/AdmlniS 315 
raiMI 

AwaiiBr Jud~eláno ~ud!Ciáno/Adm'"IS 105 
raiMI 

T6cniCO JudiCié.no Apoio 70 

Espec=sagL 

TécniCO JudiCié.no ApoiO 02 
Espec18~zado 

lcontallllidadal 

TécniCO JudiCié.no SeMCOS GeraiS 06 

OliciBI de Justuça 175 
Avahador 

O.: Os novos c6d1gos dos cargos e funções mnda 
aslllo em alabolação no Tnbunal Rag~onal Fedallll 
da 1• Região a podelâo ser 1nclu1dos na redação fi. 
nal do prof81o, caso aprovado 

EMENDA DE REDAÇÃO N" 2-CCJ 

Inclua-se. no art 2". entre as palavra& cargos e 
constamas. a expressão "e funções". dando-se a 
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parte l1nal do artigo a segu1nte redação: • .. os car
gos e funções oonstantes do anexo desta le1" 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-liam&. 

Vctação. em turno úrw:o, do Requermen
to ri' 228, de 1998, do Senador LúCio Alcântara, 
solcilando, nos teomos reg.,_, tramdação 
OOI1II"iB dos Prqetos de le1 do Senado n"s 
142 e 143, de 1995, com o Prqeto de La da 
CAmara ri' n. de 1997, e o Prcjelo de le1 do 
Sarado ri' 232. de 1997, já anexados, por wr
aem soble o trabalho educabw. 

Em votação o requenmento, em tumo úniCO. 
Sobra a mesa, raquenmento que sara Ido pelo Sr 

Pnme1ro Seaaténo em exercÍCIO, Senador Luc1dD Por
lalla. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 270, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Reque1ro, nos termos RegimentaiS, a rebrada do 

18qut~~onento n• 226, de 1998, que traia da tramitação 
Clln]unta dos Prqetos de lei do Senado n"s 142 e 143, 
de 1995, com o ProjBID de 1..et da Câmara n' n, de 
1997, e o Prqeto de lei do Senado ri' 232, de 1997 

Sala das Sessões, 29 de abnl de 1998 -Se
nador La:iclo Alclntara 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votação o 18quenmento que acaba de ser l1do. 

Os Srs. Senadores que o aprovam que1ram 
pannaneoer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O Prqeto de lei da Câmara n• n, de 1997, e o 

P10j810 de le1 do Senado n• 232, de 1997, retornam 
ao exame de Comissão de Assuntos Socla1s. 

Os ProJetos de le1 do Senado n• 142 e 143, de 
1995, constam da pauta da presente sessão e serão 
eprecllldos a segu~r. 

O SR. PRESIDENTE (AntonD Carlos Magallães) 
-IIHI7: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 142, DE 1995 

(Tramotando em conjunto com o 
P10jlllo de le1 do Senado n° 143, de 1995) 

[)iscussiio, em tumo úmco, do ProJBto 
de Le1 do Senado ri' 142, de 1995, de auto
na do Senador Osmar DI8S, que ena o Pro
grama de Estimulo ao Pnme11o Emprego -
PEPE e dá outras prov1dênc1as, tendo 

Pareceres 

- sob n• 348, de 1996 (sobre o ProJe
to}, da Comissão de Assuntos Econ6nucos, 
Relator: Senador João França, favorável, e 
pela PFBJUdiCialldade do ProjBIO de lei do 
Senado n" 143, de 1995, que tramita em 
conJunto, com voto contráno, em separado, 
do Senador Eduarllo SupiiC)' e abstenção do 
Senador José Eduarllo Outra; 

- profendo em Plenáno (sobre o PIOJB
to), Relator. Senador Pedro Smon, em 
substlllllção à Comissão da Assuntos So
CiaiS, favoravel, e pela p111JudiCI8lldade do 
ProJ810 de le1 do Senado n• 143, de 1995, 
que trai'T1IIa em conJunto; e 

- sob ri' 178, de 1998 (sobre as Emen
das n•s 1 e 2-Pien}, da Cornssão de Assun
tos Soclllls, Relatora: Senadora Ernlla Fer· 
nandes. fllVOfállel à Emenda ri' 1, e à Emenda 
n" 2, nos termos de subemenda que oferece. 

(DISpensado o parecer da Comissão 
de Assuntos EconômiCOS sobra as emendas 
da Plenéno - Requenmento n• 927197) 

Sobra a mesa, II!CJlBfiTIBnlo que será Ido pelo Sr. 
11 Secreláno em f!JISfCÍaO, Senador Lucldio Port • 

É lido o segu1nte 

REQUERIMENTO N" 271, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 279, ahnea c, do Reg1mento 

Interno, nsque110 adiamanto da diSCUSsão do Projeto 
de Le1 do Sanado n• 142, de 1995, que ena o Pro
grama de Estímulo ao Prlme110 Emprego - PEPE e 
dá outras pi'OVIdànci8S, a 11m de ser fefta na -são 
de 20 de ma1o de 1998. 

Sala das Sessões, 29 de abril de 1998. - Ro
meuTuma 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalr ~ 
- Em wtsção o requenmento. 

O SR. OSIIAR DIAS (PSDB·PR) - Sr. Presi
dente, peço a paJavlll pan1 um esclaracmenlo. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos MagaJhles) 
- V. Ex" tem a palavra, para um esclareciiTIBITio. 

O SR. OSIIAR DIAS (PSDB-PR. Para um es
clareCimento. Sem I"BVISio do orador.) - Sr. Pras,: 
dente, flqUBI com urna dWtda. Nilo consegu1 enten
der bem a leitUra do raquenmento. Gostana de saber 
se já hé data marcada. 

O SR. PRESIDENTE (Anlono Caltos Magal" 'as) -
Eslé men:a1a para o cia 20 de 1111110, uma quaJta..feaa. 

O SR. OSIIAR DIAS (PSDB-PR) - O p10jlllo, 
Sr. Presidente, é de extrema 1mportAnaa e já se en
contra na Casa há bés anos. Agradeço a senslbihda· 
de de V Ex" por ter detemunado a data de 20 de 
ma10 a !1m de que possamos def1n1r - aprovar ou re
JBdar- e acabar com o~ 
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. o SR. PRESIDEN1"E '"'*'""' Carlos Magalliesl 
- Em caréter dei11111JV0. 

Os Sra. Sanadoras que aprovam o raquenman
to quamun permanecer~- (Pausa.) 

Apcavado. 
A malána retomará ;\ Ordem do Doa da sassic> 

da 20 da miUO. 

o SR. PRESIDEN1"E (Arllllnr:l Carlos ""•aeln! os) 
-O item 8 1n1m11a em conJunto com o 118m 7· 

~ o aegulllla o d8m que traml!a em conJUnto 
com o illlm 7: 

-·-PROJETO DE LEI DO SENADO 111"143, DE 1995 
{Trarnllando em COI1unto com o PIOJIIIO 

da Lao do Senado n' 142, da 1995) 

Disc e•in, em tu mo únoco, do Pro)810 
da Lao do Sanado,. 143, da 1995, de auto
na do Sanador Osrnar Doas, que conoeda in
ceniNo tributário eo ampi8QIIdor partlclpenlll 
do Programe de Ealfmulo eo Pnm.o Em
poago- PEPE e d6 aulraB provodêo ICiiiS. 

O SR. PRF"'ENM (Arllllnr:l Carlos Magali-os) 
-llllml. 

REQUFRIIIFNTO N" 220, DE 1198 

Volação, em tumo olruco, do Flequen. 
manto ,. 220, de 1198. do Senador Lúcio 
AlcAntera, solocotando, nos termos regoman
'lels, tramllaçAo CGnJUnta do Prqeto de Lao 
do Senado n• 273, de 1II95-Complementell, 
com os PIOJIIIOB de 1.81 n"s 21, 25 e 71, de 
1996-Complemenlares, por -rem soble 
a IIII da donllnZes orçamenlánas. 

Emvalaçio. 
Os Sra. Senadoras que o aprovam queiram 

parnoa.- senllldos. (Pausa.) 
Aprovado. 
O PIOJIIIO da L.eo do Senado n• 273, da 111911-

Conopllln- p8IN a 1ram11ar em CGnJUn10 com os 
Projloloa da Lao do Sanado n"s 21, 25 e 71, de 111911-
Complemantaras. 

A.a rnaténaa ratomam ao exame da ComaaiD 
da,....... Ecc:iiOniOOI. 

O SR. FF •anE (AI*no Carlos~) 
- Es!Pada a IM!éria- da Ordem do Doa. 

Sobre a meaa, .,._ da Con r r lo DiniiD'!I 
ndCJir..•--'"'ndo a redaçio final do PIOjBIO de Lao de Cê
mera n• 18, de 1997, que noa tanoos do parágndD 
út*=o do art. 320 do Regimento lntamo, u niD hool
_. obJeção do Plen6rio, uri lodo palo Sr. 1° s-
lério em -rcicoo. Sanador Lucldlo Portalla. 

~ Ioda a aaguonta: 

PARECER N"209, DF 1998 
(Da Comossão Doretora) 

Redaçlo llnal do Projeto de Lei da 
Clmera ri' 18, de 1997 (n" 4.7W, de 1994, 
na Cau de Origem). 

A ComiSSão Doretora apre- a raclaçio fonal 
do PIOJIIIO de Leo da CAmera ri' 18, de 1997 (ri' 
4.797, de 1994, na Casa da Ongem), que depõe so
bre a reeatruturaçio da Justoça Fadara! de Pnmeoro 
Grau de 11 Regoio, e dé outras provodêncoaa, conso
lidando aa emendas de redação. 

Sala de Reunoões da ComiSSão, 29 da abnl de 
1998.- Antonio Carloa Maplhlaa. Presidenta
R-* Cunhll Uma, Relator - Geraldo Melo -
.._.._ Pinto- L.ucldlo Peralta. 

ANEXO AO PARECER N° 209, DE 1998 

Dispõe 8obN a --.po de 
.IU81i9B Federal de Primeiro Grau 11 Re
glio. • d6 OUinla provlcllnclas. 

O Congresso Nacoonal decram 
Art. 1° São cnadas. com os raspacbVOS cargos 

de Juoz Federal a de Juoz Federal Substotuto. tnnta e 
conco Varas na Justoça Federal de Pnmeoro Grau da 
1• Regoio, assom dostnbufd81· 

I - clezeasae na Saçio JudiCiána do Estado de 
MIIIBI Geraos, 

11-doze na Seção Judoaána do Estado da Bahoa, 
III - SIIIS na Seção Judocoána do Estado de 

Gooés: 
IV - ume na Seção Judocoé.na do Estado do 

Amazonas 
Panlgrafo únoco As Varas de que trata eata ar

bfiO sario o"1JIIIntadaa por ato do Trilunaf Ragoonal 
Federal da 11 Ragoão. 

Art. 2" Sio cnados no Quadro Permanente da 
Peeeoal das Secretanaa d8l Seç6es Judocoé.naa da 
Jualça Federal da Pnmaoro Grau da 11 Ragoio os 
cargos e funçilaa constantes dos Anexos desta Lao 

Art. 3" Podenl o Tribunal Regoonal Federal da 
1• Regoão, mad- ato própno, espaciabar Varas 
em qualquer IM!éna, estab alecaudo a oaapacbVa lo: 
calozaçiio, ~ e JUnsdiçAo, bem como 
bM81enr seda da Varas de um Munoclpoo para outro, -i3cados. em ambos os caeos, os aapedOS da 
conwnolnclll e da necassodacla de agildação da 
praatação JUnsdiCIOIIBI. 

Art. 4° As despesas daconantes da exacuçio 
daala Leo conerlio à conta daa dotações orçamentá
,. corosognadaa à Justoça Federal de Pnmeoro Grau 
da 11 Regoio. 

Art. S" Esta leo entra em vogor na dal!a de sua 
publocação. 

Art. f1' RllvoganHie as"== • ey-.. em cantréno 



Anexo I à Le1 n• • de 

GrUJoO 

-
Dneçlo e Assessoramento 

Supe11o1es UF-DAS 100) 

Atmdades de Atlolr Jud1c1áno 
(JF-AJ-020) 

tlutcas All\'ldades de ·~IVcl 
Mcd1o (Ir -NM- hl'li') 

-------

de 19'1 

Just1ça Fede1al de Pnme1ro Grau da I' Reg1lo 
(}uad10 Pennanente de Pessoal 

P1ovnnento Heuvo e em Com1sslo 

.... - ----··· -- -- ---
Cargos da Slluaçilo I 'od1go5 d1 N"de Ca1gos da S1tuaçlo 

Anteuor Slluaçlr AI - Cargos da A tua I 
te1101 Situaçlo 

Antenm 

D1retor de Secretana lf·DAS· 35 D1retor de Sec:reta· 
101 5 na 

D1retor de Nucleo Jf.IJAS- 04 D1retor de Nucleo 
101 2 

reciiiCO )UdiCIRIIO JF-Al-021 175 
Analista 

Olic1al de JustiÇR JF-Al-025 175 Jud1C1a110 
Avahadm 

Auxd1ar Jud1c1ano l~·Al-022 JIS 

~~endcnte JudiCIHIIO Jr -AJ-o21 lOS Tecmco 

Agente de Segurança Jf-Al-024 70 Jud1CI3110 

JndiCIÓIII 

1 ecnlco de l'outaln- JF-NM-1042 02 
hdade 
Auxrlra1 OpeiH\.IOnal JI-NM-ItK16 06 Auxrl1ar Judrc1áno 

de Serv1ços D1ve1 sos 

Cod1gos da N° de Ca1gos 

Slluaçlo da Slluaçlo 
Ah1al A tua I 

FC-09 35 

FC-06 04 

....... 350 

...... .j<ll 

...... (1(. 
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F 
!il 
g 

~ 
i!: 
III 

8 
111 

"' z 

8 
;;! 

~ 

'" ~ 

• 



Anexo 11 à Lei no , de de 199 

Justiça Feder11l de Primetro Grau aa 1• Região 
Qua.iro P~o~::~anente :k Pessoai 
Prov1mento Efetivo e em Com1ssão 
(Art 2° da Let no . de de 
' 

199 ) 

CaFgos Códtgos Número de car2os 

Diretor de Secretaria FC-09 35 

Diretor de Núcleo FC-06 04 

Anahsta Judiciáno ------- 350 

Técmco Judiciário ------- 492 

Auxtliar Judiciáno -------- 06 
-

~ 

> 
7 
> v; 

8 
"' ~ 
8 . 
~ 
~ 

~ 
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• O SR. PRESIDENTE (AntoniO C8Jios Magalhães) 
- Sobre a mesa. requenmento que será lodo pelo Sr. 
19 Secretano em exercíc•o. Senador Lucídoo PorteUa. 

E lido e aprovado o segu1nte 

REQUERIMENTO N• 272, DE 1998 

Senhor P~esodente, 
Nos tennos do art. 321 do Regimento Interno, 

reque•ro a diSpensa de publicação do Parecer, pare 
1med181a diSCussão e votação da redação f1nal do 
Pro1eto de Lei da Clmara n• 18, de 1997 (n9 

4 797194, na Casa de ongem). de lniCIBhVa do Supe
nor Tnbunal de Just1ça, que diSpõe sobre a reestru
tureção da Justiça Federal de Pnme1ro Greu de 11 

Reg1ão. e dá outres pi'OIIIIIênciBS 
Sala das Sessões. 29 de abnl de 1998. - Edl

son Lobio. 
O SR. PRESIDENTE (Anlonoo ca.tos Magalhães) 

- Aprovado O IBqUBnrnento, passa-se à lnllldlllla aple
aação da redação f1nal. 

Em discussão a ledação f1nal (Pausa ) 
Não havendo quem peça a palavra. encerro a 

discussão 
Em votação a redação final 
Os Srs Senadores que a aprovam que1rem 

permanecer sentados (Pausa ) 
Aprovada. 
A matena va1 à sanção. 
O SR. PRESIDENTE (AntoniO C8Jios Magalhães) 

- Passa-se. agore. à api8CI8ção do Requenrnento n" 
266, de 1998, lodo no Expediente. da Senadore Em•
lla Fernandes e outros Senadores, soTICIIando que o 
tempo destinado aos credores da Hora do Expedll!n· 
te da sessão de 5 de ma10 seJa dedicado a homena
gear o trabalhador, CUJBS cornemoreções serão de
poiS de amanhã. no diB 1• de ma10 

Em votação o requenmento 
Os Srs Senadores que o aprovam que1rem 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado 
Será curnpnda a deliberação do Plenáno 
O SR. PRESIDENTE (Arlanoo C8Jios Magalhies) 

- Passa-611, agore, à apn1C18Çio do Requenmenlo n" 
267, de 1998.1odo no Expediente, de autona do Senador 
Júl1o Campos e outros Senadores. soliCitando que o 
tempo destinado aos credores da Hora do Expedien
te da sessão do diB 7 de ma10 próx•mo seja dediCa
do a homenagear o seu Estado, Mato Grosso, pelos 
seus 250 anos 

Em votação o requenmento 
Os Srs Senadores que o aprovam que1rem 

permanecer sentados (Pausa ) 

Aprovado 
Será cumpnda a deliberação do Plenáno. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO C8Jios Magalhães) 
-Vala-se à lista de credores. 

Concedo. a palavra ao Senador José Eduardo 
Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bioca/PT -
SE. Pronuncl8 o seguinte discurso. Sem reYisão do 
orador.) - Sr. PreSidente, Sr"s e Sra. SenadOIBS, 
durente os meus três anos e me10 de mandato, nun
ca VIm a esta tnbuna para tretar de assuntos Inter
nos do Partido dos Trebalhadores. No entanto, não 
posso furtar-me de comentar o resultado da conven· 
ção do PT do R10 de Jane1ro, até porque entendo 
que ele não d1z respeito apenas ao meu Palbdo; não 
se trela de um assunto 1ntemo do Partido dos Trebe
lhado18s. Esse resultado causou reperc:ussões gre
ves no PT, nos part1dos de oposiÇão e, a meu ver, 
poderá ter repercussões greves até sobre a imagem 
da ma1or loderença pollliCB operána da H•stóna deste 
Pais· o companheiro Lu1z Inácio Lula da Silva. 

IniCialmente. gostana de ler parte da resolução 
aprovada no Encontro NaciOnal do PT, reaiiZBCio em 
agosto de 1997, na Cidade do Rio de Janeiro a cha
mada Carta do R1o de Janeiro Em 1elação à pollbca 
das al~&nças, diZ a resolução: 

Do ponto de v1sta do PT, a concl8bZa
ção de um progrema comum. o fortaleci
mento dos mDYimentos soaaiS. o combate 
às ralonnas conservadores, a ddusão de 
propostas a1temat1vas e o estabeleCimento 
de uma poUIICB nBCional de aiiBnças são 
condiÇÕBS Uld1spensáve•s pare denotar FHC 
e seus all&dos nos Estados. Pare ganhar e 
governar transformando o Bresll, é necassé
no que esta polftlca naaonal comande o 
complexo JOIIO de forças e pretensões locaiS 
ou regiOiliiiS, sem o que a fregrnentação e o 
consequente enfraquecimento da Frente se
rão 1neYI!á,_. Nenhum •nteresse reg10~ 
deverá pi8Yaleoer diBnle do desalio de bar
rar a recondução da FHC e bater o rwollba
raiiBmO 

Esta é a resolução aprovada pela 1nstAnc1B má
XIma de dellbelllção do nosso Parhdo. Com a pre
sença de delegados de todos os Estados do Brasil, 
al1 estava representada a base do Part•do dos Tre
balhadores no Bresd, e fo1 urna resolução que apon
tava de forma clare e 1nqueshonll.vel que o PT lo1 
construido para ser um partido n8Cional. e não urna 
federação de sações regiOnais, onde •nte~asses pro-
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V1IIOI8J10S ou paroqui&Js se sobrapõem aos onteres
ses maooras do Parbdo 

Quem diZer, Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Sena
doras, que essa resolução tomada legitimamente pe
las bases do Aoo de Janeom choca-se frontalmente 
com outra rasoluçio mnda maos legiiJma tomada pe
las bases do PT em nlval nacional, poos faz com que 
o 1111eresse ragoonal prevaleça dl&nte do ~too de 
denalar a raconduçio de Fernando Hennque Cardo
so e o 1'18011Jeral181110. Tenho omenso raspado por to
dos os rn~lllantes do Parbdo dos Trabalhadores do 
Rio de JaneH0 e pelo companheiro Vladrnvr Palmeo
ra, que too ondocado na convenção local candidato a 
Governador do Estado do Roo de Janetm É um 
companhelm que tem atuação onquestoonável, do 
poniD de VISia de sua resiSiêrlCIB democrábca, e llju
de a construor nosso Parbdo. S. Ex' too Deputado Fe
deral por dua lagiBiaturas e Uder da Bancada do 
PT na Clmata dos Deputados. Portanto, não está 
em diSCUssão a pessoa da Vladomor Palmeota; mas a 
politica aprovada no 811C0ioloo que, em meu entendo
RWIID, volto a repelir, choca-se com esse resolução 
nacoonal 

Reconheço a importêncl8 do Rio de Janeom, 
que nio tem uma tradoçlo pollbca paroquiBI, pnMn
CIIInll. Multo pelo conln!ino: o Rio de Janeom talvez 
S8f8 o Estado 1111118 cosmopolita do Brasol Já too 
aponlado, várias vams, como uma espãcoe de caiXB 
de l8aon6ncla da pollloca em nosso Pais. Exala
mente pelo fato de o Estado do Roo de Janeim ser 
...., é que maos me surpreende que a Convenção 
do PT daquele Estado tome uma resolução que, na 
mntla opll"llio, se nMIIa pamquoal, provmcoana, co
locando os 1nterasses ragoonaos acoma do onteresse 
naciOnal. 

FICBIIIOS agora doanle da seguonte corcunstân
ca: que camnho tomar? Nesae pmcesso de aliBn
ças que vêm sendo coaluradas nos Estados, em 
~ 1Ddos os Estados, ealévamos cam
nhando para uma conve19ênc1B entre PT, PDT, 
PCdoB e PSB, e naqueles Eslados em que •to não 
eslava acontecendo, parbcularmente entre PT e 
PDT, corno é o caso, por exanplo, de São Paulo, 
nenhum dos parbdos que eslava diSCubndo a aliança 
.-.1 mencoonava que a aliiiiiÇB em São Paulo 
&18 um condocoananla para a aJança naaonal, 1116 
porque - IKiaiBnÇIIS dos partidos, em todo 818-
sd, sabiam que ers um caso partocular. O PDT deva
se regostl8r e parbcularmante Leonel Brizola nunca 
ccnsKiataram a qwstAo da Slo Paulo corno condo
coonanla, mas o PDT onctula, som, a necessidade de 
uma diSCUssão da açio unllána entre o PT e o PDT 

em doos Eslados· o Roo Grande do Sul e o Roo de Ja
naom. A lógoca polibca VInha onantando todo o pro
cesso de doscussão E o que reoomendana a lógoca 
política para VlabiiJZar a aliança antre PT e PDT no 
Aio de Janent> e no Rot> Grande do Sul? No Roo 
Gl8nde do Sul, pelo menos pelas pasqu1sas maos 
fortes, o natural sena o PT reoeber apooo do PDT - e 
isso pi VInha sendo costurado naquele Estado No 
Aio de Janeom, até para compensar esae llpolo no 
Aio Grande do Sul, a teudluca natural sena o PT 
maidlar com o PDT No entanto, ISSO acabou não 
acontecendo. e ra estamos vendo marulestaçl6es de 
Lideranças do PT no Roo de Janeom coraldarando 
que, se a Convenção Naaonal nwogar assa daco
Bão, esse sena um ato autontáno, um desrespeito às 
bases e coosas do gloam. Lamas um arbgO de Eloo 
Gaspan, como também de outros arbcuhalas reno
medos, dozanao que, se o PT nwogar essa daclllio, 
dar-se-é uma sduaçêo semelhante à do JOIIO entra 
Connlhoans e a Portuguesa. O jOrnaliSta suganu que 
se trouxessa o JUIZ da Argentona, nio nwoto ~. 
para resolver o problema. 

Ora. Sr Presidente, estamos onvertendo, ou 
melhor, subvertendo o conceito da democracoa e o 
conoeoto da base. Em 1994, as bases do PT do Cea
rá, leglbma e democrabcamante, deliberaram por 
uma oologação do PT com o PSDB para llpOIIU" Tas
so JereiSSBb A Convenção NaciOnal revogou esse 
daciSão. porque ela se chocava com a pollbca nacoo
nal adolada democrabcamente pelo Encontm do 
Partido . 

Também am 1994, as basas do PT em Aon
d6nia, legllomamente, aprovaram a cologaçio com 
o PMDB, apooando o candodato que acabou sando 
eleito, Valdor Raupp A Convenção NaciOnal, em 
consonincoa com sua politica nacoonal de alian
ças, revogou aquala dacosão das bases da Rond6-
noa 

-Podemos or maos longe no tempo: am 1986, as 
base do PT da Bahoa, legítma e damocndlcarnente, 
deliberaram por apooar o então candidato do PMDB, 
Waldir Pores. O Encontm NacoonaJ do PIUbdo, em 
ol'lllllncla supenor e soberana, deadlu revogar a de
CIBio tomada pelos companheiros da Bahla, porque 
entendl8 que ala se chocava com a resoluçio nacoo
nal do Partido 

Pergunto será que a 1nstAncla máxima do Par
todo, em que estão represantados os da'egados de 
todos os Eslados. só pode revogar decls6ae das se
çiles ragoonaos se elas forem classificadas no JIUlliO 
manasta corno desVIOs à dorada? Ou senl que essa 
1nstlnc18 máxma de delibetaÇão nacoonal do nosso 
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Partido não pode revogar decosães que considere 
em choque com a dacllliio naciOilBJ? Ou não pode 
revogar dacosões em choque com o 1111erasse ITIIIIOr 
da aiiBnçe polítiCa que eSiá sendo construída para o 
Bras1l, como é o caso do R1o de Jane1ro, no meu en
tendmento? Podelfamos até chegar a um argumen
to que não cabe dentro do PT: as deciSÕes tomades 
no Ceará, na Balua e em RondôniB puderam ser re
vogadas, mas não aquela tomada no RIO de Janeiro, 
porque é o segundo Estado 111818 ~rtante da Fe
deração 018, como Já disse, o PBJtido dos Trabalha
dores não vem sendo construído ao longo dessas 
anos paiB se transformar em uma federação de se
ções regiOilBIS; o Parbdo tem de ser construído para 
vl8bii1Z81 uma resolução nac~onal. 

No antento, o que cons1dero maiS grave e 
que pode p6r em xeque a f1gura que devena ser 
preservada fundamentalmente pelo nosso Part1do, 
LUIZ lnéCIO Lula da Silva, é que lodo O PT linha CO· 

nhec1mento das condiÇÕBS apresentadas por ele 
para ser candidato. Em momento algum, Lula rei
VIndiCBva a cand1dalu18 à Pres1dênc1a da Repúbb
ca paio Partido dos Tl8balhadores, o que af1rmou 
Interna e pubiiCBmenle. No entanto, a partir do mo
mento em que as basas do Parbdo optaram por 
sua candidatura, ale expôs a situação em que se 
d1spona a ser candidato Convém cdar que, entre 
as correntes mais rad1C1111zadas na defesa da can
didatura de Lula, estavam exatamente esses seto
res que agora tomam assa deciSio no R1o de Ja
neiro. Na ocas1ão, ele ass1nalava que quena ser 
candidato não só do PT, mas de uma Frente que, 
no seu entendimento e no meu também , devena 
até ser ma1s ampla do que aquela composta ape
nas pelo PT, PDT, PSB e PCdoB. lrlalizmente, a 
aliança astava caminhando para ser celebrada ape
nas entre esses quatro Partidos, mas, mesmo que a 
aiiiii\Çil não tivesse a ampldude deseJada por Lula 
até 1997, ele ae dispunha a ser candidato 

Sinceramente, com todo o respeito aos compa
nheiros do PT do RIO de Jan111ro que aprovaram 
assa rasoluçio, é ddlcil aceder tal aprovação que ae 
aebiB chocar com a l1nha politica de campanha pro
pugnada por Lula, e que 818 quase uma afronta, nio 
apenas à sua figura, mas à resolução aprovada no 
Encontro Naaonal. Além diSSO, eleve-M OOIISideiBr 
que eiBm as I.Jderanças do PT do R1o de Jane1ro 
que propl.''lnavam uma chapa fonnada por Lula para 
Presidente e Bnzola pa18 V~ce-Presldente. [)epols 
de ludo ISSO, alegam que não dé pa18 apoar o PDT 
do R10 de Jane1ro, por causa do segundo Governo 
Brizola, que teve problemas. 

018, se não dé para apo1ar o PDT do R1o de 
Janeiro, por causa do segundo Goverr10 Bnzola. 
como se pode propor que Bnzola &eJS V1ce de Lufa? 

Sr. Pres1denle, Sr"s. e SIS. Senadores. esse e 
um JBCIOCiniO que vBI de enoonlro a I'IIBIS comezmha 
lógiCa da politica. E urna dec1sio pro~~lnCIBna, paro
quiBI, que coloca 1ntaresses de grupos do PT acuna 
dos 1nteresses m810res, não só do Partido, mas da 
Fnmle de OpoSIÇão que se estava construindo. Essa 
dec1são está seriCio posta alé n.smo BCirna da f1gu· 
18 a quem todos os membros do Partido dos Traba
lhadores têm a obngação de preservar, se eram s1n· 
caros aqueles que. em agosto de 1997, delend1am 
que o PT, Jé naquele rr10mento, ohciBIIzasse a candl
datuiB de Lula. 

Aprovedando a oportunidade. quero regiStrar o 
papel que a SenadoiB Benedda da Silva desempe
nhou nesse processo. Qualquer pessoa que acom
panhasse a política do R1o de Jane~ro mesmo que à 
diSIAnaa , ao ser 1ndagada sobre qual sena o nome 
1ndiCildo pelo PT para a cand1datu1B àquele Gover
no, respondena, sem peiS!aneJSr: a SenadoiB Bene
dda da Silva. Sem dúvida alguma, S Ex" é a m&~or 
lldeiBnçe popular com que o nosso Partido conta na· 
quale Estado. Mesmo ass1m, essa companheira lo1 
uma des pnnclpBIS presenças a defender a apiiCB
ção, no R10 de Jan111ro, da 18Soluçio aprovada no 
Encontro NaciOnal. Ela foi IndiCada pelo PT para dls· 
pular a candldalu18 ao Goverr10; caso acedasse, seu 
r10me sena elado pela ITIIIIOna avassaladora dos de· 
legados da Convenção; mesmo ass1m, ela optou por 
tl&balhar a polltiCB da convenção estadual, promo
vendo encontros, Vlllbillzando reuniÕeS, empenhan· 
do-se na base do Parbdo para tornar Vléval essa 
aliança, lnciUSIV8 com preJUÍZO pessoal, poiS sabe
mos que as chamadas bases não entandem bem o 
comportamento que pÕiVantuiB tenharriOs; tendem a 
pensar que, por ser ma1s forte, S. Ex" devena ser a 
cancidata. Dassa forma, apesar desse posslvel pre· 
JUIZO pesaoal e politiCO no PT, S. Ex" fo1 um baluarte 
no sentido de dar prosseguimento a essa aliança. 

Quaro regiStrar ISSO em função de notas qt.é 
têm saldo nos J0f1181S, tanto de setores do meu Parti
do, quanto dos a118dos, que querem enconbar - tal
vez por não ter saldo o resultado esperado - um 
bode expat6no paiB o resultado negabvo da con· 
venção; se esse é o deseJO, procurem oUiro Se r 
obj811vo tosse trabalhar no sentido de 1nv1Bbo' ....., a 
políllca IIIICIOI1al, mudo maiS c:õmodo sena paiB a 
companheiiB Benedd:s da Silva lançar seu nome 
para diSputar o cargo de Governado!& do Estado do 
Rio de Jane1ro pelo PT. S. Ex", com certeza, ganha-
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nâ ã ê:Orwenção, mas .-na contra as suas corMc
ç6es, segundo as qua1s trabalhou dlutumamante, a 
fim de VIBbdrzar assa ai!IUIÇB no R10 de Jane1ro a 
também a aiiBnça IIBCIOnal. 

A SI" a. .... cllo ..... (BiocoiPT- RJ)- V. Ex" 
ma parmila um llpBIIa? 

O SR. JOSé EDUARDO OUTRA (Bioco/PT -
SE)- Ouço V. Ex", Sanadora Banadda da Silva. 

A SI" a. ..... da Sllvll (Bioco/PT- RJ)- Sa
ralor José Eduardo Outra, agradeço as pala.,_ de 
V. Ex" e BpiOVetlo aste momento para d-r qua nio 
somos detentoras da COIIIICiênca dos outros, nós o 
somos apenas da nossa própria conscoênca. Tudo 
fo1 ledo consaentemante. ApóiO o pronunaamanto . 
de V. Ex", porque entendo que cada um de nós deva 
-. despqado para CIJII1)nr as ragras delermna
das pelo colativo. V. Ex" fez a laitura de apenas um 
tracho dessa carta-compromiSSO, BSSinada am agos
to, no R10 da Janerro, que autonaw a nossa dire
çlo a tornar .,ICIIIbVas nas COIMirssç6es e, IIIBlS 
que ISSO, a daliberar sobre o que era malhar para e 
nossa estratégiB É 1n110rtante ~. am l'lllllção a 
unificar-se o campo da aaquerda, o campo popular e 
damocnibco, que Luiz lnéc10 Lula da Solva, como 
bem dosse V. Ex", quena una candidatura de centro
aaquarda. Ele estallalaceu esss condoçilo pen1 cada 
um de nós, do Partido dos Trabalhadores, a fim de 
que VIBIIIIIZéssamos esaa proposta em um esforço 
COII"Aim. No entanto, antes que o própno Lula resol
vaesa o que devana fazer, alguns aatores lançaram 
seu noma para candidato il Pnllldêncla da Reptlblo
ca; em segwda, fizeram a proposta da Leonel Brizo. 
la para a V101-P.--dêncla. Quero d!Z81", com todas 
as letras, ..-aparta que faço a V.Ex"- porque jé 
o fiz il ,....,..,_ e na convençio do .,_ Partido -. 
que nio era favonival a que LuiZ lnéciO Lula da Slva 
salssa candidato. Porém, jé qua o colebvo decidiU e 
as cot!dições ~ por luiZ lnéciO Lula da 
SRva alo viáveis e 1'81101uC1onánas no Ml1bdo de uni
ficar assa campo da esquerda e obler uma proposta 
abrangente, como nlo apow'l Salmos am bulca 
d8aaea 11po1011. E n1o se trata apenas do toma lá 116· 
c6, Sanador José Eduardo Dulnl; deliemos 111r leal
dada, niCip""*"'da e ra.pelto com ce nos-. ai•· 
dos. O qua qu&ianos é uma aliança. e nio a anula· 
çfiD das outras tmç.. Sa vanlicannos claranw118 as 
p-llllles do PDT em re111ção ao PT e -. 
_,... qua o PDT nos está llpolllndo mullo 1111118 
do qua o PT ao PDT Foi em noma da tudo .., que 
I~ a defesa da politiCa da alianças no RIO de 
Janeiro, ancaheçacla por Anlhony GaJOtlnho. a
CNr '1"" too democnilica a COIMiroçilo. Nlo é ilagftt. 

ma a deciSão tomada, mas, além das palavras lidas 
por V. Ex" na carta-compromisso, hé uma dlraçio 
n&CIONII autonzada a dar donatnz pollbca a assa pro
ceaso. Portanto, n1o haveni onlerferéuaa. se o Dore
tóno NaCional. nos dias 8 e 9, por meroria, dacrdrr a 
q.-tlo do Estado do Rio de Janerro. Em todo JUiga
rraiiD e 11111 mesmo nas ele ;r-. hé o -
fundamantal de se recorrer a uma rnallncra supanor, 
que, .-te caso. é o Dilatório Nacronal. Eu ,_.,toe
a a vrt6na do compenherro Vladomir Pan-a, por
que n1o ara llegltrma a convançlio, mas admrto a 
sua IIIVIIIIIII!dada, Já que ealava avançada a nossa 
artrculação da politiCa de alrançaa e era fundamental 
para o PDT que o aporássemos naquele Eslado. No 
-...o. entenderam que, naquele momenlo. esláva· 
mos colocando o FI do Rio de Janeiro am teroarro 
plano; como sa não tosse aquale Estado lundamero
tal para o rniCIO das doscuss6ea e arbeulaç6es em 
IDmo daasa polítrca ........... da alrança naaonal. 
laao pi haviB sido menciOnado; portanto, não há nrn· 
III*" onocante no Estado do Rio da Janeiro. Se to· 
rnaram a deasio, teria da sar I"8I!IJOIIÚWIII por ela 
Quanto a cada um da nós, daveremoa cuft1X1r, com 
toda conaainaa e transparénc~ as últimas pala
- dilas pelo candidato Vladimrr,'antes da- alar· 
to candidato na COIMinçio: a~.as lideranças ae 
equivocam, suas bases nio têm o drralto da acom
panhai-las. A base do Estado do Rio da Janeiro equo
IIOCOU-88 na candidatura própna, e as dernBJs não 
têm o dillllilo da acompanhar - equivoco. 

O SR. JOÉ EDUARDO DUTRA (Bioco/PT -
SE) - Senadora Beneclrte ds Slva, agradeço o apar
te de V. Ex" ao mau pronuncramento. ApeMs acres
- que o nagiiiiO que fiZ da a1r "ÇÇo da V. Ex" 
- a inter IÇio da faz8r jUSIIça, pririCiprllna rte em 
funçlo da nollcras que - lendo. nolrnhas da 
JCI'IIIIIa, que, na mrnha oprnilo, -.n. de forma cle
aor18111a, raaponaabiiiZar pelo ocorrido no Rio da J• 
ne1ro aquela que, desde o inicio, abraçou com .,.. 

VlgOI' e enlus 11 ro--· 
A SI" BriS cllo Sln (llooaiPT- RJ)- Sena

dar José Eduardo~ PB9D ,_um..,.. a V. Ex" • 
O SR. JOÉ EDUARDO DUTRA (BiocciiPT -

SE)- Ouço V. Ex" Senadora Berllllila da Slva. 
A SI" aen.dllll da Sllvll (BiocciiPT- RJ)- Se

l'llldor José Eduardo Outra. não - poderes nem 
domiiWI sobna a mldia. Os - da comur.:açio 
1111queceram da ragrstrar qua fur psrlrCipllr de encon
tro do Meroosul, mas nio se esquaceram da publrcllr 
que lá for furtada toda a rnrnha docun..aaçlo, o que 
nio ma parmllru pal'bCipar do funeral do Deputado 
Lula Eduardo Magalhies, com quem- uma convo-
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vão11;fa multo fraterna Gostana muoto de ter estado 
presente, naquele momento, JUnto aos famohares, ao 
nosso Presodente. Senador Antonoo Carlos Magalhã
es, para compartilhar com eles essa dor 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT -
SE)- Todos nós fomos teslamunhas diSSO, Senadooa. 

O Sr. Eduardo Suplicy (BiocoiPT - SP) - Se
nador José Eduardo Outra, V Ex' me permrte um 
aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bioca/PT -
SE)- Ouço V. Ex', Senador Eduardo Suplocy 

O Sr. Eduardo Supllcy (Bioco/PT - SP) - Se
nador Jose Eduaodo Outra, V. Ex' fez bem em trazer 
à tnbuna do Senado o tema da decisão que, certa
mente, acabaoá por delinor os deshnos da Nação 
brasoleora. Rehro-me à deasão do Partido dos Traba
lllBdores. no Estado do Roo de Janeoro, uma vez que 
esta tendo grande repercussão para o firmamento 
ou não da coligação dos partidos PT. POT, PSB. PC 
do B e outoas forças que, em pnncopoo. deverão 
apooar a candidatura de Luoz lnáao Lula da Solva, 
hoje com possobilodade concreta de se tomar Preso
dente do Brasol. Cabe assonalar que as úRomas pes
quosas de oponoão mostram uma evolução favolável 
para a candidatura de Lula versus um declinoo paoa 
a candodatura do PI8Sidente Fernando Hennque 
Cardoso, que busca a sua reeleiÇão. Como evldên
coa dosso, gostana de crtar e úlbma pesquose publoca
da pelo Dl*lo do Grande ABC, no últomo domongo, 
que regostrou que enquanto na penúRoma pesquose 
de março úlbmo estava o Presidente Fernando Hen
nque Caodoso, na área do Goande ABC, com 24% e 
Lula com 23%. nesse úlbmo domongo, em pesquose 
reelozada em todas as codades do ABCO, que com
põem um colégoo elertooal de alguns molhões de eleo
tores. Lula passou paoa 29% e Fernando Hennque 
Cardoso paoa 24%, distancoando-se, portarrto, conco 
pontos. Há ondocações de que onstotutos nacoonaos de 
pesquose e oponoão regostoam também uma evolução 
favooável paoa Lula. Nesses corcunstãncoas, sena de 
esperar que estovessem todas as forças de nosso 
Parlldo com o obfetivo de fortalecer a candodatuoa de 
Lula. No Estado do Rio de Janeoro, ocorreu um fenõ
meno, não pela pni'TIIIIra vez, pois em outras ocasiÕ
es lambem houve a tentabva de sa fazer a cofogação 
entre o PT a o POT, e nem sempre Isso acabou dan
do certo. Com osso, nossos Partidos aquo no Senado 
l"lofa convovam no Bloco da OposiÇão, que teve na 
cooodenação de V. Ex', como Líder do PT, a enorme 
responsabilidade de lazer com que as nossas forças 
se dessem multo bem Aonde ontem converseo com o 
ex-Deputado Vladomlr Palmeooa, cumpnmenteo-o pelo 
resultado obtido e dosse que oespertava esse rasuRa
do, mas o foz ver que estávamos vovendo uma situa
ção de ompasse fantástoca, formidável. Explocou-me 

Vladomor Palmeora que ele e as bases do PT que as
som procederam avaloavam que eoa ddial, no Estado 
do Roo de Janeoro apooar o candodato Anlhony Garo
tonho, do POT, porque havoam cntocado a gestão do 
POT, especoalmente no segundo mandato do Gover
nador Leonel Bnzola Bem assonaJa V. Ex' e esta é 
a monha dúvida quando doz que o Deputado MoRon 
Temer e as forças que com ele esbveoarn nessa ba· 
talha, am agosto do ano passado, no Encontro Na
coonal, houveoam por bem consodeoar que Leonel Bn
zola devena ser o voce-presldente de Lula e, portan
to, JUntos o PDT e o Partodo dos Trabalhadoras. Cer
tamente soa um pouco estranho não poder haver 
uma cologação e, ao mesmo tempo, propor Lula e 
Brizola JUntos? Creoo que Vladomor Palrnelra e aque
las que deadoram tê-lo como candodato poópno do 
Partodo dos Toabalhadores poacosam agora nellebr 
Oosse-me Vladomor Palmeora que o poópno Lula, em 
]811eoro, havoa lhe drto que, caso vencesse, resperta
na a deciSão dos lobados do PT no Roo de Janaoro e 
que até fana campanha. O que não locou claro, se
gundo o Presidente Joeé Oorceu, é se Lula compare
cena como candodato, poos fooam murtas as ocasoões 
em que Lula nos dosse claoamente. no Encontro Na
coonal e em tantas outras ocasoões, que sena candi
dato à Presodéncoa desde que houvesse um esforço 
murto goande paoa formar essa frente de oposiÇão 
Lula ressaRou que os países onde a frente maos pro
gressosta conseguou vrtónas foram Justamente aque
las em que os partodos de oposiÇão aprenderam, 
com a hostona, com o amadurecomento nas bartalhas, 
que devenam se unor e deoxar de lado certas questõ
es. Portanto, cabe agora, no meu entender, ao Vlado
ll"lr Palmeooa e aos companheoros todos do Roo de 
Janeoro pensar bastante sobre esta questão: será a 
candldatuoa de Luoz lnácoo Lula da Solva nlBIS ompor
tante, como uma candodatuoa paoa o Brasil, qua a 
dosputa no Estado do Roo de Jan111ro? Acredito que 
posse haver um doálogo entre Lula e Vladlll'lr Pal
mBlr&. Creoo que sena natuoaf que Vladomor Palrnaooa, 
companheiro que também multo respertO, procuiBS
sa Lula e com ele tovasse um diálogo muito franco. 
Nas prmamas horas, essa doálogo é uma questão ur
gente Creoo que, para o bem da Nação, cfaquolo que 
estamos propondo para o Brasil, é muito ornportanta 
que, nesta hooa, haja essa R!llaxio. C~Jn1:loooodo V. Ex"" 
por trazer esee lema à tcna no Senado Fedelal. Nossos 
colegas Deputados estão nesta onstanta reunoclos 
para tratar do tema, mas penso ter sido muito rmpor
tante que V Ex' o tivesse trazido oncluSMI para a tri
buna do Senado, para que os Selllldora do PT pu
dessem aquo doalogar a raspem desse assunto. 
Também faço como V. Ex' uma avaloação murto po
sotrva do papel desempenhado pela Sanadora Bane
drta da Solva, que, estando com uma liderança forte 
dentre todos os nomes do PT como candidata à Go
vemadooa, prefenu analosar, dentro de uma VISão 
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~ ampla, o que sena melhor ll propna candidatu
ra de LUIZ Inácio Lula da Silva. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT -
SE) - MultO obrigado, Senador Eduardo Supllcy 

Quero apanas comenlar que, além das pesqul
saa cilades pelo Senador Eduardo Suphcy, também 
aa úlbnws peaqu1sas revelam que, no Estado do R10 
de Janetro, Lula está na fl'llnle de Femando Henn
que Can:loao Isso, a meu ver, mostrava-se como 
um l8flexo dessa proc e a o de unidade que estava 
se conetruUido no Estado do R10 de Jenetro, de que 
toda a populaçio linha conhectmento, e que vem 
agora - rwellido por- dectsAo 

O Sr.- I ME a RocN (BiocaiPOT- AP)- V. Ex" 
me permila um aparla? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT -
SE) - Ouço com prazer V. Ex" 

O Sr. Sah llio Roclut (Bioco/PDT - AP) -
Senador José Eduardo Outra, em meu nome pes
-1 e no da Bancada do PDT, quero curnpnmentar 
V Ex" e, por seu 1n1arméd10, os demais Senadores 
da Bancada do PT &qUI no Senado. Gostana Iam-
116m de d1zer da 1mport6nc1B deste seu pronunciB
...mo, em VIrtude da coerênc:IB e da serenidade 
com que V Ex" aborde - tema, multO "'"ortante 
e tundamenlal para o luturo da aiiBI'IÇII dos parbdoa 
de OposiÇão naa próxmas eleiÇiles. Sou -rnu
nha doe estorços lados pelas Execubvas, sobnltudo 
do PDT e do PT, do desprand1mento da Senadora 
Benedda de Silva que """ um papel fundamental 
- trabalho de convei"'CJmento da necessidade 
da urudade Lall&llo que esse eposód10 do RIO da 
Janarro J1i lanhe, inclusnle, lnaZido à tona uma con
aeq06naa naverslval para a uruclade ~ dole 
petbclos em alguns Estados. No RIO Grande do Sufo 
onde prallcamenla é dellnlbve a candidatura da Sa
nadora Emlla Femandas, haja VISta que nio ara 
___..I o apooo no Estado, liSte llpiSÓdiO do RIG 
de Jana1ro BJUdOu no convencmento do pariJdo para 
o lançamanto de candldalura própna Tal lato traz 
um certo pr&Julzo à - da unidade - EsiB
doe, que sena. do porltO de- eleitoral, &atlalágl
ca para a consahdeçio do rasullado da alelçio. No 
Rio Grande do Sul a no R10 de Janeuo. ha11111 todlll, 
uma base de sullllanlaçlo dessa tase de u~. 
dllfendlda pelos dois p&lbdos, palas ~ Né
CIONliS. Goslana lamb6m de manllaatar o conhadl
manto que l&nhO do esplnto publico, do daaprandl
manto que t-qa tem pravalecldo naa decwlias do 
PI8Bidenta Nacional do PDT, o ax"1JOVBfTIIIdor do 
Rio de Jan&~ro, Leonel Bnzola. Já parbc:lpal de váiiiiB 
COIMif1I8B com ale a de vánaa reu111ÕaS da Exea*-

va NaciOnal do PDT Sou testemunha de que Leonel 
BriZola eata conVICto, baseado. provavelmente, na 
axpen6nc1a pohtiCB adqu1nda durante lodos esses 
anos, da necessidade da umdade S Ex' rabeie 
lrontalmente qualquer outra allamabva que S8J8 
aponlada. Nas reU111ÕaS do PDT, Leonel Bnzola tem 
deDCado bem clara assa poaiÇão quando hé Integran
tes, lideranças do PDT, que diSCOrdam, nlo da uni
dada em s1, mas de que S. Ex" poase ser o VJCe, re
servando-lhe outro papel também Importante na elal
çlo, como, por exanplo, a diSpUI& da uma vaga no 
Senado ou na Câmara dos Daputaldos. O ex-gover
nador tem Sido taxatiVO ao afirmar que, para o êxJio 
da aiiBnça, há a necessidade da JUnlar-se Lula a 
Leonel Bnzola na ,._,.. chapa, para que dllaran· 
çaa 18QICX181S possam ser superadas a para que to
dos poasam nela votar. Pelo conhaCirnanlo que te
nho do Sr. Leonel Bnzola e dos membros da Exacu· 
11va NaciOnal do POT, percebo que sara feitO um as
torço multO grande para manter essa aliança Se 
houver carn1nhos a saram percomdos para que se 
chegue ao entendimento na manutenÇão dessa 
aiiBnça, apesar das d1vergllnaas entre RIO de Janei
ro e R10 Grande do Sul, tenho a esperança da que o 
PDT trabalhara nesse sentido. Contesso que não te
mos qualquer g&rantiB com relaÇão ao lato porque, 
como d1sse, a delis., de coligaçlo. de umão entre 
PDT e PT não é consensual. Um lato dessa nature
za aJude a elevar as dlvergênciBS, podendo até re
sular em uma candidatura al!arriBIMI do PDT Sena 
uma cancl1dalura que nlo e do del810 do PDT nem 
do Govemaclor Laona1 Bnzola. Nlo que entendamo& 
que o Govemador não esleJB preparado ou que nio 
tenha chancas da vilóna. O noaso anlendmento e 
do PDT tem sido o de que a unidade é fiS8IICial, 
que tem da ser concrallZBda para que tenhamos 
1111111 oportunidades ele vencer aa aleiÇiiatl. MultO ob
ngado pelo aparta, Senador Ed~ardo Dutla. 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (BiocoiPT -
SE) - Obngado, Senador SebasiJio Rocha. 

Sou testemunha do desprandunento com que o 
Govamador Leonel Bnzola tem se comportado erR 
todo esse proca so 

Penso que o op~r<roca.,.,ss•o da dlscuselo de alllln
çaa eleve ser latlo no sanbdo de convalgll"'CCB antnl 
parbdoa Um procasao de allarça nio Significa a 
sub(ugaçlo de nenhum partido por qualquer outro. 

o nosso partido ao ser fundando, durante um 
certo tempo, adolou uma postura I&QiaaoniBia En
lendo ser ISSO perfailarnenla natural, porque, naque
la oportunidade. ate too bombardeado ll dlralla. É do 
conheCimento da lodos que tentou-se mpugnar o ra-
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giSiro do PT, porque a legoslação proob1a a repre
sentação classiSia por parte de partidos. DIZJ8-se 
que a cnação de um parhdo dos trabalhadores esta
na fanndo a legislação. Houve toda uma batalha JUrí
diCa pan1 se garanbr o regiStro do nosso parlldo. 

Éramos combabdos. à eequerda, pelos parti
doa comumstas que diZiam que o PT bnha VIndo 
para cfMCIIr a Opoeoção, que era uma COISa do Gol
bery ou coosa do gênaro. Então, durante um certo 
período, era até natural esse comportamento, como 
foi natural em 82 quando o PT saJU S0%1nho em to
dos os Estados da Federação, porque aquele era o 
momento de alonnação do Partido. 

Enllata-. a partir de 1987, em nosso qumto 
encontro. uma resolução hiStónca do nosso Partido 
jé apontava para a naceSSidade da polítiCa de aloan
ças, pelo fato de que nanhum partido sena capaz de 
governar e Implantar as transJormações necessánas 
ao Brasil - nanhum partido sozonho podena Jazê-lo 
Já, então, a partir de 1988, começou-se a aplocar a 
pollbca de aloanças, com 6trmos resultados em va
nos Munocipoos, nas eletç6es de 1990, 1994 e ou
tras. 

Neste ano, haVIa e estâ havendo um processo 
murto salutar da diSCussão de aloanças O PT deverá 
apooar o candidato do PSB no Pará, em Alagoas e 
em Sergipe. Além diSSO, até onde tenho conheci
mento- 1880 porque, no caso do Amapá, o .PT aonda 
não decodou se vao apooar o PSB ou o PDT ·, o únoco 
Estado onde se bnha a parspeciMI de o PDT apo~ar 
um candidato do PT era exatamente o Roo de Janeo
ro. No ~. sequer nesse Estado os companhei
ros se dospuseram a pensar no restante do Brasol 

OtM declaraç6es de Lideranças do PT do Roo 
de Janaoro, as quais alegam que se a doreção nacoo
nal ou o encontro nacional pudessem revogar uma 
rasoluçio do encontro .wlual não lena haVIdo sen
tido em !azar a convenção naciOnal do Roo de Janeo
ro, mobUozando um sem número de delegados 

Ora, sendo assm, não lena haVIdo sentido em 
fazer o encontro nacional que aprovou a resolução 
Encontro este que contou com a partJcopação de de
lagados de todos os Estados. O pequeno Estado de 
Sergope, por exemplo, contou com uma delegação 
modesta em funçlo do tamanho do Estado, com 
onze delegados no atiCOnbo 118C10nal, doiS QUaiS orto 
votaram a favor desaa resolução. E 1ot uma resolu
çêo aprovada por rnaoona, mas que passou a ser a 
resolução pollbca do Partido doa Trabalhadores e 
que deve onentar a aç6o da dorac;:ão riiiCIOnal. 

A pertor de agora, o que !azar? Alguns estragos 
não 11111 se onaversiVBtS Já aconteceram, corno o co-

lado pelo Senador Sebastoão Rocha, no Roo Grande 
do Sul. Estamos conendo contra o tempo. Em prt
meoro lugar, o Partido dos Trabalhadores não pode 
submeter o Lula a focar, até maoo, na dependêncoa 
de &alr ou não a aloança. Entando que a salda que 
voabihzana de fonna urgente esse problema estena 
em urna poSIÇiio indMdual do ..:ompanhelro Vladlmor 
Palme11a, que podena, em consoniiriCia com toda a 
sua tradiÇão dernocrátoc&, com todo o seu passado e 
com todo o seu prasente de mlllanle do PT, raaolver 
esse problema. Bastana que retuasae o seu nome 
Não aconteceudo ISSO, entendo que o dollllóno na
coonal tem poder, som, para revogar essa deasão da 
convenção regoonal do Partido doa Trabalhadores. O 
doretóno nacoonal está mandatado por urna mstAI1CIII 
supenor, que é o encon.ro nacoonal, que só pode ser 
revogada por outro encontro nacoonal que, possovel
mente, sera realozacto no hnal de rnaoo. 

O Partoclo dos Trabalhadores. no seu CDnJUnlo, 
tem de ter matundade para resolver esse problema, 
que não Joo cnado pelos noseos ahedos; convém res
saltar, foi cnado por nós do PT. 

O SR. PRESIDENTE (Lucidoo Portella) - Sena
dor, torne a liberdade de lembra.r a V .EJfo que seu 
tempo estã se esgotando. 

O SR. JOSÉ EDUARDO DIITRA (BiocoiPT -
SE)- Sr. Presidente, Já estou COACiuondo o,_ dos
curso. 

Apenas para rag~strar, esse problema não 1-
cnado pelo PC do B, niio foo cr ..tdo pelo po• : 
cnado pelo PSB. mas por nós do PT. Porta --~-
a nós a responsabilidade de resolvê-lo o m& 

passivei , sob o nsoo de jogar por água abaixo ""'" 
o PI'OJeiO das Oposoç6es e da Esquerda braailatra, e 
de p6r sob ameaça da desmoralozaçiio a rnaoor Licle
rança popular que este Pais Já cnou em toda a sua 
história, que é a do companheiro Luiz InáCio Lula da 
Silva Tenho certeza de que o Parbclo doa Trabalha
donas estará à allura desse desafoo que temos de 
enfrentar. 

Muito obngado 

Dulante o dlscuffKJ do Sr. José Edua,_ 
do Dulra, o Sr. Antonto Carlos MagaNes, 
PtrlsKiente, deuul a cadeira da pt8Sidlncia, 
que I§ ocupada pelo Sr. Lucfdlo Potla/la, 4° 
Sactrlláno. 

