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inciso III do art. 31 da Lei ~ 5.700, de J! de sctemhro 
de 1971. que dtspõe sobre a forma de apresenl.lç3o dos 
símbolos nacionais. Scn. Carlos Pauocínio .................... .. 

PLS n' 101198. que aumenta a pena do an. 288 d<> 
Occrcto-Lei n• 2.848, de 7 de dct.cmbro de 19~0- Códi· 
go Penal. Sen. José Jgnácio Ferreira ................................ . 

PLS n2 102198. que aumenta a pena prevista no 
§ 2• do an. 148 do Occreto·Lei n• 2.848, de 7 de de· 
zembro de 1940 - Código Penal. Sen. José lgnácio 
Ferreira ........................................................................... .. 

PLS n' 103198, que alt= os ans. 215,216 e 231 
do Decreto-Lei n' 2.848. de 7 de dezembro de 1940. 
Sen. José lgnácio Ferreira. ............................................... . 

PLS n' I 04/98, que allera a rcdaçilo do § 9" do 
an. 789 da Consolidaçlio das Leis do Trabalho- CLT. 
Sen. José lgnácio Ferreira ............ _ ............................... . 
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PLS n" 105198. que acrescen!a § S' ao an. 105 da 
lei n! 9.503197. que institui o Código Brasik-iro de 
Trãnsito. a fim de a~se~urar a circulação dus veículos fa~ 
bOcados anteriormente à ~i~ência dt) Cóth~\) Brasileiro 
dt!' Trãn~itn, sem que se eJ..ijJ de: seu~ pwprict;irius adap
IJçt...:~ à" mwa., rc~ras pur eh: cst;Jhck"Cid..l"o. sah'' quJn
cJ,, tJ ... ·~tin;ldll .. â utilit;J\;.itl L'(lfll\..'rt.'I;.JI. S\!n. s~.·r~UI ~1.1· 

~-h;tdtl, ·············•··••·•···•··········•··•···•··························· 

PROJETO OE RESOIX(,\0 

PR n!! ~ms. que auh'nt;a n E)otadtl d .. · AI.J~na.,; a 
lrJnsfcrir saldu nJu utilii;Jd•• d .. • up.:ra\'àtllk c;rélhtu cc:· 
kllrad..t cum a Caix..1 [l'uttbrnif..·a Fcd..;(al. rd.tti\·a ;,ttl 

Ptu!!rarna d..: lksliJ;!;Imc:nh1 Vt•lunt:írin- PI>\', p;.r:l n 
ral;!itniC:OIU tJ...• !o<JJánns aiTil!loó.ldH' de: SC"niJttri.~'' ptihiH.'t" 
c~laduais. St:n. N't:y Sua .. ~un;l. ........................................ . 

En~o:aminhantlu a \'UI;a(flu dn P~ n!! :!.,~/I:JX - Ct•· 
mb,)n f>iTl"'tnrõ). qut: li~l r~o.•d••ç:in fin;•l a11 PL"\ n'! 93N.\ 
10:: ..... [!:'iN-1. n.• Cãm:ar:1 du' O..·ruladu~). 4111: di'J'I.lt: st•· 
tm: us planuo;. c !'4:!!Uru~ pri\a~,)!,, t.k· assi~IC:nd.1 à ~tíd~.·. 
t.'tJH!<oiiiiJ;m..J,, a' tli'P'"i\·t"-".; otprt•\·a..J.a, tlt• Suh ... ltiUII\.,, 
d.a ('iun:~ra t.lt•~ (À.'ptJI.ad'"· St:n. Jdl\.•rS4m P.:r~.·~ ............. . 

Enc,;aminhandn a \'OI;al.,';iu t.ln PR P:.: :~J~/CJX - Ct•
mi"~-·au Din:lnr.a. qu,• U:í r~o:d;~e,;:"tu lin:al o1n PLS n~ 9.ll9.; 
ln:.: -1-l:!:'iN..J. n.a Ciuu;Jr;a d,,, J>t.·pul;tdt•~l. lfllt' di'-J"It·.._. ow. ... 

hr~· I" rlanu~ t.' M'l!IITI." pri\;ldt..._ tft: a"i'-l~lll.'i;a ii ';llilk. 
s,•IJ. JtiSilrh;l( \1.tnllhtl ................................................. ,., .. 

Ent.·aminhandu a \'t•l:a\·ãu du P~ n:.' 1.\.iNS. "''uhrl." 
u PI-'\ n!:: 'J.,I'JJ (n~ -4.4.:!51'1-4. n.1 Cim1:ar:.a1. qui." tJi,ptl!.' ""''. 
1-trl." ··~ plomu~ c sc:gurt~ rn\adu' t.k assi ... l~n .. ·i.l à saúd~. 
Sl."n. Sel"tasliàtl Rt"H,;h:l ...................................................... .. 

EncaminhantJu a vu1aç!in t.ln P~ ri! 4~JX - Cu
mi .. ~tl tJc Assunh•" l~·,mtnuiL·n~. qut: au1nn1.a u Estadc• 
di.' Al<tgn01~ a tran,fair "'aldt• n."tt• utili1adutk orcraçàtl 
\11." c.:réduu l'elt.:t"lrada l'Cinl a Cai\a f:.t:unôrnka Ft.:d'-·ral. 
rd,ttiva an Prt1granM ck ()csli~amcnM \'nluntjriu -
PO\'. rara u pagam::RI\1 d...: ~IJ.rius atrasado.•,.. d..: l'ieni-
tJt•rcs púhlil'O)rr. csladuais. St.:n. Et..luardtl Suplaçy .............. . 

Encaminham.ltl a votac;àt• du PR o!! 4X/9X - C"o· 
mb.-.lo tk A~.sunlus Econômicus. que auhniza o Estadü 
de Alagnas a lran~fcrir saldo não Ulilitadu dt: orcro~ção 
de crédno cclcbralia com a Caixa Econbmica Federal. 
relativa éHI Programa de Dcsligamcnln Volunt:irio -
PDV, para o pagamento de saláriu!> atras;KJus de ~rvi~ 
d1•res púhlicos estaduais. Sen. lauro CamJXI)rr. ................. . 

REELEIÇÃO 

Comenta que, pela primeira vcl na hislória. o 
Brasil experimenta o processo de reeleição sem dc:sin· 
compalibili7.ação de cargos. Sen. Lauro Campos ............ . 

REGIÃO AMAZÓNICA 

Importância da melhoria dos transpones no de
senvolvimento da Amazônia. Sen. Bernardo Cabral .••.••• 

Louvando o potencial da Amazônia para desen· 
volver suas bases econômicas SUSient.adas no turismo e 
na exploração mineral e madeireira. Sen. Odacir Soares. 
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REQUERI~IE!Io"TO 

Rcquc-rimcntn de lnft•rmaçào nZ 29flAJX. at• s~.~. 
nht•r ~1ani!tr>lrtl de Esladt• tJa Fazenda. snl"trc a caraddat..ll.!' 
tk- ra~:tml."ntn dn Esladn dn ~t.un Gro"""''· para esd~lrc
l'Cr a tramii.JÇ.ào n:1 Ca~ :-ohrc- o Ofidn ~ "'S"nS di.' 
19'J7. Sen. Eman'-ks AmtJrim ......................................... . 

Re4ucrimemo ~ 310/'JK solid1ant..lu infum1aç<'\t.:s 
ati MmiMru dn Mt:io Amhit:nle, tJns Rccur~us tlítJrico" e 
d.1 AnMt,"mia le_gal sul"trc ohras n:alizad;as pcln Gm:cmo 
fL'Il'-·ral O;l rc-)!i;tn nurtJe,una. na' área~ de irrigaçãu. a\·u
da~ern. c..'an;alua,;ãu de rins c na at'lcnur;a dt: ["11)\'U<rr; an'-'· 
siant•~. Sc-n. Ancnni<• Carh•s Valad.arc)rr,, ......................... .. 

Requc-nnl4.'nlu ~ 311/tJX. snlit:il:mdu infurma\·t~· .. 
an Mmistru di.! E..o;,ta.cJ.n c.Ja Saúde. sc.tt'lr( os cnnvênt(" lir
m:Wus cntr~ aqudc Mmislt.0riu c o Guvcmn do E.(,1at..ln di.' 
R,,rn.Jt,nia. Sl."n. J<•!rrté BianL't• ........................................... .. 

Rc4UI."rimcn1u ~ 316/'JX. soladtant.ln an Trihunal 
d(,· Cnnl;l, c.J;I t lniãn a rt:;tlil.a\'ãn dt: insrcçãn csrcc:ial c 
extraurdmoi.ri.- snN~ o ,,._,,jeln de 1rri~ãt;ãn d~ Jacarcdca 
11. l' n l'nntratn firm;ulu entre- n Gtwcmu tJ,, E.~t;adn de 
Ser:! ir-:. pt1r mci•• tJ;h .:mprc .. as púhl•c~•' Ctltnp;anhi;l [..,. 
t<.~duotl tJ~o.· ll.lhll.f\';it• t: 01"\r;" Púhli'-·a, - CEIIOP. a Cmn
panhi;t t.l'-· lkl<oi.'O\"tll\-ink.'Ritt tJI." H~o.'l'UN" llídrk·u, c lrri
l!a\·ãn di.' Sl."f!!Íflt.' - COII1DRO t: 3!'> cmprt:Jo<ls C"ont~l·ni
l'a 1.11...1.1. - Cun.;uhnri<t c Plan'-•jarll4.'nlu e a CunslnJinra 
f'tlfh<t.•n•• (kkhrL'l'ht.'l S.A. Sen. Jt•sé &.luardt• Du1ra ....... 

RF.liNI.\0 

Cun..,itJa os Sr... Scnadurcs para rcuniJn na Co
missltl c..lc Rdat,.·f~e~ Exteriores. cnm prcst:nc.:a du Dirc· 
hlf·Gcral t.lt• FRI. p;tra c.Jel"talt:r suhre ct•laht•raçât• na área 
de juslit;a c scgurJn\·a. St:-n. Romeu TunM ...................... . 

RODOVIA 

Apdt, ao Ministm dos Tr.anspnncs pela urgente 
lihcra\·àn lk w . .-ursos parJ a ravimcntaç!ln da.' Rodn\'ias 
llR-364 e BR-317. no r.-.slac..lu do Acre. Scn. Nahur Jú-
ninr .................................................................................. .. 

SAÚDE PÚBLICA 

A propósi1o do Dia dn Enfermeiro. relala situação 
da saúde no Bra..~il. destacando a ocorrência de: moncs 
em ma..'i.~ d~ iOOsos. recém-na..:,cidos e paciente~ de he
modiálise. durante in1emação para lro~tamcnlo de saúde. 
Scn. Bcncdita da Silva ..................................................... . 

SECA 

Comenta sobre a seca que alinge as populações 
do vaJe do Jequilinhonha. do none de Minas, do vaJc do 
Mucuri e do vaJe do Rio Doce. Sen. Júnia Marise .......... . 

Reclama alenç3o das autoridades para o problema 
da seca no Eslado de Minas Gerais. Sen. Arlindo Pnno .. 

Abandono em que se encontram os sertanejos ser· 
gipanos. no período da esdagem e a insensibilidade das 
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autoridades federais e estaduais. Scn. Antonio Carlos 
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Su;~o. .... un;t ........................................................................... . 

Cwnl.'ncJ "' rrohk·m;h ,·au)o,aJo, ~lo1 M-"<-:3. '" 
dl!iln' f.J,, El l'iitu no :"ortk~k·. :1 cmli,!<-.in Üt• 1\'ll.ll..'r Pti· 
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R~..·l;1ln 1.11.' au~.hL·nd.! ~..·um ,, Mmi''~'' d.! Ju,li,;;:. 
:o-41llfl..' illdii.'Í;Ulll..'fl!U c.Ju)oo )jcJI..'fl..'' do \1tl\ltll1..'1ll11 t.Ju~ S1..'l~l· 
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líd~..·r Lln \1ST. Ju:au l'l!dru St..:dik. Sl."n. I~u.ardt• Suph· 
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CEF. relativa ao Programa de Desligamento Voluntário 
- PDV, para o pagamento de salários atrasados de servi-
dores públicos estaduais .................................................. .. 

Parecer n" 246198 - Comissão Díretora_ que <Jj 

redação fin.t.l ao PR n! 44198. que auroriza o Estado do 
Rio Grande do Sul a emitir. por meio de ofertas públi
cas, Let1as Financeiras do Tesooro do Estldo do Rio 
Grande do Sul - LFTRS. destinando-se os rec:u=s ao 
giro de sua dívida mobitiária com vencimento no pri-
meiro semestto de 1998 ................................................... . 

Apóia mobilização dos professores universitários 
por aumento salarial e melhores condições de trabalho .•• 

Louva supressão, pelo Congresso Nacional. do 
art. 6! da Medida Provisória n!! 1.657, que instítufa o 
Programa de Incentivo à I>ocência. ................................. . 

CARLOS WILSON 

Parecer n" 232'}8 - Comissão de Assuntos So
ciais, ao PLS n' 241195, que altera o art. 389 do Decre
to-Lei n" 5.452, de I• de maio de 1943 (Consolid.lção d.1 
Leis do Trabalho- CL 1) ................................................ . 

CASILDO MALDANER 

Coment.irios sobre o prazo para o aJisumenro 
eleitoral e a participação dos jovens na história política 
da Naçao.--.. ····-···----··-···-·-··--····---

Defende mais investimentos no interior do Pais. 
evitando o hodo para as grandes cidades. como princf~ 
pio básico de desenvolvimento para o Brasil como um 
todo. Ap:utc ao Sen. Ney Suassuna. ···························-··· 

DJALMA BESSA 

Reclama solução para minorar os efeitos da seca. 
em conseqüência do fenômeno El Nif\o. Aparte ao Sen. 
Hugo Napoleiio .............................................................. . 

Parabeniza o Senador Llldo Alcântara na análise 
que faz d.ltr.lnSposiçiio das ~guas do rio São Frandsoo. 
Ap:utc ao Sen. Llldo Alcânura_ ···············-····················· 

Reclama mais a<ençiio para a questão do trabalho 
infantil no Brasil. Ap:utc ao Sen. Ramez Tebet. •.•••.•••••••• 

DJALMA FALCÃO 

Leitura do PLC n" IM8 (n" 4.175189, na ori
gem), que dispõe sobre gratuidade de transpone para 

idosos. ·······--··········-·················-·················-······-··-······· 
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Leitura do PLC n" ll/98 (n" 731195, na origem), 
que regulamenu o§ 1• do an. 213 d.1 Constituiçiio Fe-

derai. ·······································································-··-··· 
Leitura do PLC n" 12'}8 (n• 1.022/95, na ori-

gem), que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação 
dos índices de evasão e repetência nos estabelecimentos 
de ensino fundamenuJ e médio. ··:··· .. ···•·········•·•·············· 

Leitura do PLC n" 13/98 (n" 2.189/96, na ori
gem). que revoga o an. ~do Decreto-Lei o! 911. de )'!!: 

de outubro de 1969, que trau da alienaçao fidudária. .... 
Apóia pronunciamento sobre os efeitos d3 seca no 

Nordeste. A pane ao Sen. Hugo Napoleiio ...•...•........•••.••.• 
Apoio ao Senador Roberto Freire, sobre a liberd.l

de de manifestação e panflctagem dos partidos políticos. 
Aparte ao Sen. Roberto Freire ......................................... . 

EDISON LOBÃO 

Reclama soluções reais para atender as vitimas d.1 
seca no Nordeste, em especial no Maranbão. Apane ao 
Sen. Hugo Napoleiio. ·······-···-··-·······--··-·-·········-···· 

Aponu falhas na atuação do Governo Federal 
quanto ao problema d.1 seca no Nordeste brasileiro, cau
sando vílimas em grande escala e legiões de famintos. ... 

Rebatendo criticas ao Presidente d3 República 
Fernando Henrique Cardoso. Apane ao Sen. Lauro 
Campos ............................................................................ . 

Discorre sobre o problema d.1 violência urbana e 
rurai. que atinge também a Capital d.1 Repllbliea •••...•.•.•• 

EDUAROO SUPUCY 

Relato de audiência com o Ministro d3 Justiça. 
sobre indiciamento dos líderes do Movimento dos Sem
Terra_ Joiio Pedro Stédile e Jaime Amorim .•.••••••••....•.•.. 

Discutindo o Substitutivo da Câmara ao PLS n! 
93/93 (n" 4.42$194, na Câmanl), que dispõe sobre os 
planos e seguros privados de assistência à saúde . .......... . 

Discussão da PEC n' 8195, que dá nova red.lção 
ao inciso X do § 2" do art. IS5 d.1 Constituição federal 
(aplieaçiio do ICMS) ........................................................ . 

Registra a importância do documento organizado 
pela CNBB, por oeasiiio d.1 Mareba Global contra o Tra-
balho Infantil. .................................................................. . 

Exalu a relevância d.1 Man:ha contra o Trabalho 
Infantil e suas proposições. Apane ao Sen. Ramez Te-
beL ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Encaminhando a vouçiio do PR n' 48198 - Co
missão de Assuntos Econômkos. que autoriza o Estado 
de Alagoas a transferir saldo nao utilizado de operação 
de crédito celebrada rom a Caixa Econômiea Federal. 
relativa ao Programa de Desligamento Voluntário -
PDV, para o pagamento de salários atrasados de servi-
dores públicos estaduais . ........................... _ ..... - ............ .. 

Critica "destempero verbal" do Presidente d.1 Re
pública, qualificando de "vagabuodos" as pessoas que 
pediram aposentadoria antes dos cinqüenu anos ..•.••••••••• 

Loova doeisão do Juiz d.14' V ar.~ Federai do Rio 
de Janeiro, indeferindo o pedido de prisão preventiva do 
Uder do MST, João Pedro Sr&lile .•••••••••••••.•••.••••...•.•••••... 
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EMIUA FERNANDES 
Parecer n" 257198- Comissão de Educaçlio, sobre 

o PDL n" IIS/97 (n" 453/97, na Câmar.J dos Deputados), 
que aprova o alo que renova a concessão outorgada ~ 
Rádio M313Wl Lida., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média na cidade de Sant31la do Li-
vramento. Es!ado do Rio Grande do Sul ......................... . 

EPITACIO CAFEJEIRA 
Solidariza-se com o Senador Roberto Freire 

quando recl31113 da falu de liberdade para os panidos 
políticos se manifesurem em praça pública. Apane ao 
Sen. Robcno Freire ......................................................... .. 

ERNANDES AMORIM 
Requerimento de lnformaçlio n" 296//98, ao Se

nhor Ministto de Es!ado da Fazenda. sobre a capacidade 
de pagamento do Es!ado do Mato Grosso, para esclare
cer a tramiuçlio na Casa sobre o Oficio n" ·s·ns. de 
1997 ................................................................................. . 

ESPERIDIÃO AM!N 
Parecer n' 261198- Comissão de Educaçlio, sobre 

o PDL n" 139197 (n" 471197, na Câmar.J dos Depu lados), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada t, 
Sociedade Rádio Difusora Vale do ltajall.tda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonof'3 em (reqOência mo-
dulada na cidade de ltajal, Es!ado de Santa Catarina. ...... 

FRANCELINO PEREIRA 
Lamenta o sofrimento que atinge popolaçõcs do 

sudeste mineiro e dos vales do Joquitinhonha e do Mu-
curi, devido 1 seca que assola aquela região .................... . 

Parabeniza a iodicaçlio do jomalis<a Fábio Proen-
ça Doyle para a Academia Mineira de Letras .................. . 