O SR. PRESIDENTE (Lucidoo Portella) - Con
celdo a palaVI8 ao Senador Ramez Tebel (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Sat IBdor Casildo Maldara. 
O SR. CASILDO IIALDANER (PMDB - SC. 

Pronuncoa o seguonte di8Curso) - Sr. P-.lenle, 
Sr"s e SIS. Senadoras, o Brasd é, BCIITIB de ludo, a 
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expressão de solldanedade. do cornpanhe1nsmo, de 
llllegração Um pa1s que consegue delll8r de ledo 
questões politJcas, rellgiOSSS e cultural&, quando o 
assunto e afllda humantlána Não são pouoos os 
exemplos v.-.cados por nós em Santa Catarina. 
Na década de 80, o meu Estado fo1 111enm-
1nundado por uma a.-uão de catástrafea nunca 
Vl8la Naqueles momentos dlffcetS nós, os catannen
ses. recebemos o conlono e a aolldanedade de um 
país 1nta1ro 

Apesar das difiCUldades, 1rmãos do Norte, Nor· 
deste, Cantro-Oeate e Sudeste, mobiiiZ&IIInHIII de 
Iodes as formas para levar ao meu Estado roupas. 
alnnentos. remédios e mudO. mudO cannho. Mal& do 
que nunca, os bniSdel- se ururam para salvar a 
nossa gente. Os núme- das sucessnras tragédu 
daquela década até hoJ8 não foram superados, mas 
a lembrança daquela mobilização, Jllm&IS se apaga· 
rá de nossa memóna 

Ao hnal do ano que passou, boa parte da Im
prensa I"IIICIOI'IIll, 1ntai'ICIOI18Imente ou não, quase 
ena uma defecção nacJOIIIII ao colocar o Norte con
tra o Sul, durante os epiS6diOS que marcaram a lnci&
S&JIIde VISIIa do El Nliio L.embrO-me multO bem que, 
naquele momento, eu Já destacava a gravidade das· 
sas açães meramente captalaltes A c:onceduada re
VIste Veja, veiculo pelo quaiiDdos nós dapensamos 
a ma10r respedallllldada e que, 1nclu111W1, foi co-res• 
ponsével d1reto pelo afaatemento de um Plftldanle 
de Republica, ubiiZOu·sa do fen6meno nl8l8ol'ologll» 
para diZer que o camonho no verão não aram aa 
PI'IIIIIS do Sul a som as do Nordeste. Chocou-nos ver 
um fen6meno da natureza que podena, sa oonhrme
do, ter Vlbmado dezenas de brasileiros ser utilizado 
de mane1ra tão tendenCIOSB como nos fez crer aque
la maténa Graças ao Bom Deus. a bela e Santa ca
tanna ccnt1nua de pé. 

Ao anfocar esse fato, quero fnsar que as tenta
llvas de se cnar e se altmenter um..........,.. não • 
c:onhnnou O País continua unido em tomo da busde 
das soluçiles dos seus problemas. Ao res18111111118 
aos apelos ec:onomcamente d1rec10nados pela Im
prensa. mostramos aos sedentos pelo lucro lécil que 
este não é um País qualquer, é o Bras11. 

E é oom humildade que me permitO lazer I"'BBIIe 
momento um chamamento aos nobres Pares, -
meus contarrineos catenna- e aos brasileirOs 
em geral, para que voltemos os nossos olhares pana 
o desespero do sartio nordeeiVIo Tudo &qUilo que 
este Pa1s fez ao meu Estado pracu ser fedO, de 
mane1ra urgente, aos nossos Irmãos do Nonlesta. A 
fome eslé matando gerações 1n1etras. e no honzollte 

nio se VISlumbra nenhuma medida que """IIIÇ8 -
-.mimo. 

NAo é momento para dllcubrmos a .,.._bllida· 
da dessa ou daquela *'-. de .. agendar- ou 
aquela audlêr1C18, de nos perdermos no amaranltaciD 
da buiOCI&CIL O mauiBI dO é de Clclarn.-.. Doarmos, 
em pnma~ro lugar, noaao asplnto hunwtlll6llo. PIIICI
~ Bglr. O Noidesla precisa de alimantaa. Va
mos org&niZIII' lrentas de emerglncta pala IWCCIIhar 
daeç!ieBde~~;,__,._ 

mar os govemos. • IWIIIridadas e a IGCJI'4ac'e a 
parbcipar. O que nio podei110S ntaJS 6, dlllnl8 da 
,_ fartas, engolir anegeo• de cnanças e ...,.,_ 
aobnMvendo durante diBS aan comer abaalutamen
tanede. 

Deus ,_ confiou o: responsabilidade da olhar-

mos pelas aoluçõas de problemas como -· Nlo 
'- eleitos psra divagar ,_.. idéias .-n um 
aqatJVo predeleiT!llnlldo que é a buaca -.tanta da 
JUSbça e do bem estar da nossa gente. 

O Braaol tem muitOS problemas, 111811 tem -
bém um povo que é -- para o mundo todo, 
que se orgulha, pelos quatro c:aniD5 do Globo, da 
nua tsmo, da nua bandetra, das .,_ origena. A me
,_ de três meses, a nossa sala çãn estará 8111 cam
po pera IIIICIIIr a campanha pelo J181 -.,.orta~a 
mundl81 de futebol. O Pais me.o estalá 8IIICia ntaJS 
urlldo em tomo de um sonho. Enaa oanqu.ca wnla
delramente a~mente o Brallll, ,_ enche de auto-.
bma e esperança. Não deacal•'leço a 1ntpOrtancia de 
levantarmos 1'11818 uma Copa do Mundo, 111811 a.~ 
que, no momento, vencermos a fome e a dor anfran.. 
tadae pelos 110111108 lrmios é fundernental, ~ 
cindlvel e pnonlériL Por asse razio, jWIII~Ihne as
somar a este triluna para deSafogar a angúatia que 
siFIID ao vê-los rooheudo toda a aorta de II'IIDitl1nlo. 

AD conclUir, quero cangralularofiiB _, aqus• 
a quem IIOI'IIInBrl8 da he!6le en6nnnos, ~ 

que asilo se organozando em suas -· blllmls, -
calas e fam1118s. para levarem, além da um punhada 
de feijAo com enaz, 1"111118 16 e aaperança 8111 um por
VIr melhor àquela gente tio IIOinda. • 

FIÇO esta regisllo, Sr. PreBidaldll, nalns .._ 
gaa, nesta tarda. pratJcamanl& no findar da -.ID 
do dia de hOJe - • não poderia claar da tazt.lo ., 
porque - w- mona-. no Sul, em_,.. 
Cl8l em Santa Catanna, de calamidade. quando niD 
,_ faltou o apooo do Brasil -· a IICIIidarledada 
dos .-aos 1nnios brullalros 

No 1nle10 desta wria, uma rev.ca de Cln:ula
çlo semanal no Bruil lntaiiO prenunciava que n6a. 
do Sul, terl- du dlflcels. pnncipalrMnla no -
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rão, nas nossas pra1as. No meu entender, aquela ati
tude piOVOCava, em alguns me1os, uma espécie de 
uma dMsão entre nos. bras1le1ros Todavl8, graças a 
Deus. ISSO não aconteceu. Por ISSO, agora, quando o 
Nordeste se vê em sttuação de profunda necessida
de, quando se ressente desse chma duro, sofrendo a 
seca tremenda que lá asaola. nós, do Sul, queramos 
prestar nesse sohdanedade. Nada melhor que a nos
sa união, dos brasileiros de lodos os quadrantes, 
para enfrentar esses problemas que ora atra
os 11111ios do Noldeste. Por isso, nós, do Sul, que lo
mos ajudados e recebemos sohdanedade por dNBr
sas vezes, não podemos agora deucar tranecorrer 
este momento sem prestannos a nossa solldaneda
de O Brasil 1nte1ro un1do vencerá também - ca
minhada. 

Eram as conSiderações que eu quena trazer no 
diB de hoie. Sr Presidente. 

Mutto obngado. 
O SR. PRESIDENTE (Luc1d10 Portella) - Con

cedo a palavra ao Senador Eduardo SupiiC)'. S Ex" 
d1spõe da VInte m1nutos 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT - SP 
PronunciB o segUinte d1scurso Sem l'eVIsão do ora
dor ) - Sr Presidenta, Senador Lucld1o Portella, 
S~ e SIS Senadores, no diB OS de mBIO, encerrará 
o prazo para os pvens de 16 e 17 anos brarem o 
seu t1tulo de alettor 

O Pres1denta do Tnbunal Supenor Eleitoral, Ml
mstro limar Gaivão, nestes úft1mos dias, atTavés dos 
me10s de cornun1C8ção, vem fazendo um apelo aos 
10vens para que se valham desse d1retto à CldadaniB. 

Recentemente, resolv1 v!Sttar algumas escolas 
am São Paulo. Es11ve na Escola Alberto Conla, em 
Santo Amaro, em Artur Alvim, na Cohab I; fiB Escola 
OtacH1o de MaiCOndes; em um dos ITIIliS lrad1C101181S 
colégios de São Paulo, a Escola Normal de 1° e 2" 
Graus Caetano da Campos, na Aclimação, fl8 rrunha 
cidade de São Paulo; e também no Colégio Sio 
Luís, onde fiz meus estudos da adrmssão ao lelcelro 
coleg1al Espero VISitar, a1nda, ITIIliS algumas escolas 
até o dl8 06 de ma10, com o objebvo da COfiCiamar 
todos os pvens de 16 e 17 anos a brarem o seu titu
lo da elettor, hab1lttando-se a, dessa forma, exeroar o 
leglbmo d1retto de parhc~parem da escolha da seus 
representantes Deputados EstaduaiS a FederaiS, 
Senadores, GoverfiBdores a Presidenta da Repúbli
ca, no prox1mo dl8 4 de outubro 

Procurei d1zar-lhes da 1mportânc18 de ass1m 
proceder Lembrei-lhes de que, am 1983 a em 1984, 
foram sobretudo os pvens, ao lado dos aduHos, que 
saíram às ruas do Bras11 lutando por darnocraaa na 

memorável campanha D1retas Já Foram também os 
1ovens de caras p1ntadas que, em 1992, saírem con
clamando todos para que houvesse étiCa fiB VIda po
hi1C8 bras1le1ra 

t: mutto 1mportanta que os Jovens se dêem 
conte de que, desde Já, podam estar mllullnCIIUido 
aa deciSões, pnncpalmante aquelas que ocorrem 
em suas Vldlaa, seja na área da educação, da sallde 
a da propria qualidade das escolas que freqüenlam. 
Depet Ide das deliberações dos Goverfl8dores, dos 
Pnlfettos, dos VereadoreS, dos Deputados EstaduaiS 
e FederaiS, dos Senadores a do Presidente da Re
púbica tudo aquilo que d1z respetto às suas Vldlaa: a 
qualidade da VIda, a habrtação, a saúda, a cultura, 
as oportunidades da lazer a até mesmo os lugares 
onda se encontrem com seus pares, onda vlo ra
morar. A pollbca tam a ver com a polis, com aquilo 
que Anstótales, três séculos antes de Cnsto, escre
veu, ou seJB, a polítiCa tem por objabvO o bem co
mum. OISSB-Ihes, poiS, como é Importante, desde já, 
que os Jovens se aperoabam diSSO, fazendo o COnVI

ta a todos para que exeiÇ8fl1 esse d1retto, que é vo
luntáno, poiS, no caso, a Consblu1nle da 1988 facul
tou aos menores da 16 e 17 anos a possibilidade da 
votaram ou não, enquanto que os da 18 anos ou 
maiS, em nosso País, estAo obngados a fazê-lo; tra
ta-se da uma responsabilidade do cidadão. 

O SI'. Ca•lldo llaldmler (PMDB - SC) - Per
mtte-me V. Ex" um aparte. Senador Eduardo Supll
cy? 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP) -
Ouço V. Ex" com prazer, Senador Caa11do Maldaner. 

O Sr. Ca .. Jclo U.J.,_ (PMDB - SC) - Gos
tara de cumpnmantá-lo, Senador Eduardo Supicy, 
por esse paregnnação que reaiiZB no sem""~ de 
conclamar os JOV8ns aom a Idade de 16 ou 
a se alistarem, brando seus títulos de alelleo . 
exeroarem esse d1retto, essa prerrogativa da Cldaaa
na no piÓXImo plebe. Entendo que se manifastar, 
-rcitando essa duaito, é rnaiiOr qua se omtir, por
que a ormssio, às vazas. poda levar a alguns arre:. 
pe11dmentos. Estar no pi c c 11 o é partiCipar, discu
bndo, no d-.a-a-Ga, as COIS8S que -m ao seu 
redor, no seu meio, e o aliStamento eleitoral lhes dá 
esse duato. Ainda a Constituinte de 1988 e a lagiS
Iaçio que se lhe segu1u pamubram que os J0V811S da 
16 e 17 anos -ratassem duatamente o voto, n
flu&riCIBfldo ra escolha dos representantes que me
lhor traduzam as suas ldétas a as soluções para a 
comunidade colocadas, não so paios candidatos a 
Deputado - como diz v. Ex" Estadual ou Federal, 
mas também a Senador, Governador, até a Pras1-
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dente de Aepúllla. C11110 que esses questlies en
vaiVam a SOCI8dade corno um todO. Eu dma que po
derfamos. além de estar perconenao "- ..olég.,.. 
escolas, enbcladas públicas, fazer uma cor.clama· 
çlcr. aqur de tnbuna, ,_... unMHSrdades, estabe
lectrrlllnloS eacolanls do Brasd rn1111ro no senbdo de 
que rnceniMim 08 joNnB a 11'11111 a - luta e a 
api'OVIIItBJem este lllOII'a1lo pa~a, 8881m, exen:ilar a 
plana Cldadana j6 no pleito que se aVIZinha É 11818 
um g~ancle momaniO de fazermos ,.r.sa c:aql8nha' 
pala, IM8mllnte, ':!-!-. -· ..amante, - 10VW1S 
exen:llaram seu di1811o de voto. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bicrco/PT- SP) -
Multo obngado, Senador Cullclo Maklaner. 

Gostana de lemblar a todos 08 JOWn& de 16 e 
17 anos, que, por razõea PIOIIIMIIrnenle eco~l6ml
cas, por razões que caractanzam a VIda ele seus 
p8111, 08 q1111111 poaaMIImante n1o bVeJam .-..
pala Vl8blllzar a p-nça ele seus adolescentes ele 
16 e 17 anos muitos dos qUIIIS tiV81am ele começar 
a t.-..har tão cedo e bV81am ele cleJXar de freqiien
tar as escolas., que tamb6m devem exan:er - dr-
• alo e de que 16m a p08IIIbiiKiacle ele ti1ar seu titulo 
ele eleitor. Hé um mlmaro mudo glande ele JCMIIIS. 
adalascentas, que nio eatAa nas escolas hqe. Tal
vez seja II1BIS dlflcd emnar-lhes esta rnar.agem. 
mas IJOIIIana de conclamll-las a b1ar seu tftulo de 
alamr e, então, pracuJar mudo bem J81'raaenlantas 
quo poaaam IM& ga11111br o drraito ele fl8qiiantaram a 
eecola, o d11a111:1 daquelas que, no 818Bd, ll1felizman
te IIm que, tio pracocamanta, começar a trabalhar a 
deixar 08 bancos -=olaias porque seus padl nlo 
11m o suficial de panl BUS llobravMincoa. 

Estirna-w, Sr. Puslllenta, que dos 160 rnllhiles 
de bnlllilalrae, h6 mais de 100 mlhiles ele alalloras. 
Segundo o TrlbuAal SUperior Eledonll, em Junho de 
111116, ha- 101.284.121 alailaraa. A populaçio lxa
silelnl com Idade auparior a 18 anos era, em 111116, 
de 86.833.481, e a papllaçlo b-ileira na falira ele 
15 a 17 anos, de 10.336.885. É posslval que tanha· 
mos msua de 5 u•l&ie de ro- ele 18 e 17 anos 
q .. , potancialmBIIIa, podem 11111111' IIX81C811do
d1nlllo Dai a 1a1.,..,., de meu apalo. 

Sr. Prasiclenta, 6 muiUI ~ que 08 jo
V8n& samm como é poaslval lutar por ideais que 
normalmarde atnçam. de liberdade e de ju8liça. 
Nas riWihas Vllde8 u IIIICOia•, lantlral-ma da Mlubn 
Luther K~~~g. uma das PIIIOBS que mais-
I'IUI os pvans, talacldo h6 30 anos, em 4 da abril de 
1968. 

Eu sonho com o dia em que meus quatro filhos 
pequenos vtwr1o numa naçio em que não salão 

JUlgados pela cor de sua pele, mas por seua m6rdoa. 
Esta é a nossa eSp&lança. E com esta co!NiCC;iio 
quP volto ao SuL E ela que nos pem'libnl anancar a 
este oceano de desespero uma gota de espararça. 

O tracho do legandáno diSCUrso I hawt a dram 
(Eu tenho um sonho), pronunciado em 28 de BgOIIIo 
da 1963 pelo ~ave~ando Marbn Luther lang Jr., Ido 
mo Nobel da Paz e um dos rnaJOIW lide- civia 
contra a dlscnmlnaçikl rac:oal, profetizava um futuro 
com 1118111 hannon111, JushÇa e 1811p8ila Dlanle de 250 
mi pasaoas que partic.,ararn da Man:ha em Was
hmgton, nas escadanas do Lincoln Mamol ... Martin 
Luther K1ng conclamou o fim da discnmiiiiÇio, Cll* 
II8Jil por mobVO de raça. cor ou Rlllgiio. Nlo é de
m&IS reforçar que, paasados 35 anos dllele aconta
ctmento lustónco, 8lllda paraaguunos - mnha. 

Há tnnta anos, em 4 de abril de 191111, com a 
morte tnlgJCa de Martin Luther K1ng, atmgido no ros
to por um llro de nfle, em Memphs, BUS ~gem 
politica COIJ189CIU a ganhar mnda I'NIIOr torça. Como 
o próprio lrder pl8lllll, as cflfiCUidadas mnda aio g~arr
das, embora o n1val de axpactaiMl de população ne
gra. bem coma de outras noças, tanha mudado. Pelo 
manos, as eslatísbCaS 1nd1C8m que melhorou a aitua
çlo soaal dos negros, outros lídei8S surgwam a é 
possível hoJ8 vermos negros e bJancOS umdos na 
~MSma luta, conforma a profiiCIIl de King. 

O combatente de causa de JUIIbÇa, como pre
tandiB ser lemblado, a1nda mantém VIV8 a foiÇB de 
BUS manaagarn am favor de uma COI1Iriv6ncla pacifi
ca, iguahtána e cooperaiiVB entl8 aa paaaaea de to
dai as noças. Isso po~que. três d6cada• dllpol8 de 
morte de Luther K1ng, não foo poaslval~gualar a con
dçlo acon6mica e cultul&l dos negroa ii dos bran
cos. Os pnii!Biros amda continUam msua pobraa e 
mais afastados dai unMIISidadea em Nlaçlo -
brancos. 

Para mudos, o -ndo de Martin L.uiNr 
King pannanace obacuro e uma gl8flde polliiMa 

an1a o envolve. Com a morte do --ino do lidar 
aiiViata negro, no úlbmo diB 23, Jamea Ellll Ray,_ 
rnanau tamb6m, na opsnlão da piÓprill villva. Col8lbl 
King, a chanca da raeiiZ8Çllo da um IICMI JUigarnan
to, 16 que alguns ..-.ma teae da~ 
Nos úlbmos anos da VIda, Ray contou com o apoio 
da lamDIB Krng, que chegoU a pad1r a sua lllllldada 
por ru6es humanlbúias. Embola o pn1111111111 público 
H Glbbons tenha alinnado que novas lrW I I' Jllo!;Õ" 
nada revelaram, a famDIB do lidar negro - liclelan
do uma campanha pa18 que O COIIIIJB•O lllera O 
~ público aos docurnarms da CPI que ._. 
gou o caso de 1976 a 1978. O PAIBidante Bll Clin-
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ton:-por sua vez, Já determinou uma comiSsão para 
selec10nar alguns documentos- É posslvel, portanto, 
que, multo em breve, tenhamos l111almente um des
fecho para IISSil cnme que abalou o mundo 

A melhor mane1ra de homenageá-lo é recordar 
uma das ma1s belas orações da humanidade, quan
do o reverendo King declarou: 

Eu tenho um sonho, que todos os va
les serio elevados e tOdos os monos e 
montanhas serão reballCBdos. Este set) o 
dia quando todas as crianças de Deus serão 
capazes de cantar com um novo sentido: 
Meu país é para você a doce terra da liber
dade Para você eu canto Quando deixar
mos a liberdade prevalecer, quando nós a 
de1xarmos prevalecer em Iodes as vilas e vi
lareJos, em todos os Estados, em todas as 
cidades, nós poderemos ver chegar o diB 
em que todas as crianças de Deus, negras e 
brancas, Judias e gent1as, protestantes e ca
tólicas, serão capazes de se darem as mãos 
e cantar as palavras daquele velho canto es
(llntual negro· Finalmente a liberdade Final
mente a liberdade. Graças a Deus Todo Po
deroso F1nalrnente nos somos todos livres. 

Multo obngado. 
O SR. PRESIDENTE (luc1d1o Portella} - A 

Pres1dênc1B recebeu, do Banco Central do Brasil, o 
Olíc1o n• 1 103/98, na ongem, de 29 do conante, 
atraves do qual encarmnha ao Senado relaçlo das 
operações de Antecipação de Receita On;:amenténa 
(ARO) autonzadas no mês de março de 1998, e ln
formando que houve 1ndefenmento de seiS openiÇões 
da espéCie no n!lendo periodo (0-sos rf' 1 O, de 
1998) 

O expediente va1 à Cormssão de Assuntos 
Econõm•cos 

O SR- PRESIDENTE (LUCidiO Portella} - A 
PresldênciB lembra ao Plenáno que o tempo deslma
do aos oradores da Hora do ExpediBnte da sessão 
de amanhã sara dediC&do a homenagear a passa
gem dos 50 anos da fundação do Estado de Israel, 
de acordo com o requenrnanto n• 149, de 1998, do 
Senador Bemardo Cabral e outros Srs. Senadores. 

Esclarece, a1nda, que cont1nuem abertas as 
1nscnções para a refenda homenagem 

O SR. PRESIDENTE (lucídiO Portella) - A 
PresldênciB comuniCB ao Plenáno que estão abertas 
as 1nscnções para as homenagens ao Trabalhador, 
por ocasião das comemorações do d1a 1° de ma1o e 
aos 250 anos do Estado de Mato Grosso, a serem 
realizadas no tempo dest1nado aos oradores da Hora 

do Exped1ente das sessões de 5 e 7 de mBIO próXI
mo. respectivamente, conforme Requenrnantos n"s 
266 e 267, de 1998 

O SR- PRESIDENTE (luc1d10 Portella) - Os 
Srs. Senadores José lgnác10 Ferre1ra, Odaclr Soares 
e Emendes Amonm enviaram à Mesa proposç6es 
cuJB tramitação. de acordo com o diSpoSto no arL 
235, InciSO III, alínea a, ele art 355, do Ragmanto 
Interno, devem ter 1nlc10 na Hora do Exped-

As proposiÇÕeS saric lidas na próxma ~. 
O SR. PRESIDENTE (lucídiO Portela) - Os 

Srs. Senadores Espendllo Am1n, Jlll1o Campos, 
Odac1r Soa~es e Mauro M1randa enVIBram discursos 
à Mesa, para se18111 publicados na 1orma do diSposto 
no art 203 do Reg1mento Interno 

S. Ex"s serão atend1dos 
O SR. ESPERIDIAO AMIN (PPB - SC) - Sr. 

Presidente, S'"s e Srs. Senado~es, venho a este tri
buna para, ma1s uma vez, chamar a atenção dos 
em1nentes pa~es para a tramitação da Proposta de 
Emenda à Constrtu1ção n• 15, do cor~ente ano, soo
criando a colaboração de lodos para sua diSCUSSão, 
eventual apnmoramento e aprovação Entendo tra
tar-se de iniCiativa relevante, com contelldo morali
zador da gestão públiCa e 1nsp1rada pelos propósrtos 
de valonzar o LegiSiaiNO e a esfera muniCipal do Po
der Politico 

Como é do conhecimento dos ilusti8S Srs. Se
nadores, já no d1a 13 de )Bne1ro llH1mo, apresentei a 
este colando Plenano Proposta de Emenda à Consti
tuiÇão, que tomou o n° 01198, a qual obfBIIvava corn
gir abusos observados nas despesas de algumas 
CAmaras MuniCipaiS de Ve~eadores. Praocupada 
com a Situação venl1cada em alguns Mun~elpiOS, os 
quais estão compromertendo parcela Sl!lnilicabva de 
seus orçamentos com a manutanção das CArnaras 
de Vereado~es. a 1n1C1Bbva objet1vava a Imitação do 
total da despesa com o lunc~onamento do Poder Le
giSlativo muniCipal, aí Incluída a remuneração dos 
Vereadores, ao montante de 5% da receita tributária 
do Munlcf(IIO. . 

A PEC de minha autona teve lmediBte reper
cussão, partiCularmente nos circulas muniCipalislas
As manileslações que raceb1. em seu conjunto, en
dossavam a necesSidade e o contelldo moraliZador 
da Proposta No entanto, alguns Presidentes de CA
maras Mun1c1pa1s apontaram o caráter excessNB
mente draconiBno do disposi!NO, tal corno estava re
d!Qido FIZeram-me ver que a l1mllação dos gastos a 
5% particularmente pelo lato desses 5% estarem 
definidos em relação à receita tnbutána apeneva se
veramente as CAmaras de Ve18adol8s de pequenos 
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muaoc1p10S, em especllll daqueles de m1ngu- re
cedas tnbutánas 

Com eleito, a PftiiiOSia PI'IICI88Ya ser apnmora
da. Al11181, uma pan:ata mudo Blgndicabva dos Munl
clpoos desta Pais poesu1 anacadação bibutána mex
P,_IV8 lnBigndicante, até nem de longe suficiente 
para lazer frente aos gastos de suas Praladuras e 
Clmaras MunoclpaJS Segundo dados do lnsbtulo 
Bras1le1ro de Geograba e Estatlsbca (IBGE), l1llallvos 
ao ano de 111115, ITIIII8 da ..-de dos Munoclpoos 
braslletros encontra-se nessa ISIIuação Nessas co
munas, as despesas geradas por suas admlmstraçõ
es aiio ~ por rapasses do Fundo de Parbc,. 
paçAo dos Munoc1poos (FPM) da ongern federal e do 
Imposto sobra C11culação de MeiC8donas e 8eMçoa 
(ICMS) tnbuto de competênaa estadual. A ITIIIIOna 
desses MuniCipoos tem merJOS de 15 11"11 habitantes e 
~ montante 1nlenor a m1seros 5 mil 18815 por 
ano, JB sornados o Imposto Pledlal e Temtonal Urba
no (IPTU) e o Imposto sobra SeMÇOS (ISS) 

Esses dados IndiCam claramente que o 1111"118 
entenormente pftiiiOSio de 5% da raoada trlbulilrte 
para o total da despesa com o lunc10namento dos 
LegiSlativos muniCipaiS não era mesmo lactlvat. Por 
- moiNO, racepbYo as cnbeas e sugestõea raoe
bldas, raquen a rabrada da PEC n" 01198, e encarn
nhel, em subsbtuo;ão a ela, nova PEC, que V8IO a to
mar o n" 15/98, estabelecendo llnutes para as des
pesas das Câmaras da Veraadoras de aocoldo com o 
porta do MUIIICipiD, e em percentuais IIICidantes so
bra o somatõno da raceda tnbulána e das transfe
lêi1CI8S ODnSbtUciOn&IS 

É praaso ressaltar, Sr Prasldente, Sr"s. e Srs. 
Senadoras, que os mesmos dados que 8VIdencla
ram a IIMSb1lldada da PEC n• 01198, tal como esta
va radlglde, seMim também para mostrar a abaoluta 
ne ·ectade de • 88tabalecer algum lunta para os 
~ dos legislatNOs mllfiiCip&IS, po15 dão uma 
meciJda da aduaçao de Wlfdadelra panúna em que 
,_ a grande ITIIIIOIB dos munoclpiOS braaa1roa. 

Essas dll1culdadas linancetraa anlrantadas pa
las muiiiCipBbdades alo de conheCimento geral, ...,. 
do fraqQenternante objeto de notíCIIIS nos - de 
comunocação. Corno se sabe, mudas adll"ll"llllbaçli8a 
muiWCipBIS não ODnHgUem sequer manter em dia as 
folhas da pagamento de seus seMdoras, daaalndo 
também de cumpnr suas obngeções na menutençlo 
de 88MÇ05 b68lcos à populaçêo. Nessa conJuntura, 
torna-se a1nda maiS 1nadm1SB1val a Situação venloca
da em determinados MunoclpiOS, que comprometem 
Sl!ll'llllcabva parcele de suas race11as totaiS com o 
c1Ba10 de suas Clmaras de Verasdores 

Note se que, alualmente, a Carta Magna· na'O 
estabelece qualquer llmda para as deap 1 tas dos 
MUIIICipiOB com a rnenutanç1o de suas Câmaras de 
Verasdora&. As brndações consllluCicln8IS hoje -
tentes rasbingem-ae, tão-somente, à ramuneração 
dos Veraadores. Uma delas estê conbda no IIICISO 

VIl do 8lllgo 29, que 88Sm praoedua: o total ela des
pesa com a ramuneraçio dos Veraadonla niD pode
rá ultlape•er o montante de cn:o por cento da ra-
011118 do MuniCÍpiO. O outro lllllile para - remune-
111(:1o conste do IIICISO VI do mesmo arbgo, que p!OI
be 1111J11f11 os EdiS 18111Unerados com montante aupe
nor a 75% daquilo que é peiCIIbldo pelos Deputados 
Eatac:JuaiS. 

AD estabalecer D pnnaro dos ~""'- •upra-ra
leridos de no m1ixm1o 5% da racella IIUIIICip8l para 
a nsmuneração dos Veraedora& a IIVIdente l'llençAo 
do legiSlador !DI a de conter essas aa-. de modo 
e ~ que um montante maiS expi'IIIIIIIVD dos 
racursos muiiiCipaiB seja canaedo para o lllendlmen
to das 18815 necessidades de população. He,a v
a ~ da Situação pacunlána do C011JUnlo 
dos Munoc1p10B b18811etros, tal praocupaçlo é~
narte JUSbficsda. 

_. I 

O que se comprovou com o puer do limpo, 
no -.,.o, é que essas d18po81bvos c:on8litucoDnaJ 
limitadores da remuneração dos EdiS nlo lograram 
.aegurar o obJebvo a que se propunham. O que 
ocorra é que multas CAmaras MuiiiCIPIIIB lbram os 
vaJoras de ramuneraçlo de seus lllleg~ de tal 
forme que os montantes 1ndocados naqJIBias nonnea 
nlo IIAo entendidos corno tetos a Sim como piaoe, os 
quais aão geralmente 'lllaados entra os VeAiadorw. 
Para os depauperados ODiras IIIIIIIICipeill, tal lribca 
.....,.. uma sobracerge temvel, radundando, ao 
final, em llfiV896eB para a comunclade local, no que 
tange ao -~ de suas nec arledea mais 
Hnlldas. -

Asem, a •18>CisNiiCIIl de uma Y1nltaçflo conab
IUCianal ao total de despesa a ser efalueda para eua
talo do luraonamento do Poder L.eg I !loto IIUiici
PIII 111m dado margem a graves llbusaa em uma .., 
rle de MuniCipiOS. É pr-.o deixar eleJo, daede logo, 
que - llbusaa niD constituem a ragra. mas am 
a ti""!Ção. Nio IIAo Iodas as CAmaras de v-oo
rasque gastam daMIS, mas algumas delaa, de lato, 
-...... rompetldo os lmdes clã moralidade e -
bando por denegnr a megem do Poder legiSiabvo, 
d8MioraiiZ8ndo, em úlbme 1natincla, o piÓpno 18111-
me democlábco. 

Em pronuncl8manto que prolen dois ~ 
atrás deste trmuna. versando sobra - meemo 
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tema, rafen exampiDS trazodos pelos própnos Sanho
res Sanadores darodo conta de legiSlatiVOS muniCI· 
paiS que estanam gastando até 24% das I8CIIItaS do 
Mumcip10 com a sua -nutençãol Trata- de um 
flagrante absurdo! São Clmaras de Veraadoraa que 
estão dastmanclo a s1 pr6pnas volllme de 18CUI808 
supenor ao que é destinado il edUCIIÇio e iliiiÓde, 
por exemplo' Um wtdadetro oontra-eenaol 

PtaOCUpedo em melhor fundanallar minha lnl· 
ctaiJVB, tendente a estabelecer ltmlte conellluclonel 
ao total da despesa com o funcionamentO do Poder 
Lagisllltivo muniCipal, provtdenaei a alaboraçlo de 
plan1lha que d1SCnm1na populaçlo, reoalta trlbutárta, 
transferêncras oonstiiUcJOnaiS e despesas com o L..e
giSiattvO de 60 muniCiPIOS brastletras escolhidos de 
forma aleatóna. Os números constantes deesa plant· 
lha revelam dtSCrepânctas tncompreensivets e inJUI· 
ltftcávetS, poiS o pen:entual das reoattas muniCipaiS 
desttnado ils despesas das Cliharas de Veraadonsa 
vana num g1gantasco Intervalo, 1ndo de 2%, no caso 
do municip10 de LaranJ81 Paulista, a 19,8%, no caso 
do MuniCípiO de FeiJó, no Acre. 

Ironicamente, como que para acentuar o con
traste entre esses números, os dots MuniCípiOs men
CIOnados encontram-se em postção subseqiiente na 
planilha, eiS que possuem populações de tamanho 
bestante assemelhado: LaranJal PauiiBia tem quase 
21 mtl habttantes. enquanto FeiJÓ conta com pouco 
matS de 22 mtl moradores Como JUsbiiCBr que em 
doiS Muooipios de porte pratiCamente IdêntiCo o dtS· 
pêrod10 dos respecttvos leg1Siabvos seJ8 Ião dlsc;re
pente? 

Esse d111Cr8pêncta revela-se atnde matS revol
tante quarodo se observa que, ermora o pnmetro 
Mun~eip10 possua uma srtuação ftnancetra murto 
mats confortável, a despesa de seu LagtslaltvO é 
nurto menor lt8BmO em tennos absollltos. Penntto
me, Sr. Pnsatdanta, descer a alguns detalhes desses 
números, eis que eles sio extremamante dustrativos 
dos abusos a que -mo me refanndo ao longo des
te pronunctamento 

Aa nsoeitas tributánas do pnmerro Mun~eipio su
peram 1 mtlhio e 800 mtl nBills, quase 25 vez:as su
periores ils do segundo MuiiiCip!o, que pouco u•ra
pessa os 65 mtl rea• em receitas próprias. No que 
concerne a transfetênclas constituCIOnaiS da Un1lo, 
a stluaçlo dos doiS MuniCípiOS não é tão diferente, 
mas, mesmo ai, LaranJal Paulista leva vantagem so
bre FeiJÓ, poos recebe ma1s de 1 mtlhlo e 700 mil 
nBBIB, contra quase 1 mdhlo e 500 m11 reaiS desbna
dos ao MuniCípiO acraano Por ftm, nos números re
ferentes ils transferênctaS constrtucJOnats onurodas 

doe raspecttvos Esta-::os, a vantagem do Mun~eipto 
paultsta volta e ::ar express1va ma• de 2 milh6as e 
700 mtl reoOts, contra apenas 343 11'111 nsatS, ou &8J8, 
~IMOS 8 vazes supenores Somadas todeB as re
cettas de-cada um dos Mun~ciptos, Laranjal PaultBIB 
aprMenta montante aupenor a 6 mtlhiHie de raall, 
enquanto Fel(6 nio chaga il casa dos 2 rnHhllea de 
naall. 

Pala bem, embOra o Munteiplo paullata tenha 
um caixa 3 vazaa rnllt8 folgado do que o Muntelplo 
~. sua CAmera ele Vereadoras contenta
com recuraoa 3 vazes menot8sl Enquanto a Clmara 
Munlctpal de Latat1JBI Paulista oonaegue cuataar 
suas allvldadaa e a ramuneraç.lo de aeut lntagran
taa com apenas 122 m11 reatS por ano, o Leglalattvo 
de Faijó gasta mata de 376 mtl raatS no - pa
rlado, ou quase 6 vazes o total da amacadaçlo tribu
tária do MuniCipiOI E o faz daaprazando o 111111 de aa 
nsoeitas mun1C1pa1s tota1s saram eacaaafaalmas e, 
evtdantamenta, enormes as carênciBS da populaçio! 

Sr. Prastdenta, deseJO enfatiZBr que nenhuma 
antmostdada ou espectai s1mpaba possuo em rala
ç.lo a qualquer Classes doiS Mun~eiptos. Como afir
mei antenorrnente, a tabela CUJa elaboração soi1Crte1 
traz os dados de 60 Munf!l[piOS, dos m~~~s diversos 
Estado8, eacolhtclos de forma aleatóna. T OITIIII os 
doiS Munteiptos antes menCionados como exemplo 
apenas pelo fato de representarem eles, dentro do 
conJunto abrangtdo pela tabela, os dots extremos, 
11m termos percentuats, com suas Clmaras de Ve
readoras consumindo 2% e 19,8% de suas raspecb
ves recertas 

No entanto, mu~os outros exemplos, num sen
tido e no outro, podenam ser usados. Enquanto o 
Lagtslattvo muniCipal de Santana, no Amapé, oonso
me 16,5% das receitas mun!Cipats, a Câmara de Fe
llsburgo, em M1nas GeiãtS, contenta-se com apenas 
2, 7%. Enquanto a Cãmara da Capital mato-grossen
se, Cuisbá, fiCII com 13,3% do orçamento local, o 
lagtalallvo da Caprtal gaúcl\a., Porto Alegre, conse
gue se mantar com apenas 4%. 

O que tmporta extratr de todos esses ~ 
é a IMdêncta tncontestâvel de que, embora nio 
constrtuam a regra, abusos eXJstem, e aão numero
sos. Conforme Ja argumental, não se poda admibr 
que uma séne de adm1"'strações muniCfPIIIS pelo 
Pais afora conbnue a comprometer vastas parcelas 
de seus escassos recursos para custear, além da re
muneração dos Vereadores. outras despesas relatl· 
vas ao funciOnamento dos LegtslaiiVOS locats, en
quanto suas populações permanecem pnvadas dos 
serviÇOS báSICos e das obras de Infra-estrutura que 
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• + .... -~ devem reprasentar. a toda IIVIdênciB, a fma,._., e a 
deatlnação pracopuas da anacadação tribulána em 
lodos os nfvas de Govarno. 

Esse cornportarnento de algumas Cêrnaras de 
Vareadon111 de se asaa lhorarem de gordas ,_ 
dos OIÇII,..,_ rnuniclpals, rndiferantes ês grandes 
calênclas daa poptdiiÇI!es que rap-esantam é -
lador de pralunda -.billdade e enonna falta. de 
reapallo com o dmheiRI público Na Jusllficaçio da 
PRJPDSia de Ernancla à Conslltuçio rf' 15/118, Citai 
como exe11111o rnan:an1a ~ alluaç6o o da Pralal
tura de Balm, em Monaa Genua. O caso de Bebm 
~. de lato, - IIIBIICIOnlldo, poos dé bem uma 
medida do pomo a que pode chegar o ~ro
maao com as nac eu idades da populaçlo. 

Lã. a CAmara de v-oores modificou 10181-
rnanta o on;amerllo do MuniCipio para 1998, nlbran
do tecui'SOII easencl8l8 para a manutançio dos aer
VI908 héP'08 da cidade para aurnantar o IMIU OIÇII· 

- próprio. A 11mpaza urbana teve sua Wllba oru
cal de 1 l'l1lllão e 700 mi _.. redUZida para 100 
mil rae•. Cem md reais para a limpeza da cidade du
rante o ano inleuo' Da masma tonna, os I'IICUISOS 

clsebnadoS a égua, luz e telefone, ongonalmante or
çados em 1 molhio e 200 md 1'81118, toram também 
raduZidoll para 100 md -- o ramantiJO da ll8lba: 
beneficiou, como - de ae magtnar, o CU8I8Io das 
aiMdadeB do próprio I.Jigllllabvo. 

Com as rriUdifio a; ~ ontroduZ1das na Leo Orça
menlána de Babm. o ~ de sue CAmarada 
V81811doras alcançou o valor de 14 nlllhlles de 1'81118; 
ITIIIIOI' do q1111 o OIÇIIIIWIIIo de 826 rnunicf~ lfllll8lo -ou aqLifvalerM à -dos OJÇIIITI8rdOS de 10-
cretanas do Munoclpio, ugundo denúnclll do Pndel+
to. em enbawlllla à nnprensa. O veto &poeto pelO 
Pl6fallo ao ~ madllicado pala CAmanl kll 
derrubado, obngando o Chata do ExawiNo 11 balllr 
ês portas dos trilunaJs, a fim de asugurar a Lei de 
Meios do -releio de 1998. 

Sr. PIWidenle, Srla. e Srs. Sanadclrw, como 
alinnao 11111anom-. IIWiha ncia1ova de .-bale
cer biTIIIe ao to1a1 da tleijlaaa com o fUIICIOIIIIIIII 
do Poder Legis'aho ITIUIIICiplll - lllcanç8ndo ,._ 
pen:ullaáo pelo Pala llara. Enlre '*---~
poo odênclas que I&CIIbl, goatana de dar eepeo .t da8· 
lllque à oanellda pelo Sr. AniOruo de Pádua Taixeonl, 
.....,. na Cidade de Araguan, em MN& Genua. 

Honrando-me com IMIU apooo à mnha PftiPOII
Ia, a Clll1a do Sr. Anlllnoo T-.a II'IIZ o_".....,,.. 
IMIU própno Mo.n:ipoo para lollalacar ,_ t::;,:t 
gundo o ......,..., em Araguan. para uma 
de _.. da 36 l'l'1llhDeB 765 mil reiiiS, o OIÇIIITI8I1IO 

da Cêmara é de 6 milhlies 765 1'1'11 _.., correspon
dendo a 18.4% do total. Tal orçai'I'MINo supera o de 
todas as Sect8tanas MWIICipaB, com BIICIIÇão da 
Sacratana de Obras. Conforma pondera o Sr. Ani6-
-Te1X81ra, 

Chega- ao absuodo de deallnar à Se
crelllna de Agncultura, em um Municlpio 
ermnentemente agrlcola. uma dolaçlo que 
n1o chega a 7"'C. da despe• da Clmara a à 
Secratana de Deaenvot.mnanto. tiJorlcaman.. 
te oeeponsével pala cnaçlo de ampragos, 
pouco manos de 5'11.. 

Além de verberar a -a parllcipaçio do 
l..agislaiMI no orçamento de sua Cidade, o Sr. T&Wii
ra mamfasla sua onconlorrnidade com oubll8 omogu
landadas qua conaodara gra-. Enlnl eaeaa, desta
ca a !aba da praalaçlo de contas da Cêmara com 
ra1aç1o a seus g-. em deaobadlêucoa ao daler
mnado pela Leo rf' 8.666. Segundo ele, a tftulo de 
preataçio de contas, tudo o que se faz 6 a publica
çlo, nos JOm&B 1oc111a. de ~~ala.- que nada ea
clatecem. Ilustrando a ~ dos meoociona
dos belancatas, relata que, sob a rubnca Outras des
pesas, a Colmara de Anlguari gastou, nos 10 prlmeo-
108 meses de 1997, nada ITIIInDS de 5110 mil-· e, 
com matana1 de consumo, 133 mi _.._ 

Mao& adianta, a oorraspoudlucoa relan1 se ea
pecllicamenta à n~munaraçlo dos Eclia, de 4 mil a 
5110 _,. por mês. Apontando que o Legillatiw oaa
liza uma única _., aemsnal, à 1101111, a com ..,._ 
nas duas horas de duraçlo, o Sr. TIIIIIBira aRrma Mr 
poasfvel que n1o exista, em - CICiada, rwohum 
funcionário da Iniciativa. pnvada 16C:8bM1do saMrlo 
tAo alto, em ~ abaolutoa. podal .... COIIBida
rar, também, um dos IMill altDII do Brallll, am tllrmoa 
relllllvas. 

lrdgnado com a falia de c:c~q~~andlao da 
m1110rla (da grande rnaoona) dos woRII!na com a 
populaçia. o i i ....... aftnna. terwn .............. 
mado _,. IMIIdalall am llilollliaa canal para -
nagó CIOS e inlllnl118110 para a pannanlncla no 110: 
dar. 

e-nptilicando 11 séria caJtncla ··- da aeu Munclpoo, o Sr. T- owlala que aale -" 
plallaando erropoMtimo de 1 rriND 11 8110 l'lil 161111, 
IUO*I à Caoca Econ6rrwa Fadaral, 111ft _.oç~n de 
obra da Ci11111bz11ç1D de 1.111'1 c6rragD a I I D no _,_ 
1n1 da Cidade, em~ à Wlba da 1 1'1111*1 
da nllll8 dellllnade para- fim no ooçan•IID ..._ 
ra1 de 1998. Em- oponlio, pan:ala dos "'*-'a 
r&Q.IrsDS I'IIUnCipaiB - vim ... ~ 
pala Cêmara de Vereadcllae podena pai llar •• 
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ser .ut1l1zada para essa hnahdade, d111pansando. as
Sim, a admmiS!raÇão mulliCipal da necessidade de 
contrair emp18S~mo, CUjllS prestações mão onerar 
por mudoS anos os cofres pt)bhcos. 

Sr. P18Sidente, o atento cidadão de Araguan, 
exemplo da consciênciB clw:a pela preocupação 
com ss fii'1Bnças pllbiiCBS de sua Cidade, esté abso
lutamanta conato quando ahrma que comportamen
tos samalhantas àquela assumido pelos Vereadoras 
de seu Mumclp!O fazem com que o LegiSlatiVo cal& 
em profundo descnkhlo. Quando agem da forma to
talmente desVInculada da realidade do MuniCÍPIO e 
das necess1dades da população, as Câmaras de Ve
raadorss acabam vistas pela sOCiedade não apenas 
como 1nlltaul mas, o que é alllde p!Or, como extrsma
mente onerosas para o contnbuinte, o qual não con
segue enxergar qualquer benefíciO em sua manuten-
çAo. 

Nessa medida, a Proposta de Emenda à Cons
btuiÇio n" 15198 tem 1mportãnc1a não aper!Bs para o 
equillbno OIÇ&mentáno dos Mun1clp10S Muito III8IS 
do que ISSO, volta-se para a valonzação e o fortaleci
mento dos LegiSlativos munDpaiS, 1nsbluiÇÕIIS que, 
como semprs daclai'BI, contam com o meu rnaJS PfOo 
fundo rsspelto. Ao comg1r abusos nos gastos da al
gumas CAmaiBS de Varsadorss, a PEC n• 15198 
contribu11á para o I8Sgate de seu prsstlgio a da sua 
conflablbdade 1unto às populações que representam. 
Por extensio, contrilu11á para e valonzação do Le
gislatiVO biBSIIelro como um todo a, em llH1ma análi
se, para o fortalecimento da damocraciL 

Estou COI1VICto da que a Proposta de Emenda 
à ConstitUIÇão n• 15198 atenda ao obfebvo da melhor 
diSCipiiiiBr a queslão dos gastos das Cllmaras da 
Versadorss, em consonáncla com ss hnanças muni
Cipais e com outros aspectos da rsahdade SOCI08CO

n6nuca dos MuruclpiOS. 
Segundo a Proposta, o total da despesa com o 

fuiiCIOIIIIRISIII do Podar l.eglslalivo muniCipal, ln
clulda a rsmuneração dos Versadoras, fica hmdado 
a pa1C81'11ua18 que vanam de 8% do somatório das 
rscedSS tnbutánas e das transfetflnciSS consbiUCio
lliiiS, no caso dos MuniCfpos com população lllfenor 
a 1 O mi habllanllls, a 3% desse somatório, no caso 
daqueles MuniCíPIOS com população 1gual ou supe
rior a 1 mdhão da habitantes 

Ao escalonar os limites de despesa de acolllo 
com o porte do Mumclpto e ao InclUir as transferên
Ciss consbiUCIOIISIS no montante sobre o qual daVIs 
111C1d1r o peroantual delndo corno teto, a PEC n" 
15198 dá rssposla às crfbcas e sugestões formula
das quando da apresentação da PEC n1 01/98. A11-

nal, a obJeção levantada contra o lmllll uniforme da 
5% das 18CBIIBS tributánas para o gasto dos LegiSla
tiVOS muniCipaiS era justamente a IIIVIIIbihdede de 
adoção desse cnténo pelos pequenos MIIIIICIIJICIB, 
particularmente por aqueles da minguadas receitas 
tributáriBB. Co.doi n • a nova Proposta, 011 Mui'ICipios 
com população 1111enor a 10 rm1 ~ podem 
dlllpol' da até 8% da suas racedSSinbutériu maiB ss 
tran&felêi'ICiaS que rscebem da Uniio e dos Esta
dos, para manter em funcionenallo - Clmalas 
de Versado-. 

Penso que. assim, c~ a urna formula
ção rn&IS JUBia, equilibrada a ~ para a 
Proposta. Por outro lado, é tiVIdante que a II1ICIIdNa 
encontra-se aberta aos aperfeçoamaniiiS que pos
sam - sugendos pelos ~- Senholw Parla
mental88 quando da sua diSCUssio ~ essa e na 
CAmara dos Deputados. 

Sr. Prssldente, a medida que .mu propoudo 
tratá benelfciOS a muitas Cidades biBSIIei188 e u 
suss adml,.straçõas, ao pelllllbr que um nteiOI' volu
me de 18CU,_ muniCip&IS S&JS aplicado em á
da grande celênciL 

Muito rnaJS do que uma quesiAo ecool&nica, 
porém, trata-se da uma questão politica. IW conbi
buir para que 011 rscursos pllbiiCOS saram tratados 
com maiOr zelo e escrllpulo, a PEC rt' 151118 talá efi
cáCia no senbdo do fortalacunento cr.. r--. ,.slitu,_ 
ções pollbcas e do própno rsg1me clarnaclábc<. pela 
via do 1118101' prssbgiamanto do Poder L.llglalatiw. 

Dessa forma, tendo em VISia a da l8levAriCia 
da Proposta, cor11o com o apoio dos -llles Sr&. 
Serl&doi8S para sua célars tramilaçlo e apnJVIlÇio. 

Era o q.JS eu linha a d1Z81'. 
Multo obngado. 
O SR. JOLIO CAMPOS (PFL- Mll- Sr p,..,_ 

dente, s.-s. a Srs. Senadores, a naçlo que'*' prio
riza a ediiCSção estA condenada a ...Ur como -
pectadora às tranafouuaç6es do mundo OOIIIempo
rtnao e a COI1VMII' com os 111818 ~ prablemaa 
acon6mlcos e soclala. Entra os divaniCIS nr- do 
aiBiama adnc11C1!!'1111, é o .ano fundllrnenlal, comô 
diz o pnjpno - o maiB JmpOIIanlll, a ball8 IIObnl 
a qual se argue todo o desenvolvHneniO cullunal a 
econ6rnlco da um pais. 

Errmora a nova La1 da DlnllnDe e Baaae ds 
EdiiCBÇiio NaciOIISI_NICOIIheça e -na alrnpoltAn
CIB da ec:lucaçAo infanbl, aquela que atenda - m. 
noras da 7 anos em craclwll a !lN aacolaa, clawlmos 
considerar que esaa atape do _,., é QIIISIMI, con
forme a dac to dos p&ll, poda Ido •r suprida pelo 
convfvio nos larss. Já o .ano fundamental, nlo: e'e 
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nlo.passa de um IT1IIhã0 e 1111110 de cnenças, o que 
co~ a 5'11. da população - faiXB etána. 

SeJB qual for a verdadeora realidade estatlstica, 
não há d!Mda de que uma iniCIBIIVB como a da cam
panha am questão deve ser louvada a deve ter con
bnuldade. Entratento, a mera eletuação da matricula 
não garante a soluçio do problema. Com a chegada 
doe novos alunos, inllmeras escolas no Pais v.ram
se sem condiç6ea de racebê-los adequadamente, 
tendo que lmpi'OVIIIBI' selas de aula ou instituir a Ins
te IIIBI"Idade dos 3 tu~ clu~. Deve haver um 
empenho dos 3 niV81S de Governo para aparelhar 
de91damente as escolas ou constn11r novas IIIS!ala
çllee que permllam o atendmento digno de todos os 
estudantes. 

Oulros desafiOS sucedem-se ao esfoiÇO da am
piaçio das matriculas. É PRICISO garanbr a continui
dade da freqilência escolar, susfllndo o fenOmeno 
da evasão de alunos, o que se relaciona muilas va
zas à necesaldade dos menores trabalharem para 
aumentar a renda da lamllla. A bOlsa-escola, que as
segura uma renda mínima para as famiiiBS carentes 
que IIIBIIIêm os filhos asiUdando, é um dos instN
mentos mais eficazes de que d!Sp01110S para comba
ter o problama. 

o alto Indica de I8I)Biêncla de cen:a de 30% 
entre os alunos do -no fundamentei, em 1995 é 
outro doe fatores responséVBIS pelo abaridono da 
eecola. A lei de D1retnzes e Bases procurou atacar 
o lal16me110 de forma 1novedons, cnando o l8glme de 
progiMIIIo automábce e as classes de acelaoação. 
A repetência, de qualquer modo, relaaona-ee d•rete
menta com a ln"Bpaadade do Sistema aducaaonal 
de !azar com que os alunos realmante aprandam. A 
~ da qualidade de an&~no continua sendo CN
clal, poi& de nade adianta fazer com qua os alunos 
progndam dentro da ceda ciclo, contonne a nova IBr
ITWIOiogia, se niO há una vanladaira aprendizagam. 

É Bll1lla e~ a questão da qualidade da 
an&lnO, anvolvando uma gama de aspactoll polltico
BCOIIOmicos e padagógicos. Cabe à sociacfade CMI 
organizar-es, sugerir a cobrar iniciativas dos respon
sáveis para que raalmante malhoiB a qualidade do 
an111110 JNbllco. Quero ressaltar a 1mpoiiAncla da 
apenas um dos aspectos: uma l8lllllnlllllÇã digna 
para os prolissiOIIBIS de ans1no é um lator que •n
flu&nciB nltidamenta a qualidade da aducação. Não 
~ deaalr de elogiar a madlda constante da 
Emanda CoiiSbtuCIOnal rf' 14, que astabalacau a 
ar'lcação de pelo manos 60'JI. dos nscuiSOS aduca
CIDIIBIS na forma de remunai'IIÇio doe piOfaasores. 

Esta é, em suma, o grande desafio com que se 
depara a Nação b1B8ola1ra ofarecsr um ensono publi
co a gratuito de qualidade, umvarsalozando o acesso 
ao ans1no fundamentei. Quero somar a mnha voz a 
tantas outiBB que conctamam a uma alqlla mobi~za
ção IIBCIOIIBI para realiZBr - larefL Jâ não pode
~ adiá-ta, poiS SigniiiCBiá um passo gigantesco 
Nmo ao futuro, Nmo a uma Nação IIIBIS pr6spera e 
vardada•ramente democrábca. 

Multo obngado. 

O SR. ODACIR SOARES (PTB - RO) - Sr. 
Prasidanta, Srs. Ssnadoi8S, no diB 13 de fevereiro 
passado, em cenmOOIB presidida pelo Excalant/ssi
mo Senhor Governador Valdir Raupp, foi Inaugurada 
a sede da CooperatiVa de Crédito Rural da Regoão 
de Ouro Preto do Oeste-OUROCREDI 

A Coope .. IIYa de Crédito Rural da Reg1ão da 
Ouro Preto DOeste lo1 fundada em 25 de JBn&oro de 
1997, l8glstrada no CGC sob o N" 02.144.89910001-
41 e homologada pelo Banco Central do Brasd em 
03 de JUnho de 1997. O quadro 8SSOCiado IniCial fi
cou constttuído por Cincoenta e quatro (54) sócios 
fundadores, representados por pequanos produtores 
e grandeS agropecuaristas, com Inegável cradlbll•da
de e ICfoneKiade expi8SSIVB no 8810 da comunidade. 

O aumento do quadro de cooperados é uma 
das matas perseguidas pela D11atona, que 18m corno 
Prasldente o Sr. José Emldoo Fena1ra Machado e 
VIOB-Pres•dante o técn100 agrícola GeniVBido Souza, 
para que possa a OUROCREDI ss lortalecar flnan
C81ramanta e ofeiBOBr maiOres saMÇOS a banallcoos 
a todos os assomados. 

O coopalllbvismo de produtores Nrais vem 
cc•reiiSCBI"""'"Ido:la, graças l filOSOfia de propiciar Igualdade 
de opollunidade e - da justiÇa, tento no seg
mento das cooperativas de produção e consumo, 
quanto no cooperabVismo de crédito. 

O PLANAFLORO - Plano Agropeculilfo a Flo
nsstal do Estado de RondOnta, por VIR de uma ação 
1ncialva do Coonlenador Dr. Pedro Beber, vam esti
mulando e amparando o surglllllllllo de COCipel'llbV8S 
de crédito em Roncl0n18. Até o moman\0, jé. lo!am 
criadas e estAo lláaladas as Coopera- de Cnkl•
to de Porto VelhO. UNpá, Ouro Prato do Oeste, Pi
manta Buano, Alto Alegre doe Pai'BCIS e J1-Paraná. 
Para todas - Cooperativas, o Planafloro contri
buiu com o fomac1mento de móveiS a equipamentos 
(csrtaiiU, cadaiiBS, estantes, flchános, ar condiciO
nado, compuladores, ate) totalizando pa .. cada para 
cada Cooparabva. um 1nvast1mento em torno dos 
R$50.000,00 (Cincoanta mi 111111S) 
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· AD discursar sobre a Cooperativa de Crédito 

Rural da Reg1ão de Ouro Pretro do Oeste. lembro· 
ma da doiS an1gos do atual Sacretano-Garal da 
UNCTAO (Conferência das Nações Unidas sobra o 
Comércio a OasanvoiY!mento) Rubens Rocuparo. ex
Mililitro da Fazenda do Governo Itamar Franco, pu
biiC8dos na coluna OPinião Econ6m1ea, no JOm&l Fo
n. ele S. Paulo, dos dias 07 e 12 de lave181ro. 

O pnma11o an1go, IntitUlado Para um Mundo 
sem Pobreza, traz-nos prec1osos e1151namantos so
bre a cnaçlo do pnmerro banco dos pobres a o lan· 
çamento do mownanto da mocrocraddo. 1nocllldo em 
1974, em Bangladash, atravas dos esforços do Pro
teaaor UnM!rsrtáno Muhammad Yunus. 

Julgo, Sr. Presidenta, da rna1or 1mportlnc1a tra
zer ao conhactmanto desta Casa um texto que trans
e-.> do at11go do Ex-miniStro Rubens Rocuparo, que 
for enuncrado por Muhammad Yunus· "Na UnrvaiSI
dada eu -111Bva magnificas teonas econômiCBS so
bnl o marcado, o crasc1mentO a a renda. AD 8811, en
contrava na rua esqueletos ambulantes. Compreendi 
- momento que era melhor ser útd mesmo um 
dra apenas, a1nda que a uma so pessoa, que conti
nuar a YIYBr de abstrações" 

Continuando em seu 1nteressant1ss1mo relato, 
Muhammad Yunus, conta de sua ação em urna ai
dera comígua à sua Umversldade. aspac~~~hzada no 
an.anato da bambu Um dia, o JOYem professor 
descobre que os artesios eram escraYIZlldos por 
usurários que lhas extorquiam ruros de 10% ao dlll 
em troca do capital rmnúsculo de que priiCIIIIIvam. 
Seu pnmatro Impulso for dar esmola, mas se conte
\111. Em vez dtsao, resolveu ernptastar cerca da 30 
d6lala u 42 lamíiiiiS da aldeia Estava .,ICIIIndo 
uma cam11ra da banquarro sem conhacar nada de 
bancos. 

Vmta anos depois, Sr Pr8Sidame. o Banco 
Grameen ou Rural, que Muhammad Yunus fundou, 
a.lá praeenta em 37 rril aldeiaS das 88 mi da Ban
gladash. Tem 1.100 agêncras a 12 m~ lullCIOIIérioll, 
quaae todos JOV8n5 estudardes que vio, com drnhel+ 
ro na mio, procurar os Clientes na porta da suas ca• 
BU. O emprástuno méd10 é da 160 dolares suficorlno. 
18 pBnl comprar anrrTIBIS, sementas, maténa-pnma 
ou fenamentas. 

A clientala é selacronada com base no conheci
menlo pessoal que une os habitantes das aldeBS. 
Os cloantas aio reunidos em grupos de Cinco, SOI!Cié
nos uns paios outros em caso da alguém daocar da 
pagar. A quase totalidade dos amprásbmos é ,_ • 
rnulharas (94%) e 1880 num pa1s muçulmano. A ax
plrcaçio é srmplall, relata o ax-1111n1stro Rubens Roeu-

paro. • As mulheres são rna1s rasponsavaiS, queram 
melhorar a VIda das cnanças e por ISSO adolam pla
nos de longo prazo para garantir o futuro da famll111. 
Os homens não ligam para ISSO". 

O resultado dessa aventura e que, em poucos 
anos, num dos paiaas I118IS pobres a 1nslli:ta1S do 
mundo, Bangladesh, o banco dos pobras "Banco 
G- ou Rural' passou a ter 2,2 mlhlie8 da 
Clremas a maiS de 2 bllhCas de dólai8S anprlllllados 
O banco não faz caridade. O custo da admlnrsbar 
aq~~ásbmos tão atomaados é alto. Por- razio, 
os JUros (20% ao ano) são elevados para padr6aa .,. 
tarnactOiliiiS, embora possam parecer até ganaroaos 
aos brasda1ros. A taxa da reambolao (97'11.) é a maiS 

alta do mundo, provando que os pobres aio -
lama nsoo, ao comráno da murtos dos nossos gran
des davadores do Banaspa, Banco do Brasrl a do 
BNDES Corno diZ o fundador do banco: "Os pobres 
pagam porque não têm aacolha: para atas. o cnidito 
é questão da sobravrvêllCia" 

A partir desse hum11da começo, o movimento 
de rnrcrocrádrlo se eapalhou por mars da 60 pai-. 
A mata é benaiiCIIIr, no ano 2005, cem milhilaa das 
lamiNa rnrus pobraa ou can:a da qu1nhantos milhões 
da pessoas Para ISSO, não sará llllloc18nl8 dapanclar 
da doações da govamos ,... o capdal lllicral dos 
bancos como sa vem lamndo até agora. Será ne
casa6no captar parte pequena (cen:a de 20 bllhliea 
da dóla18S) do BBironOmiCO pohlnCial da 20 bilh6ea 
da dólanls que, se estuna aetará clrsponívat nos fun
dos mútuos e da panllio em alguns anos. 

Sr. PrasiCiame, o ax-mrnllllro Rubana Riaupero 
ensina-nos: "O pnncíi)IO é srmplea. Se os poblaa pa
gam quase sampra a é bom nagóc10 arnpraaiiL' a 
alaa dentro da um pais, por que não _,.lgualman
ta l'l8gÓCIO,... os nwast!Ciores lnte-.?' 

~ ai que entra a UNCTAD - Cordarlncte rlaa 
Naç6as Unidas sobnl o Comén:lo a o Dannvat~ .. 
manto. JunterMnla ~ o Govamo de u-nbulgo 
a um dos -- bancos pnvadoa do pala, o Banco 
lntamaaonel da Luxamburgo, vam aa dnamotvan-. 
do um proJ8Io-prloto ,... canalizar ao IIICJOCrádiiD, 
em lia.- CCimiiiCBIS, cantanas da rmhliaa da dclla
,_ que sarão garaniJdos por tflulos da lrqurdez cMa. 
nagocré.vaiS no marcado 

Aprovarto rnrus uma cdaÇio do P1ol11 e~ Un~
verallárlo Mutammad Yunus, que tlldiBCravo do 11111-
go do ax-rnlllslro RubenS RICIJIIBIO: "A polnza I 
uma pnllio o qua temos de fazer nao é mandar pa
cotes aos pnsronarros, mas dernrbar os nuw da 
pnaio". E proseegua: •as pobls não aatio na 1111111-
na porque são asllll)ldos, mas por nlo - os 
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111810& de se evad1ram. O clédlto, que é um d118110 
humano, lhes dá oportunidade de mandestar seu po
tancl&l'. 
---lfa de regra, as pessoas nio estão habituadas 
a estabalacar Vlnculaçlies antra bancos a gania ex· 
tremamante pobre. HoJB pode-se defln•r o pobre 
como aquela qua nio tem acasso algum aoa ban· 
coa. A não ser, é claro, qua SBJB para entrar na Ida a 
pagar contas, pr6pnas a alhalas 

O fundador do Banco Gnunaen ou Rural, Mu
hammad Yunus, dissa qua ao 1n1C11U" a concepçlo do 
seu banco: 'Observamos atantamenta como func:KI
navam os outros bancos a flzamoa axatamenta o 
contráno' Essa !rasa de Muhammad Yunus raaume 
bam a filosofia 'do contra' do moVImento do m~ero
cléddo 'Do contra' porque, os bancos só empres
tam a quam poda provar que nio p111C18a de dmhel
ro. enquanto que os m~erobancos empraatam a 
quem nio tem nada, a nio ser a colâgem, a •mag•· 
nação, e a wntade de trabalhar. E emprestam sem 
garantiB, sem colateral, em paquanas somas, o que 
é heras• eos olhos doa acostumados a só esperar 
rantabl!dade das grar!des operaçoões. 

O ITIBIS espantoso d.ao, Sr. Presidenta, é que 
os nucrobancos Jl\ sio ITlBIS de 7.000 no mundo •n
lalro. O polanclal de expansão é quase ilmdado. A 
UNCTAD estima que eXIBiam atualmenta carca de 
soo milhões de mcroemprasas com até oito empre
gados Apenas 20% delas têm acesso ao clédlto. Se 
calcularmos em cerca de SOO dólaras, em média, o 
capdal mlniiTIO necessé.no para cada miCrolinna, se· 
na necassáno diSpor de 250 bilhões de dólaraa para 
dar a essas empresas condiÇOes razoévels de fun· 
CIOnamanto. 

A 'sabadona convenciOnal' sempra fo1 cébCa 
em ralaçio a empnistmoa para oa pequenos, mas 
essa méiCIB iniCial nio raaiSbu à demonstraçio do 
aspetaeular desempenho de bancos como o 'Kaun
laran Agricultural', des F1l!p1MS: lucro liquido de 294 
mil dólares sobra ap11ceçiies de 1,6 mlhão de dóla
raa, com e111p1ésbmo médiO de 604 dólares por cem 
diBS, com JUros de 10%. A taxa de reembolso é re
corde: 99,3%. 

A América do Sul não está ausente do 'quadro 
de honra', pc1s a UNCTAD tem contectos com cerca 
de 30 1nsbtuiÇÕIIS na BoiiVIB, Col6mbla e Equador. O 
'Banco Sol' boiMariO, com 75 mi cl18ntas, rendi· 
manto de 3% dos seus ebvoS (maiS do que a dMSão 
come1C1al do Cllybank) e retDmo de 20% sobre seus 
pr6pnos recursos. 

F"ICB dHicll expliCar taiS resultados, com inadlm
pllnc18 InSignificante, se esse t1pc de crédito é ralab· 

------
vamenta caro. po•s tem de cobnr o elevado custo de 
mlhares de operações atomiZBdas? A explicação é 
Simples. De um lado o pequeno aperte de capdal 
permde ao m1croempresáno ganhos extraold1nános 
de -produbVIdade. multiplicando os lucros per tlês ou 
quatro, no lntaiValo de poucos meses, graças ao 
emprego de máqu1nas em lugar de trabalho manual. 

A I'RZão maiS 1mpcrtante, porém, ens1na-nos o 
ex-mimstro Rubens RICupero, • ..• e que o IIIICIOCréd•· 
to dá ao homem e sobretudo à mulher a posslblllda· 
de de se lavantar do chão com dignidade, de tornar
se seu pr6pno patrlo e, por me1o do trabalho e da 
IIUCIBIIVa, recnar-se a s• mesmo, realizando o pctan
CI&I cnaiiVO que espera adormeado no coração de 
cada um de nós" 

O m~erocradlto, Sr P18S1dente, " .. é uma aRer
nabva", segundo Rubens RICUpero. "à atual econo
ml& desuman!ZBdora, que produz m~lharas de excluí
dos ao condena-los ao desemprego perpétuo, à per
da não só do vínculo de trabalho que Integra o lndiVí· 
duo à SOCiedade, mas à destruiÇão gradual dos la· 
ços SOCI&IS, ao autodesprezo. a coiiSCiênciB da 1nul1· 
lidada de sua vida para SI e para o mundo". 

Em traços rap!dos e despidos de análiSe pro
funda, passo a enfocar o declín10-e-soergu1mento do 
oooperabVISmo ele crédito no Bras11 A reforma bat' 
céna. decr8tada pela Le1 n• 4.595, de 31 de dezer 
bro de 1964, constdu1u-se num rnaiCO, não só para o 
siStema hnance1ro nBCICn&l, mas, também, para o 
oooperatMSITIO de crédito bras•le•ro 

Desde àquela data. as cooperatiVas de créddo 
passaram a 1ntegrar formalmente o s•sterna f1nance•· 
ro do Pais, sendo equiPBradas e 1ncluídas entns as 
1nstduiç6es f1nance1ras pnvadas regularas Foram re
conhecidas as caractarfstiCBS pr6pnas do seu BISIB· 
ma, estrutura a finalidade, clando-lhes a lei o lugar a 
que bnham direito e que há mudo tampo aspiravam. 
Passaram a ter seu funciOnamento autonzado pelo 
niCém-cnado Banco Central da RepúbliCa do Bras1l, 
a quem também compeba f•scal•zá-las além de pro
por ao Conselho Monetáno Nac1onal os atas nonna
IIVOS necessános à adequaçio do oooperabVIBmo dã 
crédito às normas gara•s do SIStema lmance110. 

Deixando de lado oa relevantes serVIÇOS pras
lados per essas enbdades a comunidades ulbanas e 
ru!Bis ao longo de décadas, e prestando atenção tão 
somente às distorções apresentadas por algumas 
delas, o Governo Faderal resolveu adder uma séne 
da nonnas camagadas de 1rnpeddiVOS oper&CIOI"I&IS e 
de expansão. que acabaram por resultar no fecha
mento da rnaiona das ca•xas ruraiS, bem como da 
quase totalidade das cooperativas de crédito. 
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No Aoo Grande do Sul, onde o crédtto coopera
tovo VInha encontrando amboente socooeconõm100 
adequado com nlveiB elevados de desenvolVImento, 
no final dos anos 70, contavam-se apenas 15 coope
rabVu elas ma1s de 60 outrora -'8ntes. 

A crise que desabou IIObre o cooperatMsmo de 
créddo àquela época, Sr. Prasldenla, fo1 de raspon
s"""'dade elas locleranças cooperatMslas como tam
bém do Govemo. Doa cooperaiMStas, potqU8 Jnves
bram pouco em educaçlo cooperabVa e nio se es
forçaram na estruturaçio 1ntema do mcMrnento que 
comandavam O Estado, por sua vez, nio faz a par
ta que lhe cabia no sentido de prop1C181' uma ordena
ção legal e adnunllllrabvanlente compatível com as 
-.Idades que sio pnlpnas do cooperaiMsmo 
declédito. 

Dante dessa sttuaçio, haVIa que se buscar um 
cemnho para o clállto cooperabVo bras1leo10. A luz 
no fim do túnel apontou pare as cooparatiVIIS de 
econonua e crédtto mútuo, que segu1am o modelo 
cenadenee, como a allematova para a retomada do 
desenvolVImento do cooperabVIBrno de crádtto. 

Aa cooparabVas de credtto, do modelo cana
dense, apresentavam a vantagem de atender às ne
C8881dades I'IIBIS premeni8S dos trabalhadoras doa 
centiDB ulbanos, contnbu1ndo pare domonu~r as tan
s6as SOCIBIS e melhorar o aalano real dos oparénos, 
além de faVOf8CIIr o aumento de piOdutMdade de 
mio-de-obra. Essas três poasalldades onerantes ao 
cooperatMsmo de crédtto mutuo agradavam tanto a 
empresénos corno ao govemo. Isso é tão verdade 
que u cooperatiVIIS de crédtto mutuo eram, à épo
ca, as úmcas que o Banco Central autonzava a fun
CIOIIIII". 

Aa pnmeoras coopalllbvas dessa modalidade 
haviam sido fundedu em 1959 com a a1ude da Con
feriiiCIB Nacional dos Bllpos do Brasol - CNBB, ór
gio da hiBIBrqUIB CldóiiCB, e da Crddit Umon Natoo
nal Aasoclahon - CUNA, associiiÇAo norta-amencana 
de coopalllbvu de crédito 

Em 1981 , Já haVIa Sido constdUoda a Federação 
L8lle Mendlonal das Coopelabva8 de Econonua e 
Cnàdtto Múluo Lida.- Felarne, que fomentava o mo
delo de crédito cooperatiVO canadense em paio me
nos Cinco Estados da Federação. O rasultado desse 
trabalho f01 que, decorridos 15 anos desde a sua 
fundação, a Feleme Já 111g1strava como sÓCIBS rn&IS 

de 200 cooperatiVas, 170 n111 passoas hhadas, bene
fiCI8ndo calCa de um m11hio de cidadãos bi'IISIIeoiOS 

Em 1 971 , a lei 6. 764, conhecida como Leo do 
CooperatiVISmo biUIIeiiO, dehne a polftiCB nBCIOnal. 
de cooparatnnsrno e 1nstttuo o reg1me JurldiOO das so-

cledaclas cooparabvaS. A despatto da nova legiala
çêo, pode-se aformar qua a expansão do cooparato
VISI'I10 de cradtto mutuo no Brasil deveu-se rnanoa ao 
11p010 recebido das autondadea rnonetánaa, qua 
chegaram onclusiVB a prlllbir o regollllrO de novas coo
palllbvaS entre 1962 e 1864, e rn&IS ao trabelho 111-

caasante de suas liderança&, que J8I'I'IIIÕ8 abriram 
mio de um ngoroso programa de educaçlo coope
rllbVIata e flflanCIIora, aspecto asse pouco trabalhado 
paios seus predaceasors 

O mcMmento crasceu convivendo com urna H
na de llmitaçlles. poiS, apaser de serem considere
das onstttuiÇiies finariCelras, às cooparaiMIS foram 
nagaclas certas condiÇÕIIII omprascmdiV81S ao seu 
desenvolVImento aconOnuco. Dentre U PliiiCIPIIIB 
prooblçiies. dastacava-se aquela que mpad• u 
cooparabVaa de apiiCIII'IIm a correçio 111011816ria aoa 
aaus abvos. Com o processo 1nllacioné.no em fnlnca 
expansão. hca fáCil peiCBber as dihculdadee que as
- entidades enl~antaram para preservar fundos e 
atnur capttaos novos 

Ante taiS dificuldades e com a odéoa de que so
mente uma central de crédtto podena garantir a con
tinuidade do rnovomento no Pais, onúmeras tentabvaS 
foram feitaS runto ao Banco Cemral, Vl .. ndo a trans
formar a federação em central financeira Os argu
mentos nio sensobiiiZBram as autondades rnoneté
nas que negaram retteradas vezes o pletto. 

DIBnte diSSO, e buscando piOpiCIBr l1llllOI" ope
raciOnalidade ao SIStema, em 1 gas, a Feleme é des· 
membrada em quatiO federações estaduaiS com se
des em São Paulo, Aio de J-110, M1nas Gerais e 
Eap.nto Santo, que se dediCBnam basicamente ao 
fomento, a educação cooperabVISta e à 8AislênCIB 
técmca. Em 1989. é fundada no DIBinto Federal a 
Fecobrés com Kfênbcas funções. 

Aeftetmdo a vontade de suas lldelanças mais 
expressiVBS e em deconãnc• da dissolução da Fe
lerna, que llbnra uma grande lacuna no SIStema rep
...matJvodade do cooparat-rno de cláddo mútuo, 
é cnada. em novambro de 1986, a Conlacleraçio 
Brasoleora das CooperatiVBS de Crédtto Mútuo • Con
lebrés para abngar todos os segmentos do crédito 
cooparabvo. 

Os anos 90 asSIStem a um novo estég10 de de
senvolvimento do cooperatMsmo de crédito múluo. 
Em 1991, já exiStoam func~onando três cel'lllra1s de 
crédtto nos Estados do Roo de Janeoro, a pnme1ra a 
ser constttuoda, ae Silo Paulo e do Esp1nto Sarno. 
Nesses doiS ulbmos Estados. as centl'lllll Incorpora
ram as 18apaciiVBS federações. Em M11188 GeraiS, 
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somente em 1994 lo• cnada a central de crédrto mú
tuo. 

Atualmente, no País, essa modalidade de cré
dito cooperativo é e que apresenta ma1or d1nam1smo, 
parbeularmente JUnto a fullCionanos públiCOS e coo
peraiMIS de trabalhO médico, fazendo-nos acredrtar 
que tnpflcará seu número nos PIÕX•mos do•s anos. 
tomandCHIB, rrurto em bi8Ve, o braço folie do nosso 
coope~atiYisrno de crédrto. HOJe existem lullCIOnando 
563 coopera!Nes smgulares e Oito centraiS reumdas 
em torno da sua confederação, a Conlebnb e, JUn-

- tas, assoaam mais de 400 m•l pessoas, abng1ndo 
=m seus benefícios m&IS de dois mlhões de bras•
lalros. 

Sr. PAIIIIdente, Srs Senadores, antes de voltar 
a diSCIIbr o cooperaiMSmo de crédrto do Estado de 
Rond6ma, pennrto-me d1scut1r, com brevidade, os 
pnxlutos e sennços das coopel8bvas de crédrto. 

As coopeiBIMIS de crédrto lunc:•onam corno 
venladeuos bancos populares Porém, um essoc•a
do de cooperatiVa de crédrto pode usufruir de benelí
clas dos qUIIIS não pal!lc!pa em outras 1nslrtu1Çáes 1•
nanca•res. O cooperado é o verdade1ro dono dessa 
empresa, que além de bnndé-10 com toda a gama de 
produtos e sennços linance1ros, propiCIII-Ihe emprés
timos a JUros 1nfenores ao do mercado IIBdiCIOnal e 
oom rendimentos mai018S, além de lhe assegu~ar a 
~nasobiB 

Nem todos os produtos ralac10nados podem 
estar disponíveiS em uma delerm1nada cooperabVa 
de crédrto. l.lslarnos os produtos maiS lraquentes e 
81CPAIIISIVOS: 

e) Erq>rástírnos PesSOSIS 
b) Crédito RuiBI - Cu~. 
c) Crédrto Ru~al - Comei'Ciaf•zação 
d) Clédllo Rural - lnvesbmenlo/Financ:samento de 

Elans de PltÕJÇãO. 
e) Conta Conanta/Cheque Espec:181 
As CCICIP8I'IWas de crédrto se apresentam com 

perepectivas rruito prormsaoras dentro do mercado 
financeiro. A intemaciOnaiiZBÇiO da acononua deva
ré abngtr 11'11118 lortamente os bancos bi8SIIe1ros, o 
que, na raehdade, )é. é um prooesso em pleno curso. 
Esse abngmento forçará a d•m•nuiÇio das taxas de 
aaMÇO e, ao mesmo tempo, a redução das taxas de 
juros. 

Acreditamos f~rmemente na força do cooperab
vi&mo. É um exe...,.., que vem de todas as palies 
do mundo, e o Bres•l não podenl conbnuar a ser 
uma exceção. Vemos no cooperatMsmo de crédrto a 
essência da solllfariedade - uma vez que por ele po
dem passar todas as deiTIIIIS aiiVIIfades econ0miC8S. 
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Essa solldanedade está sendo proclamada por 
todos os povos e exaltada pelos organiSmos Interna
ciOnaiS. Ao flnai1Z8rmos, crtarnos uma frase da Spa
cesch•ps Eallh dO Epcot Cantar, que deDCIUTIOS 
corno sugestão de mandamento: • ... mantenha o 
povo unido, a qualquer tempo, em qualquer lugar'. 

Oxalé que o ITIOVImento que começa a avançar 
no Estado de RondOnia com a consbiUIÇio de Coo
peiBIIvas de Clédrto, como a Coope~abVa de Cnlcfito 
Rural da Reg1io de Ouro Preto d'Oeste - OURO
CREDI, saram formadas com muito crrtério, ex19indo 
a qualidade e a responsabilidade necesséna entre e 
CooperatNS e o produtor ru~al associado. 

A adesão à Ourocred1 vem sendo muito lente, 
ISSO porque o produtor, quase sempra descapitaliza
do, encontra difiCuldade em 1ntegral1zar as quotas 
palieS Ceda assoc1ado tem que contribuir com 
R$500,00 (qUinhentos rea1s), sendo I&CIIItado o pa
gamento com a •ntegrai1Z89io de R$1 00,00 (oem 
reaiS) Imediatamente e os restantes R$400,00 (qua
trocentos rea1s) em oito parcelas de R$50,00 (cín
coente reaiS). 

Murto obngado. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO) - Sr 
Preslcfente, Srls. e Srs. Se1111Cforw, o desenvolvi
mento eceleiBdo do sudoeste de GOiés e do novo 
pólo 1ndustnaf de RIO Vente é hoje uma das reterên
c;ISS maiS fortes no pro casso de giBndes mudanças 
que vem ocorrendo na economia da Região Centro
Oeste Enquanto nas áraes lnduatnalmente sa!Ura
das da reg~io Sudeste as estatlsbcas do desempra
go CAIIICBm e preocupem, pelO menos 17.500 novos 
empregos d1retos salão cnados nos próximos CinCO 
anos, com os ~nvesbmerrtos de 700 milhões de raeis 
da CICS e da Peldlgio Agro1nduatnal. As novas va
gas representem 17 por oento da atual população de 
103 m11 habitantes de RIO VeRia, e 18!10 mostra o 
chOque poedniO que vai oconar no mercado de tra
balho de toda a reglio. 

O salto de proependade que está~ 
em Rio VeRia vem abalncfo e aterlção nlo só de ou
bas grandes grupos eii1Jf8SIUI81S do Brasil e do ex
tenor, mas também do nohcláno especializado de ór
gãos de peso da 1mprensa biBBIIeira. Na edição da 
úlbme qulllla-fe11a, por~. a GaBia lllen:llnlll 
dediCOu pégina 1ntei1B na publicação de uma repor
tagem sobre o sul!o de lnvesbmentos na nlglio, com 
chamada de destaque na pnme11B págma. O )01'11111 
reproduz o cima de Olmlsmo que clomma Rio Verde, 
que é VIste pela população como novo eldorado eco
n6miCO. 
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. Para mm, que em m1nha longa a!Mdada polrt1· 
ca tenho acompanhado de parto o dasenvolvrmanlo 
do sudoeste, desde 08 tampoa em que, como d1retor 
do Dergo, IIIUdel o Govamador lns Rezende a Im
plantar a modema nrda vi6ria que sustantou o Cf8S· 
crmento vertrgrnoao da ragrão, a consol1daçio do 
pólo da Aro Verde não chega a ser uma llCMdade 
Aro Verde, Jatal, MI-ro&, MoniMdiU e outros Munl
cipoos raceberam tortas 1nJ8ÇÕBS de 1nvestrmentos 
públicos nos dois govamos de lns Rezende e no go
vemo de Magurto Vilela, a fazem parte da áraa esta
dual em que maJS foram acentuados 08 esfOIÇ08 de 
dacolagam rnduslnal, alnlvés do prognuna Fomantar 

Parberpo do obmrsmo que envolve a população 
de Aro Verde e dos mumcip1os vrzrnhos, mas não 
posso da1xar de me praocupar também com a manu
tanção da qualrdade de VIda e a proteção ao mero 
ambiente, que são problemas anlocados pela repor
tagem da Gueta llararntll. Calcula-se que Aro Ver
de chegará a uma população de 250 m11 pessoas 
nos próximos 4 anos, aumentando as pressões so
bnt os SBMÇOS SOCIBJS que são eficrentes para as 
demandas atuars Quanto ao Impacto das novas ln
dCistnas no equillbrio ambtental, acho que as garan
- que vêm sendo dadas palas respacbvas dlreto
naa são aabalatónas. 

Sr. Prasrdenle, Goiás 18m todas as vantagens 
comparabVas para consolidar as suas possrbilrdades 
como nova fronteira de desenvolvlmeniD 1ndustnal 
Rio Verde, como pnncopal pólo indutor de prograsso 
no sudoeslll do Estado, Iam hoje uma posrção de lr
derança. mas não lanho drMcla de que não va1 tar
dar para que outras áreas da mau Estado venham a 
atlngrr esse mesmo patamar da desenvoMmeniD ln
duatnal. 

Rro Verde cresceu com a agricuhura, com as 
suas tanas '*- e com uma forte vocação empre
sarial que conseguw montar um modelo 1ntag1Bdo 
entn1 os 88IDres de pnxlução pnmána e da lnlnslor
mação ag!Oindustrial. O que temos hoje á a Vllóna 
desse modelo de delrenvolvlmanto 1ntagrado, que 
não descaraclanZB a vocação econômca ragronal, 
h!BIDncamente voltada para a produção de grãos. 

Para sustantar a produçlo de ~ de su1nos a de 
-· o cmtur.io agrlcola da Cidade vai produzrr 450 
mil toneladas de rnlho a 140 md tonetacles de 1are1o 
de 11018· De acordo com os dados da G..a. ...., 
culll, - volume de produção var llllegrar o Iniba· 
lho de 810 produtores rurars, em parcena da lomecr
mento para a Perdrgio. 

Faço esta bntve ragrsbo, Sr"s. e Sra. Senado
res, para mostrar a esta plenáno que Goiás está rn
vertendo. em ntmo acelerado, aquele papel de forne
cedor de matánas pnmas para os grandes cantToB 
1ndustnars localizados na região SUdesta O movr
mento de transferência de mwsbmentos para a nos
sa ragrAo é um lato lrreverslvel em que o objellvo á 
alcançar melhores indrcas de produtMdade, raduçiío 
de custos e melhona de eacala ecot r6mlca no bin6-
mo produçiolcomefclalrzação. O patfil econ6moco 
de Golés está em acelerado ptocasso de mudança. 
a estou certo da que esta momento que estamos VI
vendo é apenas o com1190 de um pro casso de trans
formação politica a eco1 r6mrca que nos colocará em 
condrções da rguaklade com unidades laderabvas 
tradrcronalmenle maJS podetosas. 

Era o que au tmha a dizer, Sr. Prasrdenla 
Murto obngado 

O SR. PRESIDENTE (Lucidro Portella)- Nada 
mBIS havendo a tratar, a Pres1dêncra var encerrar os 
trabalhos. 

Está encerrada a sessio 

(LBvanta-se a sessão às 78 honls e 
30rmnutos.) 

(OS 128531'1111) 

AGENDA CUMPRIDA PELO 
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

10:h-

15:h30mln-

21411 
Quarta-feira 

Despacho 1ntemo 

Sessão Dalrberatrva Oninána do 
Senado Federal 
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Ata da 38! Sessão Não Deliberativa 
em 30 de abril de 1998 

4J Sessão Legislativa Ordinária da 5()! Legislatura 

PresidSncla dos Srs. Eduardo Suplicy e Lúcio Alcintara 

(lniclaofiS a Sessão às 14 hotu e 30 
mrnutos} 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suphcy) - De
clalo aberta a sessão. 

Sob a proteção da Deus, 1111Ciamos nossos tra
ball os. 

O tampo dastmado aos oradOras da Hora do 
Expadianla da presenta sessão será daciiCIIdo a co
n1811101'1lr 08 50 anos da lu ldação do Estado da Israel, 
... tannos do Raquanmanlo rf' 148, da 1998, do Se
... Bernardo Cabral a outros Srs. Sanadoras. 

A Prasldlncia convida para compor a M.a o 
Deputado Nalaon Tracl, raprasantando o Excelenlls
llimO Sr. PIIISidanla da Clmara dos Deputados, De
pullldo M'IChel Temer, o Embaixador da Israel no 
B!Pd, Yaacov Keinan a o Rab1110 Henry Sobal. 

Cai iC8do a palavra ao nobra Sanador Bernardo 
Cabral. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pro
IIUIICIB o seguma cfJSCUrso. Sam nmsão do orador.) 
- Nobnl Sanador Eduardo Suplicy, qua pi8Bide esta 
-ao em nome do Pratlldanta Anto1110 Calt08 Ma-
galllas e do VICII-Presdante Geraldo Melo, por &Oit
cllaçio da ambos. aooplada a uma outra qua lhe fiz, 
emlamenla porque S. EX" raprMenta um Estado 
que dalém hoje a naor número da membros da co
lenla iarailliia;'ania•IB Deputado Nelson Tracl, que, 
11811111101enidada, J8111US81'11a a Clmara dos Deputa
dos; llnlln8nl& Embaixador YtJ/1/CCN Keman, meu 
querido e valho ,.,ngo Já IIi se YBJ tan1o tampo, gran
de Rabino Henry Sebe!, Srs 'Embaixadoras - peço 
~lpes se,~. cometar o~ da 
on ·ulo IIII algi!IIB~.Minlsllv o--'Papenlusa, rap
_..,. da Alemanha; Franz Mlchlls, Embluxador 
da Bllgic8;'6t'Sayeei'Aill'IG!I Ezalim Rémzt, do Egrlo; 
CAaar VeldiviaiÍD · Oliifloga; Embaocador do Equa· 
dor; M Mcluuaunda, que, 118 qualidade da Conse
lheira, ~nla a Embaixada do Gabio; Ivan Eve
lyn, da Guiana; Domingo Sa&nas Alvarado, da NICB· 
rtgua; LN A. Keil', da Noruega; Musa Amar Sallm 
Odah, ~ da Palestina; Bogulaw Zak· 
zewaki, ~nlanle da Pol6n18; FraiiCIIICO Knclplli, 
IIII PDIIUgal; O&cer Knapp, da Sulça; Robert Torry, 

de Trinidad e Tabago, a Embancador Dogan Alpan, 
qua raprasenta a Turqul8. Quero ainda l8gllllrar a 
p-.ça do ..,_ Dr. Jack Leon Terpn. que é 
o Prasldenla da Confederação Israelita do Braad. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplq) - Par
mile-me V. Ex" uma 1nlerrupção, Sanador Bernardo 
Cabral? 

O SA. BERNARDO CABRAL (PFL-AM)
Com mudo prazer. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) -Goa· 
tana IIII ocrMdar o Dr. Jack L.eon Terpns, P1881den
IB da Confederação Israelita do Brasd, para ...-. 
sal Mesa. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) - En
contnm-ee pJWBntas também O ltllgBI~ro Jame 
Pascaruck, da Clmara da Comén:10 e lnd6slria Bra
s ... lsraal, mas também da Federaçlo 18ftlllllla do 
Bra811, e D Deputado Cunha Bueno, que cornigD 
idae"-J o raquenmento - pena que só ~ a 
alegna de tê-lo aqUI no Senado. 

Parnllam-me todos 08 &a'lhoras puaa111811, so
braludo a P188idlncla do Sanado, qua taça uma 
saudação asre:•l aos meus contenli- amazo. 
--qua aqui se eiiCOI'Ibam e que se cleslocaJam 
de Ião longe. E quero fazê-lo 118 ~ de Profes
sor Samuel Beuchnnol, uma figura nolával - sem de
mérito da nenhum doLque aqui se BIICOIJbam ., em 
quem a lllteleclnalldade ~ Iam uma das 
pesscres que ullrapassa~am a fronta1ra do - Es
tado P111B acp eslllr. 

E meJB ainda, Sr. Pl88idenle: logo após es1a 
raunlão, vamos ter o lançameniD do livro de Protaa
sor Samuel Banchii'IIDI, com dislrlluiçiD abaolula-
11&118 graiUila, com o lflulo J ........ Ali e ola. é 
uma obra da telego. Onlam IMimos a oporllrijada 
da receber 08 vorun.s. Com a aquiesclnca do Pra
lldanbt AniDniO Cartas Magalhies, a solauidade 
será faila no Salão Negro, o que é uma honra, eeiiiiB 
CBrtD cfiBio, Pra aaor Samuel Bench•mol, para a aua 
VIda de acadêmco. 

Sr. Pteaidanl&. &os. e Srs. SenadDIM, quem 
COICDml\miMioa comgo no Sanadc - e, allés, antas - sabe 
que uma das PJ0188 COISIIS para o pollbco é o dillcur· 
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so por escnto ora ele e mal lido, nem sempre tão 
bem redigidO, mas aoontece que, nas solenidades, o 
chamado protocolo 1mpõe a regra do discurso leitO 
dessa manetra. Mas nem por ISSO IICO unpedido de 
ped11 deaculpas àqueles que me ouvem se, even
tualmente, lhes caJWBr 08 oUVIdos ou llws perturbar 
a tranqú1ildade Mas. Sr Presidente, é bom que II8J8 
eacnto porque, ao final, a Mesa terá uma oópla. E de 
logo, antes de concluir, quero l8ql.lerer a V. Ex", que 
tAo logo 88J8 publiCado no nosao Dláno corno doeu· 
manto, laça chagar V. Ex" copl& ao errmante Entlal
..tor de Israel no 81111111 e ao eiTIIIIBnle Rabino, Yaa
aw Kanan e Henry Sobel, raspaciiVBrnente 

Dilo 11110, quero regiStrar que estamos hoJ& aqu1 
rau• idos pare a oornernoração dos 50 anos do Esta· 
do ::la Israel. Fo1 no da 14 de maJD de 1948. am nao 
a grande IUitU6ncl8 pollbca e a 8IICillllmiÇ8S rnllda
raa, que um comitê pruvisono d1ngante JudaiCO, raun,. 
do arn Tei-Aviv, p!OCIIunou a lundaçio de Israel. 

Eate ano de 19118, corno ae ~. 81116 saldo 
rnan:ado par laslivldades •• """A OIIS, dada a 8Xpi8S
slo •IC&1llda ,_ aspaaal cornp1atar 50 anos. 

Melo s6culo de grande Sllll'lilicado pare esaa 
povo IUI'IIgO. Cl'lldNo e sofrido. que. com o 8Uigili,.,.. 
ID do Ea.lo de laraal, aa soube NnOVar tAo aapata
c:ularmente, ctJiendo. desde anilo. tio -
lUCI •os nas..- d-.as éraaa da aiMdede hu
mana e do progr1111110 BOCIBI Data de grande Blglllfi
cedo para 011 JUdeuS, ~ sua mulllrrilanar apopéia 
l'lllónca, e tanlbém pare 011 .... adrnuadolas. bem 
corno para IDdos 08 ~ que 1111p1ram avançar 
cada vez 11111111 nas conquoslaS da CMbzação. 

Sr. PIWidante, laço um parêntese aqu1 para d,. 
_. que não tenho nenhum parente JUdeu, por1an1o a 
mnha ascendênCia não é tudaJca. Sa o '-· 1a1w1t 
- dlacureo "-&o seu lllllor redlmdo pata
da, J)OI8 dlr....,. que au astana apanas co11811do a 
~da, -ao JUdBu, tamr uma eepéciadt 

ragilllro ••.......00. Nio o -ao - e IIIMiz -
.. II8JII da cunho ,.._, - laço - c:cnan:ado. 
para que nlo panm dúvidas de que o que aa ouwt 
é fniiD de uma IIIIP8IIIiiC18 panoal e de uma IIIBqUI· 
wca demonstração de adrrlraçlo ao povo da lareet. 

A p8llir de 1.200 antes de CrlsiD, o povo ~ 
habiiDu a sua tena 8IIDIIBiral. Gozou, na ITI8IOI' p8ltlt 
dos Mcuf08 que 8UCiidenun, de aUIDI- polftica. 
De8de o 111icio, wu. sua contnbuiÇflo OllgiiiBI, que 
rila .._r Ioda a J'lllllna da hu1'118111dade· o n
telarno, a crança am um Deus OOico, cnBidor do un,. 

-· que manllim uma relação especu~l ~ 011 ae
res humanos Eslima- que VBI de 1 .200 anos AC 1a 
300 AC o período de cnação dos IMOS da Blbll&, o 

Velho Testamento, com seus heroiS, seus pensona· 
gana mpressl0f18ntes, com a palavra poderoaa da 
-..s profetas, com a sua etrca. sua moral, seus PDB" 
mas predosos e plenos da te. 

F01 no l1naJ desse período. CBR:a da 300 anos 
antas da Cnsto. Que começou a l1rmar- a Sinagoga 
corno centro da vida espontual das cornunrdades, 
gul8da pelos ralllnOS, douiDs na lei rahgrosa. Dim
nulram relabVPmente o papel e a llriPIKI6ncra do 
templo e dos sacaidoleS do culto rnosarco OrigiTIBL 
F01 assa ascendlnaa gradual da Slll8gOgll, bM 
h wt, am habiiiiCO - 'casa de rauruão' ·, lugar de 
preces, da cultos e da estudo religiOSO, que poadhh
lou, quando da dospar&ão dos JUdeus pelo mundo, 
que ae mantiVessem a 1é e a coesão do povo, par
Sillbinte e lidrmravelmante, por séculos e mlllo -· A 
Sinagoga, claramenle, 101 a 1nsprredore da igrepl cns
IA a da mesquita muçulmana 

o .,iao da draper&ão dos jUdeus é maiCIIdo 
por uma cima o ano 70 da ,_ Era. quando da 
daetrUiçio do Templo de Jerusalém pela& legiões ro
manas. Como ae sabe, Roma dorrwwW a ragillo, in
clulda no seu mpano daade 65 AC. O cb••w 111pa1• 
romano era ViSio corno urna,...,..... quue inavi8INII 
pelos JUdeus, mas a llqi08IÇiio da adolaçio da ldokla, 
ou maamo da a11!J111 do ir111erador. era inalllrával. Es
- tiiiiiiÕIIS levaram à eclosão da uma l1lbellllo con
tra Roma. que. depois de quatro .,_ da lula, 101 es
magada pala supenondede nnlilar 1mpanal. Grande 
número de judeus toram dasterradoa ou :avadoa 
como escravos para difere.- pontoa do 1"11érlo. 

A Terra Santa 8ll1da pennanecena como -mo 
~ de esiUdos rablniCOS por alguns poucoa 
aéculos, no panado da cnBIÇflo do Talmud. Mas o 
dominro da Elizlnclo, e dapDI8 a -.quiala nuçulma
na, forem IIIVIIIbiJiundo a vxta naquele tenll6no, 
cada vez 1118111 tomado par deserlos e plnlanos. 011 
JUdeus p&niiSiiram am sua pras ça, ao longo dos 
rilnros, por m&iO de ~ OOI'IIUIIKIIIda que ,. 
Vllllmll p&nl - os lugiiiBS santoa. Derme ... 
sas, daalacarem- as dos rab..- mÍ81100S, que, no 
século XVJ, na GaiJJéia, - os llllllo8 do .Z0: 
har, que contém o esol8nSmO da Cabala 

o fim do lmpéno Romano Ocideillll, a apen
lio is'*"- e as I'IV8II6es 11101ig6is ll8llinalarn lllml
molos h!Sióncos que toram COi10IIIIti8l1d as COflllfto 

dadaa da diéspore Judaica am BOlo 8Uillp8U e na orla 
do Meddernbleo. Mas agora, ~ o PladomlnD do 
CnabarUSrno, al\e...vam-ae, nos vénos paJ-. pa.. 
rfodos da loleninc8 para com 011 jUdeu&, pequena 
nunona religiOSP, com pa iodos de p1118811Uç0iis e 
até massacras O anbjuda1smo era postura lieqii8n-
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te das autondades, e a plebe, mu1tas vezes, era lllCI· 
tada contra os JUdeus Os JUdeus foram confinados 
em ba1rros separados, os guetos, geralmente em 
más condiÇões habllaCIOilaiS, e pro1b1dos de exen:er 
numerosas profissões e certos dnertos CIVIS, tendo 
se concentrado durante séculos nas atMdades de 
anesanato e coméro10 Essa era a sitUação durante 
a Idade MédiB e mesrr10 vános séculos depoiS. 

Com a Revolução Francesa. as 1dé1as de clda
dama e de d11'811os 1nd1VIdua1s e de ITllnonas espalha
ram-se pela Europa A ma1ona dos pa1ses baixou 
191s especifiCBs emancipando os Judeus, 1sto e, libe
rando-os das odiosas restriÇões e d1scnm1nações 
med•eva1s MaiS lentos na adoção dessas Je1s pro
grP >IStas foram os países da Europa do lesle, pnn
clr mente o 1mpeno tzansta. Nesses pa1ses, a pan~r 
do século XVIII, VIVI& a ma10r pane dos 1udeus 

Autonzados a 1ngressar em escolas e uniVBr&l· 
dades e a exercer qualquer piOhssão, os JUdeus co
meçaram a se destacar nas anes, ciências e piOhs
sões liberaiS. Esse era o panorama no século XIX e 
1mc10 do século XX. No entanto, se a ma10na da so
ciedade acolhia de bom grado essa 1Qualdade e 
esse progresso. surgw também uma reeção negati
va, propnamente reac10nána, na fonna de hostilida
de contra os JUdeus, em nova rriDdaiKiade que 101 e 
é até cano ponto, hoJe, o anb)udaismo. 

O Sr. Edison Lobão (PFL-MA)- Permde-me 
v. Ex" um apane? 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) -
Ouço V Ex" com prazer, Líder do meu Panldo no 
Senado. 

O Sr. Edleon Lobão (PFL-MA)- Senador Ber
nardo C8bral, não deseJO Interromper O bnlhante diS
curso de V Ex" por mudo tempo. Sera1 bnM! O 
meu deseJo fundamental, como Líder do PFL, é que, 
ao lazer em seu nome própno essa notável diSS811a· 
ção sobra o Estado de Israel e sobra os JUdeus, V 
Ex" o laça também em nome do nosso Panldo por 
1nte1ro. O Estado de Israel, cnado há 50 anos, tem 
SidO mobVo de orgulho para a humanidade Quando 
a ONU cnou o Estado de Israel, fez aqUilO que o 
mundo dese)Bva que se fizesse, porque a sua não
cnação constllUia um atentado contra a HIStóna e 
contra a Blbl1a. Peço a V Ex", então, que piOSSiga 
com esse bnlhante diSCurso, mas Já agora falando 
em nome de lodos os seus companheiros do PFL. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) - Se
nador Ed1son Lobão. devo diZBr-lhe que me sur
preendo e não me surpreendo - pode ser até um pa
radoxo - com a lnteiV9rlção de V Ex", ao me conce
der a honra de falar em nome do Panldo por 1nte1ro, 

o que so V Ex' podena fazer Não fiCo mudo surpre
so, porque ess~ e um gesto de ~ndependênciB de V 
Ex" e, sobretuao do nosso Panldo, mas me surpreen
do porque podena pelo menos, ter sido adVenldo com 
antecedência para que pudesse pedir es luzes de V 
Ex" para escrever, neste d1scurso, algo que não fi
casse na palidez que ele deve ter. Mas bast:~u o diS
curso de V. Ex" para eu 1á sentir que r.ão IK:are1 a 
dever a esta solen1dade o bnlho que ela merece. 

O Sr. Ediaon Lobio (PFL-MA)- V. Ex" é pos
SUidor de todas as qualificações necessánas 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) -
Alem do ma1s Senador Ed1son Lobão, V Ex" me 
perrnde, com essa Interrupção, reg1strar a prasença 
no plenáno de um velho am1go, o Embaocador da 
Venezuela no Brasil, o velho e quando am1go Milos 
Alcalay, CUJa presença eu não haVIa reg1strado 

Pross1go, Sr Presidente, Já agora em nome do 
Pallldo da Frente überal, o PFL, e ratomo onde fiCa
ra, no chamado anbJudaísmo. 

Apesar ae ter suas raízes no anb]udaísmo leu
dai, o ant1·semd1Smo não se mandestou como leiiOme
no rallgiOSO, mas, sun, polibco, moderno, ptaa IChelldo 
essa fi&Queza de vanos seras hurr~anos de dlscnmlnar 
e odiBr, a qual se randeu uma m1nona atuante. Ocor· 
ram, na VIrada do século XIX para o seculo XX. peiSB
guiQÕBS e massacres conba os Judeus, não so na Ell
ropa do Leste Na Europa Ocidental, a pressão 111111-se
mda alUava na fonna de manlfestaçfles polfllcas e 
ldeologiCIIs, como ficou absolutamente 8VIdencl8do, 
conando o mundo 1nte1ro, no famoso caso Dreyfus, 
que deu a Émlle Zola a oponumdade, com seu J_. 
cuae, de mostrar o que estava acontecendo. 

Essa era também a época da onda n&CIOnaiiSia 
na Europa pugnav3m por sua formação como Esta
dos modernos pa1ses como Alemanha e Itália. E lu· 
tavam pela s1mples Independência de VIZII1haa opres
soras povos como o grego, o polonês e o lúlgaro No 
corDml da onda naaonaiiSia e corr10 reaçiio ao anll
semdiSrriD, su~g~u um mDVImento polftiCO no 8910 das 
massas JudaiCas, com a proposta de uma solução na
aonal e temtonal para a sitUação dos Judeus de mno:. 
na peiSIIgUida. era o movmento de volta a S1on, o SIO

niSmo, VIsando a construir um lar naaonal, pelos 111· 
deus e para os JUdeus, em sua terra ancestral. 

Esse rriDVImento empolgou grande número de 
IdealiStas, que 1m1graram para a Terra Senta e lá 
passeram a se dediCar à agncuftura As pnme1ras 
cooperanvas agrícolas foram estabelecidas em Is
rael em 1880. geradas por esse novo tipO de entu
Siasmo, antes 1deolog1C0 e politiCO do que rel1g1oso, 
mas, de qualquer forma, Impregnado com os an-
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- de volta a S10n presentes molenarmente nas 
preces doanas das sonagoges 

O mownento soonosta fortaleceu-<~e e, ao longo 
das pnmeoras decadas deste século, Israel povoou
se com uma prospera SOCiedade de pooneoros, numa 
economoa que se oa doversolocando e fortalecendo O 
temtório era parte do lmpéno Bntànoco, que o her
dou, ao final da Primeora Guerra Mundoal, de um 1m
peno Otomano que se desagregava No entanto. 
agora surgiS. o nacooroabsrno árabe, assocoado a 
onda nacoonaiiS!a, que vanena, em nosso seculo, a 
Aslll e a Atnca. em raação a dorronação europáoa 

Sobreveoo a 11 Guerra Mundoal, em que o nazos
mo um furacão do Mal, arrasou o contonente euro
pe e extenronou a maoona da população 1udalca. O 
mundo, assombrado, tomou conhecomento desse 
massacre sem precedentes, fruto extremo do anto
semdlsmo Os judeus sobnmventes, em grande par
te, emogravam para Israel. O conlltto com os árabes 
CIIIBCIB em seu patancoal destrutiVO. Era a época -
1947 - da onclependêncoa da lndoa, com os temveos 
11'8SS8Cras mútuos entre hondus e muçulmanos As 
Naçlões Unidas, em hllllónca Assembláoa-Geral pre
sidida pelo •ustre brasolelro Osvaldo Aranha, no doa 
29 de novembro de 1947, cleadoram pela parbda da 
Palestina - o pequeno temtóno entra o Medderrtneo 
e o Jordlo - em dois Estados: o Estado Judeu e o 
Estado Árabe-pa-no. 

O governo bniAnoc:o opõs-<~e ao plano de parto
lha e anunciOU que se rebrana do terntóno em 15 de 
maoo de 1948 Os países ãrabes, naquela ocasoão, 
recusaram-se terrTWIBI1Iemente à partolha Cresce
ram os choques armados locaos, e os paoses vozo
n'-, como a Sina, o Egtto e a Jordãnoa, anuncoaram 
que onvad~nam a área se o Estado de Israel fosse 
proclamado. Assom meemo, no doa 14 de maoo, o 5 
de lyar, deu-<~& a pooclamação da ondependênaa, li
derada por DaVId Ben-Gunon. Conflagrou-se um ge
neralizado confim armado. 

A exiS!ênaa do Estado de Israel tem sido mar
cada por SUC8811N88 g._, sttuação que, lelozmen
te, nos anos IIIBIS recentes, vem sendo ameniZada 
por fortes esperanças de paz, de compromiSSO e de 
conaloaçào doa onteressas das partes belogerantes 
Tal perspectiva de paz é maos um mohvo para que 
comemoremos o Clnqíientenano do Estado de Israel. 
de CUJB fundação e exiSitncoa podem os povos ex
trair profocuas IIÇ6aa Ensonamentos atonentes a cna
lnlldade polftoca, a conquostas tecnológocas, à promo
çlo soaal de massas de omograntes pobres, ao de
senvolvimento econõmoco 

O Sr. Hugo Napoleio (PFL-PI) - V. Ex" me 
pennrte um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) -
Com murta honra, meu bravo Lidar, Senador Hugo 
Napoleão - Senador, por enquanto, Governador da
quo a alguns meses 

O Sr. Hugo Napoleio (PFL-PI)- Deus sabere 
o destono Agradeço a V Ex", senablozado, a gentile
za eo lazer assa proclamação Eu me pennbna onter
romper o bnlhante diSCUI80 de V. Ex" - e, aliás, o nos
so pnmeoro Voce-Lider, Senador Edoson Lobio, Já de
clonou que V Ex' tala pelo Partido, e eu ralll1co ISSO 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) - Isso 
é o que se chama de uma honra dupla. 

O Sr. Hugo Nllpoleio (PFL-PI) - Para mom, 
neste caso Gostana de dozer a V. Ex" que nos Idos 
de 1978, por uma onocoatova do Deputado Federal Cu
nha Bueno. poesenle a esta sessio. parllclpel de 
uma delegação de Deputados braaoleoros a Israel a 
convrte do Governo desse país amogo. Parbclpavam 
dessa delegação o aluai Deputado Nelson Man:he
zan, o ex-Deputado Padre Nobre, o ex-Deputado Ml
ton Stelnbrúcke, o ex-Deputado Emanuel w_,.., e o 
ex.Qeputado Auoéllo Campos - os dois últmos, lnlaiz
mante, falecidos No momento em que V. Ex' lace 
coroslderaçães a respello dessa eleménde que é em so 
o Estado de Israel. eu gostana de lembrar e evocar, 
com murta emoção. os rnona1IDs que VM, por exem
plo, no lad Vachem, que e o sombolo da glóna, do soln
mento. do sacniiCIO e, somunar-mame, por I'ICI'ivel 
que pereça. paradoxalmente. da grandeza do IJOI'O de 
Israel Em verdade. há toda uma t111J1116na. rove oportu
nidade de estar em Tei-Avov e em Jerusalém. Em Jeru
salém. absolutamente livle, pude orar e rezar. como 
Católico Ap ISIOioco Romano que aou, e lá vo tarrbém 
judeus, muçulmanos, cada um professando sua 
crença em amboêncoa de ~beldade. O grande sonho 
de Israel e de todos aqueles que acoadllam na lá é a 
Ansoa da llbeldade Israel é uma ~ luta pela 
paz Mutto obngado a V Ex". Shalom' 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) - 5&: 
nadar Hugo Napoleão, pennlla-me que eu possa le
var ao conheCimento daqueles que não são alellos 
ao Parlamento que uma das coosas que maos podem 
ennquecer o doscuoso de um parlamentar é quando 
ele é aparteado por um Líder. Isso não costuma ser 
fécll. E seo que o aparte do Loder hOfe não é tanto 
pela amozade que há entra mom e o ernonente Sena
dor Hugo Napoleão, mas aquo S Ex" quos, de vova 
voz. homenagear o Estado de Israel Se eu nio ti
vesse outra nqueza neste doscurso. jB acolhendo o 
aparte de V Ex" e onsenndo-o no mesmo, dou-lhe a 
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entender que as lacunas estão preenchodas. e aquolo 
que estava esmaecldo adquonu cor. Obngado. Loder 
Hugo Napoleão. 

Sr Presodente. Sr"s e Srs. Senadores. Srs 
Embaoxadores. Srs. Deputados Federaos. acerco-me 
da conclusão deste pronuncoamento. ressaHando 
que. proclamado o Estado de Israel. em 1948. seu 
pnmeoro Presidente too o renomado coentosta Chaom 
Weozmann. veterano mildante soomsta que. ao tonal 
da I Guerra Mundoal, negocoara com a Grã-Bretanha 
e a Loga das Nações o reconhecomento da necessi
dade de um lar naaonal para os Judeus a ser esta
belecodo na Terra Santa 

HoJe. no conqüentenano. o Presidente de Israel 
é c ;eu sobnnho Ezer Weozmann. homem da polito
ca ex-empresano. ex-comandante da AVJação Moh
tar de Israel. ex-piloto de combate. um homem nas
codo em Israel e sombolo do renascomento de um 
povo Esse e o Presidente. 

Sr. Presidente. quando presido a Ordem dos 
Advogados do Brasil, há quase 17 anos. recebo um 
conVIte para conhecer Israel. O conVIte não too fedo 
por ume organozação polotoca, não havoa conotação 
parlamentar. porque eu não o era, mas foo fedo pela 
Unoversldade de Tei-Avov Na VISite que lá foz- depOIS 
houve maos duas sempre pela Umversldade - devo re
giStrar que o que senbu o Lfder Hugo Napoleão sento 
eu tarrbém no lnsbluto Weozmann. Há 16 anos. Já es
tavam na pesquiS8 da luta contra o cãncer. numa doan
lelra, à frente de """"* outro paos. que me deu a 
ldéoa de que aquela doáspora do passado havoa cedo
do lugar pare o reencontro desses grandes coentos
tas HoJ&, é o seu sobnnho Presodente de Israel Cdo 
e foco apenas no sobnnt>o. porque quos homenagear. 
sobretudo. o grande coentosta WIHzmann. 