Parecer n' 247198 - Comissllo de Constiruiçllo. 
Justiça e Cidadania. sobre o PLS n"7 l/98. de autoria do 
Senador Sérgio P.lacbado, que altera a redaçllo do an. 
l 08 da Lei n" 9.503197, que instirui o C6digo de Tr.insi
to Brasileiro, para o fim de incluir, na excepcionalidade 
prevista para o transporte de passageiros em veículo de 
carga ou misto, a hipótese de aumento sazonal da de-
manda por transporte coletivo de passageiros ................. . 

Parecer n" 248198 - Comissão de Assuntos Eco
nômicos, que dispõe sobre a inclusão do vale do Jequiti-
nhonba (MG) na área de aruaçlio da Sudcne .................. .. 

Par=r n" 253198 -Comissão de Educaç!.o, sobre 
o PDL n' 2/97 (n' 281/96, na Câmar.J dos Dcpu!ados), 
que aprova o azo que renova a concessão da Rádio Fi
Com de ltabira Lida., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média na cidade de ltabira, Estado 
de Minas Gerais. ............................................................ . 

GERALDO MELO 
Parecer n' 233198 -Comissão Diretora, que apre

senta redaçlio final ao PR n" 33198, que autoriza o Esta
do do par-anj a emitir, por meio de ofertas públicas, Lo
IraS Financeiras do Tesouro do Es!ado do Par-anj -
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LFTPR. destinand<>-se os recursos ao giro de sua dívida 
mobiliário vencfvel no primeiro semestre de 1998. .. ..... 

Discusslio da PEC n' 8195, que dá nova redaçlio 
ao inciso X do § 2" do an. I 55 da Constiruiç!.o Fedctal 
(aplicação do !CMS) ........................................................ . 

Parecer n' 243/98 - Comissão Diretora, que apre
senta redaç!.o final ao PDL .. 146/97 (n" 224195, na Câ-
mara dos Dcpu!adosl ....................................................... . 

GERSON CAMA TA 

Defende uma refonna revolucionária na universi· 
dadc pública brasileira. prinCipalmente no que diz res
peito 1 panicipaç!.o do Estado. Apane ao Sen. Carlos 

PalrOCfnio. ·····-·································································· 

GILBERTO MIRANDA 

Parecer n' 238198- Comissão de Assuntos Ec<>
nõmicos, sabre o PlS r{! 146196, que dispõe sobre ore
gime tributmo, cambial e administrativo das Zonas de 
Processamento de Exporuç!.o ......................................... . 

GUILHERME PALMEIRA 
Defende investimentos no ProáJcool e condena o 

preconceico em n:laç!.o ao fururo desse programa .......... 
Comenta os problemas causados pela seca, os 

efeitos do El Niilo no Nordeste, a omissão do Poder Pú-
blico ................................................................................. . 

HUGO NAPOLEÃO 
Dcsuca a Importância do transporte intermodal 

para a região amazónica e seus reflexos no Nordeste 
brasileiro. Apane ao Sen. Bernardo Cabral ................... .. 

JEFFERSON PÉRES 

Encaminbando a votaç!.o do PR n" 235198 - Co
missllo Diretora, que dá redaçlio final ao PLS n' 93193 
(n' 4.425/9-1, na Câmar.J dos Dcpu!ados), que dispõe so
bre os planos e seguros privados de assistência à saúde, 
consolidando as disposições aprovadas do Substirutivo 
da Cãmara dos Dcpu!ados ............................ - .............. .. 

Parecer n' 250/98- Comissão de Assuntos Ec<>
nômicos, que <fispõe sobre a exploração a cone raso da 
noresu e demais formas de vegetaÇão arbórea da bacia 
amazônica em áreas selecionadas pelo zoneamenro ~ 
lógico-econômico para uso alternativo do solo .............. .. 

JOEL DE HOLLANDA 

Ressaiu a importância das obras de ampliaçlio do 
meuô no Recife ............................................................. .. 

Necessidade de diagnosticar o problema das 
crianças trabalhadoras nas carvoarias. canaviais e com o 
sisai. A pane ao Sen. Ramez Tcbet. ................................ . 

JOSAPI!AT MARINHO 
Discutindo Substirutivo da Câmar.J ao PLS n' 

9JJ?3. ~ue di~põe sobn: planos e seguros privados de as-
IJstcncta à saudc . ............................................................. . 
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Encaminhando a votação do PR n! 235/98 - Co
missão Diretora, que dá redação final ao PLS n! 93/93 
(n" 4.425194. na Ornara dos Deputados), que dispõe so
bre os planos e seguros privados de assistência A saúde ... 

Encaminhando votação da PEC n" 32/96, que al
tera a redação dos f§ I' e 22 do art. 143 da Constituição 
Federal (serviço civil obrigatório) ...•..............••.•........•... 

Decisão do Congresso Nacional atende reivindi· 
cação dos professores univmit.irios e facilita negociações 
com o Ministério da Educação. Apane ao Sen. Carlos 
Patrocfnio . ........................................................................ . 

Lamenta a indiferença do meio universitário para 
com a vida politica e o destino do Pais. Ap:ute ao Scn. 
Casildo Maldaner ........................................................... . 

JOSÉB!ANCO 

Requerimento n! 321/98, solicitando informações 
ao Ministro de Estado da Saúde.. sobre os convênios fir· 
mados entre aquele Ministério e o Governo do Estado de 
Rondônia. ......................................................................... . 

JOSÉ EDUARDO OUTRA 

Efeitos do fenômeno El Nino que castiga vários 
municípios sergipanos ....................... _ ............................ . 

Critica interpretação dada à Lei Eleitoral. no que 
se refere ~ panlleugem dos partidos politicos. apoiando 

: pronunciamento do Senador Robeno Freire sobre o 
tema Aparte ao Sen. Robeno Freire ................................ . 

Parecer n! 251197 - Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. sobre o PR n" 25197, de autoria do 
Senador Coutinho Jorge, que alttra a denominação da 
Consultaria de Orçamentos e dá outras providências. e 
sobre a Emenda r/!- 1. de Plenário ..................................... . 

Requerimenro n! 326198. solicitando ao Tribunal 
de Contas da União a realização de inspeçllo especial e 
extraordinária sobre o Projeto de Irrigação de Jacarecica 
11 e o contraio finnado entre o Caverno do Estado de 
Sergipe, por meio das empresas públicas Companhia Es
tadual de Habitação e Obras Públicao- CEHOP. a Com
panhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irri
gação de Sergipe - COIUDRO e as empresas Contécni
ca Ltda.. - Consurtoria e Planejamento e a Construtora 
Norberto Odebrechet S.A ................................................. . 

JOSÉRXlAÇA 
Parecer n! 254198- Comissão de Educação, sobre 

o PDL n! 44197 (n! 343196, na Ornara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Jtaf 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Gualba. Estado do Rio Grande 
do Sul .............................................................................. . 

Parecer n! 255/98 -Comissão de Educação, sobre 
o PDI.. n" 98/97 (n! 421/97, na Ornara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à 
RMio Sociedade Difusora A Voz de Bag<! Lida., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em fr<qüência 
modulada na cidade de Bag<!, Estado do Rio Grande do 
Sul ..................................................................................... . 
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JOSÉ JGNÁCIO FERREIRA 

PLS n" 101/98, que aumenta a pena do art. 288 do 
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PL.S n! 102198. que auinenta a pena prevista no § 
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PLS n!I03/98, que altera os ans. 215,216 e 231 
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PLS n" I 04198. que altera a redação do § 9' do 
art. 789 da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT .... 364 

JOSÉ ROBERTO ARRUDA 

Solicita o comparecimento dos Senhores Senado-
res em sessão do Congresso Nacional, para votação de 
onze medidas provisórias. . .......................................... 55 

Leitura de manifesto suprapartidário pela paz no 
Oriente Médio, em data comemorativa aos SO anos da 
criação do Estado palestino ............................................ 481 

JÚNIA MARISE 

Parecer n" 236/98 - Comissão Diretora, que dá 
redação final ao PR n! 42/98, que alttra a Resolução n" 
131/97, do SeMdo Federal, que auloriza o Estado da Ba-
hia a contratar operação de rermanciamento de divida do 
Eslado. consubstanciada no contrato de confissão, as-
sunção. conso[idação e refinanciamento de dividas ccre-
brado com a União. em 12 de dezembro de 1997. com 
base no Protocolo de Acordo fumado cnue a União e o 
Estado da Bahia. no imbito do Progranta de Apoio à 
Reesaururação e ao Ajuste Fiscal dos Estados. no valor 
de RS959.662.780,99 (novccenros e cinqUenta e nove 
milhões. seiscentos e sessenta e dois mil. setecentos e oi-
tenta reais e noventa e nove centavos) ............................. 112 

Parecer n! 237198 - Comissão Diretora. que dá 
redação final ao PR n! 43/98, que altera a Resolução n" 
131/97, do SeMdo Federal. que autoriza o Estado da Ba-
hia a contratar operação de refinanciamento de dívida do 
Estado. consubstanciada no contrato de confissão. as-
sunção, consolidação e refinanciamenro de dívidas. ceie-
brado com a União em 12 de dezembro de 1997, com 
base no Protocolo de Acordo firmado entre a União e o 
Estado da Bahia. no imbito do Progranta de Apoio à 
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no valor 
de RS1.353.000.000.00 (um bilhão, trezentos e cinqüen-
ta e três milhões de .Ws) ........................................... 113 

Comenta sobre a seca que atinge as populações 
do vale do Jcquitinhonha. do noru: de Minas, do vale do 
Mueuri e do vale do Rio Doce ............ _ .................. --- 123 

Parecer n' 239/98 - Comissão Diretora. que dá 
redaçllo final do PR n! 29/98, que autoriza a República 



Federativa do Brasil a contratar operação de crtdito ex
temo com o Banque Nationale de Paris - BNP, no valor 
equivalente a US$7,013.100.00 (sete milhões, treze mil 
e cem dólares noite-americanos) de principal, destinan
do-se os recursos ao fmanciamento parcial do Programa 
de Banco de Tcsccs para Desenvolvimento de Propulso-. 
n:s de Satélites .............................................................. . 

Parecer n' 240/98- Comissão DiretOiõl. que dá reda
ção final ao PR n! JGI98. que autoriza a República Feder:!
tiva do Brasil a eontrator operação de tn!dito externo no 
valor de US$51.318,050.88 (cinqüenta e um mi!IX>CS, tre
zentos e dezoito mil. cinqüenta dólares nane-americanos e 
oitenta e oito centavos).junto ao Peene Werft Qmbh . .•....... 

LAUROCAMPOS 

Elogia o Senador Abdias Nascimento pelo exercício 
dos seus ideais, entre dcs a história e a cultura do povo 
afro.<lescendcnte. Aparte ao Sen. Abdias Nascimento ....... . 

Encaminhando a votação do PR n! 48198 - Co
misslo de Asswnos Econômicos. que auloriza o Estado 
de Alagoas a transferir saldo não utilizado de operação 
de crtdito celebrada com a Caixa Econômiea Federal, 
relativa ao Programa de Desligamento Voluntário -
PDV, para o pagamento de salários atrasados de SC<Vi-
dores públicos estaduais ................................................... . 

Estranha o componamenro do Presidente Fernan
do Henrique Cardoso, quando qualifica de "vagabundo" 
quem se aposenta com menos de cinqüenra anos de ida-
de. Aparte ao Sen. Eduardo Suplicy ............................. . 

Comenta que. pela primeira vez na história. o 
Brasil experimenta o processo de reeleição sem desin--
c:ompatibilizaça<> de cargos ......................................... . 

Relata sobre as desigualdades que geram a vi<>
lência no Brasil e na América Latina. Apane ao Sen. 
Edison Lobão ................................................................ . 

LEVYDIAS 

Bom senso para resolver o problema da seca no 
Nordeste. Aparte ao Sen. Ncy Suassuna. ...................... . 

Dificuldade enfrentada pelo menor carente para 
trabalhar e ajudar no suslento da famflia. seja ela urbana 
ou rural. Aparte ao Sen. Ramez TebeL ......................... .. 

LEOMAR QUINTANILIIA 

Destaca os efeitos negativos da exclusividade 
pela modal rodoviária oo preço final de nossos produtos. 
Apane ao Sen. Bemaxdo Cabral ................................ . 

AJcna sobre a grave ameaça que o "bug do mi lê· 
nio" representa para o mundo informatizado na chegada 
do ano 2000 .............. _ ................................................. . 

Reclama uma solução para minorar o sofrimento 
do povo nordestino atingido pela fome e a seca. Apane 
ao Sen. Edison Lobão ............................................... . 

LÚOO ALCÂNTARA 

Discutindo o Substitutivo da Ornara ao PLS ri' 
93/93 (n! 4.425194, na origem), que dispõe sobre os planos 
e seguros privados de assistblcia à saúde. ........................ . 
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Análise do R<ém-publicado Rlatório (1996197) 
do Instituto do Património Histórico e Anlstico Naci<>-
nal -IPIIAN ........................................................ .. 

Em data alusiva à Abolição da Escravatura, eornenta 
a discriminação racial e socioeconõmiea no Brasil. ........... . 

Analisa o ani~o "Miragem do S3o Francisco", do 
jornalista Luiz Nassif. publicado.na Folha de S.Paulo, 
sobre a lr.lnsposição das 4guas do rio São Francisco na 
região Nordeste ................................................................ . 

Assinala a passagem do Dia Mundial da Enferma-
gem e do Dia do Enfenneiro. , ......................................... . 

LÚDIO COELIIO 

Aponu solução para o problema do trabalho infantil 
no Brasil. baseado na melhoria das condições de vida das 
populações carentes. Aparte ao Sen. Ramcz Tcbet. .......... .. 

MAURO MIRANDA 

Enallece a visita do Presidenle Fernando Henri
que Cardoso à cidade de Acreúna (GO), para assistir o 
início da colheita do algodão naquele município ....... --·· 

NABORlÚNIOR 

Apelo ao Ministro dos Transportes pela urgente 
liberação de recursos para a pavimentação das Rodovias 
BR-364 e BR-317, no Estado do Acre ........................... . 

NEY SUASSUNA 

Parecer n! 231198- Comissão de Assuntos Ec<>
nõmicos, sobre o Oficio "S" n! 39198 (Oflcio Presi-
98/1.193, de 8-5-98. na origem), do Sr. Presidente do 
Banco Central do Brasil, encaminhando solicitação do 
Governo do Estado de Alagoas sobre alteração do con
trato de operação de crMito firmado junto l Caixa Ero
nômiea Federal, relativo ao Programa de Apoio à Rees· 
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Ata da 45!! Sessijo Deliberativa Ordinária 
em 12 de maio de 1998 

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 

Presidênca dos Srs. Antonio Carlos Magalhães 
Canos Patrocínio e Romeu Tuma 

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

. Abidias Nascimento - Ademir Andrade - Anto-
nio Carlos Magalhães - Antonio Carlos Valadares -
Arlindo Porto - Artur da Tavola - Bello Parga - Be
nedlta da Silva - Beni Veras - Bernardo Cabral -
Carlos Bezerra- Carlos patrocfnio- Carlos Wilson -
Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Djalma Bessa 
- Djalma Falcão - Edison Lobão - Eduardo Suplicy 
- Elcio Alvares - Elói Portela - Emília Fernandes -
EpMcio Cafeteira - Emendes Amorim - Esperidião 
Amin - Flaviano Melo - Francelina Pereira - Geral· 
do Melo - Gerson Camata - Guilherme Palmeira -
Hugo Napoleão - lris Rezende - Jáder Barbalho -
Jefferson Péres - João Fraça - João Rocha - Joel 
de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -
José Agripino - José Alves - José Bianco - José 
Eduardo - José Eduardo Outra - José Fogaça -
José Roberto Arruda - José Saad - José Samey -
Júnia Marise - Lauro Campos - Leomar Ouintanilha 
- Leonel Paiva - Levy Dias - Lucídio Portella - Lú
cio Alcântara - Lúdio Coelho - Marluce Pinto - Mau· 
ro Miranda - Nabor Júnior- Ney Suassuna- Odacir 
Soares - Osmar Dias - Pedro Piva- Pedro Simon -
Ramez Tebet- Roberto Freire- Roberto Requião
Romero Jucá - Romeu Tuma - Sebastião Rocha -
Sérgio Machado - Teotonio Vilela Filho - Vilson 
Kleinubing- Wellington Roberto. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 7 4 Srs. 
Senaâores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, inicamos nossos tra
balhos. 

O Sr. Primeiro Secretário em exe~eício, Senador 
Djalma Falcão, procederá à le~ura do Expediente. 

É lido seguinte: 

EXPEDIENTE 

PROJETOS RECEBIDOS DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 1 O, DE 1998 
(n• 4.175189, na Casa de origem) 

Dispõe sobre gratuidade de trans
porte de Idosos. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 É assegurada aos maiores de sessenta 

e cinco anos gratuidade nos transportes coletivos 
que trafegam dentro do Município ou entre municí
pios limítrofes que pertençam a uma mesma região 
metropolitana, aglomerado urbano ou microrregião. 

Art. 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua 
. publicação. 

Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário. 

PROJETO ORIGINAL 
(N' 4.175189, na Câmara dos Deputados) 

Dispõe sobre gratuidade de trans
porte de Idosos. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 É também considerado transporte coleti

vo urbano, para os fins do disposto no § 2" do art. 
230 da Constituição, o feito em veículos nas regiões 
de conglomerados urbanos. 

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

De acordo com o § 2" do art. 230 da Consmuição 
Federal, aos maiores de sessenta e cinco anos é ga
rantida a gratuidade nos transportes coletivos urbanos. 

Ocorre que, em mu~os casos, determinada 
área características essencialmente urbanas se es
tende por mais de um município e distância relativa
mente pequenas sendo, inclusive, atendidas pel· 
mesmo serviço de transporte coletivos os quais si 
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autorizados pelo ONER a conduzir os passageiros 
em pé justamente por se tratar de s~uação análoga 
à do transporte coletivo municipal. 

Assim, apresentamos este projeto de lei que 
terá como resultado assegurar ao idoso a gratuidade 
nas grandes regiões em que os muicípios interligam
se entre si, dando conformação de um só município, 
apesar do transporte coletivo ser considerado in!er
municipal. 

Não obstante sob o argumento de que se trata 
de transporte intermunicipal, tem sido recusada aos 
idosos nesses casos, a gratuidade assegurada pela 
Constituição. Pelo elevado alcance social da medida preco

nizada, esperamos que a proposição seja aprovada 
pelos nobres colegas parlamentares. 

Defendemos a idéia de que deve prevalecer, 
na interpretação daquele dispositivo de nossa Carta . 
Magna, o espírito que motivou o legislador: assegu
rar ao idoso sua paticipação na comunidade. sendo 
a gratuidade no transporte coletivo de natureza ur
bana um meio para atingir tal objetivo. 

Sala das Sessões, 26 de outubro de 1989. -
Deputado Koyu lha. 

(A Comissão de Assuntos Sociais.) 

. -

A 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.o 11, DE 1998 
(N.0 731/95, na Casa de origem) 

Regulamenta o § l 0 do art. 213 da 
Constituição Federal. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1°. A concessão de bolsas de estudo prevista no 

§ 1° do art. 213 da Constituição Federal, que beneficia os 

estudantes carentes que a rede pública de ensino não está em 

condições de atender, obedecerá ao disposto nesta Lei. 