E o que posso dozer ao final. Sr. Presidente. é 
que o melhor nessa notável colllCidêncoa é que o 
atual Presidente de Israel é um atovo batalhador pela 
paz e pelo compromosso, amogo pessoal de líderes 
árabes em vanos pafses Vlzmhos É na pessoa de 
Ezer WetZmann, Sr. Presidente. que saudamos o Es
tado de Israel na comemooação dos anqüenta anos de 
lundação. Mas também, por ogual, na presença da figu
ra do Embancador Yaacav Keonan, quero que S Ex" 
smta que esta reunlio do Senado, não so pela home
nagem que traduz os seus ontegrantes, mas pela 
presença tarrbém do meu quando amogo Rabono 
Henry Sobe!. que todo esse doscurso, toda essa ma
ndestação, todos esses apartes, eu podena ter ledo 
numa unoca palavra· bastana que eu tovesse chega
do aquo à frente deete mocrofone e dossesse a pala
VI& com a qual encerro o diScurso· Shalom' (Palmas ) 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplocy) - Gos
tana de assonalar que estão presentes na galena do 
Senado JOvens da Hebraoca que VIBram especoal
mente para assostor a esta sessão solene. SaJBm 
bem-VIndos' 

Concedo a palavra ao Senador José lgnáclo 
Ferreora. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES 
Pronuncoa o seguonte doscurso.) - Sr. Prasldente, 
emonente Senador Eduardo Suplocy, que representa 
o Sr. Presodente Antonoo Cados Magalhães e o Voce
Presldente Geraldo Melo; Sr Deputado Nelson Trad. 
que é representante do emonente Presidente da Câ
mara dos Deputados; Sr Embaoxador de Israel no 
Brasol. Yaacov Keonan; Sr Raboroo Henry Sobe!; Dr. 
Jack Leon Terpons. Presidente da Confederação Is
raelita do Brasol. Sr Embaoxador da Turqwa; Sr De
putado Cunha Bueno. Sr. Jaome Pascanock, Voce
Presodente da Câmara Brasol-lsrael de Comércoo e 
IDdústna e ex-Presidente da Federação lsraelda de 
São Paulo; Srs. Deputados aquo presentes; Srs. 
Representantes de países aquo Já Citados, Alema
nha. Bélgoca. Egdo, Equador. Gabão, Guoana, Noca
rágua, Noruega. Palesbna, Pol6ma, Portugal. Sufça, 
Tnnlded e Tobago, Sr"s e Srs Senadores; monhas 
senh018S e meus senhores. 

A comemoração dos 50 anos de lundação do 
Estado de Israel é uma ocasião excepacnal. que 
nos leva a meditar sobre as prolundas e múlbplas IIÇII
es que se desdobram da hlst6na desse pais e da hos
tóna de seu povo LIÇões e exemplos para cada um de 
roos e para todas as nações da Terra. HISióna modema 
e hostona antiga Poos Israel, um paos modemc, croado 
no caldo polobco e hostónco dos ulbmos 100 anos, é 
também, por IT1IIIO do povo JUdeu. que o construou. 
um paos com raizes molenares foncadas em séculos e 
maos séculos de esponiÜalldade e sofnmerdo. 

São sagas comoventes. ncas de elevados enso
namentos para toda a humanidade: a saga pollbca do 
Estado de Israel, com suas décadas de poonemsmo e 
entusoasmo IdeológiCo que precederam a dela de 11de
P811dêo ocoa. em 1948. e cem as conquostas eco~6oocais 
e SOCiaiS obtidas desde entio. por loiça da dadil :ação 
e cnaiMdade de toda uma SOCiedade, e tarrmém a 
saga esp~ritual do povo Judeu. roo seu nilêno de habi
tação na Terra Santa. quando cnou a Blblla e o mono
IIHsmo. e. depoiS. como povo dl!lpersc entre as nações, 
como m110n11 religiOsa fraqüentemente parwguoda, 
mas foel e resostente em relação as suas raízes 

No vasto e vanado tesouro ét1Cc e religiOSO. 
que é o Velho Testamento, voeram reu111r-se à covoh
zação cnstã e à covolozação oslàmoca. E evidente o om-
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paclo dessas escnturas sobre a hostona da humano
dada Nelas encontramos nflndáveos llç6es, que tanto 
rnan:anun os povos modernos Da Biblla surgem os 
vultos pastoraiS e arcaiCOS dos patnarcas, com sus 
dignidade e sua lé fundadora. Da Bibloa ergUIII'IHie as 
figuras do ra DaVI, líder gueneoro e poeta, e do reo Sa
lomlio, sábio e reelzaclor A Bibloa dos eposodoos 

---· que calam fundo na alna, como a fuga do 
Egllo. com o COI oloonto dramático en1re Moisés e o Fa
raó, o podar espntuel e o terreno O ~ MoiSés 
do8 Dez Mandamentos ea:ulpdos em padra e, desde 
anião, ea:lllpidos na c:onsaêiiCIIl das CMiizaçõe&. 

A Blbloa nos da o exemplo ompressoonante de 
protAtas dMroamente maporados. repreendendo I1IIS • 

pc!<" •rasos, reprovando aios ondognos que eles come- 1 

ter , n. Profetas armados aperoas com suas palavras ' 
candentes, com sue liderança espontual. Profetas 
que nos deixaram uma liÇão duradoura, quando con
denalam e opressão dos pobres por ncos que ..... 
11111n em egreger ilegdlmamenle a seu pabooiÕniO maos 
terras e I'I18IS nqo lf!ZBS, Prolatas que clamaram em de
'-dos órflios e das VIúvas desprolegodes, lançando 
a base das subseqOentes conquiSiaS dos povos no 
imbdo da JUSbÇa SOCial Profetas que onstaram os 
homens a dlngor-se d..-mente a Deus, a orar, a 
prebcar o bem e a segu~r o camnho da retKião 

E a Blbloa é a Bibba dos Salmos, dos poamas, 
qua até IIO(e são o socorro das almas que se ap6oam 
roa fé Ê a Bibloa que nos narra o pnme1ro exibo dos 
Judaus, fato hllllónco adVIndo com a conq_u1sta de Ja. 
ruealém pala Babi16noa, no ano 586 a C. As margeflll 
dos nos da Babll6nla, como reza o Salmo 136, os JU• 
daus assumram o compromiSSO de lembrar para 
sempre a sua pálna O axoloo da BaiHiõnoa, que se 
&eguRI à destruiÇio do Pnmetro Templo. man:ou CD 
mlclo da Dlésponl Judaica. Lá. o Judal&mo c:omiiÇOd 
a desenVOlver um •-rroa de VIda religiOSO fora de 
sua terra, para assegurar a sobrevlvãncoa da Klent~ 
dada espontual do povo. 

A históna dos Judeus em sua terra ancestral 
.- transrmte ainda o epiS6doo da rebelião dos Ma
cabeus contra a heleruzação forçada. contra as res
llições às prábcas da relogoão. contra a prolanaçiD 
do Templo. FOI uma luta de guamlhas campona&IIIS 
confrontando-se com um exército de ocupaçào, um 
exeniplo de ,.,.IS!êncoa contra cUlturas estranhas ,.... 
poetas à torça. Uma luta vdonosa. Isso, no ano 186 
a.C Também ai reside uma loção para todos nós. 
dos~ de hOje. 

Já a rebellio contra o lmpéno Romano. no ano 
66 d.C., termonou em tragédoa para o povo JUdeu:, a 
destruoção do Templo, no ano 70, e a expulsão doils 

IUdeUS de seu rernt6no Ê conheCido. nessa guerra. o 
&pi&Od10 do ceroo romano à fortaleza de Messecte. na 
011a do Mar Morto. ultimo ponto de I8SISiênCia dos ru
daus. no qual a guamção que a dalendoa poafenu SUI

codar-iiS a render-se Hoje. Ma=ada, sitiO arqueologoco 
~e IT1UIIO VISIIado por lu-. é ponto de pe
lllgllloaçio regular para a 1uven1Ude araaleMe. 

Data do panado do llÍCIO de dillpeiSiD dos JUdeus 
a consolidação de 118C811diinca espi1lual da 8ll8!JOII8 
como lugar de praces e de estudo das escriluras. 

Os últimas séculos que p.-dem a dlspelsão 
e os pnmeoros séculos subsequentes foram de gran
de efervescêncoa espntual entre os 1udeus É a épo
ca da elaboração do Talmud. a vasta colação de co
mentároos às escnturas segredas, obra monumental 
relabvamente pouoco conhecida, a nio ser pelos es
tudiOSOs Seu conteudo é tão fasclroante quanto a 
plápna hlstóna de sua elaboraÇão. O Talmud é o ra
QISII'O escnto da tradição oral de discussão e lnter
PNtaçio das esclitu-- É a transcrção das slnop
-das sessões dos sermnárlos rab1noooa. de per
guntas, respostas e polimocaa. cobnndo matéroa JUn
diCII e fllosofoca, sempra voltada para a 01oentaçâo 
do ser humano roa sua passage«~ por - VIda. O 
Talmud é um raposll6no de sabedona acumulada ao 
longo de quase md anos; é um texto em que se culti
va, também, muotas vezes, o estudar pelo pr6pno 
prazer de estudar, o estudo tendo como fonalodede e 
prtmo a aquosoção de conheCimento. 

Nesse pariodo, formou-se o prestfgoo dos dou· 
tos, dos esludiOIIOS, dos mestres rablnoooa. F01 uma 
evoiUÇio lmpollanle, pOIS o respetlo ao estudo e à 
erudiÇão Incorporou-se como um valor permanente 
das comunidades Judall'all na Dálpora. 

Em tomo de s.- sllBgogas, aderindo às suas 
tradçiies e a liderança dos eruditos, conseguoram as 
conunldades dispersas dos )Udeus ~sua odan· 
bdade, não obstante as freqilentes presaõaa e per
segwções. O Ideal de volta à - a.-al nunca 
pe.-u: as preces doénas do culto (Udaoco sempre 
mcluiram a esperança de uma rederiÇio messoAnoca 
qua levaroa o povo de volta a Slon. · 

Rmtem ai o...,ortantas llç6es para lodos os po
vos: a valonzação de erudlçio. a -.slênciB cullural, a 
manul8nçio de urroa del1bdade oo1a11va, a COI iSCiêt oca 
das raizes comuns. ,_.,., na ausênCia de um temló
no poldiCamenl8 undicador. Rr me iCI8 clanle de dos
c.nmriBÇÕ88 odiOsas, de pe1118gU196es e, muotas vezes. 
de II!Bsncres. que tomaram o povo jUdeu o ITIIIIOI' 
exemplo de monona pa1118glllde do umve1110. 

A perseguiÇão de monoroas, que mudaS vezes 
são alvo de chac1roas, é fenómeno de que os sécu-
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los,. i.tellzmente, são prod1gos e que chegou até os 
nossos tempos ditos escla18Cidos Basla ver, nos anos 
1acentes, os ódios étnicos na ex-lugoslálll8. na Álnca, 
na inda, na ex-lllllio Savlé!ICB, na Irlanda. As 1111110-
nas nlanonzadas sofrem e sofrem mudO. Isso, num 
século que puaaa ter )UI1ldo lvtar-se para semp18 de 
suas lerrivas guenas, de seus 1eii'ÍWIIS massacres, 
um século no qual a COIISCiêiJCa dos d111111oS humanos 
pai8C8, ao seu fmal, lar-se lortalacx!o 

Se wllannos os olhos para a Idade MédiB, o 
panorama, cellamente, é sombno, se bem que, en
tio, os me1os de destruiÇão do ser humano não 
eram tão sofisbcados e poderosos POIS a na Idade 
Me<' a que se lmna, no Ocidente, um an111udaismo 
Od ;o, de lundo 1811gioso, que deu ongam a lnlerml
tenh>S e cruéis perseguiÇÕeS. expulsões a chacnas. 
Com o advento da Revolução Francesa a as con
qUIStas de Napoleão, difundnam-se as noções de di-
1'1111116 de cidadania e de mnonas, e 101 alnnada a 
ap nsio contra os Judeus. ao menos a que linha 
como fundamento a 1nlolenlrJC1B raiiQIDSB. 

O ai'IIIJudaismo medieval, recentemente conde
nado em documento do Vabcano, deu lugar, na E~a 
Conte~"'-, no século XIX, ao anli-samlllsmo, 
1nlolerânaa modema, 1deológ1CB. E asse gerou, há 
cem anos, no 111110 das massas Judaicas da Europa 
Oriental, como 1811Çáo, o ri'IOVImento politiCo do SI0-

1'11Smo, de wlla ao S10n· os judeus começa~am a nv
gmr paiB a Tan de ls1Bal com um Animo diferente 
das comunidades que lá se astabalacemm ao longo 
dos séculos por moiiVBÇio ral'!liosa. Começou a to
mar torça o obJSbvo de construir PBIB SI um pais. 

O movmanto siOniSta bnha como obJ8bvo solu
aonar o chamado "problema JUdeu", de rntnona per
seguida, agora pelo ant1-sem111Smo. Era o problema 
de um povo sujllito a rapebdos programa, como os 
da Europa do Les1e, no l1nal do século passado; 
anun comu111dades discnm1nadas onde quer que se 
-massem. Como não se peroabJB nenhuma pers
pecbva de transformar a 1ntolel6nc1B em cornnvêriCIB 
harmomosa, o SJOniSITIO aspuava a resolver -.a SI

tuação por me10 do retomo à pátna hiSiónca dos JU· 
deus- a TSriB de Israel. 

O Ideal de promover o ranasamanto da um 
pais dos judeus realiZOU-. 1111c1Blmante, por meiO 
de peq\BIOS contingentes populaciOIIBIS de ldaaJIS• 
tas que se dediCavam à agncultura, com grande sa
cnllciO pessoal, em me·, à pobreza e a condições ti
SICas adversas. Mas a pressão al'lll-seiTIIIa almentou 
a nova Idéia a o novo entusiBsmo. e as llla1ras dos 
p!CIIIBiros tomm 8f1!1rossando Esse ri'IOVImanto, n1-

CIBdo nas duas ultimas décadas do saculo passado, 
tem seus marcos notavers· 

- 1897, pnmeii'O Congresso SIOnista, em Basi
JéJB, Suíça, sob o 1mpacto do caso Dreylus e dos 
programa na Europa Onental, 

- 1909,1undaçio do pnmetro ldbulz: essas fa
zendas colabvas SJ> mulbpiJCaiBm e chegam, hoje, a 
algumas centenas; 

- 1920, fundação da Histadrut. a Central Sindi
cal, a da Hsganá, a mlliCia de autodefesa; 

- 1921, fundação do pnme1ro -hav; esses 
assentamentos agncolas cooperatiVOS tomanun-se 
numerosos e também contnbu11am para a absorção 
de lm'!IIBnteS e PBIB a cnação de uma agricultura 
mOdema; 

- 1924, fundaçio do lnstduto de TecnologJB; 
- 1925, mauguração da Umverslllade HebraiCa, 

em Jerusalém. 
São marcos que er~eenm liÇÕeS vitaiS: de de

dlcaçio, de perslslêncla, de d1n11n11Smo, de determi
nação, de onentação para a modernidade. E aio 
marcos que ballzanam o futuro desenvolvimeniD de 
Israel. 

O grosso da imigração tudaiCil. que Wlbli%ou 
urna próspera socllldade p1one1ra, ,_ d6cadas que 
precedelam a fundaçio do Estado de Israel, ongo
nou-se, elabvamente. de pressões anll-semotas. As 
pnrne1ras ondas da 1nvgran1BS pJOnelros VI8Jarn dos 
1erntónos do IIJ1Iéno Tzansta, onde, no final do sé
culo passado e 111icl0 deste, ocorremrn vénos pro
groms: RússiB, UcniniB, Bessarábca. Nos anos 20, 
foram paiB lsiBal muitos Judeus poloneses, pniSSIO

nados por laglslac;:ão Intolerante que cen:eava sua 
alrvidade econOmiCB Nos anos 30, Vl8fam judeus da 
ÁuSbia a da Alemanha, mpebdos pelas peraeguiÇ6-
as IIIIZIS!as. que apenas começavam. 

Além dos latorM discnrmnação e oprn são e 
do Ideal de uma pátna própria a ser construlda a 
partir do zero, o entuSIBSmo dos p-ros sionistas 
bebia na Jante da tradiÇão de coesão comunllána da 
dláepoiB a soMa a energa tip!Cil do movimento reli-: 
gioso cansmábco do HassldJSmO. Mas e~a bem diS
bnto de um movnnento raf'!IIOSO: tratava-ee de um 
ri'IOVImento polibco, subdividido em parbdos pollb
cos. El'lbalanto, desenvolveu urna prábca politica 
que sedie conseMir a unidade entra as vérias cor
rentes nos momentos crlbcos e que se apooou paiB a 
condução dos órgãos de cupula de dnaçêo, numa 
aliança entra sociBIJStas de centro-esquenlll e llbe
IBIS de centro, ai1BnÇ8, de II!Sio, que conbnuou a ser 
a base dos Governos de Israel nas !lês clé! arlps de
CISIVBS que se segu1ram à proclamação da inda-
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peodêncla, em 1948. ~ anB11J0S e IIIICIIIIJVas 
pollbcas, encana- também urna llçio para todos· a 
da cnatmdade pollbca em alia dose. a do deecarte 
doa .-.-. a da consolidação de um bloco do
ngante apto a lazer avançar a-comum. 

Aliam, ils véaparas da 2" Guerra MLWidlal, já se 
aaboc;avam os traços politicas, culluiBIS, ac ciOiógo
-· enfim, a piÓpnll dinlmlca do que VIria a ser a 
"C!C"dade •-le .... MBII a 2" Guerra t- conso
go O IIIIIT1Bglll6vel. 0 l1lgÍm8 I'IIIZIIIIa _."'U, dabo
rada e~ seu plano- 10 da hquo
daçao ffsiCil das COIIUIIdadas jUdaiCIIs ,. Europa, 
ocupada Ou..,.. a guana, foram 88SUSinados mllhõ
• "e ~ .,... os CJ181S um mlliio e ,_, de 
cn. ças. À piopoição que as tropas I'1BZISIII8 vamarn a 
Eu• .>pa. os jUdeus enun per&egUJdos selvagemente. 
IIUbmabdos a torturas e humilhações 1ro:oncebl,.,.. a 
l8chadoa em gueiOS, onde algumas tentabvas de re-
81816I"ICIII annada foram atas hei'ÓICOS que nio ccn
MIIU1r11111 ...,adir o massacra. Dos gueloa, JUdeUS 
- lnlnllportadoa- campos da COIIO&IIb-.;ilo, 
onde alguns alorbmadoa eram aubmalilio& a lrlllla
._ forçados e e grande maioria era _... 
em~ em meaaa ou naa clrnaras da gés. 

Fu1 a Auachwllz, a algura qu116mebos da Vart 
sOwL A -cala. e ae comemorava I1IBIS um ..,.. 
da 1811bertura do ~ para viallaçio. Tive 111111...,. 
aa da -do ~ onde ficavam os (Udaus e 
da MgUII" o _,., pan:u180 até a cAmlua da gés. 
Quando chaguei à clmaiB da gú, .,...., "*' 
DausJ e- panaas 111ar11 tangdas - gado, 
.am lev tea Bié a cAnwa da glls 1'818 manar e...,... 
tanalla, lrllufam que an monar! PelglmHne IIII 
haja: por que 818 tio dllcll ""' I p SIIC'BS 88 favan. 
taram-o.... Ir naquela epe:.ctin? Hoje, temo 
a r&llpiBIB r-a panla da Ungua. arNionl- fazal
do - ~nta para podar liilljiOIIIII la naa palaa
baB que laço: '*9Jém alia lia a lllliqwB depcll8 que 
ela já ast6 pronta e montada; 111nguém canaague ,.._ 
lilbr à UjWUsio quando as -.rturas da opnnlia 
já estio plllllla8. r- que lutar canba a rn6quir1a 
quando - COI1IIIÇII a aar montada. Temos que di
_.que .--llldignados na prinara balelada do 
policial canlla o lalanjeiro da esquma e que nlo 
_,..,... 11180, para que não se pamuta que a mi
quina 1111J11 montada. ~ multO diflcillular canlra a ml
qwna que " ast6 tatal1118111e Instalada. 

Às vezas, 8ll8piiHIIe - S8l que ISSO poda 88r 
um conba._ - quando tenho que colocar a 1111-
nha mala no dablc:klr da 111111a1a do seraporto. Polle 
paracar- e a mlllha mulher pensa ... m- que -
procedlrra 110 é para o nosso ban, mas 11180 nio .m-

pede que eu me arrap18 ao peaear por ali, polqUe 

me vem a sensação de que comaça a montagem da 
algo semelhante ao que Jã houve. Poda aar ldé para
n61a, mas me asausta raal1118111e o lido da que paeaa 
se montar da novo algo como aquilo. 

Dos nove mlhilee da Judeus 81J10118US, aolnvJ. 
vanun apenas carca da !lês n lilt6ea. 

A Segunda Guerra e o Hakx:aualo foram o 
auge trágico da ldeologa do .,.._,,ilb&IID. Foram 
também um 1mpulao daclalvo na COI~io do 
~lmanto SIOilàa. 0e IICibrftiventae doa 
campos de concanllaçio. os guerrillalos judaul 
que se ocultavam nas 11oraataa nevadas da Europa 
do Late, ~nam dlllgll"-em,_ 61Bm181...-aL 

A adm1nllllniÇão bnllmca da Palalllna in.,ediu 
oa Jll(leus de entraram em Israel, ....s a cornurndllda 
judaica Iii Já estabelacKta reagiU, organizando uma 
camplexa rede da ill'llgraçio ileglll, que COI88111.._ 
enlra 1945 e 1948, fazar ~~~~~-no pala
de 85.000 ratugl&doa. MM um nú111811111Ml-lal 
debelo paios bntAnicoa e 8pii8ICII1ado em campos na 
Ilha da Ch!pra . 

Jé antes da Segunda Guerra. 111MB cleapeltado 
o I'IBCIIII18IIsm árabe, em op ase; lo ao sonha da ra
fundaçio da lsraal. Esse lator, 11111 pntliiÂi pela pli
rnen geração da siorustaa. tranalormou a repSzpç• 
daquele sonho num caniiiiD da -- COIIIiAUIIta
de. Em viSta dos choquee armados III1IIW • dua. 
comundades, o problema foi lavado à Ne!i !lea IJnl. 
daa, que, em 28 de novanbro da 1947. _,pela 
adoç:iio de um plano que a •r h li ca a pMIIIa do 
pequeno temtório em doa ~. um JUdeu a oubo 
énlbe. Os érabes I8J8IIarBm o plano. 

Em 14 da 111810 de 1948, dela do ""'*"" elo 
mandato bnllnlco na PaJedna. DIIIDigadO pela .,.. 
ga Liga daa Naçlies, após a PlkiEIIa o.- Mult
dlal. o cXgio dirigente da CDftll1idade judaica .... 
Tena Santa proclamou a lundaçlo do Elltaclo da ._ 
18111, obJeiO do )11810 lúblo da COII18m0111Çio da haja. 
Segwi'IIIII-SII OS - da cmllllrUçio • - 11'11 ; I 
da larael. em que rmllliploa dr a ... ..__que~ 
enfnlnladoa 0a ..... UIIIBIIIW ...... a MI lliçAo da 
11 li .. de lfYII!II8I1Ia8 • o dallalio militar. • 

Após a pfOCiamação de fundaçlo clo&flldo da 
11118111, ocorram v6rlas onda& ele llllignçfla em -
se. cada uma cJeJas 8JC11111do paJ/bca8 _.. •
nOrmcaa dlngKias • - --.çio. "" pr"•l-- -
das foram a doa sob8Wivel- do Holoc-IIÃi da Eu-
ropa e a dos refugiados doe palllea érabel, -GI1Ife • 
Judeus passaram a ser plll1lllglllllo-mn o Mlball 
cmenlo de Israel 8 O BIMI&Tteuto do-~-.... ·-Jensa. SegUIIliiiHIB 011 ,._..... doa jlto 
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deus polan&SII, 1Gb pi ! I lO do antHiemlbsmo, raa
tivado pelo nlgllll8 CCIIIIUN8ta - .,_ 50. Mais .. 
cantamanta, Vlll18111 _....._ da .....,_ de )UCieus 
ele 1111-unilo Schi611ca, GUJO ccrlapw geRIU --. 
cae rKMJI, ......... de ardi'SCJIÍIIBiiiU. 

lanl8l lawll da •lt•lbii PIC dS guenaa. 
Hoje, 011 ~ 1111 diligem, e devam d•ng~r-
811, à III B lia da paz. Em,_ século cansado da 
a-niD Cllla l1llli8 cu11var Q1'81qnar asplnto mar
ael. No ......, ~ carno I mos, das lições 
da llllaal P1R o II'UICio, niD 811 pode daiJrar da a
natar 11 madlda da PIC B li a da um prqaiO IIIICIOIIIII e 
socllll que- .. _........ millllnls travadas 
por '5111111. O _.., annado c1e11ac.ac1a em 1948 b 
.,. llll8do par IIIUI com matoe mil&las mudo 1110-
cle·. ::111. Contou muiiD a n~ dos combetantas 
na dlll.a dO Chio que era delea e algwna expenên
cia n'illtar que havia 8ldo -.mulada peles miiCIBII 
~ e pala Brigada Judaica, que lutou ao lado 
doa brillnicoa na Segunda Guana Mundial. 

Em 1848, llnal COI.agulu delender-t~e. Desde 
eniAo. ntau da tiRUIUnlr forças armadas que se re
tJ I U 11 dlt caret1 lllllcw flaiiD "''pPCie• Elas com
p-d&iii um~ eaélciD ~da pmn. 
ID lllarla, canBiiluldD da IIC.'Idalbl na aliwa e m1taras 

•-além da bças •-e- regulales. 
A -,....à bças 6 Clll1lltilulda da 188m rtas, 
~ regulu i& IIII pena -cicios e P"MIIIIio 
dlt •w~Qae. 8lo - r un a que, em 111q10 da 
ouana ou de crlle, 1110 " • • rL • llillo)ldamanle em 
- 111 • I 1 e arn tlldD5 011 paniDs do pais. 

IIIIM&Ioi .-na~ da mulhel88 
em ...-- llqlles de folçaa armadas. Além 
dilao, il1llllfll em ..,._. ~ 11111 esloaço de ex
, III M:la l&ci~Qtógi e edeq••..ca;io do llBIBoal R'll

llltar, .........-- em - siiiiiÇio da pala peque
no a"n conllto com vialww. 

O 8llialço em leCIIOiagia m11tar levai ao cre
aarwalw~••m da llillllamu -lpdoa, o que aca
llau ....... -ind611ria mllilar p!6pna. Maa, 8Ci
tna doa _..,. da jliOiiiCIÇAD IICICial de sua papu
laçAo a di m t'a .. c alicaz para a-aiiiDdeaa, 
b urna tpl1lla lçAo para 011 ..,_ - talvez -
l8ja um tflulo para um dlacul80: "CCnqqlenta anos de 
laiMI, lllllllilçllq para 011 pows•. Faca Uina grande 11-

çlo panl 08 111M* 11 liçilo da Uina democracia illlln
.lida em •-•lllo"llo iupectie~ apesar das tena6-
e. - • doa Qllfikls mlilarea, com aeua p&ib· 
do5 pallllcoa, com- ala pllea regu&a-. a um ra
gilne ~ ~ legal racanta qua 
.,_ a ellllçlo dnla do Prtmaaro MinostJo, pnncl
plo que a.l4 88lllb ca fllladl• iiiCiu8lw na llüa. 

O Sr. Hugo Napoleão (PFL-PI) - V. Ex" me 
pai111i18 um apane? 

O SR. JosE IGNÁCIO FERREIRA (PSDB
ES)- Coucedo a V. Ex" o aparte com muda honiL 

O Sr. Hugo Napoleão (PFL-PI)- Eu nlo de
veria estar inl&nompendo o bnlhante e lliiiOCIOn8i1le 
discuiSO de V Ex", )é que o havia feito anteriormen
ta, quando 1o1 piOfendo o excatente proi1UI1Cilll1l 
do esbinado aiTiigo Senador Bemaido Cabral No 
entanto, não paaso daQr de slgllificar·lhe, no mo
manto em que V. Ex" fala da democniCill em lsllllll, 
a mmha expenênciB no K...-, onde se VMt real
mente a democnlciB - K.__ que 1M! a opoilun•
clade de VISIIar. 1untarnente com a delegação a que 
fiz referêncl&. EIS uma das grandes institullfl!es de 
lsraal. Há lambem o lnslituto Weissmann, a qua o 
Senador Bemaido Cabral também se referiu. V. Ex", 
ao cilllr a questão dos annarnentoa e do apailllla
rnentc irldiSpensável à defesa da Israel, liouxe-me à 
mente a magnifica 1ndilstrla aeronéubca, na qual se 
sobi88SMm os ...awtnds. Dagno de nota llinda, 
pala dar um toque de braallidade, 6 o Kilutz Bror 
Chail, onde encantramoa as úttmas inane'- da 
6poc:a, editadas pala Bloch Editares, do saudoso 
amigo Adolpho Bloch, all'lgo do mau Bll1lgO Juaceli
no Kubllschek. Enfim, são vénas as •11111ilui9õBB de 
lanlel dignas de nota. Enfabzo ainda o momento de 
emoçAo de uma onoçio no Mar de Tiberiadas, onde 
.Jeaus Cnsto prolanu o Sennão de Montanha. Lá 
palie 811 entender o porqu6 da necnsllfade da ma
nulei oção das Coinaa de Golan, para que n1o pure 
uma ameaça pannanente. É Uina quaatlio da defesa 
que entandemoa paifedamente. Termno, para não 
c:arwar mais runguán, d1Z811do que bVe a honra da 
ser colega de eacnióno- no ew:ail6no do 8Pidoaa a
MiniaiJo VICiar Nunes Leal - do Dr. E• ....... Aninha 
NaiD, .., de Oswaldo Aranha, que nánanl8 tem 
uma Vida dediCBda ao 1'101180 Pais, exli'811111r1a1111 vn
culacla ao Estado de Israel. Pllillb6ns a V. Ex" pato 
magnifico e ernDCIOrllll1le discul80 que faz na tania 
de 110111 e obngado, Senador Joaé lgnaao Fanara. 

O SR. José IGNÁCIO FERREIRA (PSDB ES)..: 
MuiiD obngado a V. Ex", Senador Hugo Napalalo. 
Quero dizer que Já estava ficando eriCilimado, pen
sando que o "*' diacuiSO não abngana um aparte 
da V. Ex", como IICCII1Ieeeu com o bilhenla diSCUISO 
do ertllnente Senador Bemardo Cabral. Todos sabe
moa qua o aparte do Senador Hugo Napaleio enr~
quece um diSCUISO e eu contava com ele. 

A esfera do gavemo muiiiCipal em lsi8BI goza 
de acentuada autanomla. ~ndo à ter'nçto 
-.&,e ole-ado S8fV1Ç0S nas ál888 de educa-
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çio. saude, assiSiêiiCIB SOCIBI, água e saneamento. 
As pralerturas e conselhos locaiS se associiiiYI a urna 
entidade que lias fornece assessora em maténas 
como proc:adornentos trabalhiSIBS e asauntos JUndl
cos generaiiZSdos. Esse balancaernanto entra podar 
central e local, e programas de dasenvolv1manto so
cllll e ec:onOmco, cem pano de funde de urna demo
C1'8C18 de folia VItalidade, é, psn~C&-rna, exemplar. 

Deeafio notável foi erguer urna economa mo
dema com base 1108 modesiDs racu.- naturaJS de 
um pais de radUZido tenttónc. Nas pmaras déca
das após a Independência, a ecoiiOII'IIII crasceu scb 
101111 estimulo do Poder PúbliCO, com alto grau de 
esla"zaçlo. Israel, entratanto, soube lazer a lampo, 
err naados da década de 80, a ti'BfiSIÇão para uma 
ecc lOifiiB maiS competrtJva, mencs subSidiBda. rnBIII 
Integrada aos mercados globaiS e menos estaiiZada. 
Tomou-se con.'lecldo 1ntemaaonalmente o exemplar 
programa BCOIIOmlco de astabiiiZ&Ção, que deu cem
bela ao sullo 1nflaclonáno dos anos 80. ~~ 

Além de pollbcas ecouCimcas mag1nabVas e 
raepollll6vels, apoioiHe Israel, desde os primórdiOS 
de - c:onatrução, no avanço e atuaJIZBÇiio lac:IIOió
giCII, aplicados ii. agncullura e ii. II1IUtna, como csm-
nho saguRI para o progllll c. Come pais pequeno, Is
.... lave que decidir com preaaão, danbo do vasto 
mundc de l8ciiOiogla e de CiênCia. as suas pollbcas em 
ralaçic a - lnVCBISC, para poder m.ldar il.s suas 
nec e 1 -'erjas ..._ praniBIIIes, come prabcar agncullu-
ra em éraas M1111-ándas, e para raJorçar sue ""'* •la
de compebHva. AQ ~lampe em que tenta man
ter um padlao mínimo de qualidade 1ntemaacnal em 
todos os campos CIBIIIIficoe, Israel, no campo lacno
lógiCO, busca um aJto dasempsnho, concentrando o 
aslolço em um nú1'11810 Imitado de áreas. 

A pan:entagem da foiÇB da trabalhe que se de
dica ii. pesQI,.. cientifica e tecnológiCB, asem como 
os recu.- d...,..ldldos em pasquiSB e desenvolvi-
1111Sn10, em ralaç6o ao Produto Interne Bruto, estAo 
- os maiS altos do mundo. PrcpoiCIOnlllmente ii. 
sua população, 1&1881, entra todos os palses, apra
IMIII o rnaiCI' númelo de autoras pubiiCIIdoa 1108 

campos das ciências natunus, anganhana, agncultu
ras e ~ É 101111 a 11"11agraçio entra urwverslda
das e mdústnas. lssc poda ser afelido pelo grande 
número da pste.-s 1ndustna1s nlgiSiradas pelas 
suas u ..... rsidadse. 

Pollanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs Ssnado
ras, Sra. Deputados, Sra. Embslxadores, Senhoras e 
Senholaa, desde sua proclamsçio come Estado. Is
rael Iam exibido exemplos notáveiS no campo da 
promoção IIOCIBI e econ6miC8 da sua população, 

atualmente de seiS milhões de habitantes. Trats-ee de 
um pais, de uma soaedade, que evoluKJ galgando su
CBSSIVOS pstsmsi8S de urna auto-alirmação pcadiva. A 
par das lições ernanadss de mulbmlenar 8ll cpáa .... 
tónca do povo judeu, vemos que sue p!inapal cnaçio 
desta século - a construção da um novo pela - tam
bém anasrra pr8CIOSBS llçiles para todos nós e para os 
pcMIII de todoS os qusdrarlles de Tena. É com amps
IIB per esse prmel IIISióiiCO da 811p81•1Ci88 e failos 
msn:an1as que nos dsl;amos JUfiiiU' ii. con18111C1BÇic 
de Israel nos seus 50 ._ da 8* I' 1C1L 

Multo obngado. (Palmas ) 
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) -Com 

a palavra o nobra Senador luCio Alcintara. 
O SR. LÚCIO ALcANTAAA (PSDB-CE. Pro

nunciB o segUinte discurso. Sem nmsão de orador) 
- Exm" Sr. Senador Edualdo Supbcy, que praside 
esta sessão solene, Exrn"s Autoridadas, aqui já 
mencl0n8das paios o~adcres que me anlacade111m, 
SIS Membros da Comunidade Judaica, SIS. Deputa
dos FederaiS, Sra. Convidados, Srs. Men .. cs do 
Corpo DiplomátiCO, mnhas Sanhcxas a meus Ss
nhores, a mlllha presença neste tribuna obedai e a 
urna condiÇão s1ngular. 

Eu devena me des1ncurnlnr de urna missio que 
me foi confiada para sarar uma lacuna de- Re
gimento: dar conhecmento ao Plenário, da modo as
peaal aos SIS SeriBdores, da urna carta que recebi 
da Confederaç6o Naaonal lsraelllll do Braail, onde 
os seus d1ngentes, os lllgfl8lárics de carta - deaca181 
para lê-la ao fim da meu pronuiiCIBfiiBIIID ·, agrade: 
cem a 1r11Ci811Va do Senado Federal em prcmcver 
as1a JusiiSSima comemoração para IIS8inalar os 50 
anos de fundação de Estado de Israel. 

Adlaonalmanta. tocou-me outra incurnblnaa: 
apraeentar as et~C~.as do Senador Ney Suassuna, 
que, mscnto para falar neste aasslo, nilo o faz per 
razões supanoras, que levaram S. Ex" a auaentar-se 
de BrasA• no da da hoJe. ConliouoffiB o diaa.11ao 
que havia escnto a fim da que o par-• ii. Mesa, 
para que, cumpndas as aXJgêiiCIBII hijjliiadala, fos.. 
se pubiiCIIdo para que a comullldede JUdaiC8 mn.s.: 
se COIII'.....,.nto da seu p~ a de seu 
alto epraço ao Estedo e ao povo de Israel. 

Sr Presidente, OIMndc - dlacu.-, asss 
avoasção da saga de povo judeu, pnl-.nenl8 nada 
lanho a acrascantsr, porque os dlscu.- dos Sana
doras Bemaldo Cabral a José lgn6cio Fenra eago
tsram o aasunto - foram minUCIOSOS, profundos e, 
sobn!ludo, JUstos Podena rasumr a mnlw. palavra 
neste momento, polque não quero me lmdar a lar a 
carta, mas também daiXBr equ1 regiStrado o meu ln· 
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bulo e a m~nha admoração a esse bravo povo. Não 
lena nada a acrescentar do ponto de VISta hostonco. 
nem do ponto de VIsta dos concedas que foram aquo 
trazidos. os quaiS subscrevo ontegralmente. alem dos 
apartes - dois do Senador Hugo Napoleão e um do 
Senador Ed1son Lobão - que complementam os pro
nuncl&mElntos ledos aqu1 peloS Senadores Bernardo 
Cabral e José lgnacoo Ferreora 

Mas me restana, talvez. dar um depoomento 
das m1nhas Impressões, a1nda que resumidas, que 
estão VInculadas a urna v1agem que l1z entre dezem· 
bro de 1989 e Janeiro de 1990. então Deputado Fe
dera!, lnlegrdndo urna comotova composta do Deputa
do P .es de Andrade, que, na epoca, era Presidente da 
Cã ara dos Deputados. e do ex-Deputado Alencar 
Fu•,.do. Fomos corMdados pelo Governo de Israel e 
lá ficamos urna semana. Fizemos urna VISda demorada 
e extensa, deslocando-nos pelo pa1s e tendo a oportu
nidade de bavar oonheCirnento com dNeiSOS organiS
mos do governo de Israel e, em algumas 18QIÕI!S do 
peís, a oportunidade de aquolalar o seu alto nfval de 
democracia, de ~nvolvlmento ClentíiiCO e tecnoló
goco, a sua hostóna, a sua evolução Fomos à Unover
sldade de Beer Sheva, Vlsdamos o c:ampus no de
serto, tendo encontrado um laboratono lunaonando 
que se dediCS~a, entre outros '!studos, a pesquosa 
sobre a awstruz, sua reprodução, suas potenaaloda
des econõmocas e sua exploi&Çáo rac101181. 

Depo1s de ~Jdo aqu11o fomos almoçar em um 
restaurante com os c1ent1stas que trabalhavam no la
boratóno. Durante a conveiSB. uma JOVBm c~entosta 
odenhlocou que éramos brasolelros e perguntou de 
onde. Por comcodêncoa, o Deputado Paes de Andra
de e eu somos cearenses, um povo que também co
nhece esse lantasrna da doáspora, que no nosso 
caso acontece por outras razões: pobreza, subde
senvolvimento e falta de oportunidade na terra. que 
termonam por espalhar cearenses pelo mundo todo 
O nosso acompanhante durante a VISda era um ex
EmbaiXador de Israel no Brasil, Moshe Erel, que é 
mudo amgo do Ceará, po~que o Governo de Israel 
mant1nha, com o nosso Departamento NIICIONII de 
Obras contra Secas, um amplo convãn1o de colabo
ração técnoco-aentifica, VInculado pnncopalment.. à 
área da 1mgação e da PISCICUHura Mas Informamos, 
então, a JOVBm coeniiSia que éramos cearenses, de 
Fortaleza Até o Deputado Alencar Furtado, apesar 
de ter Sido Deputado pelo Parana, e também ~.oa
rense. Para surpresa nossa, ela d1sse que conhecia 
Fortaleza, onde estiVera a passe1o DISse-nos, oncJu
SIVB, que haviB adotado uma cnança de la Acheo 
urna sduação cunosa, 1a que tivemos uma d~aspora 

cearense por razões de al1nodade, e, seguramente, 
deve estar tendo urna cnação mudo adequada e um 
destino mudo lehz. 

Fomos a alguns labutz, estiVemos em Bror 
Chaol como bem lembrou o Senador Hugo Napoleão 
- e fomos 1ecellldos pelo BenJamim, um canoca, que 
com um tradocoonal humor JUdaoco disse que esse 
era um dos labutz maos endMdados de lsnael, para 
lazer JUS à nossa ongem, quando quena diZer do 
nosso trad1coonal problema de endiVIdamento, que 
tem perseguido o Brasil durante tantos anos 

EstiVe com o Presidente de Israel, Vlsdel a mo
dema Tei-AVIV caminheo por todas as ruas de Jeru
salém. Como catoiiCO, eVIdentemente IICIUBI extrema
mente emocoonado de Vlsdar todos aqueles lugares 
santos. Fomos a Balem. protegodos por um dlllpOsdt
vo mlldar mudo forte, entramos na lgn~~a da NaiMda
de quase que sorrateoramente, po~que as condições 
eram mudo d~1ceos e so a nossa II"ISistênaa na VISda 
fez com que o Governo de Israel autonzasse e pro
tegesse a nossa Ida. 

Mas, Sr. Presodenle, S'"s. e SIS. Senadores, SIS. 
ConVIdados. de toda essa VISita que fiz. de tudo que 
me foi dado ver. onctusiVB o lnsblulo Weossmann, doiS 
lugares marcaram-me delinobvamente - IIVIdenlemelt
te, colocando à parte os lugares santos que me tocam 
por uma questão de fé e da mnha cl8nÇ8 ,... lg18JB 
Católica Que lugares são esses? Um deles é um mu
seu que fica em Jerusalém, um museu dedicado és 
cnanças que pe~eceram vitimas do Nazismo. 

Não creoo que alguém que VISite aquele museu 
S8l8 de la sem um profundo toque de sens1b1lldade e 
11!1111J0rado em ."lu senbmento humano, para, com 
toda sua loiÇa. com toda sua energoa, combater um 
llpo de mDVImento como aquele que trouxe a perda 
de tantas VIdas e, pertoculannente, daquelas cnart
ças 1nocentes O museu é tocante em SI; as fotos 
daquelas cnanças, o ambiente de penumbra em que 
estão, aquela músiCa e a1nda o nome daqueles 
cnanças, que são repelidos Incessantemente; o jogo 
de luzes, as velas, tudo equolo nos enche de profun-: 
da 1nd1gnação e, eo mesmo tempo, mune-nos de 
uma condiÇão ele IIISISiênciB contra qualquer bpo de 
moVImento que possa atentar contra a paz, contra o 
ser humano e, de modo especl&l, conlnl aqueles 
cnanças. Voslleo vános museus, mas esse, parbcular
mente. maiCOU-me de forma mudo forte. E o outro, lá 
no deserto, não seo exatamente pi8CISIU" qual o local, 
há um monte e alo, em um ambiente com algumas 
arvores se proJetando sobre o deserto estão duas lá
podes somples: a de Ben-Gunon e de sua esposa 
Então. esses doiS lugares dehnrt1vamente me rnaroa-
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ram durante essa VISita que 11ve a oportunidade e a 
satiSfação de lazer, quando da m1nha VISita ao Esta
do de Israel Na SimpliCidade daquelas lapides certa
mente ha uma grandeza maK>r do que qualquer mo
numento que se pudesse construir, porque falam, 
por s1 mesmas. desse homem que 101 o grande hder 
e fundador do Estado de Israel. 

VOltasse a Israel e, certamente. aumentana es
ses doiS lugares que me marcaram para três. Incluin
do aquele outro onda tombou v111ma da 1nsensatez, 
do radiCaliSmO este granda homem que 101 YIIZhak 
Rabm. É PftiCISO tar multo m&Js grandaza para cons
truir a paz do que para comba!Br na guerra. E p18CI· 
so B"r mudO maiS bravo para enfrentar o desaliO de 
faz a paz, de combater a ciZArua, o radiCaliSmo. o 
qu· separa, o que desune, do que para enfrentar a 
guerra, para enlnlfllar a luta 

E por ISSO, Sr. P-ldente, Sn; Senadores e 
Sra. ConvJdados, e que, renderdo essa homenagem 
pelos 50.,_ da lundaçio do Estado da Israel, con
Siderai Importante IIIW!t' &qUI este depomento, que 
é multo maiS fruto da II'Wiha viViriCI&, do que pude 
ver e senbr durante aquela VISita e pelos desdobra
mentos cla8 falos que culm1naram com a morte de 
Yilzhak Rabln, como uma liÇão - como falou o nobre 
Senador José lgnáclo Fanara- e, como S. E>t" diSSe, 
niio é &peMS uma liçlo mas multas lições. mas Iodas 
- só podem serw para abaslacer a noasa diSpoSI
ção de procurarmos COIIIbulr um mundo JUsto, um 
mundo mum maiS fraterno, um mundo onde todos 
possam, IM811111111e, professar as suas crenças, as 
auas prelertncas politiCas e suas tendénci&S e ser 
fiel às suas origens e às suas etni&S Essa é a gran
de liÇão que n6s devemos rebrar deste momento. 

Sr. P-ldenle. como o A~~g~mento não perrmte 
que pessoas ou lriStiiUIÇÕ&S homenageadas possam 
usar da palavra para agradecer IniCiatiVas como esta 
de hoje, vou ler, para que conste dos Anais da Casa, 
a co1'1'11Sp0r1dêna que receb1 do Sr. Jack Leon Ter
plns e Bentl Aizenste.,, em nome da Confederação 
Nec1011allsraellta do BniSII, que vem vazada nos se
gumtes termos: 

"A CONIB - Confederação Israelita do 
818811 - entidade que representa a comum
dada JudaiCa do Brasd, vem a públiCO, atra
vés deste tnbuna, apn!S&nlar os agmdecl· 
mertos à Meaa do Senado Federal e a to
cla8 os Senado- que compõem esta Ilustre 
Casa de las, em partiCUlar. o Sanador Bar• 
nardo Cabral. autor do raquenmento pedin
do que o tempo destinado aos oradores da 
Hora do Expediente fosse dediCado a home-

nagaar a passagem dos 50 anos de funda
ção do Estado de Israel. 

O Bras11 sempre recebeu as comunida
des estrangeiras com o ntaJOr camho e os 
1mtgrantes. que aqu1 chegaram em busca de 
uma VIda nova. se Integraram. definitiVamen
te, na VIda bras11etra, CUJO caldão de raças é 
um exemplo para o resto das naçC!es do 
nosso plsneta 

Aqu1 não ha rac1srno - que, por s1nal, é 
consoaerado cnrne passivei de puniÇio por 
1et - ha liberdade total de cultos e de religião 
e todos os Cidadãos desta Pa1s, quaaquer 
que S&JIIlll suas ongens étniCaS, ractaiS ou 
religiOsas se ~rmanam num uno:o proposrto, 
o amor a Pálna bras1le1ra 

Há uma SimbioSe de carinho e respeito 
entre Israel e o Bras1l. Ou1s o feliZ desbno 
que um brastle1ro, o saudosO chanceler Os
waldo Aranha, prestdi&Se a sessão hiSiónca 
da Assembláta Geral das Na9ões Unidas 
que cnou o Estado de Israel, marcando, pe
renemente. seu n01me e o do Blllllll à h1stóna 
da J(Mim nação que su~gta. 

A proclamação do Estado de Israel se 
deu ha 50 anos, quando um punhado de 
IdealiStas JUdeus se raun1u numa assembléia 
memonivel a DaVId Ben-Gunon, seu pnmel
ro d1ngente, leu a Declaração da Inde
pendência, um documento vibrante, COI'&JO
soe destemido. que. hoJe, 50 anos depoiS, 
a1nda COntinua atual como se ttvasse Sido 
recém escnto • 

Multo obngado 

DOCUIIENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. LÚCIO ALcANTARA Ell SEU PRO
NIINCIAIIENTO: 

DEa AFIAÇÃO DE INDEPENDa.tc!A 
DO ESTADO DE ISIVIEL 

...... , .............. Dnld 8en Gwlon em T• -no,.. 14 do-do, .. (&.• 1pr,1171111 no .. 
-..-~ -

A- do ,_ b o '-1;0 de n IM*' elo-,.-. 
Aqut, sua tdol1- --. noOgtosa e-e -
- ................ deram. 8lbla para o rnanio 

~do--fUCieu-lolloelllr
ra • a aa:. os pa.- dll .. ; .-o ,.... c:tetl8ndD dll rwzar e 
...-.m .-. niiDmo • a ~ .. raç:it- te: -IIJardade ........ 

• ....., por estll tltll' •- 'IW' .t"o. OB JUdeia 18 --

lorçeram 00 longO-- ... "* .... do .... -
- • ._ ............ las Em----
0 - de lomll ITIOIIMI o-loo, f<nm ._- nouo 
ldiamll b RMVIdo. se~~ • .-.... • tal....,.. 
laCida wrw. COIIU'Idada VIQOI08Il e W&4Jie-a&a• com VIda 
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8COQ6miCB e cultural prõpnas 8U&C8ITIOS a paz mas sempre 8Sit
vemos preparadO& para nos delender. Ela& trouxeram a bançia 
de progresso para IOdos os habllanles do pa1s 

OS 1rmgrantes trouxeram suas bençãos de progresso para 
todos OS habrtantes do paiS 

No ano 1897 o Pnrnalro Congresso IIOniSia, InSPirado peta 
vioão do E-1-u da Theodor Halzl, proc:1am0U o du- do 
povo JU1Wc0 para~ naaonal da seu própno pms. 

Este dlram fOI III<Xlnhaado pela Doclanlçio da Ballow da 
2 de novembro da 1917, e confirmado pelo MandaO> da Liga de 
Naçãoes que deu reconhaana\to nl8rnaciiOIIEII explk:m à cone
xão t.siOrica do pow IUCiau com a ~ e o .aau dlraiiD da re-- .... LBr-o----.ngallou .... llões de )Udaus na Europa provou novamenae a urgência do rees· 
tabektclmento do estado Judeu que rasotvana o problema dos re
fugllldos e desabrigados Judeus abrindo os portões para todo seu 
povr para ficar em Igualdade com IDdos na tamlla das naç6es 

Os sobrevlvenles da catáslrofe europé~a. bem como os Jll
de... de outras terras, proclamando o seu dlratto a urna Vtda d•g
na aa liberdade e trabalho a tentaram entrar destemelamante na 
Palestina, entranlando obstáculO& e obstruções 

Na 11 Guerra MundlBI, o povo JUdeu da Palasllna deu total 
con1nbu1Ção no esfon;o de hber1ar as nações oc._ms do mal - O sacnt1C10 da eaus soldados a o esforço de sa.a trabalha· 

- valeu para - o alonhamonlo com .. raç6es que 1unda
ram as Naçclas Ur.a 

Em 29 da novembiD de 1947, a Asea"*'láa Geral das Na
ç6es UnKias adoiDu urna Resolução para o -acomen10 da 
um Estado Judeu •nclape;dente na Palestina e convocou os habt
lanles de seu pms P81111DR'ar as medidas necassenas para con---plano 

Es1e nracooiCOilllo"""'"""'"i*WiiiOO> pelas Naçôao U- dos, duallos do 
povo 1udeu para estabatac:er um Estado ·~ ldanl& não poda 
ser revogado E. aNm de tudo o d•rerto -.JI8nlival do povo Jl.llieu 
para ser ama naçio. como todas as outras I'IBQI5as. em seu pró----Adaquadamen1a, nos. mernblas do Conselho Naaanal, 

- a popMçêo liidaca da Palas- a o """""""' 
.... "nsta Mundial nos I1U1mOS em assembléia solene hqe, o dia 
ac. 1érm1n0 do mandalo bntAnK:lo para a PalasDna, por VIrtude do 

- • ~~~- dilllllo do povo ludau • da Reoaluçlo da As-
- Galai das Na9llas Unidas 

Por esta rrao proclamo o Ut a' a WI&IID do Eslado I"'" 
deu na Palasll..._ a ser danam tsn1e1 

Nda-por- iliOiO- 00111 o -do-.. 
daiD à mao-norta, de 14 a 15 de rn&IO, 1948, e 81é a hwn ;' do 

COIJiO -· legillmomonle - por ..,... Cans111u1çic, a ser 
~ por .... Azwi 1 

Mie COnstituinte nio rn8JS '&arda ~ O 

primeiro dia da- da 1948, que o eo.-..- -
san1e ..,a como a -.i»MWII plh prmwiDf18l e 0011111• o Go
_,., PwviiiÓIK> doEs1adodaloraal 

o-da 1---* lmtgiiiÇiio de Judeu& da 
lodos OS p&ISOS da Diéspom, ,-111 O __,.,., do 
P81S para O beneficio de todos seus habftantas, 8Siarlli baseado 
nos pniCililos do- Ji1!111ça a-.....,..... pelos Prolelas 
hebraus. iipoillill a 9- !IOCIIIIe politica plena de O>dos .... 
-·som -nção de-· credo ou sexo. gamnlinl-
de total de DOI'1IIQBI1Cia prtvtlagara educac;Ao e cutb.lra Slllva

gu&ldanl a - a Oi1VIOiabilodade dos san1Uillios a Lug8186 
s..tDs de todas as rehgl6es e sa dadlcaré aos pnnc~poe da C.
ta das Naçclas Unodas 

o E.-do....,.-_., para -CXIilioseligã
as e-aas Na96as u..- na oi'*"i*iliiiiã> daRe
saluçio da A:ss811'11W1a de 29 de nuwa»two da 1947, e~Drraé pro
VICIInaas Polia cnar LI"NN lkuão Ecoo 161 la:& .,. todo -.lllrltlório 

Apelamos às Naç6ee IJniCias para liiUdar o _. 1.-, a 
canstn.lr seu Estaao e admitir IS1881 na fanfll8 de na;õaa 

No limar da llgi8SIID-"""'*"-os-
laeillabeadoE.-del&nialparai810mar--de
e participar na desawolw•••*» do Estado., cem hl ""'iii& p1e1w. e 
lgulla iap-ilaÇio --.......... ill;ll'-a-
- prD*tslolllll ou parmanenta Olalacamos paz e IDdade a tDdaa 
08 Eslado6 vtDihc:a • B8US povos • os COI1VICI8maa • caoperar 
CXIili a naçAoJudaica oidepal-para o ban _,...,da O>dos. 

- ........... -.)lldausdomundo-
cooparar no esforço de ........,. a llngi'IIÇào e CfW' c' a 1 a NUM
manto e nos dar apo10 na grande luta que III a 1 " ;#" do .,.. -da 98i1IÇÕ88 _a 1-.çAG da loiaiil 

Conlianclo em 0818 Todo-Podai aso, nós c c+ &IWA noasa 
mio eobni 0118 D-.çAD, na - do ~ ~ 
PrcMslonal, na CIC8:Ie e Tal Avrv, naRI vespara da sat.1o sa
grado. o-da.,...., 5708. o déamoquar10dia da-. 1948 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - O 
Senhor Senador Ney Suassuna eiMOU discurso à 
Mesa, para ser publiCado na fonna do disposto no 
art. 203 do Reg1manto Interno. 

Sua ExcelêiiCIII será atendido. 
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-f'B) - Sr. 

Presidente, S~ e Sra. Senadores, a oomemoraçio, 
hoJB, aqu1 neste plenáno, da passagem do cinqOenta 
anos de cnação do Estado de Israel, é uma homena
gem a um povo que - embora instalado no centro de 
uma região conturbada por guenas 1ncessantes -
soube construir, num curto espaço de tampo, uma 
nação com impressionantes ndlca~ SOCiais, 
econ6miCOs, eduCBCK>nBiS, mldares e polllicos. 

Desde 1948 até .-sos dJBS, os ISraelenses ti
veram Cinco grandes conflitos armados com seus VI
Zinhos árabes, nos qums rrnllares de psnoas mor
reram. Além d1sso, centenas de atentados tanonstas 
geraram desolação e medo naquela regJão_ Houve, 
porém, um momento em que o mundo acreditou que 
Israelenses e palestmoe estavam bem IJI(Damos de 
uma comnvênciB pacflica, mas esse obmlsmo foi por 
águas abaiXO quando, em 1995, o então pnmeiiO-ml
mstro ISraelense, Yilzhak Rab1n, too aSSBSIIIIBdo pqr 
um tenonsta IU(Ieu, contnlno Juatemenle ao 8Viii'IÇO 
das negoaações com os palesb.-. Nesae momen
to, Jntehzrnente, não há niiCBdores seguros de que 
a paz chegará tão cedo, mas eslamos esperançosos 
de que os lideres ISraelenses e palesbnos retoma
rão, em breve, as conversações 

Esse é o grande paradoxo VIVido hqe por Is
rael. Embora a nova nação tenha construído uma 
economiB dlnlmlca, lnstllliiÇÕBS polfiiCBS sólidas e 
um s1stema edUC8C10fiBI exemplar, não logrou alcan
çar uma COIMVênc1a pacíliCB com seus VIZmhos. Por 
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osso. o mundO 11118110 agualda ansiOSilmente que o 
J:IIO'J e 11 o de paz MJB raalnlado, sem tergiVersações 
de lado a lado. 

A Situação do Oriente Méd1o Interessa-nos par
llculannenle, porque o Brasil é um Paos que acolheu 
um número expraasovo de pessoas de ongem JUdia 
ou érabe. Os palasbnos aquo sio oontados aos m~ 
lharas. também os JUdeus têm numerosa colõnoa, es
bmada em caR:a de cem md pessoas. nas maJOreS 

Cidades do Pais. E ISSO nos leva a olhar para o 
Ollanle Médio sempre com multa atenção Nós, bra· 
Sllenos - que temos uma tradiÇão de cordoalodade e 
de resolução pacifica de ,,._ssas -. estamos dese
JO&O" de que tan1o o Estado de Israel quanto a Pa
las oa éraba possam desfrutar daquele que é o bem 
ma ; vaiiOBO para uma nação a paz 

Num arbgo publiCado pela Folha de S.PMJic), 
no diB 23 do COnarD, Amós Oz. o maiS destacado 
eecrllor is1aa1ense do momento, escreveu: "Em Is· 
rae1, cada lia num ponto de 6nlbus corre o nsco de 
pegar fogo com qualquer faísca, e transformar-se 
num exaltado e fasc:inanla sermnério de rua, com 
;anoaa que nunca se wam- doscubndo polfto
ca, ~. a BlbiiB, moralidade, ébca e o verda
deiro prop6aito de Deus l~s. algurras pes
soa de fora pergwdam: "Quando é que vocês vão 
nos bnndar com uma guamnha covil judaica? Elas 
quaram bnga· colonos abrando em delensoniS da 
paz, JudeUS de ongem européia contra JudeuS de on
gam onantal, nollgooeaa contra seculares. Dogo a es
sas pessoas: "A guerra CMI Israeiense jé se arrasta 
hé 70 anos, mas é uma guerra CMI em sua maoor 
parte verbal. Lutamos com palavras, x1ngando uns 
aos outros e, daue modo, onlllngondo cincer e ata
q~ cardiacos uns nos outros". 

Eaae - de Am6s Oz resume de forma bn· 
lllarD as COilllaJ!çf!as de um Pais construído em 
apanas 50 .,_, por peaoas vondas das ITI8IS diver
sas nagi6es, com dilananllls Q'1KIÇ8S políbcas, com 
posçiias diwlrgantes quanlo à rallgião, e de lfnguas 
e trandlç6es dispares. Mas, ressalte-se, uma nação 
Cll1wntada pela cullura jUdu:a 

Apaaar do 11egiwl sucesso da aproxornação 
de passOBB e ongans I'I8CDIIIIB tio dMirass, o País 
nio é n 1111101bco, como poda ~ à pnl'll8llll vista. 
Da certo modo, o escntor mostra que o pequeno ls
rasl é um nco labolatóno onda podam ser exsmnadBs 
algumas das grandes quest6ss ~. 
como, por _,.,to, o 8VIII1ÇO do t.mdamentalosmo 
religioso. Ou o aprolul"'llarram do m-no entra ncos 
8 pobres. ()u O U8LIII&llo do desemprego entra OS 

manos preparados Escreve Amós Oz. "Não pode ha· 

ver um estaao judeu. ele precosa ser o estado do 
povo judeu e de todos os seus Cidadãos, o que sogno
lica que os arabes osraelanses terão a opçio de ser 
Cidadãos totaos. com todos os d11'1111os e devai8S que 
isso 1mploca Israel prausa encarar a tragédia palesb
na de frente e diZBr 'ExcetuandO o SUICidiO, faremos 
tudo que pudermos para curar assa tragédia"' 

Como d1sse olliCIBimente, Israel soube construir 
uma economoa fortíssima, apesar de condiÇiles mui
to adversas. a começar pelo própno me10 amiMente. 
Os •realenses são farriOSOS no mundo todo como 
os agncuHoJeS que consegUiram tomar férteos ate 
mesmo as terras deserllcas, com a cnaçio de suas 
fazendas coletNBS Allés, o aprovellamento de solos 
pobres, com pouca água. é algo que devanamos as
amllar dos osraelenses, para que se possa acelerar 
Blnda maos o desenvolvimento de cartas zonas do 
Nordeste bras1leoro, que têm condiÇÕeS ldênbcas às 
de Israel O 1ntercãmb10 técnoco entre os doiS países 
devana ser bem rroa10r 

Na ondustna molllar, e em outros aatores que 
magam tecnologiB de ponta. os osraale,_ também 
ocupam lugar de destaque mundial. Mas, apesar de 
- puJBilÇB - que pode ser eubeviS!a no PIB per 
a.plta de US$15 900, bem próximo dos países eu
ropeus -, a 8COI1011111l de Israel também se delionta 
com problemas comuns as demais naçilea. Afins~ 
aquele paos também eslli dentro do mundo globali
zado, marcado pele pe1Sj18Cta1Ml de riqueza para 
uns poucos e de moséna para mUllos, pala dlaputa 
actrreda por meR:Ildos, e pela destruiÇão dos empre
gos tradiCionais. 

Como muitos outros pafses, Israel debata, 
atualmenbe, uma reforma do seu SIStema pi8VIden
uéno, sofl1! com os afeitos danosos da cnse aslábce 
e-achar seu espaço de aluaçlo no mercado on
te..-81. Se bvesse que fazer um paralelo entre a 
eco110111111 osraelense e a brasileira, eu diria que a di· 
flculdade das duas, no momento, é a mssma. mas 
por diferentes niObvos. Tanto Israel quanto BraS1I 
preusam da 1nvesbmantos exte..-, mas enquanto 
no B-11 a Instabilidade eaxl6moca pode afastai 
ÇIOS8ÍVIIIIS apiiCadoras, em Israel a dificuldade 81116 
na 11111tabilodade polibc8 No B-u. llll1da pniCISIImoB 
mostrar ao mundo que nossa 8COIIOI1VB foi saneada, 
que o real é sólido, e que 8XISia poleuual de cresci
manto. Em Israel, o que 1rllbe os ..-bdores exter· 
nos é o congelamento do processo de paz. 

Sr. Presidente, Srls a SIS Senadonls, formado 
para receber os JUdeus que havoam escapado do ho
locausto hdlensta. e que estavoam espalhados pelo 
mundO, o Estado de Israel surgou apenas três anos 
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após o f1nal da 11 Guerra Mund111l O Bras11 teve parti
Cipação d11eta neste fonnldável evento. poiS a As
sembléia Geral, da Orgaruzação das Nações Unidas. 
em que se deCidiu que os JUdeus voltanam a VIY&r na 
tena que lles pertencera há quatro m11 anos, fo1 pre
sidida pelo gaúcho Osvaldo Aranha. 

O surgnnanto de Israel está llg&do ao holo
causto, a ma10r barbáns desta século, em que mar
raram se1s m~hões de Judeus. Mas, na verdade, a 
nova nação começou a nasosr com a pubiiCIIÇão do 
fMO O Estado Judeu, do jornalista Theodor Herzl, 
cnador do SioniSmo, rncMmento que pregava a Cflll

ção de um 'lar naaonal JUdaiCO'. Entre 1904 e 1914, 
ocor·eu uma grande leva de 1mgrantes JUdeus, na 
ma na russos e poleneses, para a Palaslma. Em 
1 g. fo1 fundado o pn111111ro kibutz, fazenda cofell
va. Entra 1922 e 1927, houve maiS uma leva de NTII

grantes Até que, em 1948, ve10 a fundação do Esta
do de Israel 

É claro que lodo esse longo piUG e o b rruto 
dololoso Custou nulas vidas. Mas o ca11D é que, 
hoje, Israel é um ~ COfiSOiidedo, dasenYoMdo e 
ctanocaüco, embora lhe falia a paz. que ll8lá o coroa
nadO de Iodas essas ~- AD encanar esta 
pranU11Ci111118n1o, quero ao bravo povo ISr&ela w os 
maJS m&IS •-YOIDs de que ume paz duradoura. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDEN1'E (Eduardo Suphcy) - Sr"s. 

Senadoras, Srs. s-donls, Srs. Deputados Fábio 
Feldmann e Cunha Buano. Sr" Eva Blay, Ilustra ex
Senadora desta Casa, Exm" Sr. ErnbaiXBdo• do Es
tado de Israel. v- KIIIIIBn, pnszado Presidenta 
da Confederação Israelita do Brasd, Sr Jack L.son 
Terp1ns, Sr. Jalll18 Pasmamck, VICIE-Praslllenta da 
Confederação Israelita do Bras1l; Rabino Henry So
be!, autondades CMS e mlllares, Srs. Ernban•adoi8S 
e representantes, Senhoras e Senhoras, esta P1881-
dênaa quer assocllll"-se às mamlestações de augú
no pelo anqüentenáno de eXJSiêncaa do Estado de 
Israel e raaflnnar os notórios laços de IIIIIWide que 
urwn os povos brasileiro e ISraelense. 

Deaep COIISiglllll" o que é a 811Cp8Ctabva de cada 
um de nó& e de IOdos os IXMIS- que Israel posea pro&

segulr em seu piOI1IIS60I" e radlanta deellno. sob o Sig
no da paz, da solldall8dade e da nnanaçio oom todas 
as Nações, em especaal oom as que o VIZII1ha. 

Albert Emsleln observou, certa Ieda, que: 

•o vinculo que umu os Judeus durante 
rmlhares de anos e que os une hoJe é, acama 
de tudo, o Ideal deiTIOCrábco de Jusbça so
cllll, I'!IBdo ao Ideal de mútuo auxilio e lale
rinaa entra IOdos os homens. • 

E prossegu111 o gen111l cl8ntJsta: 

• Até as maiS anbgas escrituras dos JU
deus estão 1mpnegnadas dessas Idéias so
CIIIIS, que afetaram pnolundamente o Cnstla
niSmo e o Islamismo e tJYeram lllfluêncla be
néfica na estrutura SOCial de grande parte da 
humanidade. Cabia lembrar &qUI a lnlrodu
çio do dia de II!IJOUSO semanal - uma po
lunda bênção para toda a humanidade. Per
sonalidades como Mlolsés, Spinoza a Karl 
Marx. por diferentes que paesam ser entra 
SI, YM!ram e se sacrtlicaram, Iodas, pelo 
Ideal de JUsiiÇS socral; e loo a tradiÇão de 
seus ancestraiS que os levou a esee cami
nho espinhoso • 

Sornenta a natureza e a força ~ IdeaiS 
podem explicar por que um povo que psasou por do
mnações, exlbos e dlésporas e loo imolado no maiS 

tenebroso dos holocaustos teve ainda c:ondÇõae de 
neum -rgiiiS para -rguer-sa e ratomar com alti
vez o seu csm1nho de prograsso, manJar a- badl
aonal wcaç1o intelectual e piEI88WII1II" em seu es
forço de comunhiO esp1ntual. 

Nenhuma nação está maJS capacitada por 
suas própnas cacalllzes, a dar o 8X1II11IIO de que de
vemos buscar sempne, sem tergMifSIIr, o entendi
mento entra os homens e as mulheras. 

As ddiCUidades que se apresentam no momar.
bo para que o pmc 1 so de pacaiiCBÇio do 01iena Mé
diO chegue a bom tenno- lanho c:erteza- ....._..,de 
ser supsradas Apesar dos ob<lláado& de pelall80, oa 
avanços piiiCISiliTI ser reooo•'lecldce, coufonue -
1ou o Pralerto de Jerusalém em - ••custa. 
Drgo maiS: dewm ser ...-vado5 e 1GSJ3 •••!bs. a fim 
de que se possa dar ury~_passo adianla. 

Os entendmentos 1mcrados em Madrid em 
1991, as negociiiÇ6es lavadas a aleito em Washing
ton em 1992 e os cornpoorniSsoa firrnadoll em Oslo 
que oonduzrram à assiMIUra da Declafll\lla de Prin
clpiOS na capdal norte-amencana, em salambro ~ 
1993, desdobradlos em pactOS selados no Cairo e 
em Hebron, toram IGalbrdos pelos povos de IOdo o 
mundo como SlriiiiS de obngações raclprocas e nlo 
corno rnlerlocuções drletantes. 

Nio podemos esquecer o geeto de aperto de 
mias entre o saudoso Y"llzhak Rabrn e v- Aralat 
nos JBrdlns da Casa Branca. Nunca o signrlicado 
desse gesto, surgrdo do costume entre os cavalairos 
medlevars de estender vazra a mão cf..-- a da es
pada - para dar ao tntac1ocutor a garanb8 de Inten
ções paclfrcas. esteve tão perto de suas ortgans. 
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O rramo Esnstlhn :-nama·J.:. Q õ.GIY.d-:. ~~ ... ::. 
cp«robtallllll.,ma• do •n&CIDI'I811SoTtV '2~•i:i!L:.::: ~--.Yd~ 

pelo ódio cego•, por ele~ cc.T.c ·: ... ~-:.-:;~ .. ~-=.t.dl.....:i 

da naaao tempo• E as~·.rusa"n o emn.3m.=- • .,~~ e 
human-· 

·eu ver:::. ~;-;:.:J n:..~to 7.::.·:. .:-"":.-:::-"':.!.:> J

acotdo CO."'J'' C~ .é:"2:!::C..f, r;--r; c---:--:..·~~.~ 'J'Ic'..:' 

pacifiCB cc.-nr. i.:, :::. :;:.-e c =:'l"".:':j!o ~-:- u.n ~
tado jtld&a .. .:;o .. ~ t.= ~ns.dcí~y!c.-; ;:--::m:at:; 
nWeha cons...--.êncle. ca idl.:IUU 6.:;w:,i11.:CJ, CC 
jUdaísmo resu;te :.:. 1':]Q~ CiG :..r.• ~~:.~ J~u 
com fronteuas, .... ':':: exórctic. .:: c;.I~L·-n c;rzw ae 
poder tempora:, ~:.r mats modestc ~ .. f' ~.s 
Terno o pl8!uizo ;:n::mo qw w J..Ja.:."..rr.J s~;
fram - espec;gdm&nte & partir ao c:.:::anvoiv'
meniO -je ~om =on&l13mo .acar.r.c jcntrc 
de 1"1088i:."l flta.rw., corma o qL:al ~ 11\.\imoc 
de lutar VlgOR)Sil;nente, mesma sem tor um 
Esllldo Judeu. .:4 não somos os J...:WS ao 
periodo dos Macaoeus: Voltar o: ser uma r<!:· 
çlo, no -- o:.ol1bco da p::~l&vra, wna c 
- que dar IW .::ostas à espnl1.1allzação 
de naaaa -...ullldade. que dENemo:; ao gã-
1'110 de nesse.:; ;~n:nei&S. • 

O Estado da !srae1 c uma ro&llr!ada ::>'~)lllllo.> 
que a IIII1QUIIIft ~ r'2!do ~g~~orzr. IS30. porem. nilo e 
II'ICIIivo para que - roa c..:!lir.:l de ElllR!In - ssjamcx; 
p 1 ,-. em re:O:~ .,.. posslblliaa.dGs <!::: "w".-:1 
pacllica" ha Paleslln.;!, C- =:iio da =t.'l..o!Ção Ci!l 

um - estatal jueac:O. <>n ;lfii'IIIIIIO IU']&r. 'JOIIPI 
as llatdeilas polllic:.IS de T~r Herzl a Sen Gu· 
IICin lllmam que a eoaslen~a de Israel, c:xr. r- 1cm10 
final elo IIWidato briiAnlco a 14 de 1112110 ae 1 S<:a, sei 
- tomou vilvlll devido t.'l ~ 'i: esforçc:l <III$ 

~ Unldaa. O meamo Oireilo elas Ge~ que 
t.. PRIPOfCIOilOU o aasentamanto nas torres de 
- 811111181181S cifte, por eqiildede, &er ecsarvadD 
_. reiwlr cl "'-,.. l8ldlém llcilas de pa;:~~,..._ 
......_ em particular elos palulllb6. PC!SI!.....- -
- J6 feiram 8ilCihdas PElO DiniiiD lnlarnaca1al e dilo 
.. ...,.,,.,..~ É alirme raallrção ele CDn0811D de 
... - CXIIIIndrrdBs; 8111 segundo lugdr, poltiUG ..,. 
paiiiD ~ tlm nos C81111•10S de sua história os c:arr1-
"'- de Dilua, roia 9XJn;.ta ,.._ as rnendllmanlllla 
de .IlM, • -ito& no L.aviiiOO: "NNo !J111R1e ódi:: ~ 
o eeu IRRID. Ame o seu proxmo c..xno & s; mesmD. 
Quando um lflllllranlll hGIIar com volGé& r.o ;Nii&. 
nio o apnrnam. O mr;rante será peR~ IWCila um 
COI• llarlio~ você O .....,., QIIIIO a SI IMWTIO, parq&l8 

vacilo foram....,_ na tem 110 Egrto•. 
-M gMIÇiiea de luac: e di! Ismael 11HP ..

~ M flUINm 98-11'18Cme &eNa-IsSO n=• leva' a 

a."'I." ~r ;;.Jo:...,nei'i16nt& q'-'= a \XJncónia anda pr8VIIIe
G:3ra r:: ~L: :om.KTJ de pa1 hbraão. 

.:J.Jal:;.·~' ~.::;;:;ua ::J'-'<> pa-s 1 s hoJe peiM nas de 
.Jaru:--alem - ..:.C li .c !111100 essa oporlundilde, ,... é 
., kor.oemunh:: cc tcAAó q1.a ilh C&lrVaam- ao a ll&rde
c;;,r r.: "JZ.C: .::..s J....:ftil :; r~ suas precee ID Mulo Qci. 
delnt::. Cl'lqi.C.'l'.:l ~, .. , o balalar elo& ......... igNja 
dils ;: ~XIr.li:C.CC~ ~ C ~nlo ~da 11111- Jdt14 
rilóLT.::l.'lO:> cs rr~-:ulrnanos à oraçilo, ...._ ~ a Ira
~-,: nurr~.lr.e não e um sonho natingfvel.. 

-r-~JMà(liw · llsusc:dl"lll I rr"JM 
:.iuitV OC"'d20C 
::::SR. Pr;l::ll;:lõ:;Nre (Eduardo SupliDy) -lv::a

oc 00 i'3Ce0a'" ií.CrtsagE:m que o P,..._. AIDMI 
ea,"k;., Ma;;:::lnãE~ !&.,..., tez ~ que .__ 
trant;:-,.bdc: a iodo:;; 

?or ;ncavoo. oa todos conhecido, nlo p6de S. 
E:..' "::Slei pro-.e111c e presidindo esta. hane..,.u 
qt:e c S:>n.:C:o ">=ta 20 Estado de ......_ ,_ • 
a:t:!O'C.:.. em r:::rn.:: Wê. Nl=::;a, a -- jullaa ta; a• 
gan:.. zcngi'at.:.a.r.:.:rso com os ~ e ..,.-r 
a pnr..ença aos'~-de~ 
~r.:> arasol, om ~I ao lllbn) foWiry 

O Sr!.. BERtü.l'iDO CABRAL (PR.-AM)-- Sr. 
Pre:;o;:onte, ~::: ;:alln/nl pano LIIIIB ~ 

O <iin. PRE:liDENTE (Eduardo &upi&:y) -
Ou;c •,. l::x" c:>m prezar. 

~ Si'i. Si:RNARDO C•EIRAI (PR.-AM. P
..ma .x.mun!Çi~Çio. 3em I'8VIÜO elo CRdar.) - Sr. 
Presidente, queiO &iJ8NIS lldilar o-........... 
-- que V Ex" ao fiNII var delarl-lo- 1*11 que -
jlllllwduido3 lambem os p~ .. .... 
IWIIes Senaaonls José lgn6clo Fen ........ Al-
cãnla;;;: para_, _,.doe ao Ent · 1 

•, ao Ra
bino e ao P....,.. aa Rapúblce ~a p;~rllllra ,_.. 
18 ~ nrervençilo. 

A aegunda parte, Sr. Praadalde, 111m par allja

INO lsmbrar à& pe:J::>OII& que n1o --no
ÇO qu2, asBIIII que V. Ex" SUIIpiiUder- -liDo 11D 
Salão 1\ragiO, por dalarflncra do PnaaJ 1 

• Al*lnlo 
Caltc= Nlagalhia3, o pral li Cll' Samuel Bancl*rd 
talá a> lançlrmaniD elo seu IMa .Jutlttw na Alrlailnll, 
c:om CII8IJrbuiÇAo graiUlla. De modo que parlllia qua 
as pas aa& se dlrlg 11m ao Sallo Negra, pcllqU8 

ale - autoglafar mdoll os ivn1a que niMIIau impfl
nir ;::c; conta ;~rupna a que os - • avlla IMI
bem a sLN: custa pas&oal. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplll:y) -V. 
t:x" será alandclo na forma raglmeniiiL • 

A Pllllllldêncla suspanderé a .-III par cncD 
'nlllll.os para 05 wmpnmentoa. 
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(Suspensa lts 16hotas 8 IOmlnutos, 8 
_.., ~ l8lllllet1a lis 16 hotas 8 20 mrnutos.) 

o Sr. Eduanlo Sup/lcy deln 8 cadeua 
da ~. que lf ocupada pelo Sr. Lú
c:ID Alc:lntanl. 

O SR. PRESIDENTE (Ltlclo Alclnlara) - Está ......... _.,_ 
Sabia a "- E rpeo:Mn1e que sen1 lido pelo Sr. 

11 Secilllláio em uan:lclo, Sanador Eduanlo Suplq. 
!!i lido o BagUinle: 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

DO PRESIDENTE DA REI'OBUCA 

RaaiUD:I•4Vabida,_,dalasam..W. 
N" 139, de 11198 (n" 49111'118, na ongern), de 28 

do OIII'IWI1Ie, rafeiWIIII ao PIOJIIIO de La da CAmara 
ri' ao, da 1997 (n" 1.4031115, na Casa de ongem), de 
lnlclallva elo Trilunal Supenor Eledoral, que transfor
ma C8lgO em COTIIIIO elo Grupo-Diração e "-
-•1&4o Superioras- DAS na Seci-na elo Tribu
nal Supenor Elalloral, 88IICIOrllldo e transfonnado na 
1.81 ri' 11.831, de 28 ele abnl de 11198. 

AVISO 

DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL 
DE CONTAS DA UNIAO 

N" 24511111, de 16 elo conante, encarnonhanclo 
cclpla da Oeaslo ri' 171197, aclotada pelo Egrágoo 
Tllbunal, 1818181118 - Requeumenlas n"s 774 e 
103, ele 1981, doa Senadoras Eduardo SupiiCY e 
Saldanha DerzJ, rnpeclivamente. 

A D •o frM enc:ammhada, em Cllpia, 
ao s...a- Eduanlo Sup/lcy. 

AoAiqufto. 

PARECER 

PARECER N" 210, DE 1988 

Da Carl ln da c-tnu~. J...U. 
p a Cldadwlla, IICIIInt • Prapulaa de 
....... • Cclnalllui9Ao,.,. 38, de 111116 (ri' 
., de 111116, .. c.- doa Dapuladoa), 
• ri' 23, de 1 .. ,111ndo- 1' •lslnal*lo 
o Sanadlll' Ea~ 1 ldlio Amln, que lnimllam 
- -.junto, ambaa allalalldo o I 7" do 
8lt. 14 de Cclnalllu19Ao Fed ... <- - ... 
ma,- 1&11- do RQS n" ... da 1!187). 

Rallduc. Sanador Edlaon Loblo 

1- Relllt6rio 

Por requenmento do olustre Senador Jader 
Barbalho (Requenmento n" 806197, aprovado em 
24-9-97), retomam a esta comossio para naexame, 
as Propostas de Emenda à Consbtuoção n"s 23 e 
39, anmas de 1996, que promovem duas allarações 
omportantes no texto do § 7" do aot. 14 da Consblui
çio. A pnmen substituo a exprrsalo "os panKIIeS 
consangQfnaos ou afins, até o segundo grau e os 
ahns de pnmeoro grau". A segunda allaração retira 
do texto a palavra "Territóno", para adltqué-lo à 
atual estrutura federatiVa do Estado Brasileoro, em 
que não exostem maos temtónos, apenas Unilo, 
Estados e Munocípoos 

Ao ralalar a maténa, 18C01111111deo a aprovação 
da PEC n" 39/96, onginéna da Cêmsra doa Deputa
dos, e a declaração de preJudiCIIIIKiade da PEC n" 
23196, o que too acatado por esta c:ornisslo em 25 de 
junho de 1997, passando a consblulr o p.,_r n" 
356, de 1997. 

a-voto 
Em diSCUssão que pracedeu a votação do rale

rido requenmento, argumentao que a maténa jé t.v. 
sido aprovada por esta ccr· slo, no -10 mo
mento em que se votava no eong..., a emenda 
constiluciOnaJ qus pennite aos titulares de mandalo 
no Poder Executivo a disputa da reeln ção no exer
clcio do cargo (Emenda Consbluclonal n• 16197). 
Com a aprovaçilo dessa nova regra nio faz aenhdo 
manter-se a proobição de candidatura de parantas 
dos candodalos, enquanto se perm11e a eles a raeleo
çilo no exeocícoo elo cargo. Entendo, todavia, que a 
aprovação da PEC n" 39196 se faz -.éria, 
como uma pnmeora conquiSta no sentido de se eli
minarem as Jnelegibolodacles que alatam os panm· 
tas, enquanto a comissão aprofunda os estudos 
com vostas à elomonação total das malegibiloclades 
contidas no § 7" do aot. 14. 

Deste modo, mantenho • posoçlo finrada no. 
p.,_. n" 356, de 1997, dasta CCJ, conckoinclo pela 
-.ndação de que sa aprove a PEC n' 38196, 
declarando-se prejudocada a PEC n" 23196 • 

É o parecer . 

Sala da ComiSSão, 29 de abnl de 1998.- Bar
IW'Cio Cabral, Prasidente - Edeon Loblo - Relator 
- Pedra Simon - Lúcio Aleluia a- áalo Alvalea 
- An!Dnlo Carloa Valadaraa- Fiai ;1llno......,. 
- •apnldlio Amln- Epticlo Calwllllra- "--
TIIIIIIII- ..lefhnw "*-- Joa6 Eduardo Dulnl. 
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VOTO, Ell SEPARADO 
DO SENADOR FRANCEUNO PEREIRA 

O 1nstduto das Inelegibilidades, como pi8VIsto 
na ConstituiÇão Fedellll (art. 14, § 9") e em sua le1 
prõpna (art 23), VIS& proteger a normalidade e legdl
ll'lldade das eleiÇiles contra a lnlluêiiCIB do poder 
econ6miCO ou o ab.-o do exercíCIO da função, cargo 
ou emprego na adm""""'açio dl1111a ou 1nd1reta e o 
1ntereeae público de lisura elelloral 

Com - p!apóailo, busca a lei I!VIIar que se m~
cule a manlestação popular pela irAiênaa que possam 
exercer os que •I ~.., augo ou lunçiio p(jllce_ 

Além de outras hlpótaaes !raladas na Lili Com
plementar n• 64190, a ConstituiÇão Federal (art 14, § 
7") esta1u1 também como fonte de 1neleg1bolldade a 
retaçAo de parentesco 

DIZ a norma constituciOnal: 

"art: 14 ________ ,, ___ ------

§ 7" - Sio lnelegiV81S, no temtóno de 
JUI'ISdl;iiO do bbller, O ollnJuge e OS penlflles 
consagOI._ ou afins, até o segundo grau 
ou por adoção, do Pl881dante de Repúblce, 
de Govemador de Estado ou Tenllóno, do 
Distrito Federal, de Praledo ou de quem os 
hapl subatiluldo dentro doa &eiS meses ante
noAJS ao pleito, salvo ae Jé ldular de manda
to aJebvo e candidato à raalarção • 

Vê-se, portento, que, no territóno da JUnsdlçio 
do ldular dos cergoa que naiCIOIIB, Inelegível& aio o 
c6r'IJU118 e 08 paRIIIIea -güíneos ou afins ab! o 
segundo grau ou por adoçlo. 

Em 1996, por oca&'ão das eletçóes mUIIICip8IB, 
o Olretóno RegiOnal do Partido da Fl8flle Lllellll, em 
Minas GerBIS, fez dlalribuir aos 88118 fiiiBdoa no Esta
do o gráfiCO em - que lustJa claramerde a 
abrangênciB das ll'l8le(llbllldade& na l8lação de pa
rardaeo, em taoe de norma consbtuCional Vlll8flle-

Como esclarecodo no estudo que 8I:Clql8nha a 
propoaiÇio e o gnifico que duslra eate paracer, longe 
abnge a bll'lllllção, efaalando da disputa e18110Rll um 
n(lmero elevado da posslveiB candidaturas, especl81-
menle nas ele1çõe& muiiiCipaiB. 

A reahdade SOCial nos muiiiCÍpiOS do 1nlenor do 
pais. onda natullll é o entrelaçamento de tamAIBB ali 
radiCBdaa, reclama &e(a BI'IIIIIIIZIIda a restnçio cons
tduCIOnal para pemubr a palllclpação da exprassiVBS 
lideranças da comurudade no processe eleitoral. 

A proposta enaeJB a liberação tão só dos pa
rentes af1ns de 2" grau, a1 1nclufdos, entre outms, 08 
cunhados. mantendo lllllda bem ampla a Inelegibili
dade por pal8flleSCO na 1unsdção do ldular do car
go, preservando o salutar propósdo moraliZador do 
consbtuirde de 1988. 

Asa1m, por nãc fenr a p101b1Çiio contida no art. 
80, § 4°, da Consttwçio Fedellll, meu WIID é no 
senbdo da que a proposiÇão S8Jil como )é llp«Nada, 
como acatada pela Câmara dos Deputados. 

BresOIB, 16 de fevereiro de 1998 - Senador 
F-lino Pereira 

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL 
Duetóno Regional- MG 

INELEGIBILIDADES 
A lllelegli>lbdede atmge o c6njuge e 08 paren

tas até o 2" grau, COIIBBngOfnaos ou afins, do Prefal.-
10 ou de quem o substdu1r dentro dos B8IS- an-
18110185 ao pleito - salvo ae já titular de mendalo ele
lnlo e candidato 11 reeleiÇão. -.. 

,_ 
e:;:.._-..
GID:.:-...: 

DOCUMENTO ANEXADO NOS TERMOS DO 
ART 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

REGIMENTO /NI'ERNO DO SENADO FEDERAL 

REQUERIMENTO N" 806, DE 199 

Adlll••••• 7 ;la...,.,.. n• 
de Canrlu·a. 

Nos termos do art 315 combinado com o art. 
279, alínea b, do Regmento lmamo, requeiro lllle
menlo da votaçio da PEC 39 e 23/96, a fim de que 
88(8 encarnmhado ao reexame da Comlaaão de 
ConalduiÇio, JIISbça, e CldadaniB. 

Sala das Seasiies, 24 de ll8lembro de 1997. -
Senador J6der Bartl•lho-
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA 

EMENDA CONSTlTUCIONAL N" 16, DE 1997 

Dili nova redação ao§ 5" do arl. 14, 
ao caput do arl. 28, ao inciso 11 do arl. 29, 
ao caput do ar";:. n e ao art. 82 da Consti
tuição Federal 

As Mesas da Cãmara dos Deputados e do Se· 
nado Federal. nos termos do § a• do art 60 da 
ConstituiÇão Federal. promulgam a seguonte Emen
da ao texto constotucoonat 

Art 1° o§ s• do art 14, o caput do art 28, o 
onc• , 11 do art 29, o caput do art n e o art. 82 da 
C< ;totuoção Federal passam a vogorar com a se
guome redaçào 

"Art 14..... .. ................... . 
§ s• O Presidente da Repúbloca. os 

Govemdores de Estado e do Dostnto Fede· 
ral, os Prefeitos e quem os houver sucedido 
ou substrtuodo no curso dos mandatos pode· 
rão ser reeleitos para um ún1co per1odo sub
seqüente.• 

"Art 28. A eleoção do Governador e do 
Voce·Govemador de Estado, para mandato 
de quatro anos, oealozar-se-á no pnmeoro do
mrngo de outubro. em pnmeoro turno, e no 
penultomo domongo de outubro, em segundo 
turno, se houver. do ano antenor ao do ter
mono do mandato de seus antecessores, e a 
posse ocorrera em pnmeoro de )&neoro do 
ano subsequente. observado, quanto ao 
mam. o dosposto no art 77 • 

"Art 29 ........................................ .. 
11 - eletção do Prefeoto e do Voce-Pre· 

leilo realozada no pnmeoro domongo de outu· 
bm do ano antenor ao termono do mandato 
dos que aevem suceder, aplocadas as regra& 
do art 77 no caso de Munocopoos com maos 
de duzentos moi eleitores. • 

"Art. n. A eleiÇão do Presidente e do 
Voce-Presodente da Republoca realozar-se-á, 
s~multaneamente, no pnmeoro domongo de 
outubro, em pnmeoro turno. e no úlbmo do· 
monge de outubro, em segundo turno. se 
houver, do ano antenor ao do tennono do 
mandato presodencoal vogente. • 

• Art 82. O mandato do Presodente da 
Republica é de quatro anos e terá onícoo em 
pnmeoro de Janeoro do ano seguonte ao da 
sua eleoçã.o • 

Art. 29 Esta Emenda Consntuc1onal entra em VI

gor na data de sua publocação 
Brasoloa, 4 de JUnho de 1997 
O SR. PRESIDENTE (Lucoo Alcântara) - O Ex

pedoente lodo vao a publicação 
O SR. PRESIDENTE (lucoo Alcântara) - Sobre 

a mesa, proJetas de leo que serão lodos pelo Sr. 1° 
Secretáno em exercocio, Senador Eduardo Suplocy 

São lodos os seguonte 

PROJETO DE LEI DO SENADO lP 95, DE 1998 

Concede isenção dos impostos fe
derais às peasoas maiores de setenta 
anos de Idade. 

O Congresso Nacoonal decreta 
Art 19 Focam osentas dos ompostos lederaos as 

pessoas fosocas resodentes no Pai~ a partor do mês 
em que completarem setenta anos de Idade 

Art 2" Esta Leo entrará em vogar no doa pnmeoro 
de taneoro do ano subseqüente ao da sua publica· 
ção 

Art a• Revogam-se as dosposoções em centrá· 
no. 

Justificação 

Esse pro]Bto repnasenta um ato de reconheco· 
manto da Nação para com os seus codadãos que de
docaram toda a vida ã construçaõ da nqueza. à for
mação de novas geraÇões e ao progresso da patroa 

Traduz, também. o reconhecomento de que a 
Nação so deve eYogor de seus folhas contnbuoção lo
nanceora compulsóna, enquanto eles estão em pie· 
nas e sabslatónas co~doções lisocas e mentaos para 
partocopar do esforço n,!lcoonal. Ultrapassado o tempo 
normal de VIda produtova do ser humano. decretado 
pela natureza, o maos tusto, lógoco e natural é pro
porcoonar-lhe condoções para merecido napouso e 
desfrute dos anos que lhes restam Aos rroaos JOVBns, 
em fase produtova. foque a tarefa de dar con+onuldade 
à construçaõ nacoonal e, também de proporcoonar Q 

descanso aos odosos. 
E necessaroo qlie o Paos desperte para a ne· 

cessodade de se preocupar com a exostêncoa e 
com o bem-estar do seu contongente de odosos 
Acostumamo-nos a dtzer e a ouv•r que somos um 
país de 1ovens Todas as pohtocas públocas têm 
soda sostematocamente envoesadas por esse p•,ma
do A ma1or1a absoluta dos 1nvestrmentns s~,:•a•s 
são dorecoonados para os tovens Isso não t em 
absoluto, oncorreto q onvestomento na 1uventudEo e 
onvestomento no futuro da Nação 
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Contudo, ISSO não deve s1gnrt1C&r o esqueci
mento dos não-Jovens Nio deve, por exclusão. Slg
nlflc;or a poJIIK:a do descene puro e Simples dos que 
não II1IIIB tenham condiÇõeS de produZir, ass1m 
como quem abra ao liXO uma maqu1na obsoleta e 
desgastada pelo uso. O Idoso não e sucata Deve 
ser tratado com dignidade e c:onsaderação 

A propoiÇão de Idosos na população está prat~ 
camente dobrando a cada geração Em menos de 
vmle ._ rapreaentarão cerca de VInte m1lhões de 
pee-s. ou dez por cento da população 

As politicas públicas preciSam começar a levar 
na deVIda conta a mversio da p1rãm1de etana que se 
está 'rocessando, graças às mudanças nos padrões 
de tnodade, de natalidade, de monalldade e de 
qu. Jade de VIda, que delerrnonam o alongamento 
da expectabVa de vida média sJmuhanearnente a 
menor reposição demográfiCa. 

Nas pnrn&lras décadas do rnolên10 que se apro
xima. essa sara, cenamente, a grande problemátiCa 
IICICial a ser enfnlntada pelo Estado brasderro Não 
se Ignora que o aparato aasiSieiiCial lera de ser redl
.-lado e ampliado para atender a esea nova 
rae ... ade. A própria socl8dade e o mercado a ela se 
nsadaptarão. 

Nasee co-. a renÚIICI8 fiscal proposta nes
te prqetO tem. desde JIÍ, a carac:tenstiCB clara de po
lfbca olic181, no sentido de que o acrásc1mo de renda 
propoR:IOnada aos ndadilos Idosos cenamente dimi
nUirá a demanda por 88SISiêncla SOCIBI A Klél8 e de 
que, diSPOndo de renda, o própno c1dadão proveJB 
sua manutençio, abngo, aSSISiênaa médiCB, etc. 

Eae acráscmo de renda é necessáno, uma 
vez que, na odade avançada, o cldadio fica delmm
vamenle ucluído do mercado de trabalho, lrnpossl· 
bllilado de exercer ativldades desbnadas à comple
mentação da renda. Por outro lado, suas despesas 
de saúde aumentam, porque, à medida que envelhe
ce, fica rnaJS suJ&IIO a patotog- do 11po degeiiBrall· 
vo e cr6niC8S, demandantes, por sua propna nature
za. de tratamentos Jongoe (às vezes, de caráter per
_) e caros. 

Sala das s-ões. 30 de abnl de 1!198.- Se
nador Od8clr s-r-. 

tA Comissão de Assuntos ECDIIÕmiCDS 
- c:lecldo """-tJva.} 

PRo.JETO DE LEI DO SENADO Mil&, DE 1998 o....- sobre o cencata..- de pa
na cbclpllnlna aplicHaa a aemdar público,.... sobre o abono de faltas. 

O Congresso NaciOnal decreta 

An t• São canceladas as penas de advenén
CIB, repressão e suspensão apiiCBdas a seMdor pu
blico CIVIl da Umão suas autarqu~as e fundações. se 
no decurso de c1nco anos de efetiVO exeR:ÍCIO o ser
VIdor não cometer nova 1nfração d1sc1phnar ou penal. 

An 2° São abonadas as fahas ao sei'YIÇO de 
lunciONlno publico c1v11 da União, suas autarqu1as e 
fundações. se no decurso de c1nco anos de eletn/0 
exerc1c1o não ocorrer nenhuma outra falta 

Paragrafo umco O d1sposto no caput deste ar
ligo não se apl1ca à h1potese de abandono de cargo. 

An 3• O cancelamento da puniÇÕes e o abono 
das laHas. ae que tratam os ans. 1° e 2" desta Le1, 
acarretarão a reVIsão de quaisquer atos deles decor
rentes. exceto para os eledos de promoção ou pro
greaao func1onal. 

An 4° Do d1sposto nesta Le1 decorrerão etedos 
f1nance1ros retroat1vos 

An s• Esta Le1 entra em v1gor na data de sua 
publicação 

An. s• Reomgam-se as diSPOSIÇÕ&S em ool'llrá· 
no 

Julltil'lcepo 

No passado a Umão era magnâmma oom seu 
funciOnalismo públiCO CIVIl, sem de1xar de ser JUsta. 
De tempos em tempos costumava cancelar todas as 
penalidades de advertência, rapreensio e suspen
são apliCadas aos seus seMdores. abonando-lhes 
também as faltas ao &eiVIÇO não fustllocadas. E o fa
ZIB ex oftlcio, benefiCiando a todos 1nd1Sbntamente. 
1: o que ocorreu por força dos Decretos n"s 24 761, 
da 14 de fUiho de 1934, 28.969, de 13 de dezembro 
de 1950, 29 641. de 6 de fUnho de 1951, e do DeCTe
to n• 40 000, de 17 de setembro de 1956, que regu
lamentou a Le1 n• 2 839. de 2 de agosto de 1956. 
Atualmente, a Le1 n• 6 879, de 9 de dezembro de 
1980. prevê apenas o cancelamento de puniÇÕeS, 
condiCIOnando-o a que o funciOnéno nio oorr~Bm 
nova 1nfração no decurso de dez ._ Stlenaa 
quanto ao abono de fahas ao sei'VIÇO 

O proJetO de le1 que ora apresentemos à apre
craçAo dos Ilustres pares propõe o abono da faltas e 
o cancelamento das pumções de advertênaa. re
preensão e suspensão, desde que o seMdor faça 
fUS, por ménto própno, a concessão do benallc1o. 

No caso do cancelamento das penalidades, a 
condiÇão é a de c:omponamento 1rrepreens~vel no 
decurso de c1nco anos, tempo sufiCIBnle e adequado 
para que o func10nano. antenonnente punido, se re
dima e, mantendo 1mnterrupto bom componamento, 
mereça ver apagado de seus reg1sbos o ato faHoso 
O tempo para a concessão de abono por !abas ao 



• 
ABRIL DE. 199~ ANAIS DO SENADO FEDERAL 

senvço e tambem de c1nco anos sem reancsdêncaas. 
tempo suhcoente. 1gualmente. para caractenzar a as
SidUidade do seMdor, o que o toma mei8Cedor do 
benefiCIO. 

Por mot1vos obv1os o proJeto não contempla as 
pun1ções graves de destrtuiÇão de função, demiSSão, 
cassação de aposentadona ou de d1sponlb1hdade, 
nem a de multa, que, com a ac:tvellênc~a. repreensão 
e suspensão, compõem o elenco das medidas pun.
tiVas apiiCBVBIS ao seMdor publiCO da Un1ão. 

A apliCação da pena tem, sab1damente, função 
reparatona e educabva. A pnme1ra dessas funções 
se contempla no propno momento da puniÇãO, na 
mee •a em que são restabelecidas a oldem e a diS
CII' .a que a mfração ofendeu Contranamente, o ca
rat. educatiVO da pumção revelar-se-a eficaz só 
com o decurso do te~J1)0. se e quando o 1nfrator, mu
dando o propno comportamento, não re1nc1d1r na fal
ta. Ter-se-a, então, completado o CIClo que va1 desde 
a prática do ato punível ate a reab1l1tação do 1nfrator, 
objebvo max1mo da punição, em viSta de seu carater 
educebvo. 

Além d1sso, é pnnc1p10 uniV8rsalmente acerto 
que a punição deve ser propoiCIOnal a 1nfração A 
apliCação da pena d1SC1pl1nar a func1onano nem sem· 
pre tem guardado a de&eJBda propoiCIOnafldade 
Frequentemente, uma suspensão, a1nda que branda, 
ou o regiStro de urna falta acarretam ao serv1dor elei
tos danosos que transcendem a gravidade da lnfra
ção ou da falta, PIBJUdiCBndo Irremediavelmente dl
rertos e vantagens, come o gozo de liCença espeaal. 
Assim, se ocorrer urna falta no nono ano de elebvo 
exeiCÍCIO, o servidor tara, a partir daí que trabalhar 
maiS dez anos sem qualquer falta para adqu1nr o dl
rerto a liCença espec~al. Tará, ao fnl&l, que trabalhar 
nada maiS nada menos que 19 anos para usufrUir o 
benefiCIO da liCença especial, tudo ISSO porque, ao 
longo de 5 035 dias, faltou um d1a ao seMÇO O 
exemplo é por bastante 1lustra1M> 

Ao pennmr o cancelamento das punições e o 
abono das faltas, nas COndiÇÕes que especifiCa. o 
prof8lo de le1 <e1oma a tradição de magnan1mldade 
das adminiStrações do passado, porem com nvuor 
equammldade e senso de IUsbça, poiS não concede 
o favor llld1SCnm1nadamente a todos senão àqueles 
que o merecem. 

O PIOJelo de lei esta de acordo com os pnnci
PIOS de constrtuc1onalldade. JUndiCidade e reglmenta
lldade e, no menta, a proposta nele contida e JUSta e 
salutar, na medida em que posslbllrta a adequação 
da pena a 1nfração e, sobretudo, porque recompensa 
o bom comportamento e assiduidade do seMdor pu· 

biiCO, com retlexos benehcos na quaiKiaáe dos servi
ços e apnrncramerrto do quadro de pessoal da admi
nistração publica federal 

Em face do exposto, esperamos contar com o 
apo1o dos nossos Ilustres Pares para a aprovação do 
proJetO de le1 

Sala das Sessões. 30 de abnl de 1998. - Se
nador Oclac1r Soares. 

LEGISLAÇÃO CffADA 

DECRETO N" 24.761, DE 14 DE JULHO DE 1934(•) 

Cancela as penas dleclpllnares Im
postas aos funcionários públicos civis. 

DECRETO N° 28.969, DE 13 DE 
DEZEMBRO DE 1950 

Dlap6e sobre cancelanwnllo de pe
nalidades aplicadaa a - .~ plibll
coa civla federais. 

DECRETO NO 29.641, DE 6 DE JUNHO DE 1951 

D6 nova I'Bdaçio 110 ART. 1• do De-
crwllo n" 28.969, da 13 de dia 111w'o de 
1150. 

DECRETO N" 40.000, DE 17 DE 
SETEMBRO DE 1956 

Dlapóe IIObre a aplicação de Lei n" 
2-11311, ele 2 da agoBIIo de 1856. 

LEI N" 2.839, DE 2 DE AGOSTO DE 1956 

Dlapõe aobi8 cancelamBnllo de pe
nalidades .,Ucadiill a - wldare8 clvlll e 
abono da lallall não P.,aiiiLslfr 

LEI N" 6 879, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1980 

Dispõe iiObre o canceiMaillo de pe
nas cllaciplina .... 

À Comissão de Conslrtutção. Juatiçs e 
Cidadania - dscrsão temunaiMI 

O SR. PRESIDENTE (LÚCIO Alc:AntaiB) - Os 
PIOJStOS lidos setão publiCados e reme11dos às Co
missões competentes. 
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. Sobre a mesa. requanmento que sera lodo pelo 
Sr ·, ' Secretáno em exercrcoo. Senador Eduardo Su-....... ....... , 

E lrdo o seyurnt<l' 

IA Mesa pata declsio) 

REQUERIMENTO ~ 273, DE 1991 

Senhor Presrdente, 
Requerro na lonna ragrmental, para esclarecr

mento da matana submetida a aprecração do Sena
do Federal atraves do Ofícoo S/30 de 1996, que s&Ja 
of~erado ao Excelentíssmo Senhor :.Arnrstro da Fa
>.anda soliCitando as seguintes rnlormações: 

1 Valor total, credores e condiÇÕeS de paga
,.,, to da drvrda do Estado de Rond6nra ate 30 de 
dez.,mbro de 1997, e até 30 de abnl de 1991, diiiCI1-
-mnado-se o que for passível de refinancramento JUn
to ao Governo Federal, ao amparo da Resolução n• 
70 de 1995, alterada pela Resolução n" 12 de 1997, 

2. Balanço geral do Banco do Estado de Ron
d6rna- BERON, levantado, conforme o art. 9" da lei 
n• 6.024 de 1974, compoação e valor de seu atrvo e 
passrvo em dezembro de 1994, dezembro de 1997 e 
20 de abnl de 1996, deslaçando-se os pnncrpars 
bens, drredos e créditoS, bem como os pnncrpars 
credores e respectivos valoras 

3. Cópia e fundamentação de prévia autonza
• ~o do Banco Central para a venda dos abVos do 
Beron. consoante drspõe o § 3", do art. 3", do o-e
lo-Ler n• 2.321, de 25 de leve1111ro de 1987, e cópra 
do ralatono a que se relate o art. 11 da Ler n" 6.024 
oe 1974, ou eventual proposta do Interventor, e deci
são do Banco Central, cou ... ne seu art 12, bem 
como avaliação das c:onaqilãncras de eventual lr
qüidação extraJudicial do Beron. 

4. Valores adoantados pelo Banco Central para 
o saneamento do Beron, rmedoatamenle após a de
cretação do Regome de Adrmnrstração TempcHána, 
consoante prevrsto no art. 9" do Deaato-l.a n" 2.321 
de 25 de fevererro de 1997, em lace ao art 9" do De
creto-Ler n• 2.321 de 25 de f&VIIf8rro de 1997, em 
lace da 1n&lCISiênc:oa de RICursos na Reserva Mone
tana, eximia por le1. 

5. Provrdêncoa adotada para supnr as ,_,esar
.lades de canca da JnsliiUIÇão, quando procedeiHe 
ao Regme de Adrnnustração FspeaaJ Ternponina, e 
postanormente. 

6. Termos do Programa de Ajuste Fiscal e Fr
rancetro dos Estados a que se ralare a Resolução 

n• 70 de 1995, em que é prevrsto a abertura de crê
doto para aqwsoção de llbvOS de 1nst11Ução hnancer
ra, com VIstaS a sua eXtinção ou pnvatozação. 

Justifica cão 

Impõem-se as rnformações solicitadas para 
avalração da regalrdade e menta do rehnancoamento 
a que se relere o Ofrcro S/30 de 1998 Salrentando
se que relatonos do Tnbunat de Contas do Estado 
sobre as contas de 1996 apontam rneXJSiêncra de 
controle sobre suas drvrdas pelo atuat governo, o 
que rmploca na possrbrlrdade de continuidade de drvr
das que podenam ser relrnancradas ao amparo da 
Resolução n• 70; e BJnda que há rndrciOS de não
cumpnmento do disposto na tegrslação perllnente ao 
Regome de Admrnrstração Especoal Temporana 
quanto ao saneamento da rnstrluoção, ensep~ndo-se 
o aumento do passrvo do Beron durante gestão do 
Banco Central. que estana sendo atnbuido à conta 
do Estado no relinancramento solrcllado. 

Sela das Sessões. 30 de abnl de 1991 - Se
nador Emandell Amorim PPB- RO. 

LEGISLAÇÃO CfTADA 

RESOLUÇÃO N1 ?0, DE 1995 

Autorizai os Estadaa a CCWib&liW ope
raçio da crédito p,.....lalaa no Programa 
ela Apoio à Aeaatrulul'a9i0 e ao Aju
Fiacal ela E-...... 

RESOLUÇÃO N°12, DE 1997 

An.ra • Raaoluçiio n" 70, ela 1995, 
do Sanado Fedanll , qua _.. oa Esta
doa a COIIb&l&tem apara;ihl de cnkllto 
pravl .... no Programa ela Apoio à "-" 
truta.-ção ao Ajuste FlaQI doa Ealadoa. 

LEI N"6.024 DE 13 DE MARÇO DE 1~4 

Dlap6a .abre a io""' ..,910 a a liqui
dação extrajudicial ela lnatiluiçiiaa llnan
ceirals, e d6 outr'a8 pravidlnc'we 

Art. 9" AD assumrr suas funções, o rnterventor: 
a) anecadará, medoanta tanno, lodos os IMOS 

da entidade e os documentos de mteresse da admr
niBiração, 

b) levantará o balanço geral e o lfNWIIáno de 
lodos os bvros, documentos. dinheiro e demaiS bens 
da enbdade, Blnda que em poder de ten:erros, a 
qualquer titulo. 

parágrafo unrco. O tanno de arrecadação, o 
balanço geral e o rnventano, deverão ser BSSinados 
lambem pelos admr111Stradores em exercíao no dia 
antenor ao da posse do rnterventor, os quars pode· 



• 
ABRIL DE 1998 ANAIS 00 SENADO FEDERAL 551 

rão. apresentar, em separado, as declarações e ob· 
servações que JUlgarem a bem dos seus onteresses. 

!lECRETO-LEI N° 2.321, DE 
25 DE FEVEREIRO DE 1987 

lnstHul, em clefea das fii'IIIIIÇU pú
blicas, rag1me de admlnistra9io eepacilll 
-.porárlll, naa Instituições ftna.-iraa 
prlvlldlla e públlcea não faclerala, e clli ou
tras pravldincias. 

Art. 3" A adm1nostração especial temporána 
serP dxecutada por um conselho dorator. nomeado 
pe Banco Central do Brasil, com plenos poderes 
de • •stão. constitUído de tantos membros quantos 
JUlgados neoassanos para a o;ondução dos negócios 
SOCIIlJS. 

§ 1• Ao conselho d11etor competora, com exclu
SIVIdade, a convocação da assembléta geral. 

§ 2" Os membros do conselho doretor poderão 
ser destotuldos a qualquer tempo pelo banco Central 
do Brasd. 

§ 31 Dependerão de prévia e expressa auton· 
zação do ~anco Central do Brasol os atos que, não 
CIIIBCienzados como de gestão old111ána, omploquem 
dospoSIÇio ou oneração do patnmOn10 da soaedade. 

. ..... ....... . ......................... .......... : .. . 
OFICIO N• S/30, DE 1998 

PRESI-9810921 

Brasnoa. 14 de abnl de 1998 

Senhor Presidenta, 
Tendo em VISia a soliCitação do Governo do 

Estado de Rondõnla e em cumpnmento ao disposto 
na Resolução n" 70, de 14-12·95, aherada pelaRe
soluçao n" 12, de 30-1-97, do Senado Federal. enca
minho a V. Ex" o Parecer DEDIPIDIARE-981348, de 
3-4-98, contando rnendestação do Banco Central a 
raspado do contrato de conlossão, assunção, consolo
daçAo e ral~nanc;oamento de diVIdas, celebrado com 
a Umão em 12-2-98. no Amboto do Programe de 
Apoie à Reatruturação e ao Ajuste Foscai dos Esta
dos, ao amparo dos atados nonnatovos, no valor to
tal de R$146.g5Q 101,90 (cento e quarenta e seos 
molhiies, novecentos e conqúenta moi, cento e um 
reaJS e noventa centavos) 

2 Cabe onlormar que a umão se compromete, 
aonda, a hnancoar. até o valor de R$502.487 683,00 
(quonhentos e dois molhões, quatrocentos e Oitenta e 
sete moi e seoscentos e Oitenta e três reaos), poSIÇio 

de 31-12-97 ~estonados a pnvatozação ou extonção 
do Banco do Estado de Rondõnoa S.A - BERON e 
da Rondõnoa Crédrto lmoboloáno S A - RONDON· 
POUP, ambos sob R e gome de Admonostração Espe
coal Temporana - RAET. conforme dosposto na Medo
da PIOVISOna n• 1.612·20, de 5-2-98 e no Protocolo 
de Acoldo formado entre as partes, CUJO processo Já 
too submetido a essa Casa atraves do oloc10 PRESI 
n• 0843, de 2-4-98. 

3. Ante as caractenstocas paculoares da opera
ção. na qual não havena liberação de novos recur
sos, mas apenas substrtuoção dos credonss ongonaos 
pelo Governo Federal, e tendo em vosta que os em
prestomos cumpnram as exogêncoas regulamentares 
à época das contratações, entendemos que a opera
ção podera ser realozada, sem onerar o hmrte esta
belecodo no art 3°, da Resolução n• 69, de 14-12-95, 
do Senado Federal. 

4 Não obstante ao conMo no parágrafo ante
nor, caso a operação tosse considerada para fins do 
calculo focado no relendo artogo, o hmote em questão 
sena extrapolado. 