Art. 2°. As bolsas de estudo destinam-se ao custeio 

dos enc~~;~s educacionais legalmente cobrados aos usuários 

pelas instituições de ensino comunitárias, confession~is e 

filantrópicas, mantidas pela iniciativa privada • 

Parágrafo único. Os encargos legalmente cobrados a 

que se refere o caput pode:t -o ser reduzidos por negociação 

entre o poder público e a instituição de ensino. 

Art. 3°. A destinação de recursos públicos a bolsas 

de estudo para o ensino . fundamental e médio será admitida 
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somente enquanto houver falta de vagas e de cursos regulares 
' 
da rede pública na loe«lidade de residência do educando. 

Parágrafo único. Simultaneamente à concessão de 

bolsas de estudo, o poder público implementará as medidas 

necessárias ao cumprimento da obrigação constitucional de 

investir prioritariamente na expansão da rede de ensino 

municipal e estadual. 

Art. 4°. Realizado o censo escolar anual pelo poder 

público competente, este divulgará o déficit de vagas da rede 

escolar pública de ensino fundamental e médio e discriminará 

as localidades e.escolas em que será admitida a concessão de 

bolsas de estudo. 

§ 1". O cálculo do déficit deve considerar a 

totalidade de vagas disponíveis na localidade, oferecidas· 

pelas redes escolares federal, estadual e municipal. 

§ 2". A seleção das escolas que acolherão os 

estudantes será feita segundo critérios que assegurem o 

cumprimento das normas gerais da educação nacional e a 

qualidada do ~nsino ministrado. 

Art. s•. Para os efeitos desta Lei, considera-se 

carente todo estudante cuja renda familiar esteja abaixo do 

limite de isenção do Imposto Sobre a Renda. 

Parágrafo único. Em casos excepcionais, igual 

beneficio fica assegurado ao estudante de renda familiar 

maior, uma vez provado que sua situação econêmica não lha 

permite arcar com o custeio do ensino privado . 

Art. 6". Definidas as localidades com efetivo 

déficit de vagas na rede escolar pública, o sistema de ensino 

competente organizará as listas de estudantes que, atendando 

aos critérios fixados no art. s•, receberão bolsas de estudo, 

e indicará as eacolas~~abilitadas a acolhê-los. 

3 
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Parágrafo único. Não · poderá haver repasse de 

recursos às escolas, a titulo de bolsas de estudo, sem que 

tenham sido previamente selecionados e matriculados os 

estudantes-bolsistas. 
Art. 7°. Os recursos destinados a bolsas de· estudo 

serão globalmente previstos nos orçamentos públicos e sua 

destinação a cada escola somente será feita após cumpridos os 

procedimentos previstos nos artigos anteriores. 

Art. a•. No orçamento para o exercicio seguinte, o 

poder público competente consignará recursos para ·a expansão 

de vagas na rede pública de ensino fundamental e médio em 

montante pelo menos igual ao destinado a bolsas de estudo 

concedidas no exercicio anterior. 

Art. 9". Do montante de recursos transferidos a 

instituições privadas mediante concessão de bolsas de estudo o 

poder público prestará contas à sociedade de forma especifica 

e transparente. 

Art. 10. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no 

prazo de noventa dias, contados a partir de sua vigência. 

Art. ll. Esta Lei entra em vigor na· data de sua 

publicação. 

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário. 

PROJETO ORIGINAL 
(N." 731/95, na Câmara dos Deputados) 

Dispõe sobre a concessão de bolsas de estudo para o ensino 
·- fundamental e médio, prevista no § I • do artigo 213 da Constituição Federal. 

Art .. 1• A des~J.naçAo de rec:urso:s públJ.cos a 

bolsas 4e estudo para o ensino fundamental e eédio,_prevLata 
no S 1• do are. 213 da Conscituiçio ted:er•l, obedecera •o 
d1sposto nest~ lel. 
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'~. 2• ~ bolsas de estudo dest.inaJ~-se ao 
custeio parcial ou integral dos encar.gos· 4tduc:ac:ionais 
leq&l&Dente c.obrados aos usu.trios por instituiç6es de ensino 
co.unltlrlu. confeuionals e fUantrOplcas, aantldas pela 

iniciativa privada. 

Art.. J• A dest.inaçio de recurao• púbU.C'oa a 
bolaae de estudo para o ensino funda.ental e ~lo •é ~ida 

transitória, eendo additic1a aOIIente quando houver fal~a de 
waqas e cursos requ.lares da r~e p\lblica na localidadfl' de 
residfncia do educando, aea prejuho da obriqaçio do poder 

p4blico de investir prioritaria.ente na erpansJo de aua rede 
na localidade. 

Art. 41 O poder p~llco coepetente divulqar4 
anual.ente a disponibilidade de vaqas e eeu eventual deficit, 
face l de.,nda previsu, na rede escolar pública, 
diacriainarido ae localidades e escola• •• que aer4 admitida a 
coneessio de bolsas de es~udo. 

S 1• o cllculo do 4ef1c:it. d.ev. conei4erar a 
totalidade de· vaqaa dhponiveh na localidade, oferecida.• 
pelas redes escolares federal, estadual e .unic1pal. 

S 21 O nio cwmpri.ento do dispoeto noa 
par6qrafoe anteriores hrpedir6 a conce:hlo de bolsas · de 
eetudo. 

~. 5• Somente poderio ser contemplado• coa 
bolsa de estude os estudantes que de.anstrare• insuficiência 
de recursoa. 

S 1• A insuUcUnc:ia de rKursoa aer6 
caracterizada ••9'1ndo eritêrios que considere• a renda doa 
respons6veis legais pelo estudante ou a dele próprio, quando 

for o ca$o, ea relaçio aos encar~os blsicoa de •~bsisttneia. 

s ::z• o poder ptlblico competente diV1.1lgar.t. 
anualzwnte as faixas de renda que deUnirio a .elegibilidade 
para bolsas de estudo. 

~. 6• Definidas as localidades co• efetivo 
deficit de waqae na rede escolar pública, o aiate .. de ensino 
competente orqanizar6 as listas de estudante• que, atendendo 
aoa crit~rlos fixados no .art. s•. reeeberlo bol•a• de ••tudo 
• 1ndicar6 as •scolaa habilitad•• a acolhl·loa. 

S 11 A ••leçlo daa e1col•s que •colherio oa 
estudante• ser4 feita aequndo .critérios que assegure• o 

cu.pr.U.nto d.aa norau fleraia da ed!Jcaçio nacion41 e a 
qua114ade do enaino .tn11trado. 

s 
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S 2t ~lo poder• ha•er r•~••• de recurso• &t 
••colaa, • titulo de bolaaa de ett.u.do, •- que te~ tido 
pn-Yi.-nt.e . telecioMdot • aatric\lladoe ot ettud.afttet• 
tlollllt&l. 

.~· 7t Oa valoret dat boltat de ettudo eerlo 
tludot pelo Pocs~r ,clbllco COIIprt.ente, de acordo c011 oa 
preçoa le<9•1-nta praU.cadot ua eacolaa telec:ionadoe na 

tora. doe SS l• e 2• do are. ''· 

~; 1• A concaaalo de boltaa da ettudo pela 
UnJ.Io aer& feita o carater auple .. nur, sendo oa recuaot 
tran.aferidot · aot tatadoa • ao D1atr1to Federal, cru• ot 
apUcarlo. 

ao• Z:l ta doa 
proporcional 
d~nalo d.at 

1ar,9rtfo linico. A tra~f•r•ncb. de recq,raot 
e ao Oln.rito Federal aer& dlret...,.nt.e 

ao deU.:it. de ••t•• •nc1onado no .an. l• e l 
llttAa de ••tud&ntea pre.iataa no art. ''· 

Art. • . '' Ot recuraot dettlnaclot a bol••• de 
eatudo aerlo tlc~t.ent~ preYitto• noa orç..-ncoa públl~o•"• 
•~ dea~lftAÇio a· cad4 eacola ao..nce aer& feita ap6a 
c~ridoa o• procedta.ntoa pre•iatoa no• a~1901 precedenc••· 

• ~· 10• llo orç ... nto para o •••rc:tc:lo 
a~1ate4 • ~o poder p4bUco coapetente conai,n.ar& recuaoa 
para . .a ,.q,.....,lo de ••9u na rede p4bl1ca de enaino 
f~ntal • -'dlo ea 80ntante pelo .. no• lqual ao deat1a.4o 
a bol••• de ••tudo concedld&l no •••releio anterior. 

Are. 1lo Do total de recur101 tranaferldoa I 

1nat1tuiç6ea pr1va4sa .edi~c• conceaalo de bola•• de eatudo 
o pocMr p6blico pnacua conta• l a0c:1edad.e, atrav•• doa 
dUrloa oflc1&11 • de per16d1co de trande clrculaçlo 
aac1oftal,. retloul ov. local,. confor.. o caao ... 1\ 

f&rt9rafo 4A1co. A praacaçlo de conta• a ••r 
f'lbll.cacla a.a fora& .do caput. J.AClulr& iAd.lcaçlo d4 daapeaa 
nall&&cla coa bollaa de eat.udo .. cad.a localJ.dade, 
d1acr1&1Aaçlo doa ncv.noa utillaadoa • nla'çlo noain.al d.aa 
1rA~1tu1ç6ea · de' ana1no .. Cl"• 01 bolallt.aa ••tiver•• 
utriculacSoa. 

Are. 12. O Poder Eaec:ut1YO I'I'I'Ula-nura llt& 

111 ao praao 4e tO (nov.ntaJ dlaa, contadoa a partir de aua 
•lflac:J.a. 

ou pW>Ucaçlo. 

An:. u. keYo9 .. -.. •• d11paliÇ6e!l -· 
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Ea aac•rta de educaçlo escolar, • constituiçio 
re<Seral fixou doia pr1nc1pios norteadores c1A oferta e do 

financJ.a.ento. llo nl••l fundaaent.al, de-ve ela ••r 
obrigatória e goru.yita, co.pet.J.ndo ao Poder P6blico 
uniYerlali&i•l& (&n. 201, I: art. 214, li: an.. 60 do AtÓ 
daa Dlapoaiç6ea Co~tit.ucionais TranaitOriaaJ. Ouant.o & 
educaçlo eacolar de _JL1Yel llé<tio, deteraina-ae a progreuiYa 
eaten.lo dA obrigatoriedade a ~ratuJ.dade (art. 208, II). 

Deate .ado, ua doa prt.elroa deverei do Estado 
• .o de ~arantir o acea~o de todoa ao enaino fand~ntal e, 
9radatiYameat.e, ao enaino ~io. 

Oe Coaa"titu.intea, contudo, t.endo cilncia de 

~· a faltA de ••9•• • curaoa reqularaa nA rede pública nio 
te• aoluçlo a c:uno praao, 'inacevera.a no texto 
con.titucioMl a poaaibilidade · de o Poder PQ.blico conc:.cler: 
bolaaa de eacodo para o enatno fo~ntal • ~lo •• eacolaa 
aantlclaa pela 1n1c1at1va privada. Trata••• de aeodida 
transi.tOr:ia, enquanto •• cuida de expandlr. ea car6ter: de 
prio~idade,, a rede p4blica naa localid.d•• car:ent•• da 
acendt.ento (art. 213. S 1•)· 

A deatlnaçio de recur~os p6b11coa a bolaaa de 
eatucSo., contudo, nlo pOde aar falta . de for:aa 
1ad1P~Etainada. A própria C&~& Kaift& condiciona • conceaaio 
de· bolsas de eatudo .. & dsllOnstraçlo de inauflcltncia de 
recuraoa e A falta de •~qaa e cvraoa na "rede p6blica de 
enaino. 

Prevê aJ.nd.a • Constituiçlo FMer:al que -... 
deveria ser flsadaa out.r:as norsaa, cert-...ante deU.m.itando 

cric~iqa e proeedt.en~o• que 9arant .. o fiel cu.primento de 

a eu a uncl.-entoa. A.llia 6 que o an. 213, s I•, ao 
eat&belecer: a deaclnaçlo de reeuraoa púhllcoa ·a· bolaaa de 

eatuclo, estabelece que elea aer6 feita •na for-à dÃ let•. 

o presente projeto de lel pretende atender a 
eeta dilpoaiçlo constitucional. Cutela eH oferecer alqu&~~a 

nor.aa C)eraia que, ... ferir a coçettncla concorren.te doa 

Estados para 'legislar: •obre e ~tfria. aaaequre•, .. todaa •• 
instanciaa adainiatrativaa, coer:tncia de procedt.entoa no 
alcance dos Õbjeti.os ~ior:ea da educaçio nadional. Aa noraaa 
qu_e. eate pr1,jeto buaca consaqrar: vhaa a qarantlr a plena 
4ta.aça6 doa Poderes PC.bllcoa na d~ttinaçlo de recursoa 
pObllcot a bolsas de ettudo na rede privada. 

O projeto deter.lna • diYUlqaçlo oficial doa 

clefictt.l ~· ••q•• • elo .ant.a.nt.e d• re-cursos de•t.inadoa .. 
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bohal!l •de estudo e, t..W11, eaiqe critêrioa p@llcoa que 

caracterize• a in~nlficifnc.b de reeur~o• •• ceatt.;,, 
viabiliza perfeita t~anaparêneia e Maia& lhura no trato 
deata .. c41orfA. 

com o cuzpr~Mnto do. pr.c::eito uior de in•eatJ.MIItnt.o 
priorLt,rio na e.-p.anslo d.a re-de pública~ dhpondo ... ae 'que 08 

"rç&mf!ntos p4h11coa cona1qnario, pa~a o e,erctclo a.aulf'lf'• 
recurso• para a eapanslo da ~N• p(a.b11c4 e. eontaftte 'pelo 
Mnoa equivalente ao "Ml~ de bOtaaa d;. eatÚdo coneedld.aa no 
exerc1c1o anterior. 

Slo eatas •• princ:lpaia ra16ea que 
1nap1raru a apreaentaçlo do presente projeto de .lei., C11jo 
alcanc~ e rel•.•lncla a~rio coa c:en.eza reconheeidoa por an.a 

eaaa, pelo que unife~no ainha confiança ~ contar coa o 
apoio doa ~luatrea Parei para aua aprovaçlo • 

• , ·d ... ~·- .... ":~. ,.. Sala daa Sess6el, ••- . -- de •-~."./ 

Jk.A_ 
OepQcado-u•lr•Í•n Aqu~:r 

' "I.ECI$1.-';10 CITA!lA -CONSTITUIÇAO 
JU:PÚBlJCA n:DE:RAl'IVA DO IIRASn. 

1988 
............................... ·.·· ················ ··································· .. · . 

. ··············· ............................................. . 
c.,m,_o III 

o.\ Ecl'CA<;ÃO,I>.~Cl1.n-.. [ 1>0 Otsi'OitTO 

SF<'.i<7l 

............................................................................................ 
An. lOR. O dc:\1:1 do Est..:O com a tduai;Jo scni •:.1n-.do mtdian•c a pnnna de: 

I -enSino 1\Jndamcntal. cbrifalório c tntuno. inc:lusM: pon os que a ele liSo 
tl\-eram acesso na idade: prôpna: · · .............................................................................................. 
An. %13. Os recunos pilblic:os se"'> desnnados is c.colas pilbla>. ~ ser 
dmgidos a cscclas c:orrr•nitári2s. CX>nfcuionaís "'' lilantrópias. ddinidas cm lei. que: .......................................................................................... 

§ 1.• Os reêunos de que trata este anilo podcr2o scr destinadas a bolsas de 
estUdo p>D O ensino 1\Jndatncntal t rnldio, na ranna da lei. pt1 OS que dcmoftSID
mn insufiCicncia de ~ndo ..,.,... blta de \'0&2' e cvnos ~bres da 
rede püblia ••loc:olid;odc da midénci2 do aluando. fiando o poder pilbhc:o obrip· 
do a ínvcstir pnonuriamentc na c.~nsSo de sua rede na loahcSade. .......................................................................................... 
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Art. '21~. A lei csubeleará o plano nacional d< <duaçao. de durac<lo plunanual. 
vasando i aruc:ulaç:Jo c ao desenvolvimento do cns1no cm seus d1\'enos n.Jms c i 
integnçao cbs oçóes do poder pilblico que conduz.am i: 

1- crndu:oçao do analfabeusmo: 
U- untvcrsahza~ do atendm~ento cscol~r . 

.... ·················································· .................................... . 
ATo DA.S l>tsrostc:tn:s CoNnTT\.1(10'-(,us Ta.AJcsrt(nw.s 

••••••••••n••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••• •••• 
Art. 611, Nos dez primaros anos cb promulgaç:lo CS. Consuruiç\o. o poder pUblico d=n
>01\ .. r:i csforws. com a ll'là>ihzaçao de lodos os setores orpnizodos da !DCiedade c com 
a aplic.;;lode. pelo menos. cii'Kiuenta porc:cntodos ""'""" • q"" se l"<fm: oatt. 212 da 
Consz.n~~- pat2 climtnar o analf.lbettsmO c uru\"tT'Siilizaro crmno fundamentaL 

Ptmrpnfo rinrco. Em igual prazo. as univtnidades públiC'Is dcscentnlizario 
suas au,i(bdes. de modo a estender suas un1dades de cnstno supmor is adades de 
masor densui1dc popula~•onal. 

............ u ......................................................................................... . 

······":,··· .. ················-······-········a.······························•.o••····-· 
(Às Comissões de Assunros Econômicos e de Educação.) 

PROJETO DE LEI DA CÂJ.\lARA N.• 12, DE 1998 
(N.0 1.022/95, na Casa de origem) . 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
divulgação dos indicas de evasão e 
repetência nos estabelecimentos de 
ensino fundamental e médio. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1°. Os estabelecimentos de ensino fundamental e 

médio, públicos e privados, deverão elaborar relatóriu anual, 

de caráter público, acessivel a qualquer interessado, contendo 

os indicas anuais de evasão, repetência e aprovação, por turma 

e por série, dos alunos nele~ ma~riculados • 

Parágrafo único. Os estabelecimentos de ensino 

afixarão, em seu prédio, o relatório previsto no caput deste 

artigo em local de fácil visibilidade. 

Art. 2°. As escolas de ensino fundamental e médio, 

tanto públicas como privadas, deverão encaminhar o relatório 
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previsto no art, 1° desta Lei aos sistemas de ensino dos 

Governos municipal e estadual e111 que se situem, incluindo-se 

os Conselhos Municipal e Estadual de Educação. 

Parágrafo unico. O prazo para a entrega do relatório 

previsto no art. 1° desta Lei, às entidades citadas, será de 

dois meses após a conclusão do ano letivo. 

Art. 3°. Os sistemas governamentais de ensino, 

municipal e estadual, deverão elaborar relatório-síntese da 

evasão e repetência do ensino fundamental e médio, 

respectivamente, com dados discriminados, no minimo, por 

estabelecimento, por nível de ensino e por série, usando os 

relatórios parciais, produzidos em cada escola, previstos no 

art. 1° desta Lei. 

Os sistemas governamentais de ensino, 

estadual· e municipal, terão até o último dia do mês de abril 

de cada ano para divulgar o relatório-síntese de evasão e 

_repetência do ano anterior. 

§ 2°. A divulgação do relatório-síntese previsto no 

caput deste artigo deverá ser realizada da seguinte forma: 

X - por meio de publicações governamentais; 

XX mediante .encaminhamento a organizações da 

sociedade civil, como associações de pais, professores, 

consumidores e outras consideradas pertinentes para cada 

município ou estado. 

§ 3°. Os sistemas governamentais de ensino, .estadual 

e municipal, deverão encaminhar o relatório-síntese previsto 

nó · caput deste artigo ao Ministério Público Estadual, · no prazo 

estabelecido para a sua divulgação. 

Art. 4°. Tanto as escolas como os sistemas estadual 

e municipal de·ensino que não cumprirem o disposto nesta Lei 
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eostarão impedidos de assinar convênios ou receber, 

diretamente, recursos da União. 

Parágrafo único. Excetuam-se do estabel.ecido neste 

art.igo os recursos para merenda escol.ar e material. didático. 

Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publ..icação. 

Art. 6°. Revogam-se as disposições em contrário. 

PROJETO ORIGINAL 
(N." 1.022/95, na Câmara dos Deputados) 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação dos índices de evasão e 
repetênci~ nos· estabelecimentos de. ensíno fundamental e médio. 

O Congresso Nacional Decreta: 

Art. 1•. • Os estabelecimentos de ensino 
fundamental c médio deverSo elabonr relatório anual, de carâter púb~co, 
acessível a qualquer interc~o. contendo os indices anuais de evaslo e 
repcttuc:i2, por tunna e por smc, dos alunos neles matriculados. 

Parágrafo Único • Os estabelecimentos de ensino 
alixar.lo, em seu prédio, o relatório preVIsto no capul dest• Ar1igo em loeal 
de fácil visibilidade. 

M. 2" • O relatório previsto no M. r• desta Lei 
deverá ser eocaminhado pelas escolas aos sistemas governamentais de 
casino, ao prazo de dois meses após a conclus2o do ano !crivo. 

§··r~~ M"estolas de-ensino fundamental e·medio, 
tanto i'Üblicas_ C~n_lO' privadas; ·dcvelio cncaminh·ar o ielatório previsto no 
An. t• desta Lei •. ao SiStema .de cnsmo do· governo do rnw:Ucipio e do 
governo do estado em que se situam. incluindo os Conselhos Municipal c 
"ES!idual de Educaç1o: 

Art. J• • Os sistemas governamentais de ensmo, 
municipal c cSiadual, . .deverSo elaborar relatório-sintese da cvas2o c 
repetência do .. cnsino fundamental e médio, respectili3Jlleote, com cl:!dos 
discriminados. .DD minimo. por estabelecimento, por nivel de casino c por 
Krie. usando os relatórios parc&ais, produzidos eui Cadã ·escola. previsto no 
Art. r• desta Lei. 

§ 1• - Os sistemas governamentais de ensino. 
estadual c municipal, tmo at~ o último dia do mês de abril de cada ano, 
para divulgar o relatólio-sintese de cvas2o c repctancia do ano anterior. 

§ r. A divulgaç1o do relatório sintese previsto no 
apul deste artigo deverá ser realizada "da seguinte forma: 

I· Através de publicações governamentais. 

11 
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11· Attavés de encaminhamento a organizaço<s da 
sociedade civil, como associações de pais, professores, consumidores e 
outtas consideradas pertinentes para cada municlpio ou estado. · 

§ J• • Os sistemas governamentais de ensino, 
estadual c municipal, deverão encaminhar o relatório sintesc previsto no 
caput deste artigo ao Ministério Público Estadual, no pruo estabelecido 
para a sua divulgação. · 

Art. 4° - Tanto as · escolas como os,.· sistemas 
estadual c municipal de ensino que ·nJo cumprirem o' disposto nesta lei 
estarão impedidos de- assinar convCnios ou receber. dirctamente. recursos 
da União. 

Paragrafo Úrúco • Excctuam-se ao estabelecido 
neste artigo os recursos para merenda escolar c material didático. 

Nt. S0 
• Esta lei COira cm vigor Da data de Sua 

.Pu~icação .. 

Art. 6" • Revogam-se as disposições em contrário. 

JUSTIFICAÇÃO 

Allálises receares lêm demonstrado que o maior 
problema do ensino brasileiro fundamental e médio lião ~ a falta de escolas 
ou de professóres. O decrescimo da ra.a de crescimento demográfico no 
país levou a esta situação: a não ser em regiões localizadas, principalmente 
na :irea rural, a falta de prédios para escolas deixou de ser a questilo mais 
importante. 

Esta constatação ongmou wna verdadeira 
rcvoluçlo na politica educacional brasileira. Iniciativas que privilegiavam a 
consttuçilo de predios passar.un, de uni momento para o outto, a serem 
consideradas como desatualizadas:· A qualidade do ensino e as condições 
sociais que o certam, espelhadas no nível de vida de professores e alunos, 
substitulram a preocupação com invesrimentos em instalações. 

Este novo diagnóstico de ensino no pais reflete-se 
na consideração dos índices de evasilo e repetência como centrais para a 
politica educacional. De falo, o Brasil está entte os países com o maior grau 
de incficiertcia em seu sistema de ensino. Os nUmeras são alarmantes:· a taxa 
média de evasão e repet~~a na década de 80 foi de 32~~; II'ÕS em cada 
quatto crianças cursando o priroeiro grau eslilo atrasadas; as taxas de 
evasilo, freqüentemente ocasionadas por elevadas ra.as de repelência. levam 
a· que Íllaxa média de escolaridade brasileira seja apenas de II'ÕS anos, uma 
das baixas do mundo; de cada I 000 alunos que etittam no primeiro grau. 
apenas 63 concluem o seguni!o grau. 

Frente a este quadro é·indispensável, que sejam 
produzidas CSI>llstic:as confiáveis relativas i evasilo e à fepetêocia, e que se 
criem mecanismos de difusao e discussilo d..Ses dados. para qae a 
população, participante e interessada. pressione o poder púbticà no sentido 
de se melhorar a qualidade da educação no país. 

Assim, este Projeto de Lei objetiva lião s6 um 
aprimoramento do sislema de prodoÇJo de informaçOe' relativas à 
repetêocia e evasão escolares, como lambtm, sua difusão à comurúdade. A 
idéia bilsica a fundamentá-lo é a ·de que a produção de informações 
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confiáveis c sua difusao rcprcsenlam, cm si mesmos. impon..,res
instrumcnlos de aç1o polilica. A cxpcclaliva é a de que a ampla 
disR~ao de informaçao leve a comunidade. ranlo a nível do município. 
como do cslado federado. ~ pressionar no scnrido de se melhorar o padrao 
de ensino. As ,Jncdidas previsras no Projero de Lei rem. dcsla fonna. um 
efeiro mobilizador c conscienrizador junro a populaçilo. 

O Projclo enfatiza a necessidade de difusao das 
informações relativas a evasao c rcpcrencia escolares junro ·ao Minisrerio 
Público. que podera assumir ··um relcvanre papel de questioDIITienro. 
úrvestigaç1o c soluç1o de alguns dos problemas educacionais. A infonnaçao 
ao Ministerio Público das cslalfsticas relativas ao assunro podera rcprescorar 
wn eficaz meio de conrrole dos inveslimeoros educacionais. 

O Projelo de Lei. era aPFeseotado. nllo penalizará 
as j:l sacnlicadas escolas do pais. 

Cabe a elas. Uo somenre. a claboraç1o dos 
rclarórios por seno. ~o tm local \'islvel. c seu cocaminh:unenlo aos 

sillemas municipal ou csladual de ensino. A estes sisremas sllo alribuidas as 
llividades màis onerosas c complicadas. corno a claboraçao do· relarório
siDrcse c a disscminaçJO-dà infonnaç1o arravés dos meios de comunicaç19. 

• Por todas as razoes acima. o Projcro de Lei 
acmc:cota à rotina da administtaç1o escolar alguns poucos procedimeoros • 

. de baixo custo lioanceiro. mas que nem por isso dcixmo de ler um fone 
impac!o positivo na politica educacional brasileira. 

Sala das Scsslles. cm de de 199S . 
.. 

.i:. ;_} 
rlA.uR.tod R.i<iV1Aà 

Dcputodo Federal 

(As Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Educação.) 

.- PROJETO DE LEI DA CÂMARA N." 13, DE 1998 
(N.0 2.189/96, na Casa de origem) 

Revoga o art. 4° do Decreto-Lei n• 
911, de 1° de outubro de 1969, que 
trata da alienação fiduciária. 

13 
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O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1°. Fica revogado o art. 4° do Decreto-Lei n° 

911, de 1° de outubro de 1969. 

Art. 2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

PROJETO ORIGINAL 
(N." 1.022/96, na Câmara dos Deputados) 

Revoga o artigo 4" do Decreto-Lei n• 911, de 1 • de outubro de 
1969, que trata da alienação fiduciária.-

O Congresso Nacional decreta: 

An. 1• R.t\loga-se o aniso o~• do Occtclu-Lei n• 911. de a• de 
outubro de 1969. 

An. r Esza Lei emra cm vigor na data de sua publicaçio. 

JUSTIFICAÇÃO 

A alienaçio fiduciiria. instituida por um Decreto-Lei na tpoca do 

regime ditatorial. cm que muito sofreu o Pais. privilegiou o ê:redor de um financiamento de 

bem móvel com medidas que vio alem du garantias costumeiramente insculpidas em 

nossas Constituições democrâticas. 

Dentre uma. dessas g;uantias constitucionais encontra-se a da não 

prislo cm deconencia do inadimplemento de div;das. salvo. e evidente, do devedor de 

alimentos e do depositirio infiel. 

O Direito moderno de hi muito 1empo repudia o retrocesso de se 

garantir o pagamento de uma divida com a própria a liberdade A pri ... açio da libcTdade 

vigorava Do antigo Direito Rort'W'K). cm que "·isora."wam a Meu• ~ u ,....., ;,.j«tio 
Neste o devedor que nlo conseguia resol ... er as suas obrisações pass.a ... a a ser ~scravo de 

seu credor. 
no repugnante fato. logo as próprios romanos tratuam de 

suprimir. 

Hoje. com as bases cienaificas do Oireuo, com os pnncipios 

hwnanit~os que o bafejam. repulsa a ide~ de ·alguem Kr condenado a perder a própria 

libenlode. quando estlo em jogo 11<>-somente interesses patrimoniais. 

·. 
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A nossa jurisprudência palria, auav:S do egrigio Superior Tribunal 
de Justiça e de outros Tribuna1s de hierarqtJia inferior. \'Cm-se manir"esrando em contrário â 

decrcuçio de pnsão do devedor fiduciirio. nestes termos. 

•Ninguem e livre de comprometer .a sua liberdade fisica a t1tulo 

de garanua patnmoniat•. 

A 4' Turma do STJ ""abd«tu que. JW a.õt> dt ôq>o>iiD 
de.rivad.u de aliena.çio fi~~ dever-se .. ã. ln por c'clu1~ a ~uman,açlu da pns.lo civil 

O STJ entendeu que a êonstituiçio Federal. 10 pemutir a pris1o civii do dC'pOSirario infiel, 

quis se referir apenas is obrigações concementcs aos deposiaos clà.ssicos. ou seja, os que o 
deposiWio recebe a coisa para guardar. conservar e restituir. Fora disso é incabivel a 
prislo civil isto e. ê inadmiss1vcl a pris!o 'ivil no uso de dePósito por ficção legal. como ê 
o uso do depósito na alicna.;.io fiduciãria. em que o devedor fiduciirio não recebe coisa 

pan guardar. conservar c restituir. 

Por outro lado o credor fiduciãrio ja se encontra sobejamente 

respaicW!o para receber o seu eredito. uma vez que dispõe do poder de alienar a coisa 

objeto da alitnaçio fiduc:iària. i>Jo atê mesmo extrajudicWmente. como umbêm dispõe ôe 
açlo exeaniva em qut podem ><r extuúdos os bens penhoriveis do devtdor 

inadimplente. 

Esw são. ;omo 5.! vê. · razões mais que suficientes para excluir o 

direito inconstitucional do alienante fiduciirio de requerer a prisão civil do devedor 

fiducWio. 

. f'or tais. motivos. conto com a aprovaçlo dos meus. ilustres pares 

nesta Cinw'a Congressual para este nosso Projeto 

Sala das Ses.O.s. e~ ·· de '- de 199:.; 

,· 

"L:GIUAC:ÁO CJTACA 

DECRETO-LEI N? 911, DE 1? DE OUTUBRO DE 1969 (") 
Altera a rtdaçiio do arr. 66 da Lti n! 4.718, de 14 de julho dt 

1965, tstabelect normas de pro,esso sobt? alienação fiduótiria, t 

dá outras providências. 
··········································~·············································· 

An. 4! Se o bem alienado fiduciariamente não ror encontrado ou não se achar 
na posse do dcvtdor. o crtdor podc:r.i requerer a convcrúo do pedido de busca c 

15 
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~prcens.to. nos mesmos ~uros, em a;!o de depósito, na (onm prevista no Capitulo 11. 
do Tilulo I. do Uvro IV, do Códiso de Processo Civil • 

.......................................................................... ............... .... .. . 
·····································•·······•···•···•················•···················· 

(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Educação.) 

PARECERES 

PARECER N.0 231, DE 1998 

Da c 'OMISSÃO DE ASSU!v70S ECONÓMICOS. 
sobre o Oficio "S" ,. J9, de 1998 fOjicio PRESI-
98'/ /9J. de 08.05.98. na origem), do Sr. Presrdeme 
do Banco Cemral Jo Brasil. omcammhando 
solicitação do Gow!mo do Estado de Alagoas sobre 
alteração do contrato úe operação de crédito 
firmado jumo ü Cai:ra Económica Federal, relatil'O 
ao Programa de Apoio à Resmauraçào e ao Ajuste 
Fiscal dos Estados. especificamente o Programa de 
Desligamemo liJluntc:irio- PDI: ' 

RELATOR: Senador NEY SUASSUNA 

I- RELATÓRIO 

O Senhor Presidente do Banco Central do Brasil - BACEN 
· - encaminhou a esta Casa, mediante a correspondência em epigrafe, solicitação 

do Governo do Estado de Alagoas sobre alteração do contrato de operação de 
crédito fllll1ado junto à Caixa Econõmica Federal- CEF, relativo ao Programa 
de Apoio à Resrrururação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, especificamente o 
Programa de Desligamento Voluntário- PDV, objeto da Resolução n° 75, de 
[997. 
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, A operação de credito inicialmente autorizada tinha o valor de R$ 
300.000.000,00 (trezentos milhões de reais). destinados à execução do 
Programa de Desligamento Voluntário- PDV dos ser.idores públicos daquele 
Estado. A efetivação do PDV, porém. implicou dispêndio de apenas R$ 
273.000.000,00 (duzentos e setenta e três milhões de reais), restando saldo 
não-utilizado de RS 27.000.000,00 (vinte e sete milhões de reais), quantia que 
o Estado de Alagoas solicita autorização deste Senado Federal para utilizar no 
pagamento de salários atrasados dos ser. i dores públicos estaduais. 

É o relatório. 

II-VOTO 

O B:tnr.o Central do Bra!.i! , medi:':te o :Jarecer DEDIP/DIARE-
98;4 i3, ae 06.05.9&, mforma que o Conselho Monetário Nacional , por 
intermédio do Voto n• 60/98, autorizou, em caráter excepcional, que o Estado 
de Alagoas remanejassé o saldo não-utilizado na execução do PDV para o 
pagamento da folha salarial em atraso. 

O referido parecer conclui favoravelmente ao pleito, na medida 
em que não se trata de nova operação de crédito e houve lei autorizativa 
especifica da Assembléia Legislativa estadual para o remanejamento pleiteado. 

Pelo exposto. manifesto-me favoravelmente ao atendimento do 
pleito do Governo do Estado de Alagoas, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.0 48, DE 1998 

Amon:a o Estado dtt Alagoa.\ a transferir saldo nào
uuli:ado de opera;ão de credito ,·e/ttbrada com a Caixa 
Económica Federal. relam·a ao Programa ao Programa 
de Desligamemo lolunràrio- PDI: para o pagamento 
de salários arrasados de sen1dores ptihlicos estaduais. 

17 
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O SENADO FEDERAL resoh·e: 

Art. 1" Fica o Estado de Alagoas autorizado a transferir saldo 
não-utilizado, no valor de R$ 27.000.000,00 (vinte e sete milliões de reais), 
oriundo de operação de crédito contratada junto à Caixa Econômica Federal, 
com a finalidade de executar o Programa de Desligame,nto Voluntário- PDV, 
nos termos da Resolução n• 75, de 1997, para o pagamento de salários 
atrasados dos ser.idores públicos estaduais. 

Art. 2• A presente autorização deverà ser exercida no prazo de 
duzentos e setenta dias. a contar de sua publicação. 

----· 

Art. 3" l:sra He.;oh:~ão enrra em \lgor na C:ata de sua publicação. 

. ':1 -<r 
J 

Sala da Comissão, 12 de maio de 1 Q98 . 

/ 

., ·,. 
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COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS 

OFS N • 039, DE 1998 

ASSlN.II.?.AM p P.41<ECER. F.M 1:! OE r.AA.IO OE i9!!!1. OS SEi-JHOP.ES. 
SEI-IADORES: 

01· FRANCEUNO PEREIRA: Presidente Eventual 
02· NEY SUASUNA: Relator ..• -· · 

03 • LEONEl. PAIVA 
04 ·PEDRO PIVA 

09 • SEUO PARGA 

05 ·I.AURO CAMPOS ( VENCIDO) 
06 ·JEFFERSON PERES 

10 • ESP~RIDIÃO AMIN (VENCIDO) 
11 ·JOSE FOGAÇA 
12 • VI~ON KLEINÜBING (VENCiDO) 
13 • JOAO ROCHA 07 • OSMAR DIAS (VENCIDO) 

08 • JOSÉ BIANCO 14 ·TEOTÓNIO VII.EI.A FII.HO 

PARECER N.O 232, DE 1998 

Da Comissão de Assuntos Sociais ao Projeto de Lei 
do Senado n.• 241, de 1995 de autoria da Senadora 
Benedita da Silva, que "Altera o art. 389 do 
Decreto-Lei n.• 5.452, de t• de maio de 1943 
(Consolidação das Leis do Trabalho_ CLn". 

Relator: Senador CARLOS WILSON 

I - Kelatório 

Cabe a esta Comissão a atribuição de analisar, para decisão 
tenninativa, o Projeto de Lei do Senado n• 241, de 1995, de autoria da il~tre 
Senadora Benedita da Silva. Trata-se de alteração que visa atualizar o texto do 
art. 389 da Consolidação das Leis do Trabalho, para obrigar os estabelecimentos 

I . 
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em que trabalham pelo menos 30 (trinta) trabalhadores com idade superior a 16 
{dezesseis) anos a manter local apropriado para a permanência dos filhos durante 
o período de amamentação até os seis anos, garantida, ainda, a manutenção de 
assistência técnica e educacional. 

A proposição, segundo a nobre autora do Projeto, tem por 
fundamento <<a maternidade como função social, Go preconi:ar a educação 
i'!fantil como dever do Estado e obngação dos empregadores de atender aos 
filhos de seus empregados de ambos os sexos. não apenas das trabalhadoras, 

............ ., 
como disposto na atual Consolidação das i..eis do Trabalho (CLT). ratificando 
() prmcípio da igualdade entre mulheres e homens conforme disposto no art. 5°, 
inciso I da Constituição Federal ('Todos são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer nawre:a [. .. ]")». Ainda na justificação da· iniciativa, a Senadora, 
sempre atenta às questões sociais, destaca que ela atende "anuga aspiração que 
é amplwç:ão. atral"és de lei. do direuo de creche extemim a wdos os 
t~ahallrodr•n•.•·. ~::;w;: m;d/l(:re.\ oulwmens" 

A mudança proposta se insere no conjunto de iniciativas destinadas 
a dar cumprimento ao inciso XXV do art. 7° da Constituição Federal que prevê 
"assistência gratuita aos filhas e dependelltes desde o nascimemo até seis 
anos de idade em creches e pré-escolas", entre os direitos dos trabafi1adores 
urbanos e rurais. 