5. Com relação ao dosposto na lei Comple
mentar n• 82/95, o Governo de RoncKmoa apresentou 
certidão do Tribunal de Contas onlonnando que as 
despesas do Estado com pessoal totalozaram 78"', 
das recertas correntes liquidas, não atendendo, por
tanto, ao estabelecido no art. 13, oncoso VIl, da Reso
lução n' 691!15 

6 Saloento ameia que, com relação e exogêncoa 
contida na Resolução n°117, de 21-11-97, do Sena
do Federal, conforme despacho publocado no Doáno 
de Justoça, o Supremo Tnbunal Federal delenu o pe
dido de medida cautelar, para suspender, com eiiCB
coe ex nunc, a execução e aplocabohdade do mencoo
nado normatovo 

7 Dessa forma, considerando o onteresse do 
Governo Federal e dado os ob)etovos preconozados 
no Protocolo de Acordo, este Banc;o Central mano
testa-se favoravelmente à conc;retozação do ralonan
coamento em questão 

Respertosamenta, Fnlnclsco Lopee, - Preso
denta em exeociciO. 

O SR. PRESIDENTE (lúciO Alcântara) - O re
quenmento lodo será despachado à M- para deco
são, nos termos do oncoso III do art 216 do Regomen
to Interno 

Soboe a mesa, Proposta de Emenda à Consto
tuoção que será lida pelo Sr Pnmeoro Secretano em 
exeococ10. Senador Eduardo Suphcy 

É Ioda a seguonte· 
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N." 22, DE 1998 

Aere:scema mc·11u ao an 9.3 da ConJDIUif/ID 
/federal para c:srabl!lec·er prmcíplo re/otTVO à 
rompo~u;ão Jo:. Trlbrmau Supenorei.. 

As Mesas da C .ànuu'a d05 Pe;:::.:rados e do Senado Fedenll, DO$ 

termos do § 3" do an 60 d:l Consutwçào Fetleml. promulgam a segumte Emenda 
ao texto constituciOnal. 

Art. I" O an °3 dn Ccr..st:nuçfo Federal passa a VIgorar acrescido 
do segumte InCISO. 

- •••••••••••• o •••••••• ••••••••••••••••••• 

XII · - o.~ T'l"lbZJIIaJ.S Superwre:. não poderão ser 
llltegrados pur ,;;cu de rlDu · ;erço\ Je magrurado.\ do mesmo 
sexo.·· 
Art. 2" As vag~:;; de ma::lSlrac!o:. do:. Tubunw:. Superiores qlie 

ocorrerem apos a promulgação dest::l Emenda serão preenchuias com observância 
do dasposto no art. 93, Xil, da Ccns::t-.::ção Federal 

Art. 3" Esta Ememb entra vtgcr n::1 d::lta de sua publicação. 

Uma sociedade mcee:-r..~ =•e:n cerno .:aracterist1ca fimdau-egw 1 
rgualdade de opomnudade par-o~ tocos 

No BrasLI de hoJe. a mulker ·:e1n :::npli::ndo. cada vez mais, seu 
espaço de pamczpação na V.da pcl!t!c:l e ::dnumstmnva nacronal 

TodaVIa. os Tnbum:.:s Sl..1~eriores <.~mda e wn reduto quase que 
exclusivamente mascubno. enr o.Jl!e pe:e e'::rstlr, ::rualmente. tun raZQável oiunenJ 

de JunStas e magr.sm:.d:ls do sex:c femmano c!ctado de alto nzvel mtelectual e de 
elevada qualidade mCH:.l 

Por outro lo~ao. a leg~slacào :o •~osso ?::ts começa a estabelecer 
proporções rm .. "'Um::s de p::lnu:lpantes elo mesn:o sexo r::l d1spura de cargos. É o 
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caso da L.:tn" 9:0. de .:li t)_ ~::1-etr:!:'~o d~ 1Cl('- ···:; ·•-'l'·:t..:~e: 11ur.na!> para 
Q5 ele:~·õe·, --~ J qual f•xa em v une: e ~1r.co per centc. "a ::- .:-:. .: .. ~ ..:!::ç.5e~ do :u-,.:: 
2000. em tnnta per ce::.tc. . .; r::rcerru!!i mimmc .:e ~::::c:d:nos -Je um mesmo sexo. 

A nosso ver. est:J. r-:·::::::::: .:: ~:-:-:::::::1.1a J C .. msmmç:io \ m ao encontro 
dos objenvos fi.md:::;--e:m::s c::: ~j;:ubltca ~e:ier.:;!:·: ,!o Pr:.s:L estabelecidos no 
an 3°, IV a da C:.ri:: :=:chr::..: ·~= l9SE com ,_,,..;:..:":~ ;"""(,,',lf). w ,. '.' bent de rodos. 
\t!n1 precUIILt.:I!O\ L:c! ~;·t:;.! . ."", r~?Cél ~~A('. cor .. ':.·:!lL' L LIZILit''iller outra~ formas 

de d1scrmunauio .. _ e t:Jml·em .::: pnr.cí~.to .:.1 1~u::.:!:::de pr::\ ISto em seu art. 5°, 
~-ap!ll: .. liii .. ÚI.\ \JO !'.,'7. •..:: \ r_., (l(f~t> ll I"' :JI!/11 r':· .... "L.:. ' .:~ <fl~ilhf li<!/" nalure:a. . . .. 

.. 

Teme~ c·::-re::::: c'~:: .: a;;oih:::: c!est::: J:'C'::csta :~<Jr parte dos demws 

- . .... (., ._ .., .. ., I 

;.:i ·-:- . 

I . - -
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ANAIS DO SENADO FEDERAL 

LEGiSLAÇÃO c:TADA 

CONSTITUIÇÃO DA RE.=iJEUCA 
FEDERATIVA DO BRASiL 

·--······-··-······························-·-······-················· 

An. J 9 Consuruem obJeuvos fundamentais da Republica Feder:m"a do Brasil: 

I - constrUir uma sociedade hvre. JUSta e sohdana. 

II - garantir o desenvolvimento nac1onal. 

III - erradicar a pobreza e a margmahzação e reauz1r as desigualdades 
soc1a1s e reg1ona1s: 

IV- prom.,ver o bem de todos. sem preconceitos de or1gem. raça. sexo. 
cor. 1dade e qua1squer oul:raS fonnas de discrimmação 

................................................................................ 

o\M. SR Todos são 1gua.s perante a le1. sem distmção de qualquer natun:za. 
2arantmdo-se aos braslieii'Os e aos estranl!eii'OS residentes no PaiS a mv1olab1· 
Gdade do direito a v1da. à liberdade. à 1guãldade. a segur:mça e a propnedade. 
nos 1ennos segumtes: 

............................................................................... 

An. 93. Le1 complementar. de imcJat1va do Supremo Tribunal Federal. dispora 
soore o EstaNto da Magistratura. observados os segumtes prmc1p1os: 

.............................................................................. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(A Com1ssào de Constltulção, Jusnça e Cldadama.) 
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O SR. PRESIDENTl: (lucoo Alcântara) - A 
Proposta de Emenda à ConslliUIÇão que acaba de 
ser Ioda está suJIIIIa a diSpOSIÇÕeS especifocas e 
consta dos arts. 354 e segu1ntes do Regunento lnter· 
no. 

A maténa será publiCada e despachada à Co· 
n.sio de Consbtulçao, Julbça e Cidadania. 

Sobra a mesa, oficio que sará hdo pelo Sr Pn· 
llllllfO Secretário em exercicoo, Senador Eduardo Su· 
pllcy. 

É lido o sagulnle 

OF 20/98 LPSDB 

BIBSII18, 29 de abnl de 1998 

Senhor PresiCiante, 
DiriJCHT18 a Voasa Excelência para. nos temoos 

18g1manlaiS, 111oi1C81" o Senador Pedro PIVa em subs· 
tituição ao Senador José Serra, nas ComiSSÕeS Par
manamas, confonne espacdicação abanco: 

- Com·ssão de Ass&nos Econ6mlcos - CAE -
Tn\JLAR 

- eov· in da SeroiÇCIII da Infra-Estrutura -
a-TlTULAR 

- Con r de Conltltuiçlo, Justiça a C!deda-

--CCJ- Suplanta 
- Con ' 'a de Edi""419Çio- CE- SUPLENTE 
Na IJIICIIIIIndede, - prua atoa de alevada 

Mtlma e dllllnlll QII•H IIIÇAD. - Senador Sergio 
?' hda -UdardoPSDB. 

O 8R. PIIE8IDmi'M (LQcio Alclntara) - Selão 
,_-•t • içll5ee ••• •·. 

O 8R. PFESIDBITE (LQcio Alc:lntara) - A 
P-Hinr:lll _,.,_ ao Pllln6llo que a Mesa do 
S...., •ouou. em ......, "S'e:ta no d• 29 do 
CiiiM ........ OS ~ n"8 168, 170, 173, 
1711.. 1811, 183, 1811, 1118, 200, 221, 222, 230 a 232, 
234, 2311, 2311, 248, 253, 254, 281 e 284, de 1998, 
de llllllllla .. Sra. Sei-.. José Boanco. Carloll 
Plllndnlo, EduMID Suplicy, Joio Rocha, Gullhenne 
PIIIIMn, E'nll #' • Rocha, EIIWidas Amonm. JOS6 
fõct=w DulrB. &paridilo Amin, LÚCIO Alcãntara, 
~ T-., Ronao Jld, Qn, rto Miranda, e da 
&- Jlinla ......., IOiicllando inlonnações a Mnstroa 
da EMIR 

Conullca, 111111111, que IIIJRMIU, na mesma reu
niio, os ~ n"8 2111, 227, 228, 260 e 
262, da 1-de ...,. a s.nadorae Gilberto MI
IWIIIa, Elpei .... Amn e Rámau Tuma, sohcllando 
idam 1 ; ~- ao Mil-., de Est.do com VIstes a es
~ 11 'lrilla COI-lias a PIOjtiiOS de Reso
luçlo 11"11 84 8 35, d · 1998, a a do PIO!P"' de Decre• 
k ~n"131,ea1997. 

De acorao com o dosposto no art 216. oncoso 
IV, do Regomento Interno do Senado Federal. foca. 
em consequénaa. onterrompoda a tramitaÇão dos 
projBios em referêncoa. 

O SR. PRESIDENTE (Lucoo Alcãntara) - A 
P-odênc• recebeu Ofocoo n• 1 014/98, de 29 do 
corrante. do Banco Central do Brasol, encaminhando. 
nos termos do § 3" do art 2" da Resolução n• 1, de 
1998. documentação relatova a rolagem da divida 
moboloána da PrefeitUra da Cidade do Roo de Janeoro. 

O expediente. anexado ao processado do Pro-
18111 de Resolução n• 179. de 1997, vao à Comissão 
de Assuntos Econõmocos 

O SR. PRESIDENTE (LÚCIO Alcântara) - Pas
MIIIOS à liSte de oradoras onscntos 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 
Suplocy S Ex" dospõe de vonte nunutos para o seu 
pronuncl8mento 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT-SP. 
Pronuncoa o seguonte doscurso Sem nMsão do ora
dor.) - Sr Presidente. Srs Senadores, hoje faço um 
pronuncoamenlo em homenagem ao indoo, uma vez 
que dia 19 de abnl úlllmo. Doa do Índro, too um do
mongo 

Quando os conquostedores europeus desem
barcaram em terras amencanas e estabeleceram os 
pequenos conte1os com as populações e111stentes, 
logo se perguntaram se aquela gente tão estranha 
possuía ou não alma Foo precoso esperar maos de 40 
aroos para que o Papa Paulo III. em 1537, declaras
sa, numa Bula. que os ondoos eram se- humanos 
como os brancos. bnham alma e eram lambem de
scendentes de Adão e Eva Dai pera 1-. apesar 
de lenHn sido reconhecidos pela Sente lg18J8 Calólo
ca coma "filhos de Deus", os ondoos COIII8ÇIIram a 
ser caçados e abatidos 1mplacavelruenta pelos mos
quetes, pelas lêmlnas das espadas. pelas doenças 
lniZidas pelos descobndores, pela acufturação força
da e pelo avanço feroz do coloniZador em suas ter
ras. Assom. empunhando arcos e flechas contra ar
mas de logo, os povos rndlgenas foram covarde
mente assassonados no m;uor genocldoo da humani
dada Em pouco maiS de 500 ance, das pradanas da 
Aménca do Norte ao extremo sul do contmente, a 
hlslóna amencana foo escrite com o sangue de mo
lh6es e mdhões de autoclo,_ 

No Brasil, passados quase SOO anos da chega
da das Caravelas de Pedro Alvares Cabral. não sa
bemos precosar exatemenre quantos são os sobRM
ventes do massacre amencaroo Infelizmente. o co
nh8C1mento de nossa doversodade socoocuftural res
tnnge-se aos amboentes unoversdános e aos corculos 
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acadêmiCOS especializados, dediCados ao estudo 
das socoedades ondogenas 

O repúdoo de uma cuRura sobre a outra, a dos
cnmonação dos costumes ou a não-aceitação de 
uma raça, pnncopelmente quando uma delas se sente 
supenor, é uma abtude enrmzada nos seres humanos 
Em relação aos fndios, esse etnoc:entnsmo era patente 
por palie dos ccnquostadores que os dehma como m
dolentes, pnmdovos, selvagens e bárbaros 

Calcula-se que a população ondígena exiSiente 
hoje no Brasof não uRrapassa os 100 moi ondovíduos 
Eles compreendem cerca de 143 grupos tnbals 
Maos da metade está focalizada na Amazõnoa e no 
Maranhão, que abngam 94 grupos No Centro-Oes
te, encontramos 34 grupos. 

Desses 143 grupos, 33 aonde vovem ISOlados, 
ou 58)8, mantêm apenas contalos esporádiCOS com 
o homem branco e. mesmo assom, já são vftomas 
das chamadas molêstoas da "civilização". 

Como já dossemos antenormente, da mesma 
maneora com aconteceu na Arnénca do Norte, a con
quiSta do BraSil, desde os pnme~ros momentos atá 
os doas de hoje, foo realizada a ferro e a fogo O 
avanço para abnr o temtóno e tomar posse da hm
terlãndoa habitada pelos aborígenes aconteceu de 
maneora feroz e cruel, sob a égide da voolãncla, da 
ompunodade, da proteção da rnetoópole e da Igreja 
Assoon, com uma espada ou um mosquete e um do
cumento real de posse no bolso, o conquiStador 
branco promoveu uma verdadetra camdocona no tem
tório brasoleoro. 

Para tennos urna odéta do tamanho do genoco
doo e da luta desogual que too travada em nosso solo 
e que conhnua atá hOJe entre brancos e índoos, basta 
aVIIIBomos um pouco a nossa memóna, regradlomos 
no tempo e reconlannos todos os passos que foram 
dados até - momento para a construção da so
aedade brasileira 

Sem dúvida nenhuma, a pnme~ra preocupação 
deiYe ser a de saber como era o mapa do Bras~ nos 
pnmeoros momentos do deseobnmento. Alguns estu
diOSOS adnutem que, por vob dos pnmeoros anos de 
1500, a nação lndfgena brasoleora era representada 
por cerca de 6 molhões de pessoas, enquantO Portu
gal hnha apenas 1,5 molhão de habitantes. 

Nos pnmeoms 100 anos de nossa tonnação, 
ITIIIIS prec:osamente no século XVI, os ondoos. habitan
tes do ldoral leste de sudeste, membros da nação 
Tupo, toram passados nas aomas. Os que conseguo
ram escapar hveoam de entregar suas tanas. mone
ram Vlltrnados pelas doenças ou voraoam escravos 
nas mãos dos senhores da guerra J: JUstamente 

nessa epoca que acontece a varreduoa e a limpeza do 
litoral braSoleoro onde pouco depoiS suogonam os pn
meoros núcleos habllaciOnaJs. Em pnmeuo lugar, as ca
potanoas. em seguida, os povoados e os vofaletos; maos 
adoanle, as VIlas. depoos, as cidades e, por fim. roos 
doas aluaiS, as grandes metropoles ldooãneas. 

H01e, apenr.s alguns reonanac:entes da outrora 
orgulhosa nação Pologuara, tronco do grupo Tupo roo 
litoral da Paoaiba, abandonados à - própna sorte, 
analfabetos. doentes, proslotuodos, perambulando e 
esmolando nas teores do mtenor, SBMndo como mo
tovo de graça e poada para os tunstas nacoonaos e es
trangeoros áVIdos por uma totograloa exóhca, são os 
únocos sobrevoventes, as únocas testemunhas que 
sobraram para contar a hostona dessa tragédia ame
ncana que eles sabem que exostou um doa e que Vllt
mou em massa os seus antepassados. 

No seculo seguonta, o XVII. too a vez das naçõ
es que habdavam o Maranhão e o Pará. Os conquos
tadores hnham ordens para expandor a lavoura, ga
rantor o desempenho da ondústna da cana-de-açúcar 
em plena efervesc:êncoa e conquostar novos pastos 
para o gado. Assom, em roome do "progresso deSIIJII· 
do", o Governo português, maos uma vez, colocou 
suas tropas em ação de combate elelovo, que alongou 
lambem o resto do Nordeste e a região do roo São 
Foancosco. 

No seculo XVIII. um novo onteresse estava em 
Jogo e o ouro passou a ser a grande obsessão de 
metrópole portuguesa, comprometida ata o •pesco
ço• com as doVIdas que precosavam ser saldadas 
com a Inglaterra. Para osto, em precoso matar maos 
índiOS e desta vez loberar as Moroas Geraos, Goiás e 
Mato Grosso. foo assom que os Kayapo c:omeçaram 
a desaparecer em Goiás e no Triângulo Moneoro e os 
Timbloas pagaram ~caro no Maranhão 

Os goandes massacres continUaram no século 
XIX com o avanço acelerado das pastagens roo cen
tro do BraSil e com a ptBSBnÇB do gado. Os xavan
tes são caçados e maos uma vez os Kayapo. 

O povo ondígena Varoornamo, o maJOr das Amé:
ncas que aonde mantém prabcamente ,_as trad
ções aJituraos de seus ar "SJ s dos, VIV8 na AmazCna. 
na lronteom do BraSil com a Venezuela. runa áJ8a de 
ftolestas llllpl:aiS. lagos e monlanhas que é uma das 
maooras reservas ecológr.as do mundo. No aàiiiD, a 
part.- dos aroos 70, essas tradções - sob a 
ameaça de desaparecer, por torça da expansão ma
coça da lronteora econ6moc:a da nuneoação. 

Com a desenfreada comda ao ouro e e outros 
monénos do subsolo amazõnoco, os Vanornam - um 
dos rnaos numerosos povos ondígenas brasoleoros -lo-
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caram encurTBiados e ameaçados de genoc1d10. D1a 
após d1a v11am-se VIOlentados na sua cultura mile
nar, submebdos à mamPIIIação pelo Estado e coop
tados pelos 1nvasores. v1t1mas do avanço 1ncontldo 
da uma mquest1onável 'CIVI~zação' e de um duvido
so 'desenvolvimento ecoullmiCO'. S111Õmmos de mor
te, da extarrnímo de um povo 

A dehrmlação oficial de seu terntono, em 1992, 
representou para as novas gerações Yanomam1 um 
novo alento na defesa e preservação de sua heran
ça hiStónca e ecológiCa Cabe agora a SOCHiclade 
bras1le1ra aJuda-los a responcter ao duplo desaho de 
reconstruir sua sustentablhdada socooecologiCB e 
cultural apos o contato preclatono das decadas de 70 
a 90. adaptando-se à conjUntura em que suas vidas 
se vêem msendas mas rasguan:tando sua capacida
de de transmttlr suas tradições enquanto pesam os 
I'ICIVOB partmetros de sua reaiKiada soc1al. 

No século XX, e até agora es vésperas ela co
memoração elos nossos 500 anos de descobnmento, 
o genocídoo conbnua e encontra a proteção da lmpu
ntdada Tenho certeza de que é realmente chocame 
para os van:tade1ros cidadãos deste País, Sr. Pres>
dame LÚCIO Ak:Antara. saberem que. no século das 
grandes tecnologias. ao mesmo tempo em que um 
foguste é lançado ao npeço, em que um m1nusculo 
chlp da um computador e capaz de armazenar rru
lhCies da Informações, em que um satélite varre o es
paço à procura da novas VIdas a da novas realidades a 
um labat realiza com parlação as 1arefas de muitOS 
oparános ao mesmo tampo, um pobre 1ndoo, da ma.
dnlgada. numa parada de õnmus, em plana capdal do 
BraSil, tenha sido qlllllmado VIVO por um bando da to
_,. da ctaase média afta da nossa socllldade. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs Senadores, mlal12-
mente é este o saldo de nossa evolução hiStónca, 
pautada pelo crime, pela destruição e pelo saque. 
Deesa man111ra, não hé motiVOS para comernoraçlles 
~e 'dia do lndiO'. Deva ser, sm, um dJa da lnste
za. da luto e de perguntes sénas sobre os dest1nos 
da raça humana. É maiS uma oportunidade que tere
mos para fazer uma reflexão sobre o tamanho da 
maldade, da peiVIIrsldade e ela monstruosidade que 
8lrlcla -m em munas cabeças 

Terrn1no esta pronuncl8mento pedindo JUstiça 
para quase 6 mllh6es da índoos que foram extel'llll
nados pelos conqUistadoras brancos ao longo de 
toda a nossa h1stóna. Além d1sso, nunca podemos 
esquecer que o saldo desse genocldoo envergonha 
os habdantes do mundo cMhzado. 

O fnd1o Galdlno merece ho1e a nossa homena
gem póstuma 

Era c .Jue eu tmha a d1zer 

Mutto ccngado 

O SR. PRESIDENTE (Lucoo Alcântara) - Os 
Srs Sanadores Espend1ão Am1n, Banedlle da S1tva, 
Oda<:1r Soares, Mauro M~rancta, Teot6n10 VIlela Filho 
e Ernandes Amonrn env~aram dlscuJSOS a Mesa para 
serem publiCados na forma do diSPOSI<> no art 203 
do Reg1mento lntemo 

S Ex's serão atendidos 

O SR. ESPERIDIÃO AIIIN (PPB-SC) - Sr. 
P~esKiente Sr'& e Srs Senadores. as unwars1dades 
federaiS bras1te1ras estão pedindo SOCOITO Para o 
mov1mento dos docentes. as umvers1dadas federa1s 
estão mesmo é agon1zando. O alerte esta VIndO na 
forme de uma greve cada vez 111818 ampla. que está 
contendo com a adesão de professores, estudantes 
e servKiores tecniCo-admlmstratiYOS 

Sabemos. Srs Senacto~es, quanto uma grava 
nas un1vers1dades e preJUdiCial para e lo~ aca
dêmiCa e prohssiOnBI da nossa JUventude E lamen
tável que ocorram paraiiSBÇlles em qualquer ãmbllo 
de ans1no. dada a 1mportànc1B que se atnlu1 à edu
cação no contexto das rap1das transformações por 
que passe o mundo naste f1nal de m11ãn10. 

Mas entendamos lambem que a grave poda vw 
a ser um Instrumento efiCaz para ser fazer OUVIr a 
voz de uma 1nstrtu1Ção que reclama da sucatearnen
to hé tanto tempo Instrumento a que se deve epefar 
em úft1mo caso. polqUe dolomso e dasgasla.'lle. Recla
ma o SindiCato NaciOnal dos DocE.ntes das lnsbluiÇiies 
de Ensino Supenor - ANDES que o Governo vem 
mantendo uma postum de OUVIdoS sun:los diante das 
denuncias da comurudeda ui"IIWISIIána. que.....
menta têm destacado o desmonte a que vem sendo 
submetida a unM!rsldada públiCa brasden 

Em .:arta InformatiVa anYIBda aos membros do 
Congresso Nac1onal, com data de 23 da maiÇO últi
mo, assm1 se expressa o Slrldlcalo doa Docentes: • A 
redução na contratação do q~adro funaonal a o des
mome da carre1ra do magiSténo, pela pracanzaçlp 
das relações da trabalho e a não abertura da concur
sos, são exemplos concretos do trato que vem _,_ 
do diSJl&nsado às ui'IIV8rsldadas' 

A esse quadro, soma-se o anocho salanal Im
posto a toda a categona dos sei"VIdores públiCOS, 
que va1 complatendo 3 anos e 4 ..-. O avilta
mento dos salanos no ens1no supenor chegou a tal 
ponto que as vagas abertas por p1olassores que 
abandonam a carre1ra e por outros que se aposen
tem fiCam sem serem preenchidas. por absoluta falta 
de candidatos Em algumas umversldades ledei'BIS, 
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cursos fa toram ex!lntos e mudas diSCiplinas deixa
ram de ser oterec1das por taHa de professores 

Cualla InClusiVe uma anedota pela lntemet, 
que me pei'ITII!o reproduzir no momento, como Ilus
tração para o quadro desesperador dos salénos dos 
docentes Consta que um amiQO acercou-se de um 
ano funaonáno do Governo e lhe fez a 1ntelpelação: 
•Quero um emprego pa18 meu filho, mas que ele te
nha de 118balhar murto e ganhe apenas do1s mil reaiS 
por mês • O funaonáno, sem peslanel&', lhe .aspon
deu. "Aí fica ddlcll, porque ele va1 ter que lazer gra
duação, mestl&do e doutol&do!" 

Humonsmo à parte, Sr Presidente, a verdade 
é que é Impossível manter os quadros da uniVersida
de se não torem oferecidas aos docentes condiÇõeS 
adequadas de tlabalho e d1gn1dade salanal. PartiCu
larmente num momento em que há grande ofensiva 
das 1nsldulções partiCUlares de en&lno em oferecer sa
lénos altamente ~nsadores para atra1r prolesso-
188 doulo!es e lllulares das un11181S1dades púbi"ICBS, e, 
dessa manaiS, qualificar seus programas de JIÓSill8· 
duação pera obter velbas púbiiCIIS na area de tomen-
10 à pesquiSa. Há quem VBJB no procedimento de su
catear as universidades púbiiCIIS uma táiiCa para a 
pnva!IZação e para o ens100 supenor pago. 

A gota dégua que levou a comunidade unwer
SIIána a apelar para a greve fo1 o anúnc1o do Progra
ma de lncentMI à Docênc~a - PIO, com o qual o go
verno acenou com um re~~~uste para os professores 
que aluassem na graduação. Avaliado por docentes 
e rertores como INldequado, eqwvocado e mcapaz 
de responder à demanda salanal da categona, o 
Programa 101 rej81!ado rn&JOntanamente. com o res
paldo dos órgãos coleglados e Conselhos Supe-
1'10R!S das ui'!Mirsldades. 

Em greve deliCie o úlbmo dia 31 de março por 
tempo 1ndetenmnado, o ITIOVImento uruversrtáno 
quer o 11118diato atendimento deSses quatro pontos: 
1) n111Jusle sáfana1 emergenc1al de 48.65%, 2) com
promiSSO de não redução dos quadros func1on81s, 3) 
ampiiiiÇão das vagas e abertum de concursos, 4) re
tirada da medida piOVISÓna que cnou o PIO. 

No reconheCido quadro de debilidade de nossa 
umversdade pública, é forçoso admitir que esses 
pontos pletteados pelo ..-.mento têm procedência 
e dewm ser atendidos com urgência, como medida 
de salvaçio de um doente lá transfendo pa18 a un. 

A falência das un1vei'Sidades fedeiBis pubiiCIIS 
nio provoca apenas a detenoraçio da qualidade do 
ens1no supenor. Seu dano é maiS amplo e maiS de
leléno desmonta o siStema de pesquisa e de avan
ço do conhecmento no Bras11, sem o qual o Pais fiCa 

~rremed1avelmente para tras. na total dependência 
ClentíiiCB e tecnologiCB dos pa1ses centraiS, CUJOS dl
ngentes llveram o descortino e lucidez de fortalecer, 
no devido tempo, suas un1vers1dades e seus lnsblu
tos de ens1no supenor e de pesqUisa. 

Esta Casa. que tem tantos represenlanles 
onundos da docêuaa em umvers~dades, não pode 
permanecer passiVa dlllnte do gnto de socorro que 
nos enviBm desesperadamente as un~vei"Sidades fe
denus. Não tosse por ISSO, devenamos nos mobilizar 
pelas gerações de JOV8n& que aguardam lonnaçio 
no ens1no supenor públiCO, pela preservação dos 
vínculos IndiSSOCiáveiS entre ens1no, pesquiSB e ex
tensão, pela conhnuldade no avanço do conheci
mento aentilico e tecnológico, enhm, pela soberana 
de um País que não pode se submeter a recomen
dações dUVIdosas de lnsb!Uiç6es lnternaciOnBIS, 
como o Banco MundiBI, tendentes a subtrair do Esta
do a responsabilidade pela manutenção do enamo 
un~versdário. 

Era o que eu bnha a d1zer. 
Murto obngado. 
A SRA.. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT-RJ) 

-Sr. P18Sidente, Sr"s. e Srs. Senadoras, comemora
mos, hoje, 30 de abnl, o D1a N&ciOriBI da Mlllher, 
I'II8IS urna oportunidade para chamar a atenção de 
autondades e op1nliia públiCa sobre as COIIIIIções 
das mulheres e sua sitUação na socNidade. Registra
mos, tarmém nesta data, o banscurso do 111" BniVer
sáno do lnsbluto da Mulher Negra - Geleclés, poiS 
nada maiS oportuno do que, no dia de hofe, -ren
cl8r a memóna das mulheres braSileiras celebrando 
a cnaçiio de uma organiZação nio governamental 
de defesa dos d1,_ das mulheres da ni8IS aHa lln
pol'lllncla para o ..-.mento popular brasileiro. 

O Geleclés 101 cnado em 30 de abril de 1988 e 
essa denominação - "Geledés" - Sl!lntfiC8 uma for
ma de SOCI8dade secreta fenwwla de caráter Nligloeo, 
8XISienle nas soaedat'es tradlciori&IS alrfcanas, que 
expre em o poder lemnno sobN a lerliliclade da ler-
18, a procnar,;iio e o bem estar da comurudade. O cuf19 
Geledás v1sa apBZ~gUBr e revel8nclar as mies an
cesbaiS para assegurar o equilibno do mundo. 

lnsp~rado nesta trac:IIÇio e na perspecbva de 
atuahzá-la à luz das necessidades contempcrinaas 
das mulleres negras, concebeu-se uma organzação 
polftiCa de mulheres negras - o Galaclés - que tem por 
maio lnSbtuclonPI o combala ao raasmo, ao SIIXISIT10 

e a vatonzação e promoção das mulheres negras am 
partiCUlar e da comumdade negra no geral. 

Enfrenta, de frente o problema da margmaiiZB
çio dos JOV8ns negros com programas eficazes de 
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lonalac~~~~emo da auto-estma. de formação polítiCa e 
prohssiCXIBI e com pro)tllos cullura1s de reconhecidO 
sucesso, como e o ceso do PfOJ&IO Rappers!Progra
ma de Capecllação e ProfissiOnalização Combale o 
raCISmo e a d1SCnm1nação racaal atendendo pessoas 
vítmas dessas prábcas SOCIBIS, &ClOnando Jundoca
menle ernprasas e veículos de comunocação !!agra
dos em atos de preconceito e d1scrimnação rac1al. 

Combate o abuso de poder, condenando poii
CIIIIS militaras por honucídiO, médicos por aios de ne
gii(IAnca. atendemos às lamiiiBS de presos mortos 
no massacra do Carand•ru. promovendo a •ndemza
ção de VItimas de raciSmO e VJOiêncl8 sexual. 

Na áraa da saúde. o Geledés luta pelos dtrallos 
das vl1irnas de doenças como a AIOS e promove a 
formulação de polfllcas públicas especllocas para o 
atendmento de doenças genélocas ou de fT181or Inci
dência na população negra. 

O seu Núcleo de Educação e Formação Politi
ca da enbdade vem desenvolvendo as segUintes at•
VIdades. 

Slstemat1zar lodo conhec1memo e ex
penênc~a produzidos pelo Geledés em seus 
1 O anos de IIXISiêncla, colocando-os à diS
posoção do movmerllo SOCial. ati8Vés de 
cursos e outras aiMdades de formação, 

Subsldl8r proleasores(as) para a diS
cussão e o trabal1o com relações I'BCI8IS e 
de gênero na lllllllluiÇiio escolar. tendo como 
axo a diSCUssão do 18C18mo e a escola en
quarllo espaço SÓCIO-CUJiural, Onde OS SUJBI· 
tos envolvidos no processo educatiVO fazem 
dialogar as suas Identidades; 

ProblematiZBJ' OS ntuaiS pedagógiCOS, 
ccnteúdos de IMos dldállcoS e posturas pe
dagógocas que reproduzem o raciSmo e a 
dl8ct •••nação RICIIII, bem como contribuir 
para a reprodução de papeiS soc•almeme 
construídos para mulheres e homens e as 
vánasetmes; 

Contribuir para a construção de novos 
SUJ8110s políticos na escola, através do fo
mento das diSCUSSões e necessidades le
vantadas pelos estudames, espeCialmeme 
negro, politizando-as e tentando propor en
camlllha,_loS e soluçCies para que a esco
la compraenda a diVBrsldade etmco-cultural 
am seu rnaenor; 

Eslabele- paroenas com o mcMmerllo 
aoaaJ. no Mnlldo de lomar lideranças cape7fl!! 
de lazer os 111C0118S I'BCI8IS e de gênero em 
todas as suas discussões e atMdades. 

Contnbwr para a produção do conheci
mento na area da educação a parbr da ro
serção das categonas raça e gênero, quer 
atreves da s•stemat1zação e análl88 cr1bca 
da produção Ja eXIStente. quer através da 
pesqwsa •novadora. 

Convergir toda a ação e &Cúmulo das 
diferentes aiMdades do Nucleo de Educa
ção e Formação PolítiCa, para subsldiBr na 
essessona e adm1mstrações de todos os ni
V818 de formulação de polítocas públiCas que 
tennam como a1xo de 1mervenção as neces
SidadeS educac10na1s de alunos(as) negros 

Desencadeando a estratégia de dar VISibilidade 
ao problema racllll em nosso pais, S811S1blllzando go
vernos e socllldade para a dlscussio da exclusio 
das populações pob18S e d1scnm1nadas no mundo. o 
Geledés tomou-se ralarêi'ICia para outras ONGs do 
Brasd e da Amenca Labna 

Nesses 1 O anos de exiSiêiiCI8 mpulsiOnou o 
debele polillco sobre a necesSidade de adoção de 
polílocas publicas para a realização do principiO de 
'9UBidade de oportunidades para todos e levantou o 
debele sobre a problerné.tiCB da mulher negra corno 
um aspecto fundamental da temábca de gênero em 
nossa sociBdade. 

O Geledés comemora seu arwerséoo de 1 O 
anos com uma _,a de debates e eventos cultu
I'BIS na c1dada de São Paulo no período de 27 de 
abril e 03 de ma10 piÓXImo É um momento de Júbdo 
e de avaliação da lraJIIIÓna percomda nesta década. 
Um CIClo foi compndo e nele grandes taralas foram e 
conbnuam a ser realizadas. contnbulndo pans o 
avenço da diSCussão rac~el e de gênero na soclllda
de bnsslle11a 

Por essas razões comemoramos, nesse 30 de 
abnl, 1 o anos de s•gmiiCBbVas vrtónas e grandes ba
talhas do lnslitulo da Mulher Negra - Geledés.-

0 SR. ODACIR SOARES (PTB-RO) - Sr. Pre
sidente, Srls. e Srs Senadoras. dtzer que a ui'IMirso
dede pública brasll111ra VIV8 um momento ddicll é ahr-. 
mar o obviO. No entanto. não são tio 61Mes. nem 
tio faCilmente ldentdic:ãvets as raz6es da cnse, uma 
cM& que elatlvamente exiSte. 

A uniVersidade encontra-se enclausurada entra 
duas V1SÕI!S contrastantes, polanzadas, fonemente 
prevenidas. o que dificulta gnsndemente o estabele
ctmento de um dlélogo construtiVO A questão, por 
um lado. não e encarada dentro de um pnsma lnsb
IUCIOIIBI, tendo por honzonte um piOJIIIO de UnMIJS>
dade para a SOCiedade de hOJ8 e de amanhã McM
mentam-se e defendem-se ldéiBs, de acordo COIII n-
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' tarasses predommanternente rastntos. Por outro. há 
enorme ddoculdade de conceber, ddund~r e Jusbhcar 
programas e metas. 

É também constatação Inegável que a umversl
dade em s1 mesma tem enorme ddiCUidade de refor
mar-se. Gasta multO e mel os recursos e está pnslo
nelra de tendênclllS e Interesses que a 1mpedem de 
perceber e encam1nhar mudanças capazes de solu
Cionar os novos desafios Em um contexxto ass1m. 
mudo ddiCilmente haverá condiÇÕeS para Implemen
tar as 1mc1811vas necessanas ao erdrentamento da SI
tuação Em grande medida também. taiS IniCiativas 
dependem do papel que for def1mdo para o Estado 
moderno. no que diz raspado à educação. 

ExiStem também selaras e grupos llglldos à 
representação uniVersllána, mas que não se l1mdam 
à representação profissiOnal Avançam para além 
dessas atnbuiÇ(ies. Por esses setores e grupos. o 
governo e v1sto corno força que optou pelao as~XIB 
da urwers1dade, medlllnle contenção de ~aeursos. 
I110Yido por urna ólica tecnocrátoca que lhe supnme a 
capacidade de se dar conta dos problemas pelos 
qUIIIS passa o ens1no supenor no Brasil. 

Essa atdude tem-se manifestado não apenas 
em segmentos hgados d1retarnente aos sindiCatos, 
mas e essu1111da também por peasoas que possuem 
concepção maiS BfT1IIa do papel da uniVersidade 

Num conteldo ass1m caractenzado. a proble
mátiCa perde ou Simplesmente não adqu1re a neces
sána tensão transformadora, embota-se a cnaiiVIda
de e o percalço ag1ganta-se 

Essas diCOIOI"TIIIlS anulam e 1mnabohzam o cami
nho das passiveiS lideranças com potencial para 
p10Jetar encaiTIInhamentos renovadores e obngam o 
Estado. por força dos .,strumentos de que diSpÕe, 
entre os quaiS o controle dos recursos. a ser o únc
co tomador de deasões. Esse fato, porém. lrnposso
bllda o desenvoillmento de uma maiS nova e ampla 
concepção do ellSino supenor no Pais 

Sr. P18S1dente, Sr"s e Srs. Senadores. o Brasil 
às vésperas do século XXI. COIMW! com extraoldiná
nas lrlOVBÇÕes, Inovações que marcam os dias presero
tes com caractenSbeaS de fasanante contempooana
dade. VIY&-SII urna época de desafios e paradoxos, de 
eXIrema velocidade, a época da instantaneidade. 

Apesar d1sso, a questão da uniVersidade tem
se anastado roncanmente, prolongando a VIda de 
um modelo há multO superado Não se vêem, não se 
sentem aqnços, 1nstalando-se uma Impressão de 
que alllda se encontram em plena vogêncoa os pnncl
.- que assinalaram a gênese da umversldade no 
longlnquo século XI 

A umvers1dade bras1le1ra e nova. Nasceu em 
1934, quando lo• cnada a de São Paulo Não e com
preenslvel, portanto, que se1a tão vagarosa quando 
está em JO!JO a sua atualozação aos novos tempos. 

A gi8Y8 em curso dos professores urwersdános 
tem como p~ mobYO os ballcos salénos. Elebva
mente, consldeoandcHie os oaqu1sdos necessários à 
formação, 1nclusove no que se releoe à 1l1diapensável 
necessidade de atuaiiZBção e à relevência da furo
ção, como bem ~rmou o M1mstro Paulo Renato, os 
salános são baucos, extremamente ln8dequados. 

É verdade, mudos professores têm acesso a 
bolsas de pesqu1sa ou a complernentaçõe& salana1s 
decorrentes de convênios e de contratos. mas a 
grande ma10r1a não tem acesso a esses ganhos 
complementares e YM! sduações constrangedoras 
Mas também não resta dúvida de que convêniOS e 
bolsas não podem constduor mecaniSmo ro11ne1ro de 
aumento salar~al O saláno deve ser deconêiiCIII de 
uma acertada pohhca de remuneração do pessoal 
docente. 

A questão salar~al, portanto eXIge debate, re
quer acertos, clama por adequação. Mas não é o 
único problema a pedor reforma 

O Regome JurídiCo ÚniCO e um dos instrumen
tos 1mbldores da ação da urwersodade públca, poiS 

voncuta o aumento salanal ao pmc11110 da ISOnOII'1IIl, on
depeudentemente da msbiUIÇáo, da área de conheCI
mento ou da região em que atuarn os poolanores e 
centraiiZS na Umão toda IniCiatiVa nesse campo 

Segundo 1rdormações publcadas pelo Mlnlslé
no da Educação, em 1997, as unMtrsldades públi
cas gastarsm 3 bilhões e 200 m1lhões de reaos com 
a folha de pagamento do pessoal atiYO e 1 bolhão e 
500 mdhões com os lrlabVOS, totahzando 4 bilhões e 
700 ll'llhões de 18816. 

Compreende-se que qualquer rea1uste a ser 
dado, com o alcance determinado pelo Reg1me Jurf
diCO ÚniCO, aurnentana de modo SlgndiCIIIIYo esses 
valores, gravando aonda maiS as fá restntas dispono: 
bdidades da União 

Outras questões de oodem estrutural estão a 
exogir 1mposteogável e coraJOSO exame. É de todos 
sabido, por ~. que no s1stema oconem notó
rios desperdiCIOS; há excesso de professores e lun
coonános em relação ao numero de alunos; poooa 
atenção é dada aos alunos de graduação, caractero
zada de modo espec1al r1a falta de professoras maiS 
qualificados, r1a 1neXISiênaa de laboratónos adequa
dos e no baiXO nrvel da eJCJgêiiCIII acadêiTIICB para os 
matrculados 
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Há exceções, é certo. mas o C<mjunlo do SISte
ma e perdulano, provocando custos oncompatíveos 
com a oealodade do Pais e em contraste com os ngo
ras exogí1181S na admonostraçào públoca 

O País pracosa, por outro lado, amploar as va
gas no ensono supenor Não pode contonuar com 
percentuaos de onscntos nesse grau ofnenores em re
lação a nações que se encontram no mesmo peta
mar de desenvolvimento 

Entre os palses da Amenca Latona, o Brasol tem 
um dos rnaos baoxos ondoces de acesso à unoversoda
de, oncluSove levando em conta o setor partocular De 
acordo com dados contodos no Plano NacoonaJ de 
Educação de 1998, proposta encamonhade ao Con
grasso Nacoonal, "a percentagem de rnatnculados no 
ensono supenor brasoleoro em relação à populaçio de 
18 a 24 .,_ e de menos de 12%, comparando-se 
multo desfavoravelmente com os ondoces da Argenb
na (40%), do Chola (20.6%), da Venezuela (26%) e 
,_mo da Botivoa (20,6%) 

Esses dados desvendam a extensão do camo
nho a ser falto para anular a desvantagem, sobretu
do, em face das .-aodedes do País, de modo es
pecoal no campo do desenvolvomento ondustnal e tec
nológoco alcançado 

Atualmente, o ""'-- de vagas oferecodas a ... 
da se encontra em patamares razoáveos, CClriSidelwl
do que para cada vaga há uma médoa de 1.3 -.dan
tes saodos do enaono médiO Na rnecida, pcllám, em 
que o astrangulana1lo rapresenlado pela oepellncoa e 
pele evasão do enaono lundamental for soiLICIOnBdo, a 
tendêncoa será de forte aumento da demanda. realo
dade, ahés. que Já começa a se matenalozar. 

Hqe, as urwersoclades lederaos monostram 1 moi 
e 636 cursos de graduação, atendendo a cen:a de 
390 moi alunos Neles trabalham 53 moi poul coas, 
com uma médra de 7,3 alunos por p:ufs nor. Nu Pais, 
e nata 11 em audarnarm 1 mi e 277 cursos de ~ 
do e 677 de doutorado. Nestes. há 24 m~ alunos onacn
to&. Nos curaos de moastrado, 47 moi. Deve-se obser
var que o setor públiCO é rasponsável por 90% dos 
cursos de doutorado e de mestrado no Brasol. 

A expansio das vagas no ensono supenor de 
graduaçlo não pode dar-se somente pelo aumento 
do segmento pnvaclo, na atualodade rasponsàvel por 
60% delas. É P111C180 também abnr rnaos vagas nas 
urwersodac:tes publicas, especoalrnante as doracoona
das para a pesquosa Essas aonde consbluem pra<lo
monantemente oesponsabllodade do Estado, por se
rem o suporte necessáno ao desenvolvomentc coento
foco. tecnológoco e cultural do País 

A questã> do custo per c.pta do estudante 
brasoleoro na unoversodade publoca é outro gargalo 
que requer eauacoonamento O custo do unoversotano 
brasoleoro e exageradamente alto, de duas a quatro 
vezes maos se comparado com os gastos nos de
maos paoses oanno-amencanos e superior ao custo 
praticado em muotos paoses desenvolvodce. A dimo
nuoçAo desse custo, aloada a uma competente racoo
nalozação dos fonancoamentos, pennrtorá aumentar o 
número de vagas dosponoveos sem aporia adocoonaJ 
de racursos 

Uma efetova autonomoa das unoversodades 
constrtuo tamoem uma meta a poarseguor. Por sua 
vez, a autonomoa admonostratova voabolozará a aUIDriO
moa dodatoca e coentífica e e pr&-requosoo para a ontrc
dução de novos modelos de geslio lonanceora e pa
tnmonoal. Os recursos lonanceooos e patnmonaos pas
sarão a ser oens onsblucoonaos. provocando uma utilo
zaçio maos cntenosa. com destinação certa e maoor 
I8SIIONIBI>olodade doente da fonaloclade públoca que 
onanta a exostêncoa de onsutuoção. Com eutonorma, 
as unoversodades terão maoor poodutovodade, redUZin
do custos. ganhando em efocoêncoa, em produção 
coentifoca, em número de títulos e em aiMdadas de 
extensão unoversotána 

Sr. Presidente. s~ e Srs Senadonlll, em siro
tese, a unoversodade brasoleora VMI momentos diff
ceos, mamemos cntocos É precoso não deoxá-la per
der a força da cnatovodade. é precoso .-operar-lhe 
as forças porventura JS amortecidas, no honzonte de 
urna VISão clara do paposl que lhe esté ,_,ado no 
processo de desenvolvimento sustentado do Brasol. 

A cnse ex-. mas exoste para ser -.:Ida. E li 
precoso superá-la não por meoo de uma revolução 
pasova que onstaura o novo ao lado da I'IIIUKIIanÇiio 
do an:aoco A refonna pracosa ser uma ralorma denlo
crállca, fruto de tensão movadora, de ,., • ......,... cna
<lora Nesse campo, o Eslado tem papel tntiUbstltulval, 
de modo pal'llCIIIIar em um pais como o Brasil em 
que aunda subsistem enonnes desigualdades e ona
csllável pobreza para grande parte dos braslleoros • 

Era o que eu tonha a dozer. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO) - Sr. 
Prasoclente. s~. e Srs. Senadoras, numa demons
traçio onequovoca de que a soaedade CMI em -
Pais esta, a cada doa, maos madura e preparada 
para vencer os desaloos que se lhe onterp6em, reuno
ram-se, em setembro -do ano passado, os presoden· 
tas das lederaçiies de ondustnas dos Estados do 
Centro-Oeste e de três Estados do Norte, com o ob
JIIIMl de onstduor o Meocoeste 
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• Formado pelo D•stnto Federal e pelos Estados 
de Gol8s, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocan
lms, Acre e Aond6nl8, o MeiCOesle quer tomar-se 
um grande foro em prol do desenvolvimento da re
gião oeste, área comp~eendlda pelas 7 Unidades da 
Federação mellCIOnadas. Pam ISSO, o Mercosle será 
o locus do encontro das l1denmças da SOCiedade ci
VIl e da representação politiCa dessas Unidades, as 
qua1s, num esfoiÇO coordenado, traçarão os rumos, 
o piO)elo do desenvolvimento regiOnal prelend•do e 
tmtarão de v•abtiiZá-lo JUnto ao Congresso NaciOnal, 
ao Govemo Fedeml e às •nslduiÇÕes naciONIIS e •n
temaaonaiB de crádllo. 

É de conhecmento gemi que, hoJe, a denomi
nada reg1ão oeste e talvez a area maiS d1nim1CB e 
de crescimento ma1s rápido do Pais, pnnapalmente 
em função da expansão da fronteoiB agrícola que se 
venfiCB em suas terras A1nda carente de Infla-estru
tura adequada, a região tem-se destacada em rela
ção à produbvldade alcançada tanto na lavoura, pro
piCIB a mecanzação em função do relevo plano, 
quanto na pecuana. Infelizmente, esse esfoiÇO pro· 
dutiVO continua sendo esiiOiado pela Infra-estrutura 
precána, mormente de transporte. 

Com 1mensa vontade de superar laJs constran
gimentos, o grupo fundador do Merooeste propõs-se, 
de forma 1medlata e prellm~nar, a promover as se
guintes ações concretas. 

• ConsiiiUIÇÍIO de grupo lácnr::o pela elab01ação 
de proposta de deseriVOhllmenlo da região oeste; 

• ArtiCulação com a Secretana de Polibcas Re
giOnaiS do Govemo Fedeml pam, em conJunto, ela
bolar propostas de desenvolvimento a serem debati· 
das em um gmnde sem•náno do MeiCOeste, a ser 
realizado na segunda qu1nzena de outubro, aqu• no 
Senado Federal; 

• ArtiCUlaçãO e mobiliZação das lldeiBnças poli· 
IIC8S do D1stnto Fedeml e dos Estados menciOnados 
em ~avor da liberação dos recursos fedeiBIS já desti
nados à reg•ão pelo Orçamento Geral da União e 
pelo Plaoo Plunanual, bem como por progmmas, 
projeto& e a!Mdades do Govemo Federal pri!VISIOS e 
em execução. 

• Arhculação com os Govemos das Unidades 
da Federação assoc1adas, no sentido de garantir 
contrapartidas estaduaiS a esse grande esfoiÇO de 
desenvolvimento, e 

• Organ1zação de um Comitê Dingente do Gru· 
po dos Sele, que sem o braço executivo do Mer· 
coaste 

Ass1m, a SOCiedade CMI, preliminarmente rep· 
resentada por suas l1demnças empnssana1s, man•· 

festa profundo •nteresse no desenvolvimento de sua 
reg•ão. passando, sem demora, das Intenções às 
medidas prátiCas para Implementá-las. Este Sena
dor, corno entuSiasta de pnme11a hom dessa lmetat•
va, há de acompanhar de perto e de cobmr agilidade 
o~o recém-1nstiiU1do Merooeste 

Parabéns aos presidentes das fedeiBÇÕeS das 
1ndústnas de Goiás. Tocantins. D1stnto Fedeml, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Aondõn1a e Acre' 

Todo o povo dessa região agualda com ansl8-
dade e com confiança os resultados poslbvos, para 
seu desenvolvimento e para a melhona de seus pa
drões de v•da que certamente não tardarão em se
guir da 1nst1tu1Çáo do Merooeste 

Em o que eu linha a d•zer 
O SR. TEOTONIO VILELA FlutO (PSDB-AL) 

- Sr Presidente, S~ e Srs Senadores, VMmdo 
um momento drtic1l, com o flagelo 1mp1edoso da seca 
voltando a cast•gar seus filhos ma1s sofndos. o nor
deste recebeu com preocupação a notiaa do pedido 
de dem1ssão do General Newton Moreira Rodngues 
do cargo de Supenntendente da Sudene. 

O desempenho bnlhante do General à frente 
daquela 1nstrtu1Ção, resgatando a miSSio e a função 
lnStduciOnal do orgão, bem corno sua respeitabilida
de poii11C8 d18nle da opmláo públiCa nordestina e na
aonal, coaduna-se pelfeltamente com os propósitos 
do Govemo do Presidente Fernando Hennque Car· 
doso, que reconhece a eficiência, a lisura e os resul
tados 100% positiVOS da adm1mstração Newton Mo
re•ra Rodngues na Sudene 

Dai, a sUipresa e a apreensão geradas pelo 
pedido de den~~ssão do Geneml no Governo, no pre
sidente e em todas as lldemnças efebvamente preo
cupadas com o desenvolvimento do noldeste e o 
bem estar do seu seu -povo 

O General Newton More11a Rodrigues coman
dou a Sudene por quatro anos e quatro meses. No
meado pelo Presidente Itamar Franco a mantido no 
posto pelo Presidente Fernando Hennque, leve uma 
miSSio objetiYB mas multo drtic1l: recupemr a credibi. 
lldade da •nstllução, dando eficlêncl8 às suas ahvi
dades e modem1zando sua estrutura. 

Agora, quando ele se ret1ra POI IniCiativa pró
pna, nossa apreensão só vem a ser conbda pela 
constatação de que o General Newton consegu1u o 
objeiiVO, cumpnu sua m1ssão com ménlo, e, se leva 
com ele as motiVBÇões pessoa1s que o fazem renun
CIBr ao cargo que honrou e valonzou, dBIXII para o 
Bras11 e para o Noldesle uma Sudene renovada, rea
nimada funaonalmente. acreditada pelo públiCO e 
preparada para uma nova quadra de sua h1st6na 
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Som, e hora da Sudene agregar poderes e re
CUISOS para c:onDlter a seca com medidas urgentes 
e, sobretudo, com aç6e& Clahnobvas, com onvesbmen
to& que geram trabalho e produção no Nordeste. pa
gando ao serlaneJO uma dovoda secular que envergo
nha a todos os brasoletros. 

E a Sudene esta pronta para osso, para receber 
os IIIIIIOS e cu~nr a miSSão que lhe atnbuou Celso 
Furlado e Juscelono Kubostchek. porque o General 
Newton Moraora Rodnguea lhe rasgatou do deaeredo-
10, baniu da sua 6otoota os favores ofocoaos e lhe deu 
o lastro moral para que ho(e aforme: - acabou a on
dústna da seca, e chagada a hora de porrnover o 
progresso no Noldeste brasileiro 

A Ado o a •baçAo do Genenll Newton .-.zoo o 
!Rlr. De pouco maiS de 21M ml1ões Olçados em 1993. o 
IRlr aa.a.~ progra&8M111111, ano a ano, chegando a 
làngl' em 19117 um OIÇ8II'I8IIIo de IIIIIIS de 430 ml1ões 

de -· o IIIIJindo naor de toda a sua hoslona. 
Tão .,..,ar~anta quanto essas afras, é a conste

lação da conata aplicação dos racuniOS, a oerteza 
de onvastmentoa elabvarnente realozados, graças a 
adoção da crllános ob(ebvos, transparentes e mpes
- para a llbeJaçAo da recursos. 

Da lato, 1997 too o ano da consolidação das• 
mudanças proniiMdas pelo Geraal Newton na Sude
rw. Coo l6t'lldolçiio que ae ,.,_ nos rasullados práti
cos do F'onor, que llll8le ano prndo ~ um 
pRl(lllo a oeda três cias, gerando ~rago e renda 
para os hOidesboa, consoderando os qualro anos da 
galio do General. easa mécloa mantém a eu e lente 
maoaa de um proJIIIO lfl1llantado a oeda qualro doas, 
tolaiiZBndo trazentos e ClfiQüenta e doos pi'Oj8IOS. 

Nesse período a Suclene lambem ratomou a 
pniOCI'PIÇio com o plana(amento regoonal, do que 
rasuharam documentos básocos fundamentaos III 
reorgamzaçio do modelo econõmoco pratocado no 
Nordeste, tais como: NORieste _ Cidadama e Desen
volVImento, Pacm Nordeste, Nordeste em números e 
8llludo dos agregados econ6nucos regoonaos 

O General Newton COklcou a Sudane de volta ao 
oenba das .....,oaa6es dr pollbcas po....._ para a ra+ 

gllo, conlrllUindo com •• • para -lvaç>-es mo 
porlllli81, como r obbdea a perbr da cnação dos gru+ 
pos de Bllnoleçin e negocação, a exanplo da voabili• 
2IIÇio da pmi I ;é' da malha I'IOidasle da Rede Fer• 
IUVIéria Fedenll e a ~üante abvação da Trans• 
nordeallna. ravilallzaçiio do planbo de algodão; capaco• 
tação de edrrwllilbações II'IUT1ICipaiS e o Programa de 
Daeenvolvomento da Zona da Mata do Nordeste. 

Foram tantas e tio a"111&S as realozac;ões dCII 
General Newton Moreira Rodngues à frante da Su-

Clene, que a propna onslotuoção lhe !ara IUsloça. regos
Irando e reconnecendo suas ações. maa todo o Nor
deste lhe e grato por este trabalho e a Naçio foca lhe 
Clevendo o raconhecomenlo de grande brasoletro que 
provou ser 

Preocupado com o que podena oeprnentar a 
saída do General Newton Morara RoclnguE do co
mando da Sudene, o Praeodanle Fernando Hennque 
Cerdoso empenhou._ pessoalmente na odel ililocaçio, 
dloaf, de um subsbtulo que pudesse garanbr a conb
nuodade do seu trabalho. sem pn~~~.~lzo do Já reakzado. 