É o relatório. 

II - \'oto do Relator 

Diversas nonnas discriminatórias ainda estão presentes na 
legislação comum. Dentre essas, inr.Iui-se o direito de creche, atualmente 

. -exclusivo das mulheres, que, decorrente de óisposiuvo que ib'llOra o princípio 
constitucional da igualdade entre os s:!xos (CF., art. 7°., inciso XXX), precisa 
ser modificado. 

A alteração do texto consolidado, nos tennos da proposta, 
· representa inegável beneficio para as famílias dos empre_gados . em ger~I. 
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,Pretende-se repa.. ut::>.:.- 1orma, uma injustiça que vem se abatendo sobre os 
pais trabalhadores há muito tempo. Na realidade, há uma discriminação que 
atinge o conjunto familiar no todo, prejudicando especialmente aquele em que a 
mulher não está empregada de forma regular ou trabalha em empresa com menos 
de trinta funcionárias. 

Também há uma mudança substancial nos comportamentos e hoje o 
homem tende a participar mais ativamente da educação dos filhos, especialmente 
em face da necessidade d~ as mulheres entrarem no mercado de trabalho para 
complementar a renda familiar. 

Há, ainda, o fenômeno contemporâneo da existência de pais que se 
tomam únicos responsáveis pela guarda e cuidado de filhos menores, em razão 
da ausência da mãe. 

Tudo isso é levado em consideração pelo interessante Projeto da 
nobre Senadora !3enedita da Silva. A n.at~r'a está em consonârJcia com o~ 
c.i!!~m~~. ct;n::;tit•tciona!~ ~o c;~e diz resp(:itc à competê1ic:z. (ar(. 22, j, "in fine··, 
combinado com o art. 48, "caput"). Essa iniciativa cabe aos membros deste 
Cont-'Tesso (art. 61, "caput"). Também em relação á juridicidade e 
regimental idade não há reparos a fazer. 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do ·Projeto de Lei do 
Senado n° 241, de 1995, de autoria da ilustre Senadora Benedita da Silva, como 
fonna de atualizar e aperfeiçoar a legislação em vigor. 

Sala da Corrussão, 6 de maio de 1998. 
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,,,......----...: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 241 DE 1995. 

ASSINARAM O PARECER, EM REUNIÃO DE 06 DE MAIO DE 1998, OS 
SENHORES SENADORES: 

·AD EMIR ANDRADE· PRESIDENTE 
CAPI.OS WILSON- RELATOR 
;OEL ü~ HOLAi~DA. 
BELLO PARGA (VENCIDO) 
JOSÉ ALVES 
DJALMA BESSA 
LUDIO COELHO 
ROMEROJUCÁ 

• JONAS ~INHEIRO . 

EDISON LOBÃO 
EMÍLIA FERNANDES 
LÚCIO ALCÂNTARA 
LEONEL PAIVA 
ÉLCIO ÂL VARES , 
CASILDO MALDANER 
LEOMAR QUINTANIUiA 
ROMEU Til MA (SEM VOTO) 
JOSÉ ROBERTO ARR:UDA 



l.ISTA m: VOTA 
llrtllAR.:S· t'tl. Sl~l N\U 

ROMEROJUCA •/ 
JONAS PINIIEIRO 1/ 
JOSE ALVES v 
OELLO PARGA v 

+-JOEL DE IIOLANUA 
LEONEL PAIVA 
JOSE IIIANCO 
IJJALMA llf.SSA v 
JULIO CAMPOS 

1 I 1111,,\fU S ·I'MIJII MM Nln 
CARLOS IIEZERRA 
GILVAM OORGES 
JOÃO I'IIANÇA 
CASIJ.DO.MAUJANER i/ 
MAURO ~fiRANilA 
NAUOR IIJNIOI! 
MARLUCE PINTO 
IRIS REZENilE 

Ullii.Aitts. •·~un M"l ---;;;I(') 

LUCIOAJ.CANTARA ,_,. 
OSMAR DIAS 
LUDIOCOEUIO v 
CARLOS WILSON v 
JOSE ROUEIITO ARRUDA v 
llllll.ARf.S .. 81.0('0 (JJ•()SIÇAO SIM NÃII 

[PTII"Ul'li'SII•I'I'S! 
BENEUITA DA SIJ.VA-I'f 
MARINA SILVA-i'T 
ADEM IR ANilRAilE-PSII 
SEDASTIAO ROCIIA-I'IlT v' 

JJI(IIAHU. rl'll ~H-I ,..."n 
I ERNAND~S AM0 111M 
'I.EOMAR QUINTANII.IIA ,,. 

llltii.Atn:s. I' I n Sl~l ,..,(n 
i OI>ACIR SOARES 

. - . ... . -- - ~ -. "! -- . -- .. 
4- _.._fi 

COMISSÃO IIF. ASSUNTO~ SOCI.\ IS 
• .• , I <\ C,\( I NOMINAJ.Il'I.S N" ··, .. . . 

-'ll'iii.~('ACI Slll'l t_N lt.S ·I' ti. ~1M ,...,\n "11' 1 t.:"''~'Án.! 
GUILIIEIIME rALMI'll!A ·i EOISON LOIIAO \7 
ELCIO ALVARES '/ 
I'EilRO SIMON --- ·-----JOSE AGIIIJ'INU - -- ---IIEI!NARilO CAilltAI. -- ---IIOMEU 111M A 
JOÃO ROCJIA -·--
VA(fÔ --- -- ---

,\II~I[N('ÁU SIII'U Nl f:S•I'!\11111 ~ ..... ~~ \li~ li ~f-\CI i 
---~ 

JOSE FOGA!;:A 
I'EilRO SIMON 

--- • 
JOSI'fSAÃI) ·--- -- --- ----

---
JOSE St IINEY ---J>JALM!\ FAI('AO _______ --- ··- ----
VA<iO ---VAGO -----VAG:l 

.\IIS)t:N("ÃO --:g·rl.f"N"It:s. I'Silll ~,,, --:;w--~~ 
ARTJR llA TAVOI.A ---· -----llloNi V!oRAS 
SfliCJq MACIIAIJO -COIITINIIO JORGE 
lli'FI'.I\SON PI'RES 

AIISII.N("Xn MIJ't Hrrt:s .• u.o<·n nr·c•'•<:Ao Sl.\1 N\11 .\U..,II.;\(".\f I 
11'1 fi' li r:PSII!I'I''! --- --·-------

EM lUA fERNANilF.S-I'IlT I ,-

LAIIRO CAMI'OS-I'T --
~!.!~~!:tu 0-~!.!!. -- --- ----~--
I!O!_!I'IIlO I·I!J:IRE-I'I'S 

.\IISit:llwçÁo M•t'l t::\: I t:~·J'I'!! ~1\l ~1~· \11'11.'1' \U ____ ......__ 
EI'ITACIO CAI'ETUI!A --ESI'II!IIliÀO AMIN --- -----! 

.\IISIUiri('.\U Sl•l'l t.NH'S ·I' III M\1 --rr.r- 'u"'u ~<\o I 
V A!õO I 
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~ 1.<;::.1/\(f.ll <.llf,U/\, /\U[X/\U/1 PI:l.JI ',[(I!Clfd~" f.f.ilfll. 0/1· 11(5/\ 

República f-eder<utva do Brasil 

Constitui cão 
.:.> 

-- --·- ------------------ j~Sl.fl __ -------------------------

Art. s• Tc..:oJs são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pa_is .a inviolabi
lidade do direito à vida, à liberdade. à igualdade. à seguranç:l· e à propriedade, 
nos termos seguintes: ..... ···:~::: ::.:-.- . .~ •. _-

MAIO DE 1998 

1 - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, no·s ieriiios ·· · · 
dest'l Consútuição; 
.................................................................................................................... -............ . 

Art. 7" São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que· 
visem à melhori1 de sua condição social: 

·································:····································································~························· 
XXV_ assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimen

to até seis anos de idade em creches e pré-escolas; 
................................................................................................................................. 

XXX- proibição de diferenç:l de s:llários. de exercício d_e ~nções e de 
critério de admissão por motivo de sexo, Idade. cor ou estado c!Vll, 

......................................................................... -.................................................... . 
Art. ZZ. Compete privativamente à União legislar sobre: 

1-direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, 
aeronáutico, espacial e do trabalho; 

.......... ··················································································································· 
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, 
não exigida esta para o especificado nos arts. 49,51 e 52, dispor sobre todas as 
matérias de competência da União, especialmente sobre: 

.................................................................................................................................. 
Art. 61. ~A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 
membro ou comissão da Câmara dos Deputados. do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional,-l!ld"Presidente da República. ao Supremo Tribunal Fede
ral, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cida
dãos. na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 

•••···••···••······•••··········•••······•·••••••············•······•••••······••········•···•·•·····•••·•••••····••·········· 
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COMJSSAC DE ASSUNTOS SOClAIS 

Ofício n° ./!J/98-CAS 

Brasília, 6 de maio de 1998 

Senhor Presidente, 

Nos termos do parágrafo 2°, do artigo 91 do Regimento 
Interno, comunico a Vossa Excelência, que esta Comissão 
aprovou o Projeto de Lei do Senado n° 241, DE 1995, que 
"AL TER.A. O ,'\RT. 389 DO DECRETO-LEI N° 5.452, DE 1° DE 
MAIO DE 19-!3 (CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO -
CLT)", em reunião de 06 de maio de 1998. 

Atenciosamente, 

Senador 

DOCUMENTOS ANEXADOS PELA SECRETARIA
GERAL DA MESA. NOS TERMOS DO ART. 250. PARÁGRAFO 
ÚNICO DO REGIMENTO INTERNO. 

Senhor Presidente. O~ JUN199S 

. Tenho a honra de P.ncaminhar a V. Exa cópia do parecer emitido por esta instituição 
sobre Projeto de Lei do Senado no 241, de 1995, que "Aite.ra tJ ~ar:tigo_3S.S do Dccrato-

I . 
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Lei n• 5.452, de 1° de maio de 1943 (Consolidação das leis do Trabalho- CLT}". Dito 
Parecer, da lavra do nosso eminente consócio Dr. JOSÉ PIZZARRO ORUMMOND, 
mereceu aprovação do plenário desta casa. 

Queira aceitar a reiteração do mais elevado apreço e admiração. 

Ex:oo.Sr. 

-Dr. Ivan Alkmim 

lO Secreeário do 

HERMANNASS~~t:l~ 
Presidente 

Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 1995 

Jnsti~u::- dos Advc-gados Brasileiros 

Sr. lO Secretário: 

Em atençãc· ao oficio no SE-116695, de 28/09/95, dando-nos 

da escolha de• nosso nome para Relator da Indicação n02J4/95, 

Proj~tn da Lei do Senado que altera o art. 389 da CLT , cumpre-nos a-

presentar ao IAB, na pessoa de V.Exa., o texto de nossa parecer sobre 

a maté=ia suscitada. 
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çãc-. 

Renovamos a V.Exa. os protestos de alta estima e considera-

\ 

rr-= ~ .t..-........Q.. ~- • -~ 

J.E. Pizarro Oruw~ond 

Sócic· Efetivo 

flfv"-·'W-).;:; ~ ~M; )o ,;_~ IJ/t~.f/7 6 / 
I 

'c, AAAAti"·•'l,c ..... :~G7z:_,~, I{..R~,.........._ .....}J.. ~~ 

cC.q _5'->-vJ-e-'-') JM..;_r--4-A--}-J ~ ;'7..7~~ ~ {A.~k.._.. 

)l....o ~:.. ~ t"~~ . ~ ."'" ,.sR~'-'-~ &.(...._..~ ~ 
o~_ 1_Ç._; .f2_V4 .f ~ f,u-.12~ cR<J -.S"~~A -1.: _ 

I N O I C A Ç A O no 234/95 

sr. rresiceqte do IAB: 

Oes ignado >'ol· v. Exa. -insi<'!'IP Presidente <lo IAB- relat<'r da ln-

·- dicacão NC 234/9:5, c:::ue "Altera o ar\:.igo 389 d·., Decreto-Lei :lVS.-1::)2, 

de lO de r.taio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho -CLTl ",vi-

mos, respeitosamente, expor nosso pensamento: 

" O ci~ado Proj(ltO ele Lei amplia a obrgação das empresas (Arti-

go 389 da C~Tl que tem 30 ou mais •trabalhadores -já agora homens 

27 
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e mulh~res-,com mais de 16 anos de idade,a manter lugar apropriado 
~ 

em que permaneçam os seus fllhos não só durante o periodo de ama

mentação, mas até os seis anos, garantindo·-lhes, outrossim, assistên-

ci~ técnicn e educa:ional. 

Na justificação, invoca o autor na maternidade como função soci

.11" :10 ser !Jreconizada a educação infantil como dever do Estado e a 

obrigü<;i.i.:. jor; ..,,.,pregadores de atender aos .filhos de seus empregados, 

d.? ar.•bos os sexos, não mais apenas das trabalhadoras -como ora dis -

posto em lei: Ao ver do proponente,deve-se ratificar o principio da i

gualdade entre rnul.herns e homens (Art. S<~, inciso I,da Constituição 

Federal). 

F·•ta a situação proposta. 

A matéria se sit,u.s no campo da tutela do trabalho - normas ""

pcci.>is - capitulo III, título III, da CL'l'- na área legal da pt·ote

ção ao trabalho da mulher, amparo essA estP.ndido, em geral, ao tra -

balhador, sua familia, tudo como resultado das obrigações do contra

to de trabalho. 

Para começo de exame, o projeto procura inserir novas obrigaçõês 

em capítulo de lei quE: não lhe é próprio, porquanto está no da pro -

tP.çiin nos direito" da mulher trabalhadora. 

Quanto à invoc:açã<' do inciso I do Art. 511 da Constituição, des -

serve -:.la ã propo:;içi'i•'• de vez que a igualdade de direitos e obriga

ções tem como pre:;sup;,sto a igualdade de situação que, in casu, não 

. '"":: ...................................................................................................................................................... . 
Já Pontes de Miranda observava:"Os sexos facilmente causam de -

digualdade" ( Democracia, Liberdade, Igualdade- p. 432). 

1\ igualdade absoluta é uma abstração, uma utopia, uma mentira: Não 

existe "com~ a querem os visionários do direito positivo, ~.~u~to ne-

'" · .. 



.. 

MAIO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

nos ::a naturez~" I Paulinc Ja~q'Jes -Da l·J·~,C'I.!-:!.:td~~ pcrant.,; a lei- P.lié/7). 
' 

Castro Nunes também c assevera em Jo•nada Revisionista, de 1924. 

CU~?re-nos lembrar que "A Constituição proscreve privilégios•. Não 

se pode deixar de conceituar o que seja privilégio. Ao se tratar de Sl
rei~::>s da mulher trabalhadora, são considerados fatos e valores que lhe 

sSo próprios e que, não necessariamente caberiam ao homem trabalhador. 

Hoje, o movimento em prol da igualdade empresta ao termo um senti -

do .lcm<tgógico. Não se pode estender a expressão sem as dividas cautelas. 

o elenco de encargos que o ~ojeto de Lei quer acrescentar, somados 

,,o~ :ã exi.stentes, aFresE•nta-se inadequado, d!!masiadamente oneroso para 

os e:::;>res5.rios, cuja ati\'idade·implica.abertura de campo de trabalho. 

~ão seria razoável entender-se,ao homem trabalhador, direito t!pico 

da :::clher trabalhadora, assim co~~ nãc seria aceitável acometer-se à em-

presa a obrigação de manter os filhos1de seus trabalhadores até os seis 

anos 

Ao invocar a igualdade de mulher trabalhadora e homem trabalhador, 

o projeto ora apresentado estaria retirando do homem parte dos deveres

!ami~i<~res - o que nos parece de extrema gravidade. Os deveres consti -

tuem ~stimulo à solidez da família e sua exclusão não nos parece favo -

dível ~ preservação da célula mater da sociedade. 

A inc<'!•testãvel ':ransmutação social não altera valores que a pró -

pria nntureza distingue. Convém restringir o conceito de "igualdade" à 

reaL. :lado a que deve corresponder. 

Pelos motivos acima expostos, manifestamo-nos contrário ao presente 

Proj~to de.Lei ao senado Federal • 
. -

Salvo melhor juizo, 
C\ . t.. /.j--.. &..._ __ ._) 
(JJ.E. Pizarro Drummond • 

Sócio Efetivo 

7 de dezembro de 1995 
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/nclua-.<e em 

ORDEMDODIA 
Em o+, 0•,1'7-

REQUERIMENTO N.• 7, DE 1997 

Requeiro nos termos do artigo 172, I, do R.I. do Senado 
Federal, a inclusão em ordem do dia do Projeto de·Lei do Senado n° 241, 
de 1995, que "Altera o art. 389 do Decreto-lei n° 5.452, de 1° de maio de 
1943 (Consolidação das Leis do Trabalho- CLn." 

Sala das Sessões, 7 de janeiro de 1997. 

~ 
Senador Beni V eras 

Presidente da Comissão de Assuntos Sociais 

Oficio n • SF/253/97 Em 19 de março de 1997 

.-
Senhor Presidente, 

Ao final da Sessão Legislativa anterior foram 

enca!'.ir.!;a.!os à Secretaria-Geral da Mesa os projetas con.Stantes da relação 

anexa, com a solicitação de serem incluídos em Ordem do Dia, nos termos do art. 

172, I, do Regimento Interno. 
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. -

Não obstante o que dispõe o parágrafo único do art. 

255, tendo em vista que todas as proposições já estão instruídas com relatórios 

encammhados pelos respectivos relatores para inclusão na pauta dessa Comissão, 

por economia processual, encareço a V. Elf. submeter os projetas em referência 

a esse órgão técnico, a fim.de serem posteriormente apreciados em Plenário 

devidamente instruídos com seus pareceres. 

Atenciosamente, 

tonio &I~ 
Presidente J 

PARECER N.• 233, DE 1998 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de 
Resolução n• 33. de 1998 . 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n• 33. de 1998. que autoriza o Estado do Paraná a emitir, através de 
ofertas públicas, Letras Financeiras do Tu·ouro dr: Bw.:!o do Paraná - LFTPR. 
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destinando-se os recursos ao giro de sua dívida mobiiüiria vencível no primeiro 

semestre de 1998. 

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de maio de 199&. 

»<G"•AÓ~~-lt-
L~~(Q . 

, PRESIDENTE 

/ 
,RELATOR 

ANEXO AO PARECER N.0 233, DE 1998 

Redação fmal do Projeto de 
Resolução n• 33, de 1998. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
-----------·· Presidente, nos termos do 
art. 48, item 28. do Regimento ln terno, promulgo • a 
seguinte 

r . . . 
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RESOLUÇÃO 
N• , DE 1998 

Autoriza o Estado do Paraná a 
. . d' ,r, 'l ,. , ... emlllr, me 1ante oJertas pu '·ICas, -P. •• ::::: 

FinanceiraJ do Tesouro do Estado do:; 
Paraná - LFTPR. destinando-se os 
recursos ao giro de sua dívida mobiliário 
vencível no primeiro semestre de 1998. 

O SENADO FEDERAL resolve: 

Art. t• É o Estado do Paraná autorizado. nos tennos da Resolução n• 69, 
de 1995. do Senado Federal. a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do 
Paraná - LFTPR. cujos recursos serão destinados ao giro de sua dívida mobiliária 
vencível no primeiro semestre de 1998. 

Art. 2" A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições: 

I - quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem 
substituídos. mediante aplicação da Emenda Constitucional n• 3, deduzida a parcela 
de 2% (dois por cento); 

li - modalidaae: nominativa-transferível; 

III - rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro - LFT • 
. -criadas pelo Decreto-Lei n• 2.376, de 25 de novembro de 1987; 

IV - prazo: até cinco anos; 

V- valor nominal: R$ 1.00 (um real); 

VI -características dos títulos a serem substituídos:: 
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TITULO 

611461 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

VENCHvlENTO 

15.03.1998 

MAIO DE 1998 

QUANTIDADE 

39.110.743.211 

VII - previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem 
emitidos: 

SELIC 

COLOCAÇÃO 

16.03.1998 

VENCIMENTO 

15.03.2002 

TÍTULO 

611460 

DATA-BASE 

16.03.1998 

VIII - forma de colocação: mediante ofertas públicas, nos termos da 
Resolução n° 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do Brasil; 

lX- aut,>rizaçãu legislativa: Lei n° 12.100, de 24 de mar'ÇO de 1998. 

§ I 0 A publicação do anúncio do leilão para oferta dos títulos 
referidos neste artigo será feita com antecedência mínima de três dias de sua 
realização. 

§ 2° O Estado do Paraná encaminhará ao Senado Federal, para exame 
da Comissão de Assuntos Econômicos, toda a documentação referente à oferta dos 
títulos emitidos ao amparo desta Resolução, bem como a cadeia de emissões desde a 

' origem da dívida. 

Art. 3• O Banco Central do Brasil encaminhará ao Senado Federal, até o 
décimo dia de cada mês, para exame da Comissão de Assuntos Econômicos, todos os 
regístros de compra e venda, em todas as modalidades, dos títulos emitidos com base 

. - nesta Resolução, efetuados no mês anterior, até a efetivação da venda definitiva. 

Art. 4" A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no 
prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado a partir da data de sua publicação. 

Art. s• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - O Ex· 
pediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, ofício que será lida pelo Sr. 1• 
Secretário em exercício, Senador Djalma Falcão. 

É lido o seguinte: 

OFICIO N" 13198-CAS 

Bras ma, 6 de maio de1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do parágrafo 2", do art. 91 do Regi· 

mento Interno, comunico a Vossa Excelência,que 
esta Comissão aprovou o Projeto de Lei do Senado 
n• 241, de 1995, que "Mera o art. 389 do Decreto· 
Lei n• 5.452, de 1• de maio de 1943 (Consolidação 
das Leis do Trabalho - CLT)", em reunião de 6 di! 
maio de 1998. 

Atenciosamente, - Senador Ademir Andrade, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Com 
referência ao ofício que acaba de ser lido, a Presi
dência comunica ao Plenário que, nos termos do art. 
91, §§ 3° a s•, do Regimento Interno do Senado Fe
deral, abrir-se-á o prazo de cinco dias úteis para in
terposição de recurso por um décimo da composição 
da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado n• 
241, de1995, cujo parecer foi lido anterionnente, 
seja apreciado pelo Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) -A Presi· 
dência comunica ao Plenário que o Projeto de Reso
lução n• 48, de 1998, resuHante de parecer lido ante· 
rionnente, ficará perante a Mesa durante cinco dias 
úteis para recebimento de emendas, nos tennos do 
art. 235, 11, f , do Regimento Interno, combinado com 
o art. 49 da Resolução n• 37, de 1995, do Senado 
Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma)- Há ora
dores inscritos. 

Concedo a palavra ao Senador Bernardo Ca
bral, por pennuta com o Senador Arlindo Porto. S. 
Ex" dispõe de vinte minutos para o seu pronuncia-
mento. · 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, eminente Senador Romeu Tuma, 
S,.s, e Srs. Senadores, não resta sombra de dúvida 
que um dos fatos de maior signifiCado para o desen
volvimento da Amazónia e do Brasü são os transpor· 
tes, pois se constituem na pedra de toque· de qual· 
quer processo de desenvolvimento. E, particular· 
mente, na Amazónia, a dificuldade de se movimen· 

ta r pessoas, equipamentos e mercadoria• :em sido o 
grande impedimento para a continuidade de muitas 
atividades, desde o extrativismo à industrialização. 
Urge encontrannos caminhos para superar esse en
trave. 

Iniciativas nesse sentido têm sido as mais va
riadas, cabendo registrar o I Congresso Internacio
nal de Transportes na Amazónia e a I Feira Interna
cional de Transportes na Amazônia, a terem lugar 
no prõximo dia 28 de maio, na Cidade de Belém. 

De minha parte, como amazonense, sou sabe· 
dor das dificuldades de transporte. Em meu Estado, 
há um caminho natural: o rio; um outro, aberto pela 
ousadia e teimosia: o das rodovias pelas selvas; e 
um caminho necessário: o aéreo, que tem sido usa· 
do para as movimentações mais urgentes. 

O caminho natural, o do rio, pode ser ampliado; 
de quão viável a estrada pode ser para a nossa re
gião; e de como ampliar o tráfego aéreo e controlá· 
lo, colocando-o a serviço da sociedade. 

É preciso chamar à atenção, em primeiro lugar, 
para a dimensão da nossa região e para a magnitu· 
de dos desafios ligados à área de transportes. Faço 
um parêntese para lamentar, ainda esta vez, o de· 
sastre das queimadas em Roraima, onde, exata· 
mente pela dificuldade de acesso aos locais do in· 
cêndio, não se pode combater o fogo como era pre
ciso, e o resuHado é lamentável, em todos os senti· 
dos. 

Em seguida, devemos traçar um modelo produ-· 
tivo para esta região, abolindo, de uma vez por to
das, o mito de que qualquer desenvolvimento signifi· 
ca devastação. Outra crença a ser derrubada é a de 
que não é possível conciliar soberania sobre a Ama· 
zõnia com presença de estrangeiros na exploração 
de atividades económicas. 

Por último, é necessário viabilizar os modelos 
projetados de desenvolvimento e a respectiva matriz 
de transportes exigida, que, ao que tudo indica, tem 
na intennodalidade o seu principal eixo. 

Quando falo da magnitude da região, refiro-me 
a todos os aspectos: sua grandeza territorial; sua 
imensa riqueza natural e seu crucial papel estratégi· 
co, não só para o Brasil, como para toda a América 
Latina. 

A Amazônia ocupa um território de 6,5 milhões 
de quilómetros quadrados, englobando, alám do 
Brasil, a Bolívia, a Colômbia, o Equador, a Guiana, o 
Peru, o Suriname e a Venezuela. A Amaz&lia legal 
ocupa, somente no Brasil, 55% do território nacional; 
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dos nossos vizinhos constitui também parte conside
rável. Então, quando falamos de Amazônia, mais do 
que questões "regionais", lidamos com assuntos de 
âmbito continental. Essa Região é objeto de um 
acordo internacional, o TCA - Tratado de Coopera
ção Amazónica. Dentro desse acordo, funciona a 
Ceticam - Comissão Especial de Transportes, Infra
estrutura e Comunicações da Amazônia. Oa Ceti
cam, pelo Brasil, participa a Geipot- Empresa Brasi
leira de Planejamento de Transportes. 

Neste meu pronunciamento, farei diversas refe
rências aos trabalhos dessa comissão, pois eles 
contêm informações mais consistentes a respe~o 
dos desafios que teremos de enfrentar ao lidar com 
os transportes. Estudos muHilaterais estão bastante 
adiantados, e já foram fe~os esboços daquilo que 
pode ser feito para resolvermos o que tem impedido 
a Região Amazônica de encontrar o eixo do seu de
senvolvimento: a dificuldade de mobilização de bens 
e de pessoas. 

Comprovamos, por exemplo, que a região é ri
quíssima em recursos minerais, como o petróleo, 
metais do grupo da platina, cobaHo, magnésio e ou
tros. Mas, além de essas reservas não estarem devi
damente identificadas, como explorá-las se não con
tamos com as vias adequadas para chegar até elas? 
E, mesmo quando já existe exploração dessas rique
zas, como fazer com que cheguem a outras localida
des? Ou melhor, como fazer com que sejam mais fa
cilmente transportadas? Na Colômbia, houve um 
sano na exploração petrolífera, assim como no Peru 
e no Equador. A Venezuela é uma das maiores po
tências mundiais em petróleo e tem energia elétrica 
em abundância, fatores aHaménte necessários no 
Norte de nosso País, mas aos quais não temos o tão 
precioso acesso. 

O Projeto Carajás, para falar de algo bem pró
ximo, tomou-se viável apenas com a implantação de 
uina ferrovia e a construção de terminal portuário 
para dar escoamento à produção. Mas, fora desse 
exemplo localizado, persiste a necessidade de ocu
par e desenvolver a Amazônia brasileira. Basta ver 
que, cinco séculos após a ocupação do litoral Nor
deste, Sul e Sudeste do País, a Amazônia é pouco 
povoada; mesmo representando mais da metade do 
território nacional, em 1991, nela moravam pouco 
mais de 8% dos brasileiros, e, assim mesmo, com 
grande concentração nas cidades. 

Como todos sabem, tal isolamento proporcio
nou, ao longo dos séculos. desejos de dominação e 
de ocupação por parte de estrangeiros; mas, tanto 

pela força da natureza, quanto pela bravura de ilus
tres brasileiros, esse território continua sendo nosso. 
Mesmo agora, quar.'Jo os olhos do mundo inteiro se 
voHam para a preservação da floresta amazónica, 
não deixam de existir projetes de ingerência sobre o 
destino dessa tão rica rggião do planeta. 

Bem a propós~o. o eminente Senador Romeu 
T uma, que preside a sessão de hoje, foi uma das 
poucas autoridades que, quando no exercfcio da 
chefia da Polícia Federal em âmMo nacional e, de
pois, da Secretaria da Receita Federal, conseguiu vi
sualizar todo o panorama do Norte- seu· pouco po
voamento, seu abandono, inclusive com a dinamita
ção de pistas irregulares para pouso de aeronaves. 
Por uma dessas coincidências, cumprimento V. Ex' 
por estar hoje na presidência dos trabalhos, exala
mente quando me refiro a esse aspecto. 

Sr. Presidente, na minha própria vida, seja 
como advogado, seja como paMamentar," tenho tido 
a oportunidade de estar à frente de batalhas junto 
àqueles que lutam pela Amazônia. Luto não apenas 
para que se desenvolva, mas para que esse desen
volvimento seja harmónico e não predatório. Propug
no não apenas pela manutenção da soberania brasi
leira sobre este território, mas também para que 
exerçamos o controle efetivo sobre este solo, com 
atividades que nos levem a ocupar as terras desabi
tadas e colocar em prática programas de segurança 
que nos permitam o controle sobre quem trafega em 
nosso espaço. 

Vejam, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a razão 
maior deste discurso por escrito. É claro que quem 
conhece - sem falsa modéstia -, como eu conheço, 
a região, talvez pudesse vir aqui para fazer o cha
mado panegírico da área ou o lamento sobre ela. 
Entretanto, se não o fizesse por escrito, Sr. Presi· 
dente, não teria uma contribuição para que, amanhã, 
pudéssemos cobrar das autoridades, nossas sobre· 
tudo, uma vez que há um descaso em relação àque
la região. Tenho d~o que, algumas vezes, até pare
ce que a Amazônia é uma espécie de enteada do 
resto do Brasil: só se lembram dela quando se fala 
em literatura, em poesia, em "infemo verde" ou na 
sua beleza, que deve ser eternamente contemplada 
sem que ninguém possa tocá-la. 

O Sr. Hugo Napoleão (PFL- PI)- V. Ex' per· 
mite um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- M.fi)- V. Ex' 
me honra cem o aparte, eminente Uder Hugo Napoleão. 

O Sr. Hugo Napoleão (PFL- PI) -Começo o 
meu aparte por onde V. Ex' estava a tecer o seu irn-
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portante discurso: nem panegírico, nem lamento. Eu 
preflro uma terceirà attemativa, que realmente é a 
colaboração que o Congresso Nacional, de uma ma
neira geral, o Senado da República, em especial, e 
em especialíssima circunstância, V. Ex', traz como 
contribuição. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) - Ob
rigado, Senador. 

O Sr. Hugo Napoleão (PFL- PI)- Aliás, está 
entre as nossas atribuições e nossos deveres fazer 
com que aflorem os problemas para que, então, pos
samos sobre eles nos debruçar. Essa questão, por 
exemplo, do transporte intermodal e da navegação 
fluvial, tão importante e tão indispensável para a Re
gião Amazônica, reflete-se no Nordeste também, e 
por que não dizer nas Bacias do São Francisco e do 
Pamaíba? Técnicos e administradores têm-se dedi
cado a isso ultimamente para evitar problemas terrí
veis, como, no nosso caso, o assoreamento de rios 
e a dificuldade do transporte fluvial. V. Ex' traz à 
tona, portanto, uma contribuição da maior qualidade. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Quero dizer que V. Ex', Senador Hugo Napoleão, 
toca no ponto fundamental, e o faz com a cautela de 
quem quer contribuir sem criticar quando diz que 
isso atinge inclusive o Nordeste. 

Podemos notar que a situação hoje poderia ser 
diferente se essas providências fossem tomadas 
com o devido tempo. Há cerca de três anos, mais ou 
menos, ouço V. Ex' reclamar isso no plenário, dando 
contribuição que se perde no tempo, para já não di
zer no espaço físico, e ficamos todos, nordestinos e 
nortistas, a reclamar que nossas vozes não são ou
vidas: são como uma espécie de clamor que cai no 
vazio ou de palavras largadas ao vento. 

O espírito de V. Ex' é exatamente o meu. Tra
go o discurso por escrito - e tenho horror a discurso 
por escrito, como tenho dito em tantas oportunida
des - para valer como prova contundente, amanhã, 
do que mais adiante vou registrar. 

Agradeço o aparte de V. Ex' e não preciso 
destacar que, se nenhum brilho houvesse no meu 
discurso, a passagem do aparte por ele já teria moti
vado a minha presença na tribuna. 

Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, dizia 
que luto pela Amazônia não apenas para que ela se 
desenvolva, mas para que esse desenvolvimento 
seja harmônico e não predatório. Propugno não ape
nas pela manutenção da soberania brasileira sobre 
este território. Sr. Presidente, votto a insistir a respei-

to disso, volto a repetir. E o faço também para que 
exerçamos controle efetivo sobre este solo. De que 
forma? Com atividades que nos levem a ocupar as 
terras desabitadas e colocar em prática programas 
de segurança que nos permitam o controle sobre 
quem trafega em nosso espaço. 

Fiz questão de renovar e repetir este parágra
fo, Sr. Presidente, porque V. Ex" tem estado a meu 
lado na briga pelo controle e pela fiscalização do 
nosso espaço aéreo. De modo que é bom que se re
pita mais uma vez para que o Diário do Senado, 
amanhã, registrando o que digo, permita àqueles 
companheiros que ainda não puderam chegar, a lei
tura dessas palavras. 

Acred~o ser possível o desenvolvimento sus
tentado. Julgo plenamente possível a presença de 
qualquer corporação estrangeira na Região, ajudan
do-nos a explorar as riquezas e fazer com que essa 
abundância natural se reverta em beneficio de nos
sa população empobrecida, com as cautelas de esti
lo. Ou seja, não é possível que não exerçamos so
bre a nossa soberania o controle necessário sem 
essa pieguice e sem esse temor que não tem por 
que existir. 

Nos trabalhos da Ceticam - Comissão Especial 
dos Transportes, Infra-Estrutura e Comunicações da 
Amazônia, resta uma certeza que, mesmo não sen
do novidade, traz luzes à nossa fatta de conheci
mento objetivo: o transporte pelos rios é a melhor 
solução. Não se lim~ando a essa comprovação, o 
relatório traça um mapa das attemativas de transpor
te na Região, identificando, rio a rio, trecho a trecho, 
as condições e períodos de navegabilidade. Esta 
Comissão esboça, ainda, os roteiros de rodovias a 
serem construídas e os portos a serem implantados 
ou melhorados para implantar a intermodalidade nos 
transportes. 

Comum entre os países é a existência de rios 
navegáveis, em diferentes condições. Alguns, como 
o Amazonas no trecho Belém-Manaus, são navegá
veis o ano inteiro, até para navios de grande calado. 
Outros, têm restrições no regime das águas baixas, 
como o mesmo Amazonas, agora chamado Solimõ
es, no trecho Manaus-lqu~os. 

De qualquer modo, o documento da Ceticam 
explicita a convicção de que o transporte na Região 
é estratégico para a integração dos países-membros 
do Tratado de Cooperação Amazónica, como parte 
de uma política de desenvolvimento regional de inte
gração de bacias e construção de attemativas de 
acesso ao Pacífico, ao Atlântico e ao Mar do Caribe. 
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Outra convicção expressa nos documentos elo 
Tratado é que o moclelo ele desenvolvimento escolhi
elo é o suSlentado, Isto é, aquele que, atendendo as 
necessidades elas populações presentes, não nega 
esse direito às gerações futuras. 

O Tratado de Cooperação Amazónica tem o in
tuito de integrar as sub-regiões dispersas dentro da 
própria Amazónia e em seguida integrá-las às res
pectivas· economias nacionais. Encontram-se tam
bém entre as metas do Tratado a ocupação e o for
talecimento da vida económica nas fronteiras. Não 
haveria sentido no Tratado se ele não tentasse gerar 
projetes binacionais e plurinacionais nos setores de 
transporte fluvial, aéreo e multimodal. Mas, seja qual 
for o projeto, a tónica é a da conservação do meio 
ambiente e do aproveitamento ràcional elos recursos 
naturais para elevar o nível de vida da população. 

Fica evidente que um projeto de transporte 
para a Região não pode levar em conta os fatores 
ele avaliação tradicionais, como o volume de carga a 
ser transportado, a densidade populacional e a co
bertura de custos, pois os valores polfticos, científi
cos e cuHurais perseguidos ainda não se traduzem 
em cffras económicas. É claro que o que se deve ter 
em mente é o estratégico papel da Amazónia para a 
porção situada ao norte de nossa América do Sul. 

Preliminannente - tenho falado repetidas ve
zes sobre Isso -, será de vital importância realizar 
um zoneamento ecológico para identfficar regiões a 
serem mantidas sob proteção e as passíveis de e~
ploração mais intensiva. Com Isso, será possível es
tabelecer a interligação da agricuHura, pesca, extra
ção mineral e vegetal com a indústria. 

Obviamente, as vias fluviais e as respectivas 
integrações intennodais teriam o papel principal nes
se jogo. Para tanto, é necessário tomar navegáveis 
vias interiores, independentemente elo regime das 

· águas, o que implica investimentos para implantar e 
manter a via navegável durante IOdo o ano. Um rio é 
só um rio; um rio mapeado, sinalizado, dragado, 
com portos e pontos ele manutenção é urna hidrovia: 
eis a diferença. Para navegar um rio, nossos peque
nos barcos e a destreza e bravura ele nossos práti
cos são suficientes; mas para transportar grandes 
volumes de mercadorias, em grandes barcos, com 
regularidade, é necessária urna infra-estrutura. 