Ao anuncoar o nome do exec:ulnlo alag lBl10 
Sérgoo Moreora, o Presidente Fernando Hennque 
afirma ao Nordeste e ao Brasol que a foloeolia de mu
danÇas com senedade do General Nauilon, conb
nuam norteando a Sudane 

É uma solução doméshca, ontema, realizada 
dentro do prorpoo Govemo, sem diSPuta. sem apelos 
e aem vaodades. Sérgoo Moraora, onclueove, é pnmo 
do General Newton e seu anugo dilrrto. Slo, ambos, 
filhos Ilustres da pequenona cidade de Capela. plan
tada na Mata Alagoana, à margem do no Paraíba, 
mantendo com monha Voçosa um laço ~ 
de cultura e CNISmo, feito de terra e de égua, de 
amozade e .:onhança. 

Em nome do meu Estado. do Nordesla e de to
dos os brasoleoros solodérios com monha regoio, agra
deço ao General Newton Moraora Rodrigues por tudo 
que faz na Sudane, pelos relevantes aervÇos presta
dos ao Governo do Presidente Fernando Hennque e 
pela oeneza da que seu espinto feito da CMSmo e 
sua formação voltada para bem seMr, o manlém de 
prontodio pelaS boas causas brasifeii'IIS. 

Muoto obrigado. 
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB- RO) -Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Senadoras, Em faveraoro de 
1995 o Banco do Estado de Rond6noa- BERON, 
apresentava p18Juizos da 2:1 molhões da -; sua 
neoessodade da carxa era de 36 molh6es; e um 8pOr'o 
ta de capotai da ordem da 11 m•hi!es podena equ.,_ 
brar sua sotuaçio. - • 

Mas ao onvés de capdalozar o banco com 151111-
lhõea de reaos, conforme pravoato no orçamento do 
Estado, o govemador racém eletto prelenu anular a 
dolação mçamentána para pagar 1'811jU111es olegaos a 
~reoteoras que colaboraram com sua campanha, e 
entregou o Beron ao Regune da Admoi'IISiração Ea
pec181 Temporána do Banco Central. 

Desde então as dovodas do Beron aumentaram, 
e ao tonal de 1997 uma Comosaão Parlamentar de In
quérito da Assembléia Legoslabva do Estado con-
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cluou pela responsabolodade do Banco Central no 
agravamento da sduação fonanceora do Beron 

Agora, passados 3 anos, obtelovando o sanea
mento da onstrtuoção para postenor pnvahZação. o 
Banco Central encamonha a apreaação do Senado, 
uma solocdação do Governo de Rondõnoa pedondo 
abertura de créddO de 502 mdhões de reaos. 

Para esclarecer. requen onformações sobre as 
pi'OVIdênciBS adotadas em relação ao relatóno tonal 
da CPI, encarnonhado em novembro pelO Presidente 
da Assembléia legislatiVa ao Presodente da Republi
ca, e ao Monostro da Fazenda 

Conforme o Ofícoo S/30 que tramda nesta 
Casa, o créddo soliCitado aevera ser resgatado em 
30 anos, com JUros de 6% ao ano, Assom, ao tonal da 
ontervenção do Banco Central, a conta de 27 molhões 
sera de 1 bilhão e 400 milhões de reaos 

Pratendem retorar este donheoro em sangnas 
menSBJs de 3 molhões e 800 moi reaos, o que corres
ponde a 9% da rec&ota líquida real do Estado, que 
não c:-'lega a méd1a de 44 molhões de reaos. 

~>or mãs são 40 km de estradas asfaltadas, ou 
10 salaS de aula que não Sllfão construídas. Ou 4 
mi casas de sem tanas e sem tetas em assenta
mentos do Incra. 

No total, com estes valores, 225 md famHIBS de 
agricultores podenam ser fmancaadas, por um ano 
inteoro, nos moldes do Procera 

Todo este saque obJetova engordar a agiOtagem 
da CaiXa Econãmca, do Banco do Brasil, e do propno 
Banco Cenlral Estes são os credores do endiVIdamen
to havidO com taxas aama do meocado, durante o Re
gome de Admlnostração EspeciBI Temporana. 

Também, desta forma, evdam a extinção do 
Banco para possobihtar sua venda ao Banco Rural de 
Minas Geraos, por 10 molhões de reaos, que segundo 
onformações que recebemos. Já tena assegurado 
empréstimos de 100 mdhões de reaos do BNDES 
para o funaonamento da nova onstftuiÇio fonanceora 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, osto tem 
nome, chama-se bandalhetra 

Eu não fuo eledo senador para aprovar este topo 
de COISa. 

AcreddO que também Vossa Excelêncoa " os 
demaos membros desta Casa, conhecendo que se 
trata de uma negocoata que vao penalizar o saindo de 
meu Estado, não concordam com esta operação. 

Se podena dozer que também em outros 8""1dos 
o poder públoco arca com os custos do saneamento de 
suas IIISIIIuiÇiies financeoras para a J)l1V811Zação 

Mas no caso de RondõniB os preJuozos laram 
acumulados sob gestão do Banco Central. 

Venloqueo as Informações constantes do Relatono 
da CPI da Assembleta. e lambem constalet que não se 
cumpnu os prccedunentos ddados ao Regime de Ad
monostração Especoal Temporana. estabelecido no 
Decreto let n• 2 321, de 25 de feveretro de 1987. 

Então oeQuen as Informações, e onforrneo destes 
requenmentos a Comssão de Assuntos Ecoo liirncos 

Mas onteressados na operação apresentaram 
os onteresses de servodores deseJOSOS dos benefí
CIOS de um Programa de Demossão lncentovada, ale
gando que o prazo do Regome de Admnostração Es
pecoal Temporana estava xporando em preJuozo des
tes servodores. e que a abertura do crédito assegura
va sua conbnuodade. 

Então. em rnrila ausênCia, antes que a Mesa dei
berassa sobre os naquermeo llos de riam IBÇão que sol
alei para esclarecer, a matena too sL.b nllbda ao plenano. 

Aprovou-se a Resolução n• 27, que autonza a 
abertura do creddo contonne contrato CUJ8 eiiCácoa 
depende da aprovação de outro contrato, que tramo
ta atraves do Olícoo S/30, nelatovo ao relonanc~amento 
da diVIda do Estado de Rondõnoa. 

Assim, Sr Presidente, na aprecoação deste se
gundo comrato resta oport••nodade de corração do 
pnmeoro. de forma que se deduza do saldo da diVIda 
o passovo haVIdo durante a gestão do Banco Cerdral. 

Este e o nosso pensamento. 
O Estado fica AJSponsavel pelo passovo realiza

do sob sua gestão 
O Banco Central foca responsável pelo passovo 

realozado em sua gestão. 
As despesas trabalhiStas deconentes da llqUI· 

dação. ou relacoonadas ao Plano de Demissão ln
centovada em seu saneamento, são debdadRs ao 
Estado, conforme autonzação da Assarrtllé~al.egls
latlva para a abertura de credrto nesta finalidade. 

Convém ressaltar que a Assembléia Lagoslatova 
aprovou o endiVIdamento necessáno ao Pllano de 
DemiSSão lncerdovada, não à cobertura do passovo 
havido durante a gestão do Banco Cantral. 

Senhor Presidente. o Regome de Admonostração 
Especoal T emporána ao qual o Beron foi submetlclo 
não e regido a sabor da vontade doscncionária. 

Existe um dJploma legal sobre esta maléna, o 
Decreto - Leo n" 2.321 de 1987. que foo I'8CIIIICK>na
do como lei complementar na consbluiÇAo de 1988, 
aonde vogente. 

Seu art. 9" dospõe que uma vez decratado o 
Regome de Admonostração Especoal T8fl110rána, o 
Banco Central está autonzado a utolozar recursos 
da Reserva Monetána para o saneamento econõmo
co-llnanceuo da mstrtuoção 

O panigralo do artigO aaac:n-!ISCI!nrfala que se - ,._ 
cursos não lon!m suliae'lles - o que ocona porque a 
Reserva Monetána too exllnla, o Banco Central adl8nla-
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ra ElB valores, e o adlantameniO constara da propos
ta da ler orçamenlana do eJIBrctCIO subseQuente 

Este mesmo decreto-lei prevê que o ressarci
mento dos valores ao Banco Central se dará com a 
cessão e transferência dos crédrtos. d1rertos e ações 
da insbluiÇão beneiiCIIIda Podendo chegar até a ex
propnaçio de suas ações por valor s•mbol1co. 

Também salienta que se aplicam os diSpOSIIIYos 
da L.ao rf' 6.024, de 13 de março da 1974, que trata da 
lqlldação elllnljUdlclal de msllluiÇÕeS 11'18nceuas 

Mas, Sr. Presidente no caso da Rondon•a. 
nada diStO aconteceu. 

Permihram que o Beron continuasse operan
do com defiCit sem ao menos cobnr suas despesas: 
e buscaram os recursos para as necessidades de 
caara ernprastados nas 1'111115 altas taxas do mercado. 
1unto a Caixa Econõmca, o Banco do Bras1l. e o pro
pno Banco Central. 

Também resta exam~nar a forma pela qual a 
rnaténa trarnttou 

Na verdade, cabe a ComiSSlO de Constrtu!Ção 
e Jusllça examnar esta queslão. 

T.-a-se de soi!CIIaçlo de abertura da credito 
que alega cumpnmento da Resolução n" 70 da 1995 
e da Resolução n• 12 de 1997 

Mas O oiJteto do Credito e a aqUISIÇão de SilVos 
da 1nstnu!ÇAo l1nance•ra pública com VIstas seu sa-
1W8r1'18Rt<l e pnvabmção. 

Acontece que nlo consta que a abertura da era
dilo para esta finalidade astera entra os crtilos p18111S
Io8 no Programa da AJUSte FIScal e Finance•ro dos Es
tadoS que foi apfOIIIIdo através do Voto 162 de novem
bro de 1995. do Conselho Monetáno Nac1onal. 

Mas o que exatamente conslllu• o pasSIVO do 
Beron? 

Qual era. e qual é sua composiÇão? Ouem são 
os credoras? 

Qual a natureza do at1110 que se pralenda ada
QIIInr com 502 m11hões de ra81S em títulos de diVIda 
pública conforme aoiiCIIado? 

O que é? Que bens, dlrertos e créditOs consb
tuem ete IIIJVO? Qual o valor real? 

Por outro lado. quarrto ao Regime da Adrmn•s· 
llaçAo EspaciBI Temponlr~a, nio preciSBrfamos da 
~ a lurldamentaçio da prévia e exp- au· 
;llll2ação do Banco Central para a - dos atiVOS 
do Baton, conforme dalllnrlna o parágrafo 3'. do IIII, 
3' do Dacl8lio-Lei rf' 2.321 de 25 de "'-"""de 19fr7'i 

Esta expressa autonzaçio lo1 emrtlda? Se lo~ 
porque nio 101 fUIIIada r1a sohcrtação da abertura do 
crédito? 

TerrQim não pniCISBnarnos do balanÇo geral 1&
-udo pelo ..-cor logo que assurruu a lunçãa, 
conlonne ostabalace o art 9" da L"' n" 6.024 da 1974? 

E a copHI do relatono com o exame da escntu
raçlo. da aplicação dos fundos e diSponrbil!dades, e 
da srtuação econ6mlco-l•r~ance•ro da •I'ISIIIUiçaÕ. que 

esta previSto no art. 11 da mesma le1? Por que tam
bém não 101 encam•nhado para avaliação da Adrm
mstração Espec1al Temporána? 

A viSta este relalono - se 101 elaborado, ou 
eventual proposta do Interventor. o que foi dacKI!do 
pelo Banco Central conforme o art 12, e qual a fun
damentação desta dlse1são? 

QuaiS as conseqüências da altematrva hqutda· 
ção extraJudiCial? 

Porque a alternatiVS da liqUidação axlraJUdiCfaJ 
nio é apresentada? 

Vanhca-se portento, Senhor Prasdents, que 
exiStem pendentes uma séne de questlles a serem 
esclareadas para o f•nanc~amento do crécldo aberto 
através da Resolução n• 27. 

Este financ•mento é preVISio na clliusula 19" 
do contrato encanunhado para apraaação através 
do OfiCIO S/30 de 1998. 

Ass1m. para esclarecer a maténa, além das '"" 
lormaç6es 1a raquandas ao Cheia da Casa CIVIl, a 
ao Ministro da Fazenda sober as provlllênaas adota
das perarrta o ReJatóno da CPI da Assentllé18legl&
labva, au estou solicitando novas •nlormações ao 
Mllllsléno da Fazenda. 

Quero alertar que também estou raquenmdo 
que nos termos regimentaiS, a maténa constants do 
Oficio S/30, de 1998, permaneça sobrastada até a 
resposta destes raquenmentos 

Além disto, para esclarecer o restante do ccn
teúdo do OfiCIO S/30, também estou requerendo .,. 
lormaç6es sobra as operações ARO que se p.-n
de flnllnc18r consoante o Item 11 da cléusula pnmei!B 
daquele contrato, poos até 31 de dezembro de 1994 
não haVIa qualquer operação de ~o da Re
celle no Estado. 

Por 11m, a VISta relatóno do Tnbunal de Contas 
do Estado de R011d6ue que aponta O deac:onheco
mento do Estado sobra suas diVIdas, IICiflclto IUI'Ida 
ll1lormaçio sobre o...,._ e natureza destas dM
das, com espec:IIIC&Çio daquelas ps&SÍWIIS da rafi. 
I'IIIRCI8m8I1IO ao ampam da ResoluçAo n" 70 de 
1995, alterada pela Resolução n" 12 da 1997. 

Era o que lrnhe a daer. 
Muito obngado. 

O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alclnlara) - Nada 
rnBIS haWindo a tratar, a Presidência va1 encerrar os 
trabalhos 

O SR. PRESIDENTE (LúciO Alclntara) - Est4 
encerrada a sessão 

(Levanta-se a sassão às 16 horas e 35 
mrnutos) 
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REPUBLICAÇÃO 

Discurso pronunciado pelo Senador Humberto Lucena na sessão do doa 5-2-98, 
pubbcado no Diário do Senado Federal do dia Imediato e republicado no Diário do Senado 
do d1a 11-2-98, que se repubhca para fazer constar a tradução para o ponuguês de 
documento em mgles que mtegra o referido pronunciamento 

O SR. HUII8ERTO LUCENA (PMDB - pk, 
Pranunclll o llllgU8IIII discurao. Sem nMS1o do 018-
clar.) - Sr. Putside01la, Sr"s. e Sra. Senadanls, hll 
dilla - JIIU8 abordar o assunlt' '1118 me traz li 
ldJuna, por uma questlo indactlnável de dever par
lamentar. 

Foi urna honla para nós acampan11ar os trabal
hos da 52" Seesão da As- rtllêia-Geral da ONU, 
an NcMJ lolque, paltiCulannente OOIIIPf-ldldae no 
perfodo de 1• a 17 de dazlenDo dasla ano. por dee
ognaçlo do Senhor Pi'88idenle da RapúbriCII J11U8 
oompor a Delllgação do Brasol, atendendo li indi
CIIÇiio do PIIISidanl& do Senado, Senador An1on1o 
Carlae MagaNes. 
lo~. fazemos questão de exa11ar o ex· 

oalenle bBbelho de comando " c:oordeloaçio da 
Delegação do BnlliiJUnto ii ONU, des&rl'lOt.odo pelo 
Embaixador Celso Luoz Nunes de Amonm, Em
!Jebrador Cheia da MISSio do BI&S~. qua tão nii&Yan
tae 88MÇOS .... ,....,., ii cltplomacao bnlslleua, desta
CIIftdo.aa, de modo espacoal, como Ministnl das Re
lap6es Edarlaias do B...._ no Governo Joall 
s.mav. 

S. &- ,_ cilpeii&UU Ioda -.ç1o como CJb. 
.....mra. ..........--. NBiizando i8UIIIIIas de 
lraballa, .-. 8IIPOI' a diaculir -- ,.. ll8da da 
....., do lllasil ,. ONU, os tamas qua 11U8Ci1a1am 
maior •*' a do Bnlllll• •ssambl.ia-Geral, a fim 
de qua pudia 1 roa ~de pel1o o dasal-
lalar dea .,_ ...... de tio .....,.,..... oonclavoa, .... 
CCWI ' k' .......... 8 1'10 p6prio planérto. 

V111D assn, da um modo 1118111 gen11, nlo 
,.podal,.,mnKii• dlllllar de ..,...011118 IIU8b ..... 80blaludo 
dlanbt da,........, anual dos ctMew an 101no dos 
Jl(oiCipalll ....... COI-- da agenda dos !rala
tios da ONJ (001o.-6es e plenêrio), cuja solooç:Ao ti
,.. leva-a anoa para sa OOIIhaoar a, mesmo
alm, am ....,_de,_ oacomandll(lllal. 

.._., lllllgUém pode negar o n
dldlogo de bsstida181, manlido, dialiamanla, ,_ 
._ diver8oa .-. da Assamtlléia-Geral. sabre-

lUdo 00111 o supariar pop6sdo de ........... OOIIIIilas, 
~ ........ o deadobramanlo dila- cri
- qua podariam,_ r-.s a a,_ lallllile& ao 
panorama ~~~~~. III vezes até de 1Dnl'8 ap
... la firv1e 

1\pD; ' IKii o ......,, Sr. Plaaodanla, ap6e a 
lailura do ri011d611o de tqa, J11U8 lançar daqui o 

1'1011110 ·-··· I*IBilC canll'a - ini:Jporlur.s dedal ... do Plllllidanllt da Rl'issia, Boria Yallaln, no 
-ado de que a ollielfalêllda lllllllllcana, no qua 
tanga ao bloqueio aoon6mioo do Iraque, podaria ,_ 
lavar li T-Guana. 

Sr. PI ._, nlo 6 hora de falar an guena: 
6 hora de falar em paz, em dasanvalv'oiiiiii"IID, an 
juatlça aoc:iaL 

Mais adianla, palém - vollando ao probla.na 
de ONU -, c:t.maoamos a atanção para alguns u
peciOS da m110r Rllev6nCia no ooodulu geral do da
SMVOMmanlo. da paz. 

Maa, oamo afinnlvamos, nessa fase, alguns 
dos larnal qua suscdalam I"'CJWWB inlan a do 
BIIIA na Asaembl6ia Geral (AGNU) lonun: 

1- Ralanna das Naç6as Untdas: a •aa• n'bl6ia
Ganll adalou, em IICMIIIDo, prqaiO de ...,.çlo 
aprovando ........ llaÇio.- dos ............. 
aepacllioos, das "1196&S" pooposta• pelo SaonJIMo. 
Galai das Naç6as Unidas (SGNU), Kali Annan, no 
i8lalódo ~ ao Na9ii&s Ul*lu: P'1 aetaa 
para ftlbma" (Rena Wing, "'ha Unilad Nabons 1110-
poaas 1or notoml"), de 16.07.1997, - .... -
ooonpalêiiCIB dnla. Duranla o piao&Sa> neg dor, 
o BIIIA a a NoiUaga dasampenhaiWII, a -- do 
Pr tee• da A. nblllia Geral. em pi c : que. 
dada a ... comple 1Me e neturaza dei quasl&is 
......,.,_, llawlr6 -ldao- nomédiopn~m. 

n - A PILn•a Comoaalo (_,_ polllloos) 
ap,_, proJ8IO de 18S01ooç:Ao sobra rronssl8neabas, 
qua .--a OOIIiUIIIdade ntamaca1a1 e--
1118 a Convaoçio sobra Ptoscroçio de Mlnu Ter
-. o Bnl8ll OD-pBIIOCinou o Nlando pqelo de 

18S01ooç:Ao " - - os llignat6llos da Con-
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DOCUIIENTO A QUE SE REFERE O SR. HUIIBERTO WCEHA Ell SEU PROMIHCIAIIErtTO: 

Statement by che Pe:nnanent Representativa of 
Brazil, Ambassador Celso Amorim on Item 59 !Equit.able 
Represent.ation on and Increase in the Membersh i p ()f t.he 
Security council)New York, 4 December 1997 

Mr. Presidant, 

I would like to start by expresaing my oelegation• a 
aincere appreciation for your skillful guidance in preparing 
the ground for today• s Clebata. Security Council rc[orm baing 
ena ot: the central isauea in the United"Nations• agenda, it 
is reassuring to note that: the Presidant lilt the Ganeral 
Aasembly is ready to exercise his leadership 111 order to 
move our debate forward. 

M.c. President, 

2. we have traveled a considerable dist:ancc since I 
last took the poc1ium to adc1ress this issue a year ago. 
Thanks to the competence and óadication demonatraled by the 
co-Vice Chairmen of tbe tforking Group, 1\mbassadors 
Breitenatein of Pinland and Jayanama ot: Thailand, we were 
able to start the year of 1997 under the sign u[ a renewed 
dynamis~. The excbange ot: views which they carr1P.d nut with 
a total of 165 delegations, larga and small, indivic1uàl1y or 
in groups, rcvcaied certain trends, prov1.d1nq dP.legnt.ions 
with a more focused image of where t.he poasibilities for 
agreement lay. Their important fi ndinga, as transmitted to 
the Worktng Group on 10 and 14 March, have been includcd 1n 
our latest report, document A/51/47, under Annf"x VTT ~tnd 
deservP t.o he racallad. 

3. Tha co-Vica-Chairmen were able tu rJ i ~>r.r.r·n thP 
exist.ence of a very large majority which favour au incr·eaae 
in both permanent and non-permanant. membershtp. lt is also 
of grP.ar- Rignificauce thal Lh.i.s majority believes .there 
shauld ba pe~nent members from both deVP.Ioping and 
industrialized countries. 

4. These are the assentia! element.s 011 Lhe basis of 
which we must search for general agreemant.. M)' OPl egation, 
õ:Llong wi.th man:t• otherm, ia ready to procotAt! un C"oul\cll 
ret:orm t.aking fully .1.nto account t.he sulid pr·r.•põJro.'ltory 
groundwork undertaken during t.bia active year. 1\R was made 
clear in t.he speech delivered by the Brazilian Minister of 
Bxternal Rclaticns, Ambassador Luiz Felipe Lampreia: 
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"Tbare ia a new thruat to negot iat i onP. 'l'hP.rP i a 
leadership, as well as carefully crafted propoo~lo. Wo muet 
take adva•ltag• ot thiR trnf<Jnf! npl'nrtun"Lty in thf' hiMt.nry crf 
th~ United ~,tiona. we muat not let the moment paçç, Reform 
....... become, more than a key concept, the arder o r the da)'" . 

5. In January of 1998, the Working Gruup will raaumo 
its activit.iea. Brazil ia convinced that there ia no need 
for addit.ional exploratory debates and that we Hhould fully 
embark on a negotiating process. We do noL favou:r: the 
eatablis~nt of artificial targets of any kind for 
completing our work. But we also oppose at.t.empts Lo unduly 
elow down procaedings. Let ua put. aaide the idea of 
artificial time-frames of any kincl, eit.her to impose haaty 
aolutiona or to obstruct tha prccess. Lat us make the moat 
of the preaent session of the General Aasembly in ita 
entirety and concentrate our attention on the issuea t.hat 
require furtbar refinement, sucb as veto and numbers (to 
which I shall come back latert . 

Mr. Preaídent:, 

6. In this year• a ge~eral deba;:.s, Brazil expreaaec:l 
ita willingnass to accept th• reaponsibilitiaa of·permanent 
1118111berah1p in the sacurity ~ouncil, if ~alled upon by tba 
international COIIIIIUnity to 4o ao. In thia caae, Brazil ia 
determinad to carry out the role of permanent llll!!mber as the 
repro~aentative of Latin Amel'ica and the Caribbean ao t:hat 
our region may be present :Ln the Council on a permanenl: 
baais and., tlu:-ough regular co::ordination anel eons':'lt.at:l.on, 
have a at.ronger collective voice. As a non permnncnT moPbor, 
we ha'lo'a endeavoured in tha past to ma:l.ntain close 
coordfn11t.inn with countries in the region, and we will 
continue to do so during our next mandate. We are prepared 
to make thia coordination add these conaultationa even more 
lly&t"llld.l.lt: .ulll .Co.cmal, lu oreler to ensure that the interesta 
and concerna of the region ~ill ba reflected to the fulleat 
extent passfbl•. 
7. We consider that the proposal contaln€!d in Annex 1 
of t.hio }'ear• E: Repo:r: t - the ~o~u c~:~ll"'d "R.c~v: .. ll I.'L"UI,IUYct I • -
conatltutes an appropriate framework, with the neceasary 
acljust-nts, for refo1:111ing the Sec\\rity C'oum:il i n a non
diacriminator:t• aml democrat:Lc way, aJ.J.ow1ng tu:r:· Mlllllber 
Stat.es to express t:hemsel Vlt!S in the General Aolllcmbl )' on 
candidaciPA fnr pP.rma.nent mP.mbP.rRhip from both the 
industrialized and the daveloping worl d. ThP. prnpnRal 
providas sufficient leeway for regional consultation and 
does not prejudge any outCiome, althuugh iL •lu .. l4 ~ule uuL 
diRcriminatory ones. which is one o[ Lhe main l'easona why we 
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value it. We should not forgat, in this reapact, lhat since 
the adoption, at the end of the ~Ot.h Reasion of t.he GA, of 
the repore cont:ained in doc:ument A/50/47, we have been 
working under the aasumption that •in the event or an 
inc:reaae in the pennanent membership, an increase on1y by 
induatrialized countriea would be widely regarded. as 
unacceptable". 

9. WP. wnuld rP~ard 11 reform whi eh I'IRr.ri hPd f\111 
--~~nant seats to two 1ndustrialized countrieR and rntating 
seats to the developing world as unacceptable and cont.rary 
to this conclusion. It is a d.ifferent matter if one pnr:t. ol 
the world comes forth with a apecific euggestion arriv~ at 
by conaensus - at che regional level - and submits it tn t.he 
General Assembly. We understand this has been a posilion 
held by African countries and we fully reapect lhat. 

9. We are confident that we will continue Lo move 
away from discriminatory conceptions of expans1on, and t.hnt 
thoae who contemplate the idea of •permanent rotating soats• 
as a aolution for their own region will continue to hold 
that it ia not exportable. As far as we are concerned, t.here 
ia no market in Latin Amarica and. the Caribbean for thio 
prod.uct. 
Mr. President, 

10 In apite of the important stridea mad.e thia year, 
we.have still not found. a cantar of gravity•aa regards some 
c0111plex i11sues 11uch as the veto, anel the total numbar of 
membera 'ln an expanded Council. Brazil haa advanced aevera1 
idaas with the objective of rendering the dacision making 
proce11s in tha sacurity Council mora democrati c, wit.hout. 
impinging upon Charter privilegea which the five pert)Ulntanl 
members are clear1y unprepared to give up. WP llP1 IP.vP. l.h~tl 
thare should be no discrimination, in principle, .. becweon 
c:urrent and -new permanent members. 1\.t the same time. we IIGve 
augge11ted that new permanent members migbt c:onRider t.he 
option of not exercising their veto rights, untj1 a 
comprehensive agreement: on decision making, invo1vi,ng 1111 
permanent membera, can be arrived at. In nther farda 
aensitive as tha veto issue mat be - it should not p~vent 
us from moving ahead in expanding the Council's composition 

11. 1110 to thP nvl!'rall numhPr nf IIIAII1hPrP., III fpw 
delegations continue to have misgivings about n council of 
more than twenty-one participantE:, t n r.:ontrast wi th l:.ha 
preference of the wide majority ~or a higher [igure. 
somewhere in the mid-twenties. While the problP.ITIB related to 

· the veto - in apite of tha fact that they toueh on difficuit 
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~estiono ot principle may be surmount:ablc through 
iateasitiec1 dialogue anel negotiation, it appears that the 
nulllbers iaaue ia at once a simpler and morP. I nwned I ale 
stumbling block. It is our expectation that, as uther 
aapects tall into place, •0111& creative thinking on 111altcrs 
suc:h as the ac:t:l.on threshdlt\, ant\ on improved Securit)• 
Counc:l.l prac:t:l.c:ea and procedl!lrea, may be able to help us in 
thb regart\. 

12. It ia aometimes al~eged that the incapacity o! Un: 
developing z:eg:Lona to re•ch consensua on prospectivo 
permanent members constitutes a major obotaclc at thio otagc 
of our work. This is a gro!IB d.:Lstortion or thc facts. "L'o 
atart w:l.th, as we all know, the strongesL opposit.iuu tu 
expansion in permanent u.mblerahip is to be fow1d in the 
industrializec1 worlt\. Tbe argument according to which there 
ia no con11ensus :l.n the ragions or: the South c1pplies with 
greater val:l.c!:l.ty to regions of the Nortl:l. Dut "I"h is is nc1t 
tbe issue. Consensus, alt~ough c1es1rable, may not be 
attainable in any reg:l.on, HQrth or South. The real issues 
tbat are imped:l.ng progreaa are the veto and Ll:le numbers 
quest:l.on. Theaa aboulc1 be ·the focus of attenr:ion as we 
resuma our t\iacussions w:l.th:l.n tbe Working Group ncxt year. 

Mr. Preait\ent, 

13. If ao many t\elegatian. express an interest on this 
item of aur agaada :l.t ia because we are here discussing the 
craclibillty of the Unitet\ Nat:l.oaa :l.n a princl.pDl araa of 
coneem, tlle maintenance of international peace and 
aecur:l.ty. Tbe futura of the mul t:l.lltteral IIYRtem of 
collectiva aecurity reat11 on • tha legitimacy and 
repreaentativeneaa of tba Gecur:l.ty Counc1l. As rer.ently 
atated in tbe British magazine, "the Economist•. in an 
article on one of the major Cl:r:l.aes the world iR facl.ng, "the 
Security Council ia in a p010r way, knowing that i t should 
loag age bave reformar:\ itsalt•. 

14. Let us not prolong tbis agony indefin1tely. Let ua work 
firmiy ant\ reaponsibly towart\a a solution thal lr ~quitablF. 
and ba::..anced, that takeiP- into account aspiration<: of all 
nat.iana, · large illld small, developet\ and developurg; bur: -
abova all - let us bear in m:l.nd that this exercia~ is not 
about: the prestige of any linclividual countrj .-~ group of 
couat:riaa. It is about the pz:eat1ge and ef:!''"' r, -·~nesA of nu r 
OJCgaa:l.zation. 

THANK YOU 

I -- -
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Pronunciamento do Representan1e Pennanente do Bras!l, Embaixador Celso Amorim, 
sobre o Item 59 (Representação Equ1tat1va e o Aumento da Representação no Conselho 
de Segurança}, em Nova Yorlc, em 4 de dezembro de 1997 

Sr Presidente, 

Eu gostaria de começar expressando a sincera apreciação de miDha Delegação 
por sua habilidosa orientação na preparação do terreno para o debate de hoje Sendo a 
refonna do Conselho de Segurança uma das questões centrais da agenda das Nações 
Urudas. é tranqmlizador observar que o Presidente da Assembléia-Geral está pronto a 
exercer sua liderança para dar prosseguimento a nosso debate 

Sr. Prestdente, 

2 Caminhamos uma distãnaa coDSlderável desde a última yez que vim ao pódio 
tratar dessa questão, há um ano Graças à competência e dedicação dlllllODStr'Bdas pelo co
Vice Presidentes do Grupo de Trabalho, os Embaixadores Breitenstan, da Finlindia, e 
Jayanama, da Tailândia, pudemos iniciar o ano de 1997 sob o signo de um dinamismo 
renovado O intercâmbio de opiniões que eles fizeram com um total de 165 delegações, 
grandes e pequenas, individualmente ou em grupos, revelou algumas tendêacias, 
oferecendo às delegações uma imagem nws nítida sobre onde estão as possibilidades pa.-a 
acordo Seus im,>ortantes resultados, como transmatidos ao Grupo de Trabalho em 1 O e 1 ~ 
de março, foram incluídos em nosso últ1mo relatório, documento A/51147, sob o Anexo 
vn, e merecem ser lembrados 

3 Os co-V1ce-Pres1dentes foram capazes de discernir a existência de uma 
maiona mu1to grane:!'! em favor de um aumento na panicipaçio dos membros permanentes 
e não-pennanentes E também de grande Importância que essa maioria acredite que 
devena haver membros permanentes das nações industnalizadas e em desenvolvimento 

4 Esses são os elementos essenciais sobre os filnclamentos dos quais nós 
devemos procurar o acordo geral Mmha delegação, JUntamente com muitas outras, esta 
pronta a prosseguiT na refonna do Conselho. levando em total COIISideraçio o sólido 
trabalho de base preparatono empreend1do durante este ano laborioso Como ficou claro 
no d1scurso pronunciado pelo M1rustro brasileiro das Relações Exteriores, Embaixador 
Luiz F ehpe Lampl"ela 

"Ha um novo Impulso para as negociações Há hderança, asSim como 
propostas cuidadosamente elaboradas Devemos tiTar vantagem desta oportunidade uruca 
na h1stona das Nações Umdas Não devemos de1xar passar a ocas1ão A reforma tomou
se, mais do que um conceito-chave_ a ordem do dia" 
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S. Em janeiro de 1998, o Grupo de Trabalho recomeçara suas atMdades O Brasil 
está convencido de que não há necessidade de mais debates exploratórios e nós 
deveríamos embarcar mtegralmente em uni processo de negociação Não somos a fàvor 
do estabelecimento de alvos artlficiBJs de ,qualquer tipo para comrletar nosso trabalho. 
Vamos dell<ar de lado a 1déla de qualquer t1po de cronogramas anificillS, ou para uupor 
soluções apressadas ou para obstruir o prQceiSO V amos aproveitar ao máximo a sessio 
atual da Assembléia-Gel'al, em sua totahdade, e concentrar nossa atenção nas questões 
que requerem mais refinamento, t1.1s como veto e números (sobre as quais eu falarei mais 
tarde) 

Sr. Pres1dente, 

6 No debate geral deste ano, o Brasil expressou sua d1sposiçio de aceitar as 
responsabibdades de membro permanente no Conselho de Segurança, se convocado para 
isso pela comunidade mternactonal Nesse caso, o Brastl está determinado a cumprir o 
papel de membro permanente como rep~te da America Latina e do Caribe, de 
forma que nossa regtio possa estar presente no Conselho em base permaneme e, por meio 
de coordenação e consulta regulares, ter ~ voz coletiva IDIJS forte Como membro não
permanente, temos nos empenhado no pasaado para manter uma coordenação inhma com 
os países da regiio, e continuaremos a 'fàzer isso durante nosso próximo marvleto. 
Estamos preparados para fàzer essa coordenação e essas consultas ainda mais sinem'ticas 
e formais, com o objellvo de garantir que interesses e preocupações da região veabam a 
ser refletidos o mais integralmente passivei 

7 Consideramos que a proposta contida no Anexo I do Relatono deste ano - a 
chamada "Proposta Razab" - consutul uma moldura apropnada, com os ajustes 
necessários, para a reforma do Conselho de Segurança de uma forma democrática e não
discrirmnatóna, permitindo aos Estados-Membros se expressarem na Assembléia-Geral 
sobre as candidaturas para membros permanentes, tanto das nações mdustnalizadas como 
dos países em desenvolVImento A proposta oferece espaço suficiente para consulta 
regional e não faz pre-julgamento de nenhum resultado, apesar de exclu1r a d1scnnunaçio, 
o que é uma das princ1pa1s razões pelas quais nós a valonzamos Não devemos esquecer, a 
esse respeitO, que desde a adoçio, no final da SOa sessão da AG. do relatono contido no 
documento A/50/4 7, temos trabalhado sob a supos1ção de que 'na eventualidade de 
aumentarem os membros permanentes, um aumento apenas das nações mdustnalizadas 
sena amplamente considerado como inaee~llável" 

8 Nos cons1deranamos uma reforma que des1gnasse assentos totalmente 
permanentes a d01s pa1ses mdustnahzados e assen1os rotauvos a nações em 
desenvolVImento, como macenavel, e senamos contranos a essa conclusão 
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9 Estamos confiantes em que contmuaremos a nos afastar de conceitos de 
expansão discriminatórios, e que aqueles que contemplam a idéia de •asseútos 
permanentes rotativas• como uma solução para a sua propria regiio continuarão a manter 
que isso nio é exportável De nossa parte, não há mercado na América Latma e no Caribe 
para esse produto 

Sr Presiden1e, 

I O A despeito das importantes distâncias que percorremos neste ano, nós 
amda nio encontramos um centro de gravidade. com relação a algumas questões 
complexas, tais como o veto, e o número total de membros no Conselho expandido. O 
Brasil avançou algumas idéias com o objetivo de tomar mais democrático o processo de 
tomada de dec1sio no Conselho de Segurança. sem colidir com os privilégios da Carta dos 
quais os Cinco membros permanentes claramente nio estio preparados para desistir. 
Acreditamos que nio deveria haver nenhuma discrimiDaçio, em princip1o, eatre os 
membros atuais e os novos membros permanentes AD mesmo tempo, temos sugerido que 
os novos membros permauentes possam considerar a opçio de nio exer-cerem seus 
direitos de veto, até que seja possível se chegar a um acordo abrangente sobre a tomada 
de decisio, envolvendo todos os membros permanentes. Em outras palavras - embora a 
questio do veto seja sensível - nio deveria nos impedir de avançar na expansão da 
composição do Conselho 

11 Quanto ao número total dos membros, umas poucas delegações 
continuam a ter apreensões sobre um Conselho de mais de vinte-e-um participantes, em 
contraste com a preferência da grande maiona por um número mais elevado, por volta de 
vinte-e-cinco Enquanto os problemas relaCionados ao veto- a despeito do fàto de 
envolverem difíceis questões de priiiC.Ipios- podem ser superados por meso de diálogos 
intensificados e negociação, parece que a 9uestio dos números é ao mesmo tempo mais 
s1mple e um impecilmento mais imediato E nossa expectativa que, i medida que outros 
aspectos sejam resolvidos. um pouco de pensamento criativo sobre matérias como o limiar 
da ação, e sobre práticas e procedimentos aperfeiçoados do Conselho de SegulliiiÇB, 
possam nos aJudar a esse respeito 

12. Alega-se as vezes que a incapacidade das regiões em 
desenvolvimento para alcançar consenso sobre os membros permanentes previstos 
constitw um grande obstáculo neste estágio de nosso trabalho. Isso é uma distorção total 
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dos fatos Para começar, como nós todos sabemos, a opos1ção m111s fone ao aumento do 
número dos membros permanentes encontta-se no mundo mdustnahzado O argwnento 
segundo o qual não há consenso nas regiões do Sui aph.::a-se com m111or vahdade às 
regiiles do Norte Mas tsso não e a questio Consenso, emoora deseJavd, pode não ser 
atingido em qualquer re8'àO. Nune ou S111l As questões re111s que estão lmpedtndo o 
progresso são o veto e o proi>:ema Jos nutneros Essas materias devenam ser o foco da 
atençio quando reuue~armos nossas discussões no Grupo de Trabalho no proXJmo ano 

Sr Presulente, 

13 Se tantas delegações expressam um mteresse nesse ttem de 
nossas agenda é porque nós aqw estamos discutmdo a credtbthdade das Nações Unidas 
em uma área pnmordtal de preocupaçio, a manutenção da paz e da segurança 
intenulcioiiiiiS. O futuro do ststema mulltilateral de segurança coletl\ a depende da 
legitimidade e da representatiVIdade do Conselho de Segurança Como recentemente 
declarado na revtsta britàmca "The Econtpnrsl", em um arugo sobre uma das grandes 
c:nses que o mundo enfrenta, "o Conselho c/le Segurança e um meto msufictente, sabendo
se que hã mwto devena ter promovtdo a sua reforma" 

14 Nio vamos prolongar esta agorua indefimdamente Vamos trabalhar com 
firmeza e responsabilidade para uma soluçio que seja eqwtattva e equthbrada, que leve em 
c:oasider"açio as aspirações de todas as nações, grandes e pequenas, desenvolVIdas e em 
deseuvulvimemo, porém- acima de tudo- vamos ter em mente que este exercicio não é 
IIObre o prestigio de qualquer pms indt\!idualmente ou grupo de pmses Trata-se do 
preldgio e da eficiênc1a de nossa Orgaruzação 

OBRIGADO 

TJ21duzldo por Thcreso Calhanna de G Campos 
Sen.ço de TJ21duçio 
Secrew'la de lrúormaçlo e Documentação 
do Senado Fedemo! 
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Resenha das matérias apr-ec-iadas 
de 1° a 30 de abril de 1998 

4• Sessão Legislativa Ordinária 
so• Legislatura 

(Art. 269. II. do Regimento Interno) 

PROJETOS -\PRO\' -\DOS E ENVIADOS À SANÇÃO 

De mLcLaliva do Presidente da Republica 
De mLCLatLva do Supenor Tribunal de Justiça 
Total .................................................................. 2 

Projeto de Lei da Câmara n• 44, de 1997 (n":! 381/96. na Casa de on
gem l. de tmcJat"a do Presidente da Repubhca. que d1spõe sobre a mclusão no 
mo prntelsual da Le1 n" 8 0::!9. Je I:! de abril de 1990. dos llqu1dações do 
Bane u de Rnra1ma S A - BANRORALMA e do Companhia Us1nas Nac10na1s -
('(''V. " dá outras prnl'ldêncla< 

Sessão: 06 04 Q8 

Projeto de Lei da Câmara n• 18. de 1997 (n" 4 797194. na Casa de on
geml de 1mctall\a do Supenor Tnbunal de Jusnça, que d1spõe sobre a rees
lnllllraç·Jn ela-''""' a /cdr:ral de !'r1merro t7rau da I" Reg1ão. e dá outras pro
•·rJ<'ncra< 

Sessão: ~9 04 og 

577 



57~ 

• 
------- ANAIS 00 ~EIIIAOO FEDERAL 

PROJETOS APROVADOS lE ENVIADOS À C..\MARA DOS 
DEPU11ADOS 

De tructattva da Câmara dos Deputados I 
De tructattva Ho Senado Federal 4 
Total .•.....•••.••.••• - ••••••••.••...••...•....•............. 5 

>.BRIL DE 19'18 

Projeto de Lei do Senado n• 120, de 1997. de tmctattva da Conussão 
Espectai do ''EI Nliio'', cnada através do Requenmento n• 533, de 1997, que 
estabelece as Drf't!trl:es NaczonaiS de Defesa Clv1/. 

Sessio: 06 04 98 

Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 95, de 1996 (n" 
n0/95. na Casa de ongcm). que d1spde sobf'e a obrrga1or1edade de as mslltUI· 
ções prwadas de educação beneficlános de 1senção de tmpostos tef'em em .feus 
conçefhos fiscais N!pN!sentante do corpo diScente 

Sessão: 07 04 98 

Projeto de Lei do Senado n"llS, de 1995. de autona do Senador Júl1o 
C81J1p"'s 111e altera a Ler no 6.360 de 23 de setembro de 1976. que d1spõe so
bf'e a •·tgtlâncla çanuárta a que ficam SUJellos os medtcamentos. as drogas. os 
msumos farmaceutiCOl e corre/aros, oosmeucos saneantes e outros produtos. e 
dá outraç provtdêncral 

(Dectsio termmanval 
Sessão: 08 04 98 

Projeto de Lei do Senado n• 107, de 1996- Complementar. de autona 
do Senador José Eduardo Outra. que altera as alíneas '"c'", · d'", '"e'", '"/". '"g'" 
c '"h'" do InCISO I do art / 0 da Le1 Complementar n• 6-1, de 1990, que trata de 
melegrhtluiades e determma outras provrdenctas 

Sessão: 15 04 98 

Substituth·o ao Projeto de Lei do Senado n• 87, de 1996, de autona do 
Senador Júho Campos. que d1spõe sabf'e a proter;ão. pelo Estado de ''ÍIIma ou 
testemunha de ,·rrme. e Já outras pi'OII'rdencras 

Sessão: 28.04 98 



ABRIL DE 199R MAIS DO SENADO FEDERAL 

PROJETOS -\PROVADOS E ENVIADOS À PROl\H;LG.-\Ç.\0 

~----~~~~~~~------·, De,, c1at1~a da Câmara dos Deputados o 
De mctatt\ a do Senado Federal -1 
Tn!~(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,, IJ 

Projeto de Decreto Legislativo n• 59, de 1997 (n° 386:97. TJa Cã.rnara 
dos Deputados). que aprma n lo!XIO da Acordo por Troca de .Vota< relam" uu 
mgreçso cio Bra.\1/. na qualtciad.: de membro pleno. no Comlle do . .J~ o da Ur
gam=a~ão para a t ·u,.paa~ào.: o D.:sem·ol\'lmemo E,·onómtco- •Jl'DE ,ele
brado emro? o 1 ;,,,erno da Repuhltca Federam•a do Brau/ <' aquela urgom=a
çào em Purn em 1- de ;unho d.· 1996 

Sessão: 06 04 98 

ProJeto de Decreto Legislativo n• 143, de 1997 <n" 56~'?"'. ~:n Camara 
dos Deputados). que •'P'"''a o l<'XIO do 4.cordo de Cooperação na L111a t ·.mtt'o 
o Crtme Orgam=ado ,. ,, TrJJtco de Entorpecentes e '>ub~IGI/LIQ\ r.,, .JiropituÇ, 
ccl.:hrado .:ntre uI iut anu da R.:públtca Federatn•a do Bra~tl e v 1 ;, ·•·et·nr, da 
Republt,a ltaltano em Ruma .:m 1:: dejeverett'O de /99-:-

Sessão: 06 04 98 

Projeto de Decreto Legislativo n• 145, de 1997 (n" 526JQ7 na C'.3'Tiara 
dos Depurados l que aprm a" 1ex1n do Acordo de C'ooperar;àr> na ..Í r,·a .1: Tu
n•mo tdd•rado ,·mrc " 1 irwernu Ja Repúhltca Federam·a dn Bl'l:l~ll ,. , • I w
•·anr> cJ, Rem,. d<.1 r:,p,mha ,·m Brastlta .:m /8 dt? abnl de 19rr 

Sessão: ll6 ll4 QS 

Projeto de Decreto legislativo n" 3, de 1998 (n" 399/97. na Càmara 
dos Deputados J que uprm-a o 1er:1o da Emenda aos ans r. e _';: do -lcordo 
Opt:racumal du tlrgam=ação lmernat·wnal de Te/ecomllntLa~ucç por SalC'Itle -
INTELX4.T. apromda pelo .\:\1" Encomro dos Stgnattirtos, em -1 d.:: obrtl de 
/995 

Sessão: 06 04 98 

Projeto de Decreto Legislati"o n• 7, de 1998 (n• 577/97. na Câmara 
dos Deputados! que ,,,.,.,,.a o lo!:tlO do Acordo wbre '1en·1~os AJ"''"' Sub
Regmnats t:ntre "' <im·emus da Repúhltca Argemma. da Repuhlt<a du Rult
\'10. da RepúhltL·u Fc:d.:rum•a do Bras1l da Repúhltca do Ch1le, du Repubhcc. 
do rara~llal c: du RcrubiiLU I )rll!lllal do {lruguat, .elebradu em ~-·,nal.:=u !!III 

1 7 de de=emht'u rit: I 9'16 

Sessão: 06 04 98 
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Prajeto de Decreto Legislativo n• 8, de 1998 ( n" .U0/9-7. na Câmara 
dos Deputados). que aprova o texto das Emendas aos -lrngos I. 11. 1711, L'( e 
XJ 7 do Acordo relatn•o a Orgamzação lnrernacwnat de TeleL·omumcações por 
Satélue (INTELSA T) 

Sessão: 07 04 98 

Projeto de Decreto Legislativo n• 9, de 1998 (n• 561/97. na Câmara 
dos Deputados). que aprova o texto dt!IS emendas retam•as à mudança do nome 
do Orgamzação Jnrernacwnal de Telecomun!La~·ões .\larmmas por Satélue -
INMARSAT e ao art 13 da Com•enção da INMARSA T. aproi'Odas em Londres 
em 9 de dezembro de 1994 

Sessão: 07 04 98 

Projeto de Decreto LegislatiVIII n• 74, de 1997 (n" 397197. na Câmara 
dos Deputados). que aprol'a o texto da Convençãn Relam·a à Proteção das 
crtanças e à Cooperação em matena de Ado~·ão lnternacwnal concluído em 
Ha1a, em 29 de maw dt! /993 

Sessão: I S 04 98 

Projeto de Decreto Legislativo n• 142, de 1997 (n" 560/97. na Càrnata 
dos Deputados), que aprova o texto dlf) Acordo sobre o Esrabelec1memo da Or
gamzação para o Descnvoil"mcnto de Er.<!rgla na Península C'oreana. conclui
do em Nova Iorque. em 9 de março de I 995 

Sessão: I S 04 98 

Projeto de Resolução n• 3l, de 1998, que autonza o Estado de Serg1pe 
a contratar operação de cred1to JUn/lf) ao Banco do Nordeste do Bras1l - BNB 
no <imbuo Jo Programa de Desen~·olwmento do Tunsmo no Nordesre -
PRODETUR. com recursos de repasse do Banco /nteramencano de Desenvol
''lmento - BID. no valor de deze>sete milhões, trezenros e quaror::e m1l, sete
c.:ent()\ e .'ietenta e \Cn real\ e setenta e no,•e '"entavos. '"UI OS n•cllrsov se desll
,.,am a execu~·ão de projetos de mfra-eunuura e desenvoil·rmenro msmut~onal 
naquele Estado 

Sessão: I b 04 98 

Projeto de Resolução 0° 37, de 1998. que QUIOriZQ o ( rO\'erno do Esta
do de Rondõma <1 assmar contraio dfJ abermra de L reduo , de compra e 1•endo 
de a/lvo>. com a Umão. o Banco do Esrado de Rondõma >:A - BERON e a 
Rondôma Créduo lmohrl1árm S A - RONDUNPO[ 'P no '·alor de qumhenros e 
don m1lhrir:.~. quatro,ento< L' mtenta e ~ete mrl. >t!lscento• ,. mtenra e trés re-
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.:mJ no timbuo elo f'rugrama ele ApolO à Reestruturação,. ao .4jusrc Ft~cal dos 
Eltaelo~ no amparn daAfed1da Prowsóna n"/612::!1 98 

Sessão: 16 04 98 

Projeto de Resolução n• 36, de 1998, que auron=a a elemção temporá
ria do lrmue de endn1damenro da Petróleo Rraslh!lro S A - PETROBR.4.S. para 
que poua conrratar operação de creduo externo. no •·alar total. em 1enes Ja
ponese!>. até o equll'alente a du=enros e setenta e um m1lhões. de=essete mrl. 
du=enros e 11111e e ouo dólares none-amer1cano5 e nownra c cmco centavos. 
Junto ao The Etporr-lmport Bank oj Japan- E.\1AIBA!\K 

Sessão: 28 04 98 

Projeto de Resolução n" 26, de 1998. que auton=a o Estado do Rto 
r;rande do Sul a ele1·ar temporarrameme os seus ilmues de end11·1damento para 
conrratar e pre~tar 'onrragaranna à operação de créduo e.r:terno. com o aval 
da { lmào, jltnto ao Banco !nrernacwnal para Reconstn1ção e Desem·oll'lmento 
- BIRD. no •·alar de setenta milhões de dólares norte-amer~canos, eqUivalentes 
a setenta e cmeo m1lhões. ouocenro~ e dez mrl rea1s. a preços de 3/ 07 97, cu
JO.~ recursos lerão destmados à 1mplanração do- Programa de Restauração e 
't,fanuten~ão dal Rodowas Estadu01s no Rw Grande do Sul- PNMRE 

Sessão: 28 04 98 

MENSAGENS RELATIVAS A ESCOLHA DE CHEFES DE 
MISSÕES DIPLOMÁTICAS 

Mensagem n• 94, de 1998 (n• 177/98, na ongem), pela qual o Senhor 
Pres1dente da Repubhca submete à deliberação do Senado .o_ nome do Senhor 
Carlos Luiz Coutinho Perez , !\.1trustro de Pnme1ra Classe do Quadro Penna
nente da Carre1ra de Diplomata. para exercer a função de Embmxador do BrasJ! 
Junto ao Remo da Dmamarca e. cumulanvamente. JUDio a Repúbhca da LJtuã
ma 

Sessão: 15 04 98 

Mensagem n• 95, de 1998 (n• 178/98, na ongem). pela qual o Senhor 
Pres1deme da Repubhca submete a dehberaçào do Senado o nome do Senhor 
Gilberto Vergne Saboia. Mm1stro de Prunerra Classe do Quadro Permanente 
da Carre1ra de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasli Junto 
ao Remo da Suec1a e. cumulanvamente. Junto a Repubhca da Letõrua 

Sessão: 15 04 98 
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Mensagem n• 110, de 1998 (n• 302/98. na ongeml. pela qual o Senhor 
, ~slc..:.;:e ja Republica submete a deliberação do Senado o nome do Senhor 
i..uiz Filipe de Macedo Soares Guimaries. l\1m1stro de Pnme1ra Classe do 
<.1uaaro Permanente da Carre1ra de D1ploma1a. para exercer a função de Embal
, "!dor rlo Bras1l JUnto ao Remo da Noruega e. cumulanvamente. Junto à Repu
l>lica da lslàndi.i 

Sessão: 15 04 98 

\lensagem n• III, de 1998 (n• 303 98. na ongeml pela qual o Senhor 
• c~1dcn1~ da Republica submete à delibera.:ão do Senado o nome do Senhor 
-'rg10 Henrique Nabuco de Castro. M1msrro de Pnmeua Classe do Quadro 

:: >Pt:• .ai da Carre1ra de Diplomata. para exercer a função de Embaixador do 
81asu l~il•O ao Remo Hachemlta da Jordàma 

Sessão: I 5 04 98 

\IATÉRJ.\S REJEITADAS E ENC~MINH-\DAS AO -\RQlll\"0 

De lrnC1at1va do Senado Federal 
Total ...•..••.. - ..................................................... I 

Projeto de Lei do Senado n• III, de 1996. de autona do Senador Jose 
B•~mtàc1o que altera d1spos1bvos do Decreto-Lei n• 2 848. de 7 de dezembro 
Je 1940 r C otbgo Penal) 

r ReJeitado nos termos do art I O I. § I •. do Reg1mento Interno l 
Sessão: 03 04 98 

MATÉRIAS RE1'IRADAS PELO AlTTOR 

Proposta de Emenda a Constiti.liçio n• I, de J 998. de au1ona do Sena
dor E~pend1ào Amm. que altera o mc11w 17/ do art .'9 da Consmwçào Fede
ral 

r Ret1rado nos termos do Requenmento n• 191. de 1 998 l 
Sessão: 28 04 98 
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Projeto de Lei do Senado n• :ZOO, de 1997. de autona da Senadora 
Marluce Pmto. que d1spõe sobre a expropnação de terras rura1s onde se ven
fique a Ol orfi!nc1a do trabalho escravo de cr1anças e adolescemes 

(Rettrado nos termos do Requenmento n• :!19. de 1998) 
Sessão: :!8 04 98 

Projeto de Lei do Senado n• 207, de 1997, de autona do Senador Wal
deck Omelas, que extmgue o Programa de Integração Nac1011DI - P/N e o Pro
grama de Red!Sinhu1ção de Terras e de Estímulo à Agromdúsma do Norte e 
do Norde.çte - PROTERRA e dá outras prol'ldênc1as 

(Rettrado nos termos do Requenmento n• :!09. de 1998) 
Sessão: :!8 04 98 

OUTRAS DELIBERAÇÕES 

Requerimento n• 202, de 1998, dos Senadores Carlos Wilson e Roberto 
Fretre. sohcttando, nos termos do art 71. mctso VII, da Constttutção Federal, 
que o Tribunal de Contas da Umão preste mformações relacionadas à Dectsão 
n• 1:!3/98-TCU-Plenàno. profenda em resposta à Consulta da Conussão de 
Trabalho, de Admtrustração e Serv~ço Púbhco da Câmara dos Deputados 
(Processo n• TC-000 852/98-8) 

Sessão: 06 04 98 

Requerimento n• 229, de 1998, dos Senadores Antoruo Carlos Maga
lhães e Lúc1o Alcântara.. solicitando, nos termos regunentaJ.s e de acordo com as 
trad1ções da Casa. sejam prestadas homenagens de pesar pelo falecunento do 
Dr TarciSlo de Vasconcelos Mma. ex-Deputado Federal, Governador do Esta
do do R.to Grande do Norte. Secretàno de Estado da Educação, além de ter 
exerc1do outros Importantes cargos, como Presidente da Companlua Nac1onal 
de Alcahs e Prestdente do lP ASE. 