Urna elas diretrizes para tomar viável o desen
volvimento económico da Região é a constituição de 
pólos regionais para onde convergiriam as ativida
des prOdutivas microrregionais. Esses pólos; por sua 

vez, fariam ligação com as economias nacionais e 
com as internacionais. 

Para servirem ao que se propõem, os pólos de
verão ser de três diferentes naturezas, segundo a 
maior potencialidade que apresentam: 

a) os que têm vocação para integração inter
mocfal; 

b) os que melhor se enquadram como centros 
de intercâmbio comercial e 

c) os que ocupam posição estratégica de fron
teira. 

Entre os primeiros (intennOdal), temos Trini
dad, na Bolfvia; Puerto Assis, na Colômbia; Francis
co ele Orellana, no Equador e Sarameriza, no Peru. 

Os pólos mais bem posicionados para o inter
câmbio comercial são o ele Ribeiralta, na Bolívia; os 
ele Manaus, Belém, Boa Vista, Rio branco e Cuiabá, 
no Brasil; além elos de Guaviare, na Colômbia, e o 
ele !quilos, no Peru. 

Já os pólos - e esses V. Ex' conhece muito 
bem, Senador Romeu Turna - com condição eSlra
tégica na fronteira são os ele Cobija, Guayaramerin, 
San Joaquin, San Rammon e Magdalena, na Bolívia; 
no Brasil, são os ele São Gabriel ela Cachoeira, Bon
fim, Tabatinga, Assis Brasil, Brasiléia, Guajará-Mi
rim, Costa Marques e Cáceres; já na Colômbia, são 
os ele La Pedrera, Tarapaca, Letícia e Puerto Lezui
zamo. Têm importância para a política de fronteira, 
também, lethen, na Guiana; lnãpari, no Peru e Vic
lorino, na Venezuela. 

Aqui abro parêntese, Sr. Presidente, para lerr 
brar a este Senado que, a partir da instituição cle:f,:: 
ses pólos, será possível estabelecer uma série de 
rnacrorrotas - algumas dessas macrorrotas são 
compostas ele rOdovias apenas, outras, e~clusiva
mente ele hidrovias e há, ainda, as mistas. 

A primeira rnacrorrota liga Manaus ao Caribe, 
estabelecendo a integração comercial ela Amazônia 
brasileira com a Venezuela e a Guiana. Com duas 
alternativas, pode partir de Manaus em direção à 
Boa VIS!a/Marco BVB, em território brasileiro; na Ve
nezuela, pela ROdovia Santa Helena - Guaiaren até 
Caracas. A segunda rota parte de Manaus e vai até 
Boa Vosta; ele lá, chega à fronteira elo Brasil com a 
Guiana e, após atravessar a ponte internacional so
bre o Rio Tucutu, segue pela rodovia lethen até 
Georgetown. Parece até um sonho, urna espécie ele 
idéia que jamais se concretizará. No entanto, aqui 
está a contribuição partida ele alguém que é da Ae-
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gião, acrescida de contribuições que recebi e de 
pesguisas devidamente confirmadas. 

Continuo, Sr. Presidente, já que falei da primei
ra macrorrota: uma segunda macrorrota vai da fron
teira do Equador com a Colômbia até os limites des
te país com a Venezuela, por intermédio de rodo
vias. Uma terceira macrorrota vai de Manaus a Vic
torino, via Rio NegroiGuiana. E, assim por diante, 
mais três macrorrotas são sugeridas, de modo a per
mitir a tão sonhada integração americana, por con
seqüência, a verdadeira integração latino-america
na. 

O Governo do Brasil, como todos sabem, está 
empenhado na construção da infra-estrutura que 
perm~e tomar realidade essas macrorrotas. E eu, 
particularmente, pela minha posição no Congresso 
Nacional, tenho lutado para que os recursos sejam 
liberados para esses projetes, que considero priori
tários. 

Tais empreendimentos, por certo, não podem 
prescindir da parceria entre o Governo e a iniciativa 
privada. Um exemplo disso é a Hidrovia do Madeira, 
tomada realidade com o aperte éle recursos gover
namentais e maciços investimentos privados na 
construção de portos e aquisição de frotas. Nesse 
caso particular, já podemos vislumbrar o quanto a 
exploração de uma hidrovia é benéfica ao desenvol
vimento nacional. Uma de suas principais aplicações 
é o transporte da soja produzida no Centro-Oeste a 
um custo muito inferior ao hoje praticado - e eu la
mento que não esteja aqui o Senador Jonas Pinhei
ro, que tem sido uma figura de ligação entre o que 
se passa no Centro-Oeste e o Porto de ltaquatiara, 
no meu Estado, fazendo exatamente a integração 
dos grãos que são produzidos e que têm escoamen
to por esse porto. Obviamente, a produção de grãos 
será ainda mais incentivada, o que abre mercado 
para tratares e máquinas agrícolas, com oportunida
de para fábricas, concessionárias e redes de assis
tência técnica. 

Com a possibilidade de escoamento aberta 
pela Hidrovia do Madeira, abre-se oportunidade tam
bém para a exploração de frutas tropicais, que en
côntram uma larga aplicação no fabrico de alimentos 
e de bebidas, com largas chances de colocação no 
mercado internacional, podendo ser exploradas in
clusive na forma extrativista. Tal perspectiva ajudaria 
na sustentabilidade de ecossistemas ameaçados. ln
felizmente o eminente Senador José Agripino, que é 
um batalhador, não está presente para ver o quanto 
estamos absolutamente entrosados no mesmo pen-

sarnento. Nesse campo, os investimentos vão desde 
a produção de frutas em áreas florestais, passando 
pela comercialização, até a industrialização, na for
ma de bebidas, alimentos e cosméticos. 

Em terra, estão sendo recuperados ou restau
rados 700 quilómetros das rodovias BR-364/070 e 
BR-163, nos Estados do Acre, Rondônia, Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul. Juntamente com a Hi
drovia do Madeira, essa estrada fará aumentar o flu
xo de grãos do Centro-Oeste para exportação, e, no 
sentido oposto, circular produtos da Zona Franca de 
Manaus para esses Estados, pois atualmente ape
nas 10% do fluxo comercial da Zona Franca para o 
Sul se dá por esse caminho. Imagine V. Ex' que per
centual reduzidíssimo e quanto poderíamos estar 
economizando em divisas para o nosso País. 

O Sr. Leomar Quintanilha {PP6-TO)- Permi
te-me V. Ex' um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL {PFL-AM)- Não 
posso, a esta a~ura, dizer ao Senado que me verei 
privado do aparte do Senador Leomar Quintanilha. 
Por isso, peço a S. Ex' que exercite o seu dire~o. 

O SR. PRESIDENTE {Romeu Tuma) - Sena
dor Bernardo Cabral, o tempo de V. Ex• já se esgo
tou, mas o assunto é deveras importante. Peço so
mente que o aparte seja breve. 

O Sr. Leomar Quintanilha {PP6-TO)- Agra
deço a V. Ex' a deferência de permitir que eu partici
pe dessa extraordinária lição que V. Ex', com sua 
competência, conhecimento e experiência, traz a 
esta Casa, Senador Bernardo Cabral, ... 

O SR. BERNARDO CABRAL {PFL-AM) - V. 
Ex' me honra com o seu aparte, eminente Senador 
Quintanilha. 

O Sr. Leomar Quintanilha {PPB- TO) .•. quan
do imagina a fórmula mais adequada, mais apropria
da e modema de desenvolvimento sustentado da 
Amazônia. V. Ex' aborda não essa questão somente 
sob o aspecto nacional, da Amazônia brasileira. So
bre o aproveitamento dos diversos modais viários do 
nosso País, no caso dos Estados mediterrâneos, 
como o Tocantins- que, felizmente, integra a Ama
zônia brasileira -, entendo que temos que buscar, 
como tem fe~o V. Ex', com todas as nossas forças, 
uma forma de implementá-los, para mudar a matriz 
do transporte brasileiro. Enquanto continuarmos per
m~indo que o transporte de carga pesada a longa 
distância seja feito quase que com exclusividade 
pela modal rodoviária, estaremos impondo dfficulda
des maiores ao desenvoMmento da nossa região, 
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porque os nossos produtos terão Imensa dificuldade 
de chegar a preço competitivo aos mercados ·nacio
nais e internacionais. Portanto, gostaria de cumpri
mentar V. Ex' pelo brilho do seu pronunciamento e 
pela importância do assunto que traz a esta Casa 
nesta tarde. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Senador Leomar Quintanilha, quero agradecer-lhe a 
gentileza do aparte, já incorporado ao meu pronun
ciamento, e dizer-lhe que é exatamente no escoa
m;;nto que reside toda a programação daquilo que 
quero abordar. V. Ex' tem absoluta razão quando 
demonstra' que é impossível haver competitividade 
fazendo-se escoar o produto de uma área para outra 
apenas pela rodovia. Afirmei, no início do meu dis
curso, que teríamos que fazer essa programação in
termodal, na qual se pode usai a rodovia, o rio e até 
a frota aérea. Vejo com muita alegria o fato de V. 
Ex' pensar como eu, de V. Ex' achar que é preciso 
darmos essa contribuição. 

Por isso mesmo, ao concluir, Sr. Presidente, 
quero lembrar uma outra iniciativa que é da mais 
alta relevància: a finalização da BR-174, ligando Ma
naus à Venezuela, passando por Boa Visla e abrin
do o nosso tão sonhado caminho para o Caribe. 
Nesse caso, as oportunidades de negócio são enor
mes. pois fora os países do Mercosul, a Venezuela é 
o país latino-americano que mais tem relações co
merciais com o Brasil; e se, no momento, a balança 
comercial é favorável à Venezuela, dada a grande 
quantidade de petróleo que importamos, com a con
clusão dessa estrada poderemos exportar eletroele
trõnicos e veículos produzidos na Zona Franca de 
Manaus para o Caribe. Aí, Sr. Presidente, teremos, 
sem dúvida alguma, uma fórmula de equilíbrio da 
nossa balança. 

Os projetes financiados pelo Governo Federal 
nessas vias de transporte abrem, por sua vez, outras 
frenles, como a do ecoturismo. Com o acesso facilita
do, abrem-se oportunidades para a hotelaria e o centro 
de turismo: para cruzeiros náuticos, parques temáticos 
e construção de embarcações para o turismo, entre 
mu~as outras perspectivas. O turismo ecológico no 
Brãsil ainda representa apenas 3% do setor, mas no 
resto do mundo significa quase 10% de tudo o que se 
~-:_._·--"serviço. Em meu Estado, o Amazonas, o 
turismo vem crescendo a uma média de 6% ao ano, 
graças à infra-estrutura que vem sendo construída, e a 
tendência é que cresça ainda mais. 

_ Eu poderia, eminente Senador Romeu Tuma, 
c~ar indefinidamente as chances de negócios aber-

tas juntamente com as nnvas vias terrestres e hidra
vias, lembrando que todas elas demandarão trans
portes. E aqui volto ao inicio do meu pronunciamen
to. Pode-se, por exemplo, produzir e explorar espe
ciarias tropicais, essências aromáticas, óleos vege
tais, assim como beneficiar e processar borracha e 
industriar o látex. Nos rios e lagos, é possível inves
tir na piscicultura. Pode-se investir, também, na área 
de papel e celulose, além da exploração de madeira 
para outros fins. Para a agroindústria, vislumbram-se 
a pecuária e a avicultura. Até mesmo o refino de pe
tróleo se apresenta como oportunidade de negócio. 
Todavia, em qualquer das opções, uma coisa é cer
ta: a noção de parceria é fundamental. No novo mo
delo de desenvolvimento buscado pelo País, não há 
mais lugar para projetes bancados exclusivamente 
pelo Governo. Nesses casos, o Poder Público pode
rá atuar apenas como um indutor e cooperador em 
certas atividades, como no caso da Hidrovia do Ma
deira, em que os Governos Federal e Estadual, no 
Projeto Brasil em Ação, têm proporcionado as condi
ções de navegabilidade e as empresas interessadas 
têm bancado a construção de portos e a aquisição 
de frotas. 

Que ressurja o espímo do Barão de Mauá, que, 
no início do século, como verdadeiro "capttão da in
dústria" que era, aventurou-se por essas águas, tra
zendo os primeiros rasgos da modernidade à Ama
zônia. 

Ao concluir, Sr. Presidente, registro o meu dé
bito para com a Presidência, pela tolerância, por ter 
prorrogado por alguns minutos o tempo do meu pro
nunciamento. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Sena
dor Bemardo Cabral, foi imperdoável, no seu discur
so, V. Ex' omitir que era Ministro da Justiça quando 
se referiu ::;:; wnhecimento que obtive nessa região 
Que "v. Ex• tão bem e com tanta ilustração descre
veu. Senti saudades. Tenha certeza de .que a sua 
luta não é individual, todos nós nos casamos com 
ela, porque sabemos que a Amazônia é o filho queri
do que não tem o carinho da mãe, 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Obrigado a V. Ex'. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Hugo Napoleão. S. 
Ex' dispõe de vinte minutos para o seu pronuncia
mento. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr.' Presidente, Sr"s. e Srs. 
Senadores, há coisas que, no nosso Pais, ficam, de 
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certa forma, repetitivas. Às vezes, ficamos até com 
receio de parecer que estamos ou, de um lado, nos 
lamuriando e nos queixando, ou, de outro lado, ex
plorando a duação. 

Não é nem com um ímpeto nem com o outro 
que assomo à tribuna na tarde de hoje. Venho, sim, 
movido por um sentimento que o dever me obriga a 
trazer, mais uma vez, ao conhecimento desta Casa, 
porque envolve a vida de milhares de pessoas. Te
nho sempre dito que o nosso Nordeste abriga 30% 
da população do País mas recebe menos de 1 O% de 
investimentos. 

Estamos atravessando uma nova seca, que 
era perfeitamente prevista. Não foi novidade a nível 
nacional e internacional o fenômeno El Nino. Nã~ é 
a primeira vez que isto ocorre. Na verdade, desde o 
começo do ano passado todos os órgãos de divulga
ção do nosso País e de tora dele manifestaram suas 
preocupações com relação ao desenvolvimento des
te terrível fenômeno. 

Eu mesmo assomei, no dia 27 de agosto do 
ano passado, à tribuna desta Casa para comunicar 
que, em estando preocupado com o. tão avisado El 
Nino, dirigira-me, como de fato o fiz, ao Instituto Na
cional de Meteorologia indagando quais seriam os 
efeitos previsíveis sobre a região nordestina e, muno 
particularmente, sobre o meu querido Estado, o 
Piauí. Recebi, então, do Presidente daquele institu
to, Dr. Expedito Gomes Rebelo, as respostas ade
quadas e a demonstração cabal e inequívoca de que 
havíamos tomado conhecimento de que no Oceano 
Pacífico equatorial a temperatura já subira a mais de 
5,0 graus centígrados e que esse fenômeno traria, 
como acabou trazendo quando o mesmo ocorreu no 
Atlântico Norte, a redução do nível das chuvas em 
mais de 40%. Pelo menos no meu Estado, ocorre 
ainda o fenômeno chamado dipolo. E quando o dipo
lo se soma ao El Nino e há elevação de temperatu
ras dos oceanos, ocorre exatamente o que está 
acontecendo. 

Nos Estados Unidos, Sr. Presidente, há o na
cionalmente conhecido Wealher Channel, o Canal 
do Tempo. Aliás, toma-se para os viajantes uma re
ferência obrigatória, eis que transmne as previsões 
do que vai acontecer não apenas para os próximos 
dias mas para as próximas semanas e até meses. 
Pois bem, no ano passado e neste ano os progra
mas do Canal do Tempo dedicam alguns minutos à 
J)ercepção, à análise, à observação e estudos rela
cionados com o efeno do El Nino. É algo acompa
nhado pari passu. 

Não quero dizer que não tenhamos alertado os 
nossos institutos e o próprio Governo. Mas, na situa
ção em que me encontro, tenho crédito para falar, 
porque tenho a nítida certeza de que tenho trazido, 
embora modesta, a minha contribuição aos assuntos 
submetidos à nossa consideração ou da população 
brasileira. Usarei do direno que me cabe. 

A cada vez, embora anunciadas as secas, 
vem-se, de última hora, tratar de cestas, como se 
elas fossem adequadas. É lamentável que elas te
nham de existir, mas, quando tudo chega na ú~ima 
hora, começa-se, de novo, a levantar todo tipo de 
problema. 

Agora mesmo, houve uma comissão no Sena
do Federal destinada ao exame das medidas ade
quadas para enfrentar o El Nino. Indiquei, pelo PFL. 
na qualidade de líder do Partido nesta Casa, o Se
nador, hoje Ministro, Waldeck Omelas, e o Senador 
José Alves, respectivamente dos Estados da Bahia 
e de Sergipe. O Relator da matéria acabou sendo o 
Senador Waldeck Omelas; o Presidente foi o Sena
dor Roberto Requião e o Vice-Presidente, o Senador 
BeniVeras. 

Pois bem, embora tudo se saiba, tudo vem de
pois. Vou mostrar aqui no Plenário, antes de ter o 
prazer de ouvir o aparte que me pede o Senador 
Edison Lobão, que a catilinária é a mesma. Já nos 
idos de 1983, quando fui Governador, preparava-se 
um plano de emergência que era absoluta e rigoro
samente necessário para combater os etenos da 
seca naquele ano, que também foi decorrente do fe
nômeno El Nino, embora tivesse outro nome. De 
sorte que tenho a lam~ntar profundamente. Agora 
mesmo houve uma reviravolta - as cestas virariam 
cupons, e depois acabaram não sendo cupons, são 
cestas. Sobre isso continuarei a lazer referência, an
tes, porém, ouço o Senador Edison Lobão. 

O Sr. Edison Lobão (PFL-MA) - Senador 
Hugo Napoleão, ouço V. Ex' com um interesse es
pecial e explico por quê. V. Ex' é Senador, foi Sena
dor antes, foi Governador, mas, antes de tudo isso, 
foi Deputado Federal, assim como eu. Éramos VK:e
Lfderes do nosso Partido na Câmara dos Deputa· 
dos. E recordo-me que, desde então, V, Ex' já ad· 
vertia as autoridades federais para os perigos da 
seca que a todo instante infelicn&va a vida da sua 
gente do Piauí, em particular, mas do Nordeste de 
modo geral. Chegando ao Senado, V. Ex' prosse
guiu nessa advertência, que todos nós temos pre
sente na consciência. No que diz respeno ao El 
Nino, o discurso de V. Ex' não veio a destampo, 
veio a tempo; a tempo de serem tomadas providên· 
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cias, não para ev~ar c fenômeno, mas para comba· 
ter as suas conseqOências. Pois bem, o meu Esta· 
do, o Maranhão, que não é tão penalizado quanto o 
de V. Ex', também está sofrendo. Toda aquela faixa 
maranhense de fronteira com o rio Pamaíba sofre 
Igualmente com o Piauí. Ontem, eu disse que che· 
gamos ao ponto de ceder um milhão de hectares de 
terras à Sudene e ao Banco do Nordeste para a rea· 
Dzação de um grande projeto, capaz de receber os 
retirantes do Nordeste, o qual, infelizmente, fracas· 
sou. Hoje, V. Ex' vem de novo, em defesa do seu 
povo, da sua gente do Piauf, clamar por soluções, 
mas soluções reais, não apenas quiméricas, como 
as tais cestas, que são um paliativo e estão chegan· 
do com irregularidade. Portanto, quero cumprimentar 
V. Ex' pelo teor da advertência, das observações, eu 
até diria de um certo protesto contra aquilo que está 
acontecendo no Nordeste e, em particular, no Piaul. 
Não conheço ninguém com maior autoridade naque
le Estado para falar sobre esse assunto, até porque 
'11· Ex' te!)'l sido um madrugador na luta em favor dos 
nossos irmãos do Piauí. Cumprimento V. Ex'. 