Sessão: 13.04.98 

Requerimento n• 233, de 1998, dos Senadores Ronaldo Cunha Luna e 
outros senhores Senadores solicitando. nos termos regunentats, e de acordo 
com as tradições da Casa. sejam prestadas homenagens pelo falecunento do 
Senador Humbeno Lucena 

Sessão: 14 04 98 

Requerimento n• 255, de 1998. do Senador Artur da Tavola e outrOs 
senhores Senadores. sohc1tando, nos termos regunentats e de acordo com as 
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trachções da Casa.. SeJam prestadas homenagens pel•' '"lecrmento do Dr Serg~o 
Roberto Viell'll da Motta.. Mmrstro de Estado das C c..-:.lmcações 

Sessio: 20 04 98 

Requerimento n• 256, de 1998. do Senador '-i~raldo Melo e outros se
nhores Senadores, sohcnando. nos termos regunentaJ> e de a~ordo com as tra
cbções da Casa.. seJam prestadas homenagens de pes:!r nelo falecrmento do De
putado Luis Eduardo 

Sessio: .:!3.04 98 

Requerimento n" 257, de 1998. do Senador Hugo Napoleão. sohcrtan
do, nos termos regunentars e de acordo com as trad1.:ões da Casa. SeJam presta
das homenagens de pesar pelo falecimento do DepurJco Lurs Eduardo 

Sessão: 23.04 98 

Requerimento n" 258, de 1998. do Senador Hugo ~apoleão e outros se
nhores Senadore~. sol. rtancl '· nos termos regunenta.rs. A realJZação de sessão 
especllll do Senado Federal, desnnada a homenagear a memona do Deputado 
Federal Luis Eduardo. falecrdo no dia 21 do corrente 

Sessão: 23 04 98 

Requerimento n• 263. de 1998, do Senador Teotoruo Vdela Frlho e ou
tros senhores Senadores. sohcrtandCII. nos termos regrmenrars. a realrzação de 
Sessão Especral desbnada a prestu homenagem ao \1trusrro Sérgro Roberto 
Vrell'll da Motta. falecrdo no cba 19 de abnl de 1998 

Sessio: 28 04.98 

Requerimento n• 259, de 1998, do Senador Jose Eduardo Outra.. sobci
tando, nos termos regnnentaJs. que o Tribunal de Contas da Uruão realrze ms
peçio especial e extraorcbnána sobre os contratos firmados entre o Departa
mento da Polícia Federal e as empresas SOFREMI e Fundação Atech 
(Aplicação de Tecnologias Criticas 1 

Sessão: 29 04 98 

Requerimento n• 266, de 1998. da Senadora Enuba Fernandes e outros 
senhores Senadores. solicitando. nos termos regunentms. que o tempo desbnado 
aos oradores da Hora do Expecbente da sessão do dra 5 de mmo proxuno seJa 
ded1cado a homenagear o trabalhadOI'. por ocasrào das .:omemorações do d1a I" 
dema10 

Sessio: 29 04 98 
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Requerimento n• 267, de 1998. do Senador Julto Campos e outros se
nhores Senadores sohcnando. nos termos regtmentats que o tempo desnnado 
aos oradores da Hora do Expedtente da sessão do dta 7 de mato proxtmo seJa 
dedtcado a homenagear os :!50 anos do Estado do !\lato Grosso 

Sessão: ::!9 04 98 

c;;F<;SÕES PLENÁRIAS RF -\I.IZ~ D4.S 
(I" a 30 dr abril dr 19981 

Não dehberattvas 

Dehberau' as ordmanas 

Q 

7 

Tntal .................................................................. l6 

SESSÕES PLENARIAS REALIZADAS 
( 6 dr j anriro a 30 de abril dr 1998) 

Não dehberauvas 

Dehberamas ordmanas 36 

Dehberam as e'Ctraordmanas 6 

Total ...........•....•............•.........................••••••••••• 67 

SUMÁRIO DAS MA TERIAS APRECIADAS PELO SENADO FEDERAL 
(I" a 30 de abril de 1998) 

MA TERIAS APROVADAS ························································••••••••············•••••••••·•••""""":Z4 

ProJetas apro\ ados e envtados a sanção 

Protetos aprovados e envtados a C àmdra dos Deputados 
• ProJt!ltJ\ tlprt!Liado'i pelo Plent.Jrto 
• Prolt!lr>'i aprt!clc.rJos na" comt\\ries cm dt!ctsào lt!Tmllltllllla 

-1 
1 

2 

5 
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ProJetos aprovados e env~ados a promulgação 
• Vperações de credllo . .. . ......... . 
• Acordo~ /nternactonats ...... . .. . 

Mensagens relat1vas a escolha de Chefes de Missões Diplomancas 

-1 
9 

13 

4 

MATtRIAS ENVIADAS AO ARQUIVO .............................................................................. 4 

Matenas re,e~tadas ( art I O I. § 1". do Regunento Interno l 

Matenas ret1radas pelo autor 3 

TOTAL DE MA TERIAS APRECIADAS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 28 

SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APRECIADAS PELO SENADO FEDERAL 
(6 de janeiro a 30 de abril de 1998) 

MA TERIAS APROVADAS ............................................................................................ J J5 

Proposta de Emenda a Const1tu1ção enVIada a promulgação I 

Pro]etos aprovados e enVIados à sanção 19 

ProJetos aprovados e enVIados a Câmara dos Deputados 13 
• Projetas aprt!c:tados pelo Plenano ... .. 9 
• Pro1e1ru aprectados nas comusiJes, em dec:tsào lermmallva .. -1 

ProJelos aprovados e enVIados a promulpçio 71 
• Acordos mternac:totlats. 17 
• (_ 'unceM"Õel de telec:omumcm,:õel :u 
• Vperaçõer de credito :!8 
• 4 ~\11111<A\ admmntratn-os , 

Mensagens relativas a escolha de Chefes• de Missões D1plomat1cas 8 

Mensagens re-lattvas a escolha de Autondades 3 
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MA TERIAS ENVIADAS AO ARQtnVO •••••••••••••••••••••••••••• , ............................................... l6 

Matenas reJeitadas ( art 254 do Regtmento Interno) 
., 

Matena rejeitada 1 art 10 I. § 1". do Reg1mento Interno 

Matenas declaradas prejUdicadas 7 

Matenas retiradas pelo au1or 6 

TOTAL DE MATÉRIAS APREClADAS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• JJl 

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA PELA 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

Of SF 282/98 

Of SF 285/98 

Of SF 283/98 

Promotor de Justtça do Encammha copia da publica
Mirustério Púbbco do ção da Resolução n• 82. de 
Estado de Minas Germs 1967, do Senado Federal 

Mirustro de Estado das Encammha copia das notas 
Relações E"'tenores taquigraficas de debates da 

sessão de 6 4 98 sobre o Pro
Jeto de Decreto Leg~slatlvo n• 
131. de 1997, acerca de acor
do entre o Brasil e a França 
em matén·a- de segurança pú
blica 

Mmistro-Relator do Su
penor Tnbunal de Justi
ça 

Encammha cópia do proces
sado do ProJeto de Resolução 
n• 143, de 1995. que originou 
a Resolução n• 71, de 1995, 
relacionados com autonzação 
de emissão de Letras Finan
cerras do Tesouro do Estado 
de Alagoas desnnadas a liqw-
daçào de precatr ••diciats 

587 
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Of SF 359198 

or. SGM 147198 

or. SGM 152191 
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Prestdente da Câmara 
dos Deputados 

Lyra., Mécbco Leg~sta 

Procurador-Gc:nl de 
Justtça do Estado de São 
Paulo 

Sr. Matheus Casado 
Martins. Dellegado de 
Policia Federal no Rlo 
de Janeii'O-RJ 

Encamtnha. ,,sando substdtar 
a apre c taçào da Proposta de 
Emenda a Consntmção que 
trata de tmumdade parlamen
tar. quadro contendo mforma
ções sobre sohcttações do 
Supremo Tnbunal Federal. em 
tramitação. para processar 
membros do Senado Federal. 

acer
ca do ProJeto de Le1 do Sena
do n• 114. de 1991. que ong~
nou a Let n• 8 974. de 1995, 
que cbspõe sobre o uso das 
técrucas de engenharia genéti
ca 

Encanunha docwnentos 
constantes do Relatóno Final 
da Comtssào Parlamentar de 
lnquento cnatla pelo Reque
nmento n• I 101/96 (CP1 dos 
btulos pubhcos) 

Encammha cópias dos Dtános 
do Senado Federal em que 
constam depounentos presta
dos à Co!Dlssão Parlamentar 
de Inqumto cnada pelo Re
quenmento n• 1 101/96 (CPI 
dos tltulos públicos) 
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MES 

Abnl 

Abnl 

Abnl 

Abnl 

Abnl 

Abnl 

Abnl 

CONGRESSO NACIONAL- 1998 
RESENHA DAS MATtluAS APRECIADAS NO PERÍODO DE I" A 38 DE ABRIL 

_1::.::~.;- :I 
MENSAGEM TIPO EN" ~NTA SUSAO 

1461911-CN MPn"ISI0-1, A.....,.. • Cealnlls Ellkncu Bras • .e•ra"" S.A . t•-4-91, 
ca•279t91, publ na DO ELElliOBRÁS o • UlUlo o ldquanrem IIÇilcs ... is 14h30m•n ........ , do6-3-91 Companhia Eno!Jél•ca do AI ..... • CEAI... do Companhia 

Eno!Pbca do l'laul • CEPISA, do ComniS El61ncu do 
R"ndlllna S.A • CERON o do Companh~a do Elolnc:•dodo 
do A1:re • ELE'IROACRE. pon of'oll" do 111<luslo doslu 
...,..... 110 .._.... N .. umal do DososwiZIIÇio • PND. 
bem como o aumento do capdal socw.l das Companh-. 
Doou do Rio do Janom> • CDRJ o Doou do Eslado do Slo 
Paulo· CODESP, o di.,_. pruvulõnc1u 

149191-CN MP a• r 592-5, Exttnpc a Companhra de Narcpçlo Lloyd Brasdcuo - r•-t-91. 
(n"210191. publ noDO U.OVDBRAS e da oalrU provMifnc1u U 14h30man 
naonpm) do 6-3-98 

1111911-CN MPn°16Jl-10. DaspDe sabre a ~ elos OfBiol. que mcnc1011a e d6 J•-4-91, 
(n" 325191, publ.naDO auuu provHIInc1as As 14hl0m•n 
naonpm) do 14-3-91 

1941911-CN MP n•J-644-41, Altera daspos111"0 dli Le1 n• I 911 de li de JUlho de 1994, ........ , .. 
(n" 341191, publ naDO e d6 onu prov•dinciU. U 14h30nun 
naonpml do 11·3·91 

' 
141/911-CN MPo"ISBI-6, Cna cmftii'M no ãmb110 do Poder Executava FaScr.l. cn11 :-4-91, 
tn• 2!J6191. publ naDO u Cbli(JC8Ç6es de .Desempenho ~ Errclinc• - ODE e de is IOhotu 
niOI"'IIIft) do 6-3-91 De.mpenho de At1v.-. de Deresa Agropecdna • CiDA 

e dli outra provHIC:nc• 

1751911-CN MP o" I 625-4Z, Cna a Grauraao de Desanpcnho c Produl•vldlidc • CiDP 2-4-91, 
(a"319191, publ ooDO .... -- do r.-. .......... - o à IOhoru 
aaon-) ele 14-3-91 ............._ do Dooonlpoaha D•P- • aoo. do 

o....poa~~o do - de C1ulncolona • aoc o do 
D 11pea•"1o de AtrvtÃdc de Clf:ncia c TccnolcJsla • 
GOCT, c elA auu.s prvvidenc:IU. 

20111911-CN MP n° 1 M6-47, D~ sobre as aliquows de contnbuJ91o pan , Plano de 2 4-01, 
(a"352/91, publ.noD.O SepatUde SocJal do IICI'\I'Idor publiCO CIVIl all\10 e IUI:IYO ' à lO ...... 
•onpn~) do 25-3-91 ..... 1'odaol do UniiD, du autalquW o doi fundoçllos ·-

p6hcu. e di ouns providencias. 

ltESENIIA DAS MATt!uAs APRECIADAS PELO CONGRESSO NACIONAL NO 
PElÚODO DE 16 DE FEVEREIRO A 31 DE ABRIL DE 1998 

PLV1 • aprov8dos e 1U1c1011ados. 
Ml'l • aprov.SU e pramula:adas 
PLN1 • lnns(onnados an lea 
Taloldo...-ap...,ladlas.-------

3 
4 
s 
12 

OBS. 
Lei n• 9 612. 

dol-4-91 
(DO 3-4-91) 

Ll•o"9617, 
do 2-4-91 

(DO 3-4-91) 

l..eln°9611, 
do 2-4-91 

(D03-4-91) 

Le1 n•t 624, 
dol-4-91 

(DO 1-4-91) 
. 

Aprovldo o 
PLV n• 2191 

Lllo"9620, 
do 2-4-91 

(D03-4-'lll 

Aprovado o 
Pl.V o"l/91 

1.01 n•9.Q5, 
do 7-4-91 

(DO 1-4-91) 

Aprovado o 
PLV n•3J9a 

Lllo"9630,. 
do 23-4-91 

(DO 24-4-91) 
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Elic.....,llbaDdo à Mesa da Clmara 
Premdenre da CD l'lojeto de Resolução a• 1198-CN. que "Altera a 

Rosoluçlo n• I. de 1989-CN. que cbspõe soiR a 
ap-ecaaçio. pelo Coagresso Nac1oaal. das Medidas 
Provu6nas a que se refere o an. 62 da Coasallliçio 
Falenl. miiOCIUZU1do o exame de adequaçio 
fiDuceua e orçamealána no Congresso NaciODal". 

l'resldeute da CD 

Muuslro 
Saatos - Presldeab: 

doTCU 

Dep. Mlcbel Temer -
l'lesadeare da CD 

de abril 
elo commre aao. do Pn:sldeare do SupRIDO Tribuaal 
Falenl. sohc1taado mformaçiles a fim de iastrwr o 
Ml""edp de lnJuaçlo a• 575. UDpelndo pelo 
C«<aMMhn Federal de farmáCia. bem como da Decuio 
- IWDmar. lelldo em v1sta que a IniCial versa. ramb6m. 
solm: mab!na em tramltaçio naquela Casa do 
Coapesso Nac1onal 

que o 
doDtro elo pnzo prev1sto. a Measagem do Seabor 
Prtsldente da República eacaaunbanclo as CoabiS do 
Gevemo Falenl relabvas ao exen:fc:lo fiiiiiiCCUO de 
I !197 e eavra as ~efendas conw conb:ado o Baloaço 
Geral da Umio. consuluido dos Balmços e 
Demaaslrlbvos Orçamentános dos Trio Poclmes da 
República. 

à Mesa da Clmara os 
~ ele Resoluçlo a"s 5195-CN. que ""Dl aova 
~ ao caput do an 128 da Resoluçlo a• I. de 
197ó-cN". e 6195-CN. que ""Cna Conussio IW" 
ammpeahamento e fiSCalização do Propama 
Nac....W de DesesWlZDÇio"" 

Dep Mlcbel Temer - que fo1 lida. na sesslo do Seaedp 
l'resJdeate da CD Falenl. ,...hzw!a c11a 17-4-98. às ......, horas, a 

Mmuaem n• 268. de 1998-CN. (a" 4S4198. aa 
origem). que eacammba as ConUIS do Gowomo 
Falenl l"laUYas ao exerclc1o fiiUIIICeUO de 1997. e 
que f01 encammhada ao Tnbuaal de Coaras da Umlo. 
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COMISSÃO 
DE 

FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

48 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 
DA so• LEGISLATURA 

RELATÓRIO DO MêS DE MARÇO DE 1998 

COMISSÃO 
DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUJURA 

REUNIOES CONVOCADAS 
E REALIZADAS NA 4• SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 

DA 50" LEGISLATURA (MARÇO DE 1998) 

REUNJOES CONVOCADAS ••••••.• -·····-··········02 

REUNIOES REALIZADAS ••.••.••••••••.••••••.•••••••• 01 

TOTAL DE REUNIÕES .•••. ·········-········· .. -······01 
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AUDitNCIA PÜBLICA REALIZADA EM 18 DE MARÇO "DE 19911 

REUNIAOI ASSUNTO AUTORIDADES 
EM 18/0J/98, LA."<<ÇAMENTO DE 

VÍDEO PELA EMBRAPA DR. EDUARDO PORTELA 
SOBRE A MOSCA BRANCA. PRESIDENTE DA EMBRAPA 

DR. JEAN PIERRE LONGTOR 
DIRETOR DA BA YER 

DR. JOSÉ TADEU DE FARIA 
DIRETOROO 

DEPARTAMENTO DE DEFESA 
E INSPEÇÁO VEGETAL DA 
SECRETARIA DE DEFESA 

AGROPECUÁRIA DO 
MINISTÉRIO DA 
AGRICULTURA 

co ....... 
DE MIUIITGa ·-·IC ... 
.. IJIT41Uo DE -DEI -···· 
.... o .. GOII!IDC'"'' 

• RaLIZADAa ... 8auAO ...... LATIVA ORDIIIAIDA 
DAI•L ...... TDM 

..... IOD CDIIYOCA ... -·--·-··· 

PAaCE- AP--·1111 
III' IBNo UOIILATIVA oaDIIIA- DA Ir LICIILATUM 

... .IE'I'OaDELal ... . .. • •• -··- ... 
C-1'1.-IITM 

1 • •••• v .... 

WUEITADOa 
TOTAL • • 

ABRIL DE 11>98 
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PIIO.IETOB DE LEI DA -· ••• ... -.. ... 
PELA 
-•cAo •• n 
TOTAL 

•• •• 

E•EMDMDA - ... • •• -.. ... 
PELA 
ANOVACAO •• •• 
TOTAL 

•• •• 

, .. ., ............ -· ••• ... -·-·- -T-MDIIP .. •• •• .. 
TOTAL 

•• •• .. 

- CONeoLIDADO- PAilEC ... D AP .. CIADOD PELA CM • t
#1' •ado L-LATIYA ORDI- DA ar LE..ulTDU 

au••••caaa, DEPOI•••TO• 
E C-PaaECI.EMTD D. AUTOKIDAD.S a&LIZAD08 liA CA.: liA 
.... dO LEDIILATIYA ORDI- DA lP LE-LATUU 
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SENADO FEDERAL 
SECRET~ DA MESA 

SUBSECRETAAIA DE COMISSOES 

ABRIL DE 1998 

COMISSÃO DE FISCAU ÇÃO E CONTROLE - CFC 
SUBCOMissAO DESTINADA À FI OS RECURSOS FEDERAIS 

TITULARES 

REUNIOEs: 

REPASSADOS AO ERNO DE RONDONIA 
PRESIDENTE: GILBERTO ~DA 
YICE-PRESIDENTE~ SENADOR BENI VERAS 

(07 nTULARE$ E 04 SUPLENTES) 

SUPLENTES 

se 2041142 
7 

SECRETÃRIO:JOSÉ FRANCISCO B. DE CARIVAUIO 
TELEFONES DA SECRETARIA: 3135/ 3111 

ALA SENADOR NILO COB.HO 
SALA N" 08 - I I JDM: 311-32114 

Fax 311-1010 A TUA I IZ'I'DA EM: 2MMIIIII 

EM :19.04.98 FOI DESIGNADO RELATOR O SENADOR C01lTII'IBO JORGE 



• 

COI'ISI!UIO DE tTICA E DECORO PARLÁMENTAR 
( Elelro em 19-4-95) 

Presulcare Casrldo Maldaaer - PMDB - SC 
\llft"'-Prnuleaae. Jose AlYn - PFL -SE 
(Eieuos em :18-2-96) 

I Elc1o Ah·arcs 
2 Franoehno Pereua 
3 Woldeck Omelas (l l • 
4 J<*Aives 

I Cas11do Maldaner 
2 Ramcz. T t.."bd 
3 Nabo< l\IIUOI 
4 Na Suassuna 

I LW::IO Alcãntara 
2 (VIIOJ 

PFL 

PMDB 

PSDB 

PPB IE•· PPa + E•-PPJ 

I Ep1tacto ( afetcua 
2 OsmarDias 

I Euull.a FemoD<Ies 

1 Mannas~ .. 

PTB 

PP 

PT 

PDT 

I JoseAp1p1no 
2 Carlos Patrnamo 
l Vdson Klanabmg 
4 JllRBIOIICO 

I (Vago) 
2 aa-Camara 
3 Fla......,Mdo 
4 CourmhoJC>rJIC 

I Lucldlo Pcrtdla 

I Arlmdo Porto 

I. Lauzo Campos 

1. s t t'o Rodai 

(AMe"m .. a~l3....,., 

(1) Posse ccimo MrniSirO de Estado ela PrevieleriCIII e AssiStência Social, em 7.04.88. 
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SENADO FEDERAL 

SECRETARIA ·GERAL DA MESA 
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES 

DII'CIOra CLEIDE MARIA B F CRUZ 
Ranws· 3490- 3491 Fax. 1095 

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕ88 ESPECIAIS E PARLAMENTARES DE 
INQIJÉRITO 

Chefe· LUJZ clAUDIO DE BRITO 
Ranws:3511 -3514 Fax.3606 

Secrelúias. ADRlANA TA V ARES SOBRAL (1WDal 4252) 
FRANCISCO NAURIDESIBARROS (Ramal 3S08l 
MARTA HELENA PINTO F. PARENTE (Ramal 3S01) 

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES MISTAS 
Chefe JOSÉ ROBEkTO ASSUMPÇÃO CRUZ 

Ramais: 3S017- 3S20 Fax. 3512 

SecleWias: EDNALDO MAGALHÃES SIQUEIRA (Ramal: 3520) 
CLEUDES BOA VENTURA NERY (Ramal. 3S03l 
JOAQUIM BALDOÍNO DE B. NETO (Ramal: 42S6) 
SÉRGIO DA FONSECA BRAGA CRamal: 3S02) 
WILL DE MOURA W ANDEIU..EY (Ramal 3S09l 
ELIZABETII Gn. BARBOSA VIANA (Ramal 47921 
MARIA DE FÁTIMA M. DE OUVEIRA C Ramal· 42S6) 

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES PERMANENTES 
Chefe: FRANCISCO Gun.HERME THEES RIBEIRO 

Sc:c:relmos· CE 

CI 

CAE 

CCJ 

CRE 

CFC' 

Ramais: 4638 - 3492 Fax. 4573 

-JÚLIO RICARDO BORGES UNHARES (Ramal: 4604) 

- CELSO ANTGNY PARENTE (Ramal: 4607) 

- DIRCEU VIEIRA MACHADO FILHO (Ramal: 460S) 
- LUJZ GONZAGA DA Sll.VA FILHO (Ramal: 3516) 

- RAIMUNDO FRANCO DINIZ (Ramal: 46011) 
- VERA LÚCIA BATISTA sn. V A (Ramal: 728Sl 

- VERA LÚCIA LACERDA NUNES (Ramal 4609) 

- MARCOS SANTOS PARENTE FILHO CRomai 3496) 

-JOSÉ FRANC!:ISCO B. DE CARVALHO CRomai. 3935) 
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COMISSÕES PERMANENTES 
(AR'P 72- RISF) 

1) COMISSÃO DE ASSUNTOS liCONOMICOS- CAii 
PRESIDENTE: VAGO (1) 

VICE-PRESIDENTE: SENADOR FERNANDO BEZERRA 
(27 TnULARES E rt SUPLENTES) 

11TULARES 

FRANCEIJNO PEREIRA 
VILSON KLEINOBING 
GILBERTO MIRANDA 
BELLOPARGA 
VAG0(1) 
.JOÃO ROCHA 
JONAS PINHEIRO 
VAG0(2) 

GILVAM BORGES 
FERNANDO BEZERRA 
IEY SUASSUNA 
JOSÉSAAD 
CARLOS BEZERRA 
AAIIEZ TEBET 
JOSÉ FOGAÇA 

JOSE ROBERTO ARRUDA 
COifflNHO JORGE 
JEFFERSON PERES 
PEDROPIVA 
OSIIARDIAS 

EDUARDOSUPUCY-PT 

LAURO CAMPOS- PT 
ADEIIIR ANDRADE- PSB 
JOSÉ EDUARDO OUTRA- PT 

ESPERIDIAO AIIIN 
LEVYDIAS 

IIG-241tnz 
SC-2041/42 
AM-31041115 
IIA-3IIIIW70 

T0-4070172 
IIT-2271n2 

AP-2151152 
RN-241111&7 
PB-1141111245 
G0-3141150 
IIT -221111112 
IIS-2"1122 
AS4077178 

SUPLENTES 
PFL 

1.fiOIIERO JUCA 
:WOSÉ AGRIPINO 
3-JOSÉ BIANCO 
4-ÉLCIO ALVARES 
5-EDISON LOBÃO 
II-JOSAPHAT MARINHO 
7-JOEL DE HOLLANDA 
8 JOUO CAMPOS 

PMD8 
1-JADER BARBALHO 
2-IIARWCE PINTO 
3-IIAUAO MIRANDA 
4-fiOBEATO REOUIAO 
5-PEDAO SIMON 
11-CASII DO IIALDANEA 
7-GEASON CAIIATA 

PSD8 
DF-2011n2 1-TEOTONIO VILELA FILHO 
PA-102611226 2-BENI VEAAS 
Ali 20111182 3-LOCIO ALCANTARA 
SP.. 2351152 4-LODIO COELHO 
PA-2124125 5-SÉRGIO MACHADO 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PI', PDI', PSI, PI'S) 
SP-3213115 1-ANTONIO CARLOS VALADARES 

DF-2341142 
PA-21011112 
SE- 23911112 

-PSB 
2-SEBASTIÃO ROCHA- PDT 
3- ROBERTO FREIRE- PPS 
4- ABDIAS NASCIMENTO- PDT 

PPI 

PIB 

1-a>ITACIO CAFETEIRA 
2-I.EOIIAR QUINTANLHA 

ODACIR SOARES R0-3218119 1-VAGO 

RN111n2 
AN4381112 
R022S1132 
ES-3131n1 
111A-2:111n2 
BA4173174 
PE4187-
IIT~ .. 

PA41MUC3 
RA-11otnlltl 
G0401t11112 
PR 24011112 
fi8423QI31 
SC4141142 
ES«"'MM 

ALv4013/M 
CE-3242143 
CE-23011112 
-.a81112 
CE-22111185 

SE 22011112 

AP-2244141 
PE-21811117 
AJ-1121142211 

(1)Em_dll_do_F_NIIIOGC11110Mnlslradii-Exlrao_dll_kollll c' ooi,..,7.D4.a 
(2) Em-da-do _W_Omolu_ Mlnlalra da-da P--·- PI- Sacilll, ..,7 04.11. 
REUNIÕES: QUINTAS-FEIRAS ÀS 10:00 HS (*) SALA N" 19-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
SECRETÁRIO: DIRCEU VIEIRA MACIIAIIO FILHO TEL DA SALA DE REVNIÃO: 311::3255 
TELEFONES DA SECRETARIA.: 311·351614605 FAX: 311-4344 

(*) ---·---aA.III .......... DSI'IIe12.t-"•JIILIMI!IM 

_..... :J"' ..... ~IO:.IIa. 
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111'ULARI!S 

aVAIIIIORGES 
JOAo FRANÇA (1) 
c•• no IIAI.DAIEA 
IIAIIRO MIRANDA 
NA"'R .IUIIIOR 
IIARLUCI! PINTO 
-R** IDE 

LíJêii •• c'NTARA 
CIIIIAR DIAS 
uDoC02LHO 
CARLOS WR.SCIN 
.IOIÉ ROIU!RIO AAAUOA 

BI!!NEDII'A DA &VA • P7 
MARINA avA- P1' 
AI"CF ANDRADE· PSB 
IBAS'I1Ao ROCHA· PDT 

• 

2) COMISSÃOaE SOCIAIS· CAS 
PRESIDI!NTE:S ADBIII ANDRADE 

"'CE-PRESIDENTE: LBOIIAR QUIHTANILHA 
(21111TU E a SUPLENTES) 

AA-2111/17 
rn-:anm 
SE 40511157 
liA 3011172 
PE-31tr7111 
DF-1041f1148 
JI0-2231137 
IIT-401'fll 

flr· 2211187 
AP-21511157 
AA-3111714071 
SC-2141/47 
GG-20111112 
AC-1471t137B 
IUI-1101141112' 
G0-2CII2I33 

CE-23011117 
PA-2124125 
-.z311187 
PE-241111117 
DF-Z011/11 

PFL 
SUPLENTES 

1-GUILHEAME PALMEIRA 
2-EDISON LOBÃO 
a-ELCIO ALVARES 
~AGAIPINO 
&-BERNARDO CABRAL 
&-ROMEU 1\IIIA 
7-.JOÃO ROCHA 
e-VAGO 
e-VAGO 

PMD8 
1-.IOSÊ FOGAÇA 
Z..IOSÉSAAD 
s- P1!DR0 SIMON 
oWOSÉ SAANEY 
5-DJALIIA FALCACI 
e-vAGO 
7-VAGO 
e-VAGO 

1-ARTUA DA TAVOLA 
2-BENI VERAS 
34ERGIO MACHADO 
4-COUTINHO JORGE 
II-JEFFERSON PI!AES 

BLOCO DE oPêjííÇAO (PI', PDT, PIB, PPS) 

A.l-2171m 1 EIIIIIA FERNANDES • PDT 
AC-2181187 2-LAURO CAMPOS· P7 
PA-21011117 3-AIIDIAS NASCNI!NTO • PDT 
AP-2144148 4-AOBERTO FREIRE· PPS ... 

1'11 
ll0oa181:t:ni 1•VAGO 

AL-1111147 
MA-2111115 
ES4131W311 
....... ,117 
AJI2.1117 
SP-211111117 
'f0..4II7III71 

R8 3017nl 
CI0414IIIJO 
AB-32311111 
AP 11a111 
ALP1-

AJ.M31137 
CE-1141 
C!I!..?M1187 
PA-102111-
AIIIII81187 

A82331137 
DF-2341147 
A.I-11Z114DI 
Pl5o2181187 

........,4 
SCIIIIIMII 

I 
i 

(1) D • - dD PMD8, .... ado no PPB. - 2.10.87 •. 

(2)Em--------~--Exti ..... ---·· 'R ..,_7.114. .. 

JUroNI6ES: QUARTAS-FEIRAS ÀS 10:00 HS 1(*) 
SECREI'ÁRIO: IIAYMUNDO FRANCO DINIZ 
'l'ELEFONES DA SECRJn'AJUA: 311-460113515 

SALA N" ot-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TBL DA SALA DE IU!IINIÃO: 311-3359 
FAX: 311-3651 (*) _ .. _______ ...... , __ ,_ 

....... .... ...... .~ ...... 



I 

I 

I 

• 

3) COMISSÃO DE CONsnJUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA· CCJ 
' ' PRESIDENTE: SENADOR BERNARDO CABRAL 

TITULARES 

GUILHERIE PALMEIRA 
ROMERO .RICA 
J0St BIAIICO 
BERNARDO CABRAL 
fRANCF' MJ PEREIRA 
JOSAPHATIIARIOIO 
ROIIEU TUIIA 

JADER EIAI'IBALHO 
JCIStFOGAÇA 
ROBERTO REGUIAO 
RAMU-naEr 
PIDRO SIIION 
DIA' H' FAI.Clo 

JEFFERSON PERES 
J0St IGNAclo FERREIRA 
WCio ALCAin'ARA 
IIENIVERAS 

VICE.PAESIDENTE: SENJUJOR RAIIEZTEBET 
(23 11TULARES E 23 SUPU!NTES) 

SUPLENTES 

PFL 
AL31t5147 10hêíõ ALVARES 
RIH!111117 MDISON L08Ao 
110oa31m wost AGIUPINO 
AM2011187 4-LEONI!L PAIVA 
IIIG4411n7 5 BF' '0 PARGA 
BA4173174 lloGIL8ERTO IIIIIANDA 
SP-111151152 7·VAQ0(1) 

PMD8 
PA40111I&ll 1-NEY SUASSUNA 
RS 3077178 2-CARLDS BEZERRA 
PR-24011117 '1-CASn..DO IIIAI.DANER 
-.aztiZ7 4-fEIUIAIIDO BR'ARA 
RS 31311132 11-GILVAII BORGES 
AL.-22111112 l-VAGO 

PSD8 
AIH!III1jlf1. .. 1;a&RGIO IUCHMJQ 
1!8-2121124 wost! ROBERTO ARRUDA 
c:s.aotlll7 "J-OSMAR DIAS 
CE31412143 4-PEIIRO PIVA 

1!841311132 
11A4111111 
Nllll1117 .,..,_.1 .. ... ...,.. 
AIII-11111J11M 

PlltMINI 
IIT4111J17 
so.l41147 .......,..., 
AP-1'111111 

I BLOCO DE OPOSIÇÃO "'· PDT, PSI, PI'S) 
ANTONIO C. YALADARIES- PS8 SE-2201104 1-ADEMIR ANDRADE· PSB 
ROBERTO FREIRE· PPS PE-21&1.187 MEBAS11ÃO ROCHA • PDT 
JOSÉ EDUARDO DUTRA • PT SE-23811117 3-MARINA SILVA· PT 

í!iPêííãló AIIIN 
EPn'ACIO CAFETEIRA 

ODACIR SOARES 
Plll 

1•VAGO 

PA-a1011U7 
AP4141147 
AC-2111187 

(1) Em_do_do_F ______ Exllawdlri_do_l•o -·lillul,ool, -7.CM.a 

llEUNIÕES: QUARTAS-FEIRAS ÀS 10:00 RS 
SECRETÁRIO: VERA LÚCIA LACERDA NlJNFS 
TELEFONES DA SECRETARIA: lll-3!1'721461Z 

SALA N" OJ.ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL DA SALA DE JUruNIÃO: 311-3141 
FAX: lll-4315 

AIUIIIIDdll - 3CIIIMIIII 

I 

I 



HUGO NAPOLElo 
.JOEL. DE HOLLANDA 
á.ao ALVARES 
.IOAOROCHA 
ROMI!RO JUCÁ 
ROMEUTUIIA 
EDISON LOBÃO 

Oíõííi FOGAÇA 
PERNANDO BEZERRA 
ROBERTO REGUIAo 
GERSON CAIIATA 
.IOÉ SARNI!Y 
JOAo FRANÇA (1) 
VAGO 

ARTUR DA TAVOLA 
COU11NHO JORGE 
SI!RGIO MACHADO 
TE0T0Mo VLELA FILHO 
BENIVERAS 

LAURO CAIIfiOS ·PT 
MARINA -.v A· PT 
mm I& FERNANDES • PDT 
AIIOIA8 NASCIIIENTO • PDT 

ODACIR SOARES 

• 

4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO· CE 
PR~•ARTURDATAVOLA 

• .IOEL DE HOLLANDA 
(Zl' I! , IIUPLI!NTES) 

MT-4C1841115 
PI $'111187 
PE-$1171111 
ES-31$11132 
T0-4071II71 
RR-2111117 
SP 2G&all7 
MA-2:111148 

RS-3G77nl 
RN441111117 
PR-24011112 
ES ,2DMM 
AP-3421131 
RR4017188 

PFL 
SUPLENTES 

1-BERNARDO CABRAL 
2-VILSON KLEINOBING 
3-LEONEL PAIVA 
4o FRANCI!LINO PEREIRA 
S.QILBI!!RTO MIRANDA 
e-.JONAB PINHEIRO 
7·VAG0(2) 
l-VAGO 

iPMDB 
1-RAIIEZ TEBET 
WOSÉSAAD 
:NII!Y SUASSUNA 
4-NABOR JUNIOR 
11-DJALMA FALCAo 
... RIS REZENDE 
7·YAGO 

PIDI 
RJ-24$11.12 1-JEFFERSON PERES 
PA 30501~ 2-JOÉ IGNÁCIO FERREIRA 
CE-11211,.. :M.úclo AL.CÃNTARA 
AL-4GIIIIM 4-C.VILOS WILSON 
CE-3114214$ WEDRO PIVA 

11 OCO DE §?#ÇJíõ (1'1'. PDT, PSB, PI'S) 
DF-2141142 1-BENEDITA DA SLVA ·PT 
AC-2111.. 2-ANTONIO C. VALADARE8 P8 
RI-2331M NDAST1ÃO ROCHA 
IIJ.422II3II 4-YAGO 

R0-3Z'IIt11 1•VAGO 

(1) c '11e.-ciDPMDB. ~.. ldD no PPB. -2.1o.87 

AIIIDei .. 
SC41141/G 
DF-1048111441 
IICJ.I411112 
AII41041D5 
MT-11271172 

P8 tl41f48 
AC-147W1178 
AL.-22811112 
G0411121U 

Ali ..... 
ES-2121122 
CE-a11112 
Pl!llti11D ·-11&1 

(2) Em ..................... w.ldeck~camo---dlt &tlldctda Pratsdli .. e W , aaSOdlll. em7.04.a 

REVNJÕES: QVINTAS-FEIRAS ÀS lO:fiO RS(') SALA N" 15 ·ALA SEN. ALEXAND:U: COSTA 
SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B. LINIIAIÜ!:ÍI TEL. DA SALA DE IUWNIÃO: 3li..Jl76 
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-34911.._. FAX: 311-ll:Zl 

(*) _ .. ___ .... _ ................ _,_ 

........ • ........... 14 .... 

All•"z da em: 3GID4III 

I 



• 

5) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXlERIORES E DEFESA NACIONAL - CRE 
PRESIDENTE: SENADOR JOSI!! SARNEY 

TTTULARES 

GUILHERME PALMEIRA 
HUGO NAPOLEÃO 
JOSÉ AGRIPINO 
BERNARDO CABRAL 
ROMEUTUIIA 
LEONEL PArVA 

JOSESARNEY 
PEDRO SIMON 
CASILDO IIALDANER 
JADER BARBALHO 
VAG0(1) 

ARTUR DA TAVOLA 
CARLOS WILSON 
LÚDIO COEUtO 

BENEDITA DA SILVA- PT 
ABDIAS NASCIMENTO- PDT 
EMILIA FERNANDES- PDT 

LEOMAR QUINTANILHA 

VAGO 

VICE-PRESIDI!NTE: SENADOR ROIEU TUIIA 
(111TTULARES E 11 SUPLENTES) 

AL-3245147 
1'1-44711179 
RN-23611&7 
All-2081187 
SP-2051157 
DF-104811146 

AP-342!1131 
RS-32311131 
sc-2141147 
PA-3051153 

RJ-2431/38 
PE-24&1157 
1115-2311187 

PFL 
SUPLENTES 

1~0B. DE HOLLANDA 
2-BELLO PARGA 
:hiOÃO ROCHA 
~OSÉALVES 
5-YIL.SON KLEINOBING 
1- JOSÉ BIANCO 

PMDB 
1-MARWCE PINTO 
2-FERNANDO BEZERRA 
3-MAURO MIRANDA 
4-GERSON CAMATA 
5-IRIS REZENDE 

PSDB 
10JôSÊ IGNACIO FERREIRA 
2-TEOTÕNIO VILELA FILHO 
s-GSMAR DIAS 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PI', PDT, PSB, PPS) 
RJ-2171m 1-EDUARDO SUPUCY- PT 
RJ-3188189 2-ADEIIIR ANDRADE- PSB 
RB-2331137 3-MARINA SILVA-PT 

PP8 
1-L.EVYDIAS 

1.0DACIR SOARES 

(1 I Em vortuda do laleamanto do titular, em 13 04.91 

PE-31!!71!9 
11A-3069172 
T0-t07Qf71 

SE 4055157 
&C-2041147 
R0-2231132 

RR-11011411112 
RN-2461167 
00-20111192 
ES-3203104 
G0-2032133 

ES-2021127 
AL-408311111 
PR-2121127 

SP-3215116 
PA-21011112 
AC-2111182 

MB-112811221 

R0-3218119 

REUNIÕES: TERÇAS-FEIRAS ÀS 10:00 RS(*) SALA N" 07-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
SECRETÁRIO: MARCOS SANTOS PAJU!NTI! FILIIO TEL. DA SALA DE REIJNIÃO: 311·3367 

TELEFONFS DA SECRETARIA: 311-3:ZS913496 FAX: 311-3546 
(*} a..-..._..~•A .......... aoiiSF*U.I91.pp.I81!15M ...... .........._,..,... ..... .. 

Atuellzllde em: 161114198 



I 

I 

• 

6) COMISSÃO DE SE=DE INFRA-ESTRUIURA- Cl 
• _ P.RES :VAGO. 

VICE-PRUI ·SENADOR FREITAS NETO 
(2a TITUI.N'I!S E 23 SUPLENTES) 

TITULARES 

JOSE AGRIPINO 
ROMEROJUCÁ 
VLSON KU!INOBING 
á..Cio ALVARES 
.IOEL DE ltOU.ANDA 
HUGO NAP0LEAo 
I!LÓI PORTELA (-elo) 

NABOR JUNIOR 
IIAIJR()~ 

GERSON CAMA TA 
RS FliEZENDIE 
IIARLUCE PINTO 

VAGO: 
JOSEiCIO FERRI!IRA 
.JOSÉ ROIIeRTO ARRUDA 
TEO'TCNIO VILaA FILHO 
PEDROPIYA 

.IOSE EDUARDO OUTRA- PT 
ANTONIO C. VALADARES 
I!I&JA FERNANDES- PDT 

LEVYDIAS 
ERNANDES AIIIORIIII 

ODACIR SOARES 

RN-231112367 
RR-211112117 
se 204112047 
ES41311.'3132 
PE-311713118 
PI - 447114478 
Pl-2131137 

PFL 
SUPLENTES 

1- JOSAPHAT MARINHO 
2· JONAS PINHEIRO 
3- GUILHERME PALMEIRA 
4-JOSÉALVES 
5-ROMEU TUMA 
&GILBERTO MIRANDA 
7-VAG0(2) 

1

PMDB 
AC-14711113781 1-ROBERTO REQUIAO 
G04011112 2-RAIIEZ TEBET 
ES-321131' 3204 $-CARLOS BEZERRA 
G0-20:12133 WOSÉ SARNEY 
RR-11011408Z 5-VAGO 

DF-201112017 
AL-4GI3II5 
..... 23$1182 

l-VAGO 

PID8 
1-cARLOS WILSON 
Z..COUTJNHO .IORGE 
3-0SMAR DIAS 
4-VAG0(1) 

li OCO DE.O (Pf, PDT, PSI, PPS) 
SE-2311 1-VAGO 
SE-2201107 2-EDUARDO SUPUCY (PT} 
RB-2331137 3- LAURO CAMPOS (PT) 

IIS-11211f122i 
R04251157 

R0-3211119 

1-ESPERIDIAO AMI'I 
2- EPTTACIO CAFETEIRA 

1-VAGO 

(1) Fllllla a ;' ....... conlonne nova PftiPOIDOI 71 17 r da .... ....., I g I 'Ml 

BA-317313174 
MT-227112277 
AL-324513247 
SE 401114057 
SP 2CI51157 
All-111113104 

PR-240112407 
M8 22 1117 
MT-228112217 
AP-2351152 

PE 141112457 
PA3011Q143tl3 
PR-212112127 

SP-3212115 
DF-2341/47 

BC-112311223 
MA- 4073174 

(2) Em_da_da_W-~ca--de-da Pnooodl.-eAoo.,,_s-. -7.04.88 
(3)Em_da_da __ c:--camo_de_daJUIIIÇL em 7.0498 

REUNIÕES: TERÇAS-FEIRAS ÀS 10:00 RS(*) SALA N" IJ-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
SECRETÁRIO: CELSO PARENTE TEL DA SALA DE REUNIÃO: 311-3:192 IFAXl 
TELEFONES DA SBCREl'ARIA: 311-435414607 FAX: 311-32116 

(*)......_._..._ ...... ,. ............... 2.,.,., ...... 1115511 ---· ... ,.. .......... ... 
Atu .. lzllclll em: 31110411111 



• 

7) COMISSÃO DE FISCAUZAÇÃO E CONTROLE - CFC 
(Re8olução n• 48, ele 1993) 

TITULARES 

JOSAPHAT MARINHO 
JOSÉ ALVES 
J0UOCAMPOS 
JOÃO ROCHA 
GILBERTO MIRANDA 

JOSÊSAAD 
NEY SUASSUNA 
DJALMA FALCÃO 
VAG0(4) 
VAGO 

BENIVERAS 
CARLOS WILSON 
VAG0(2) 

EDUARDO SUPUCY • PT 
VAGO 

EPITACIO CAFETI!JRA 

ODACIR SOARES 

PRESIDENTE: SENADOR oiOAG.fiOQIA 
VICE·PRESIDENTE: SENADOR CARLOS WILSON 

(17 TITULARES E DI SUPLENTES) 

BA-3173174 
SE-4055/5& 
MT -<101141115 
T0-407Wn1 
AM-3104105 

G0-3141150 
PB 4345146 
AL-2261112 

CE-3242143 
PE-2451157 

PFL 
SUPLEN'nS 

1·VILSON KLEINUBING 
2-FRANCEUNO PEREIRA 
3-VAG0(3) 

PMDB 
1-Gil.VAM BORGES 
NOÃO FRANÇA (1) 

PSDB 
1-JOSÊ IGNACIO FERREIRA 
2-cOUTlNHO JORGE 

BlOCO DE OPOSIÇÃO (PI', PDT, PSI, PPS) 
SP-3215118 1-BENEDrrA DA SILVA· PT 

PPB 
MA-4073174 1-ERNANDES AMORIM 

PIB 
R0-3218/3219 

(1) Desfll""'-se do PMDB. 1ng-no PPB. om 2 10.97 
(2) Em vutudo do posse do s...-r Joo6 Serra oomo M1nlom> do Estado da Sallde, em 31 03118 

SC>-2041/47 
MG-2411117 

AP-2151157 
RR-3087118 

ES-2121122 
PA405CII43113 

RJ-217tm 

RO-Z051155 

(3) Em.,,_ da posse do Sonador w-Omelu como MlniBtiD da.,_ da Prwvodlo- e •s • --.em 7.04.118. 
(4) Em ""luda do lalaclmen!O do ldular, em 13 04 88 

REUNIÕFS: QUARTAS-FEIRAS ÀS 17:00 HS ( *) SALA ~ 06-ALA SEN. NILO COELHO 
SECRETÁRIO: JOSE FRANCISCO B. CARVALHO TEL. DA SALA DE IIE1lNIÃO: 311-32M 
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3935/351!1 FAX: 311-1060 

(*)a_.. ......... _.Aa.,...-. .. DSr••u...,.,,... • ..,. 

Aluallzllda em: 1&11141118 



• 

7.1) COMISSÃO DE ~UZAç.\0 E CON'THOLE • CFC 
t•) SUBCOMISSÃO DESTINADA À FISÇN P•ÇÃO DAS EN'TlDADES FECHADAS DE 

'I'IE''' J~NCIA PRIVADA (FUNDOS DE =Ao), QUE TENHAM COMO PATROCINADOR A 
UNiÃO E O SISTE FINANCEIRO NACIONAL 

PReSIDENTE: JOS~ ALVES 

TTTULARES 

JOSE ALVES 
GILBERTO MIRANDA 

IIAGO (3) 
VAGO 

i!IENIVERAS 

EDUARDO SUPUCY ·PT 
VAGO 

SPITI.CIC CAFETEIRA 

VICE.f'REIIIIIENQ: IIENADOR BENI VERA& 
(117 nTULARU E 04 SUPI.SfTESl 

SE 41151111 
All-31041115 

PR. 
SUPLENTES 

1·VILSON KLEINUBING 
2-VAG0(2) 

:PMDI 
Jõlo FRANÇA (1) 

PIDI 
COUTINHO JORGE 

"OCO DE OPC$íÇAo (PI', PDT, PSI, PPS) 
SP421&111 

~4 ERNANDES AMORIM 

\ 1) OesMou-sa do PM'CB, 1ngreaundo nc.. Pt"B, em 2 10 97 

BC-21141/47 

PA401i014393 

R0-2051155 

(2) Em Vll'tUCM da poae do Senador Waldaek ~corno ........, da e.t.dD da Prevdncla e •se rtnaa SOCIIII em 7.04 11 
(3) Em VIrtude do,...., ........ do-... an 13.D4.18 

REUNIÕES: SALA~ 06-ALA SEN. NILO COELHO 
SECRETÁRIO: JOSE FRANCISCO B. CARVAjLIIO TEL DA SALA DE REVNIÃO: 311-3254 
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-393513Slt FAX: 311·11160 

AND* rro 
EM 10917 FOI DJaGNAD0 IIEIATOaOSENADOaC...aTQ~ 



• 

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBUCOS E 
FISCALIZAÇÃO 

PRESIDEm:E Senador NEY SUASSUNA (PMDBIPB) 
1" VICE-PRESIDENTE. Deputado ARNALDO MADEIRA (PSDB-SP) 
2" VICE-PRESIDENTE Senador JEFFERSON PÉRES (PSDBIAM) 
3" VICE-PRESIDENTE Deputado JOÃO FASSARELLA (BLOCO-

PTIPDTIPC do BIMG) 

TITULARES 

ADAUTO PEREIRA 
ALEXANDRE CERANTO 
ARAt:.El. Y DE PAULA 
BETIMiO ROSADO 
EULER RIBEI~ 
ROBSONTUMA 
JOS~ROCHA 
JÚUO~SAR 
PAULO LIMA 
OSVI'J..DO COâHo 
PAULO G0UVeA 
LUIZBRAGA 
SARNEY FILHO 

DEPUTADOS 

PFL 
PS 5221 
PR 5472 
MG 5201 
RN 5558 
AM 5544 
SP 51134 
BA 5908 
PI 5654 
SP 5507 
PE 5444 
se 5918 
BA 5913 
MA 5202 

SUPLENTES 

BENEDITO DE LIRA 
VALOOMIRO MEGER 
LAURA CARNEIRO 
ROBERTO PES'WA 

AL 5215 
PR 5842 
RJ 5516 
CE 5607 

BLOCO PMDB/ PSD/PSUPRONA 
AiãERICO FILHO 
CLEONÃNCIO FONSECA 
ARMANDOABiuO 
BARBOSA NETO 
GEN~SIO BERNARDINO 
ÚDIAQUINAN 
NEUTO DE CONTO 
ODACIR KLEIN 
OSCAR GOLDONI 
PEDRO NOVAIS 
SILAS BRASILEIRO 
UDSON BANDEIRA 
JOS~ PRIANTE 

ARNALDO MADEIRA 
BASIUO VILLANI 
CECI CUNHA 
CIPRIANO CORREIA 
OANILO DE CASTRO 
FlÁVIO PALMIER DA VEIGA 
JOÃO LEÃO 
LEONIDAS CRISTINO 
MARCUS VICENTE 
PEDRO HENRY 
PIMENTEL GOMES 
ROBERTO ROCHA 

MA 
SE 
PS 
GO 
MG 
GO 
se 
RS 
MS 
MA 
MG 
TO 
PA 

5554 
5824 
5805 
5566 
5571 
5223 
5209 
5228 
5448 
5813 
5932 
5466 
5748 

PSDB 
SP 
PR 
AL 
RN 
MG 
RJ 
BA 
CE 
ES 
MT 
CE 
MA 

1-fELIO ROSAS 
.ose: CHAVES 
SANDRC' MABEL 
SILVIO f•ESSOA 

aSA 

SP 5478 
PE 5436 
GO 5803 
PE 5425 

5473 
5634 
5T27 
5839 
5862 
5246 
5320 
5535 
5362 
5829 
5231 
5529 

EMERSON OLAVO PIRES 
OLA\110 ROCHA 

PI 5843 
RO 5318 
PA 5431 
RS 5956 VEDA CRUSIUS 



• 

TITULARES SUPLENTES 

I _BLOCO ~IPDTIPC do B I 
ARLINDO CHINÃGUA SP EURIPEOES MIRANDA RO ~ 
CHICO VIGilANTE DF 

i 
INACIO ARRUDA CE 5528 

FERNANDO R18AS CARU PR MARIA LAURA DF 5475 
GIOVAN\11 QUEIROZ PA RENANKURTZ RS 5810 
...JOk) OC_SER ES 
.10kJ F.ASSAPF! I 4 MG 
PAULO BERNARDO PR 58711 
P4ULOROCH4 PB 54113 
SERAFIM VENZON se 5V11 
ÉRGIO MIRANDA MG ; I PPB 
CLEON4NC~OfiSECA SE CARLOS AIRTON N; 5745 
FELIPE MENDES PI SILVERNANI SANTOS RO 51125 
JOÉ JAIIIENE PR .. VAGO 
wiSB4ABOS4 RR = MAReiO REINALDO MOREIRA MG 
OSVALDO REIS TO = ROBERTO 84LESTRA GO 
PERN4NDO RI8AS CARU PR = AUGUSTO NARDES RS 
VAGO 

I PTB 
PHILEMON ROORIGUES MG S22i :JõSêBORB4 PR 

58111 
ISRAEL PINHEIRO MG 5373 
RODRIGUES PALMA MT : I PSB I 
GONZAGA PATRIOTA Pe FERNANDO ~YRA PE 

5101 

I -PL 
PEDRO CANECO GO 5811 
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SENADORES 

TITULARES SUPLE~TES 

PFL 
CARLOS PATROCINIO TO 4068 ROMEUTUMA SP 2051 
JONAS PINHEIRO MT 2271 JOSE ALVES se 4055 
JOSÉBIANCO RO 2231 
JÚUOCAMPOS MT 4064 
ROMEROJUCÁ RR 2111 
EOISON LOBÃO MA- ---z511 

I PMDB 
CARLOS BEZERRA Mr- 2291 FERNANDO BEZERRA RN 2481 
FLAVIANO MELO AC 3493 CASILDO MALDANER se 2141 
JÁDER BARBALHO PB 2441 
MARLUCE PINTO --- RR--- 1101 
NEY SUASSUNA PB 4345 
JOSÉSAAO GQ 3149 

I PSDB 
COUTINHO JORGE PA 3050 LUDIO COELHO MS 

2381 
JEFFERSON PÉRES AM 2061 
J.:>SÉ IGNÁCIO FERREIRA ES 2021 
LÚCIO ALCÂNTARA CE 2301 

I BLOCO PT/PDT/PSB,'PPS I 
ANTONIO CARLOS SE 2201 AOEMIR Ali 'JRADE PA 2101 
VALADARES 
EDUARDO SUPLICY SP 3213 
SEBASTIÃO ROCHA AP 2241 

I PPB 
ERNANDES AMORIM RO 2251 LEOMAR QUINTANILHA TO 

2071 

PTB r 
ODACIR SOARES RO 3218/19 

Atuallzado em 04103/98 
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CONGRESSO NACIONAL 

COMISSÃO PARLAMENtAR CONJUNTA DO MERCOSUL 
(Rap!~!;IO Brasileinl! 

PRESIDENTC· SENADOR LÚDIO COELHO 
VICE.PRESIDENTE DSPUTADO JULIO REDECKER 

SECRETÁRio-GERAL DEPUTADO PAULO BORNHAUSEN 
SECRETÁRIO-GERAL ADJWNTO. DEPUTADO GERMANO RIGOTTO 

(18 TITULARES E 16 SUPLENTES) 

TITULARES 

JõSEFOGAÇA 
CASILDO MALDANER 

VILSON KLEINUBING 
WAL.DECK ORNELAS (1) 

WOIOCOELHO 

LEVYDIAS 

JõSE EDUARDO 

SUPLENTES 

~s 
1 • PEDRO SIMON 
2 • ROBERTO REQUIA-::;. O,._ __ __, 

PFL 

PSDB 

PTB 

1 • JOEL DE HOUANOA 
2 • JÚUO CAM:>OS 

1 • JOSÊ IGNACIO FERREIRA 

1 • ESPERIDIAO AMIN 

BLOCO DE õPêíiSiÇAê) (PT,PSB,PDT,PPS) 
BENEDITA DA SILVA EMIUA FERNANDES 

TITULARES 

PAULO BORNHAUSEN 
JOSÉ CARLOS ALELUIA 

EDISON ANDRINO 
GERMANO RIGOTTO 

FRANCO MONTORO 
CELSO RUSSOtJ-~0 

JUUO REDECHER 

MIGUEL ROSSETTO 

SUPLENTES 

,UTAOOS 
PFLIPTB 

VALOOMIRO MEGER 
BENITOGAMA 

PMDB 
CONFUCIO MOURA 
ROBSONTUMA 

PSDB 

PPB 

NELSON MARCHEZAN 
RENATO JONHSSON 

PifiPDTIPC do B 
LUIZ MAINARDI 

I SECRETARIA DA COMISSAO 

('l).._. .......... e.doCIIPIII dlcca•A C WASocal em 704SIB 

~~OOSDEPUTADOS -~EXOU·SAI.A T/24· BRASILIA ·DF· 101-
- (11) llllll1117GO 31871• 31~ 31a.7.Q3 
FAX: (II)J .. )IIIZ154 
II!CRETMIA. LOUitDESMEL.O ttUNES DE•CARVALHO 
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CONSELHO COMPOSTO 
NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 

N• 1, DE 1998-CN 

Conselho destmado a proceder a apreciação dos 
trabalhos alusivos à comemoração do centenário de 

mone do poeta Cruz e Sousa 
(Resolução ri' I, de 1998 - CN) 

Senador Ronaldo Cunha Lima 
SCaador Esperidião Amin 

Senador Abclias Nascimento 
Deputado Paulo Gouveia 
Deputado Miro Teixeua 

Membro nato. 
Senador Antonio Carlos Magalhães 

Presidente do Senado Federal 