. O SR. HUGO NAPOLEÃO •(PFL-PI) - Sena· 
dor Edison Lob!io, recolho, sensibilizado, o aparte 
de V. Ex', que ouviu também o nosso outro Colega, 
hoje representante do Estado da Bahia, Senador 
Djalma Bessa. Tínhamos uma luta comum, que era 
Indiscutivelmente o reflexo do sofrimento das popu
lações do Nordeste -em particular, do meu Estado • 
, em !unção de uma politica que não tem tido conti· 
nuidade. 

À época, citei ainda o relatório do Ministério do 
Interior, da Sudene, sobre os planos para o meu Es· 
tado. Havia previsão de ocupação de mão-de-obra 
de 171 mil trabalhadores; execução de obras públi· 
cas no setor hídrico, como açudes, barragens, agua
das, poços: recuperação e construção de estradas 
para a manutenção de frentes de serviço; constru· 
ção de 20 mil casas populares; e recursos para crê· 
dito rural e obras públicas com a inscrição de rurico
las, nas comunidades onde residiam. 

A ladainha é a mesma! Lembro-me de um ou· 
tro plano, de 1991, à época do então Governador e 
hoje Ministro Freitas Neto. Em 1993, quando eu era 
Ministro das Comunicações do então Presidente lta· 
mar Franco, Sua Excelência levou a Teresina um 
programa nacional de frentes de serviço. Ou seja, é 
sempre a mesma coisa! 

• Lembro a V. Ex's que tenho dialogado com as 
autoridades federais em tomo do assunto. 

O Sr. Ney Suassuna (PMDB-PB)- V. Ex' me 
permite um aparte? 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI)- Ouço V. 
Ex' com prazer. 

O Sr. Ney Suassuna (PMDB-PB)- Quero pa· 
rabenizar V. Ex' pelo assunto que traz à pauta e di· 
zer que eu mesmo já fiZ inúmeros discursos sobre o 
tema, mas lamentavelmente as medidas não têm 
nem o !amanho, nem a velocidade que queremos; 
elas não têm sido estruturais, têm-se limitado à dis· 
tribuição de cestas que chegam tardiamente e com 
irregularidade. A distribuição de carros-pipa também 
e~tá irregular. Hoje, estou dando entrada em um pe· 
d1do para a Mesa do Senado, a fim de que seja for· 
mada uma comissão de Senadores com o objetivo 
de visitar as áreas afetadas e elaborar um relat6rio. 
A s~uação está se tomando caótica, inclusive com 
saques. Daqui a pouco, teremos uma guerra civil 
dos miseráveis, que não têm água nem comida. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI) -Agrade· 
ço a V. Ex'. A nossa luta é comum, o sentimento é o 
mesmo que existe no Estado de V. Ex', o glorioso 
Estado da Paraíba. · 

Eu gostaria de dizer também que, em função 
disso, no meu Governo, baixei um decreto, que te· 
nho em minhas mãos, estabelecendo o Projeto Ma· 
frense. Mafrense foi um bandeirante baiano, que en· 
Irou por terras do Piauí e ajudou a colonização. O 
projeto previa: 1) a construção de açudes públicos 
de pequeno e médio portes para atendimento da co· 
munidade; 2) perfuração, recuperação, instalação e 
operação de poços tubulares ou escavados para 
atendimento das comunidades rurais, visando à in' · 
talação de serviços simplificados de abastecimem:·:. 
de água; 3) realização de obras que visem à pereni· 
zação de rios ou riachos interm~entes do Piauí, con· 
substanciadas na construção de barragens. 

Elenquei, ent!io - o que foi feito pela primeira 
vez -, uma série de barragens, algumas ainda 
objeto de execução, iniciadas no meu Governo: 
outras, em governos subsequentes, estaduais ou 
federais. 

Tive oportunidade de dirigir-me ao Dr. Sangui· 
. netti, que é um eminente Diretor da Defesa Civil, e 
que, Indiscutível e indubitavelmente, tem dado a sua 
cota de sacrifício ao assunto. Dirigi-me também ao 

· Dr. Hildeberto Santos Araújo, Diretor-Geral · do 
DNOCS, para me inteirar das providências que es· 
tão sendo tomadas. Dentre elas, ainda avultam, no 
relat6rio, obras que iniciei. Tive a preocupação de 
que não fattasse à população e aos animais o mini· 
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mo de abastecimento d'água. Conversei também 
com. o Ministro Gustavo Krause. Tenho procurado 
soluções. Estou até pensando em convidar a Banca· 
da do Piauí para conversarmos com o novo Superin· 
tendente da Sudene, em Recife. 

O Sr. Djalma Bessa (PFL-BA) - V. Ex' me 
permite um aparte? 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI) - Ouço 
com muito prazer o Senador Djalma Bessa. 

O Sr. Djalma Bessa (PFL-BA) - Meu Llder, 
Senador Hugo Napoleão, V. Ex' assoma à tribuna 
com uma certa ética, um certo cuiáado e um certo 
zelo, justificando uma eventual exploração ou um 
sentido inadequado ao seu pronunciamento. V. Ex' 
tem toda autoridade ética e moral para reclamar, 
para exigir mesmo que se atente para uma solução 
adequada e definitiva em relação à seca. Como sa
lientou o Senador Edison Lobão, já na Câmara dos 
Deputados tratávamos disso. Participamos de uma 
comissão que estudou seriamente, detalhadamente, 
minuciosamente o fenômeno da seca. O resultado 
dessa comissão foi inclusive publicado numa farta li· 
teratura. Foram sugeridas providências que deve
riam ser adotadas. Ficou tudo no papel, não se deu 
um passo adiante, não obstante a Câmara ter cola· 
borado. Assim como o estudo dessa comissão, vá· 
rios outros têm sido procedidos sem nenhum resul· 
tado, sem nenhuma conseqüência. Não houve ape· 
nas estudo, houve plano, mas nada foi feito. Fique 
tranqüilo, fique sossegado, faça a sua reclamação, 
pondere, porque esse trabalho que V. Ex' iniciou 
terá prosseguimento agora, com a sua volta ao Go· 
vemo. V. Ex', então, terá condições de concluir essa 
tarefa a que se propôs. Parabenizo V. Ex' e peço· 
lhe para me associar ao seu pronunciamento. A do· 
cumentação apresentada lhe dá suprema autoridade 
para tratar do assunto. Congratulo-me com V. Ex'. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI)- Agrade· 
ço o seu enfoque, nobre Senador Djalrna Bessa. Fo· 
mos e ainda somos lutadores, desde os tempos da 
Câmara dos Deputados - e já se vão mais de 20 
anos, eu diria 24 anos, quando lá cheguei. É uma 
luta constante, permanente. 

·- Sei que o Presidente Fernando Henrique Car· 
· doso esteve agora no Ceará e verificou a s~uação 
do milharal, viu flagelados e sabe muito bem da 
grande problemática que a seca envolve. Queremos 
que Sua Excelência realmente assuma o comando, 
inas de urna ação perene, permanente! As cestas, 
como disse o Senador Edison Lobão, que estão indo 
ãgora para o Nordeste são insuficientes, são inci· 

pientes. Há Municípios recebendo vinte, trinta ou 
quarenta cestas. Sei que irão mais. Mas quero que 
não haja o atraso permanente, constante, que costu· 
mo ver, lamentavelmente, na realidade do nosso 
País. 

O Sr. Djalma Falcão (PMDB-AL) - Perm~a
me V. Ex' um aparte? 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI) - O~ço. 
com prazer, o Senador Djalma Falcão. 

O Sr. Djalma Falcão (PMDB-AL) - Senador 
Hugo Napoleão, os vários apartes feitos ao seu pro
nunciamento atestam sobretudo a consistência da 
exposição que V. Ex' vem fazendo nesta tarde, a 
respeito da seca no Nordeste. O dado apresentado 
por V. Ex', e que tem sido apresentado por tantos 
representantes no Congresso Nacional, mostra que 
o problema do Nordeste não é localizado, não é re· 
gional. Na medida em que atinge um terço da popu· 
lação brasileira, ele se transforma em um magno 
problema nacional. Permita-me V. Ex' dizer que 
apenas não concordo com as ressalvas iniciais de 
seu pronunciamento, de que V. Ex• não estaria na 
tribuna para fazer qualquer tipo de demagogia. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI) - Muito 
obrigado. 

O Sr. Djalma Falcão (PMDB-AL) - V. Ex' 
presta um serviço relevante ao País, exatamente na 
linha da sua vida pública luminosa. Eu não tinha tido 
o prazer de conhecer V. Ex' pessoalmente, conhe· 
cia-o apenas pela sua ação positiva como Governa· 
dor do Estado do Piauí, como Ministro de Estado e 
como representante daquele Estado no Congresso 
Nacional. Há cerca de quinze dias, tive a oportunida· 
de de apresentar requerimento à Mesa solic~ando a 
formação de uma comissão externa do Senado Fe· 
deral para, durante o prazo de noventa dias, percor· 
rer o Nordeste e, sobretudo, conhecer os efeitos 
dessa estiagem que novamente se abate sobre a 
nossa Região. Finalmente, agradecendo a toleráncia 
com que me ouve neste instante, presto-lhe uma ho· 
menagem. O fenômeno El Nino não é tão novo e 
está sendo usado quase que como justificativa de 
um fenômeno que se repete há séculos. Parece-me 
mesmo que ele deveria ter o nome de El Viejo, com 
barbas tão longas e brancas como as do Pamaíba, 
cantado pelo seu conterrâneo, o poeta Da Costa e 
Silva. Muito obrigado a V. Ex". 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI) - Ãgrade· 
ço ao Senador Djalrna Falcão, eminente homem pú· 
blico do Estado de Alagoas, o depoimento que traz, 
ao tempo em que o cumprimento também- da mes· 
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ma maneira que fiz em relação ao Senador Ney 
Suassuna - pela iniciativa oportuna da comissão 
que vai aprofundar-se no estudo dos assuntos nor
destinos. Essas devem ser iniciativas permanentes, 
constantes, a fim de que não tenhamos mais o dis
sabor de "surpresas• com relação a assuntos que 
doem tanto no âmago e - por que não dizer- no es
tômago da nossa sofrida população. 

Sr. Presidente, vou concluir aproveitando aqui 
o ensejo para apenas dizer que, no meu Estado, 
cento e setenta e oito Municípios já estão na seca e 
há uma perda de 74,39% da nossa lavoura. Isso 
também se quantifica em números, que se consti
tuem em verdadeiro desastre. Eu teria a mostrar vá
rios depoimentos dramáticos revelados pela impren
sa do nosso Pais, ao afirmar que, em diversos Esta
dos, há reclamos e clamores da população, que se 
refletem, às vezes, em frases comuns como "se a 
minha vaca morrer, o que eu vou dar de lette para os 
meus filhos?" Esse é o retrato real. 

Não queremos projetas engavetados! Não que
remos teatralidade! Estamos apenas reivindicando 
aquilo que é um problema brasileiro, pois a seca do 
Nordeste afeta o Pais inteiro com as ondas e levas 
de emigrantes que saem pelos diversos Estados da 
Federação. Assim, repito, a seca não é um problema 
apenas do Nordeste, mas do Brasil. 

O Nordeste não quer favores, mas também 
não quer tragédias anunciadas! O Nordeste quer um 
tratamento permanente, constante, para que a popu
lação que, ali sim, é forte, como diria Euclides da 
Cunha, possa sobreviver em graus de respeitabilida
de e dignidade. 

Sr. Presidente, era o que eu tinha a dizer. 

Durante o discurso do Sr. Hugo Napo
leão, o Sr. Romeu Tuma, deixa a cadeira da 
presidéncia, que é ocupada pelo Sr. Carlos 
Patrocínio, 2• Secretário. 

Durante o discurso da Sr. Hugo Napo
leão, o Sr. Carlos Patrocínio, 2• Secretário, 
deixa a cadeira da presidéncia, que é ocu
pada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A Presidência faz um apelo aos Srs. Senadores 
que se encontram nas dependências do Senado 
para que venham ao plenário, pois haverá votação 
de caráter importante para o Pais. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. Primeiro Secretário em exercício, Senador Car
los Patrocínio. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 294, DE 1998 

Na forma regimental, proponho, "ouvido o ple
nário, moção de repúdio ao governo da República 
Indiana pela sua decisão de realizar testes nuclea
res subterrâneos, indiferente ao clamor da comuni
dade internacional, que repele com indignação tais 
experiências, pelo enorme risco de danos ao equilí
brio do meio ambiente e à saúde dos seres huma
nos. 

Requeiro, ainda, o encaminhamento desta ma
nifestação ao governo daquele pais por intermédio 
de sua embaixada nesta capttal. 

Sala das Sessões, 12 de maio de 1998.- Se
nador Jefferson Péres. 

(A Comissão de Relações Exteriores e 
de Defesa Nacional.} 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Nos termos do art. 222, § t•, do Regimento Interno, 
o requerimento será despachado à Comissão com
petente, ou seja, à Comissão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. Primeiro Secretário em exercício, Senador Car
los Patrocínio. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N•295, DE 1998 

Requeiro, nos termos do art. 397, Inciso I, do 
Regimento Interno do Senado Federal, e com funda
mento no art.SO da Constituição Federal,a convoca
ção do Exm• Sr. Ministro da Indústria, do Comércio e 
do Turismo para que em data a ser oportunamente 
determinada, possa S. Exa. se manifestar sobre •as 
politicas relacionadas com as atividades do setor su
croalcooleiro•, de acordo com o que dispõe o Decre· 
to de 21 de agosto de 1997, que criou a Comissão 
lnterministerial do Açúcar e do Álcool. 

Sala das Sessões, 12 de maio de 1998. _ Se· 
nador Guilherme Palmeira. 

O SR. PRESIDENTE (AntonK> Carlos Magalhães)
O requerimento será publicado e incluído oportuna
mente na Ordem do Dia, nos termos do Regimento 
Interno. 

Sobre a mesa, requerimento qce será lido pelo 
Sr. Primeiro Secretário em exercício,· Senador Car
los Patrocfnio. 

É lido o seguinte: 
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REQUERIMENTO N.0 296, DE998 

Com vistas a esclarecer a tramitação nesta Casa do 
Ofício n° S/75, de 1997, requeiro, nos termos dos artigos 216 e 217 do 
Regimento Interno do Senado Federal, as seguintes informações ao Sr. 
Ministro de Estado da Fazenda: 

1. O Ministério da Fazenda considera ainda· que o 
Estado do Mato Grosso não possui capacidade de pagamento para 
fazer frente aos compromissos oriundos da operação de crédito em 
questão, de acordo com parâmetros definidos pela portaria MF 89/97? 

2. A operação se enquadra no limite estabelecido no 
art. 4°, inciso 11, da Resolução 69/95 do Senado Federal? 

3. O Estado de Mato Grosso encontra-se atualmente 
inadimplente junto às instituições integrantes do Sistema Financeiro 
Nacional? 

Requeiro ainda, que, se deferida esta solicitação, seja 
interrompida a tramitação da matéria até o envio a esta Casa das 
informações constantes deste requerimento . 

. 
Sala das Sessões, 12 de maio de 1998 

45 
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RESOLUÇÃO N° 69, DE 1995 

Dispõe sobre as operações de crédito Interno e 
externo dos Est:ldos, do Distrito Federal, dos Munic/p/os e 
de suas tespectivas autarquias. Inclusive concessjo de 
garantias, seus limites e condicões de autorização, e d:l 
outras providências • 

MAIODEI998 

..................................................................................................................................................... 

Art. 4° As operações de crédito interno e externo dos Estados. do Distrito Federal, dos 
Municípios e de suas respectivas autarquias, inclustve a concessão de quaisquer garantias, 
observarão os seguintes limites: 

············································································································-······································· 
11 • o dispêndio anual máximo com as amortizações. juros e demais encargos de todas as 

operações de crédito, já contratadas e a contratar. inclusive o originário do parcelamento de dêMos 
relativos ás contribuições sociais de que tratam os arts. 195 e 239 da Constituição Federal, e do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço • FGTS • acrescido. ainda. do valor devido, vencido e não 
pago, não poderá exceder a Margem de Poupança Real, ou dezesseis por cento da Receita Liquida 
Real, o que for menor; 

§ 1° Entende-se como Receita líquida Real, para os efeitos desta Rl!solução, a receita 
realiZada nos doze meses anteriores ao mês imediatamente anterior áquele em que se estiver 
apurando. excluídas as receitas provenientes de operações de crédito. de alienação de bens. de 
transferências voluntárias ou doações recebidas com o fim especifico de atender despesas de capital 
e, no caso dos Estados. as transferências aos Municipios por participações constitucionais e legais. 

!i "" t::ntende-se como Margem de Poupança Real. para os efeitos desta Resolução, o v~lor da 
Receit;: !..!:;~!::.:: Real, deduzida a Despesa· Corrente Liquida. atualizada monetariamente. 

§ 3° Emende-se como Despesa Corrente Liquida. para os efeitos desta Resolução, o valor das 
, despesas realizadas nos doze meses anteriores ao mês imediatamente anterior àquele em que SG 

estiver apurando, excluídas as referentes ao pagamento de juros e demais encargos das dividas 
· ocorridas nos referidos doze meses e. no caso dos Estados. as transferências aos Municlpios. por 

participações constrtucionais e legais. 

§ 4° Os valores mensais utilizados para o cálculo da Receita Liquida Real e da Despesa 
Corrente Liquida serão extraídos dos balanceies mensais dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios e de suas respectivas autarquias, e corrigidos, mês a mês, pelo lndice Geral de Preços do 
Mercado • IGPM, da Fundação Getúlio Vargas • FGV, adotando-se como base o I)IUmo dia do mês 

.. -antenor ao imediatamente anterier ao mês da análise do pleito •. 

...................................................................................................................... -..•......................... 

• (À Mesa para decisão) 
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o SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- o-requerimento será despachado à Mesa para de
cisão, na forma do Regimento. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. Primeiro Secretário em exercício, Senador Car
los Patrocínio. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 297, DE 1998 

Senhor Presidente, 

Requeiro, nos termos regimentais, a criação 
de uma Comissão Especial, composta de cinco se
nhores Senadores, para inspecionar in loco a dis
tribuição de cestas básicas e de água, bem como 
o cadastramento, alistamento e a operacionaliza
ção das frentes de trabalho, nos Estados da Paraí
ba. Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, 
Piauí, Alagoas e Bahia. 

A referida comissão disporá do prazo de 30 
(trinta) dias para realizar a inspeção e, ao final, apre
sentar relatório circunstanciado, contendo propostas 
de medidas, a serem encaminhadas ao Executivo, 
com vistas à reversão do quadro de penúria resul
tante da seca. do imobilismo dos agentes sociais e 
da morosidade governamental. 

Justificação 

Os eleitos perversos e desagregadores da pro
longada estiagem que se abateu sobre a região Nor
deste vêm sendo trazidos por uma situação de fome 
e miséria que se expressam num quadro de desem
prego e desalento, frequentemente consubstanciado 
em saques e invasões. quebra da ordem pública e 
medo. 

A s~uação está a exigir a pronta e fundamenta
da atuação do Senado Federal, no sentido de propor 
medidas de natureza emergencial e, outras, estrutu
rais, de modo a assegurar que as ações divulg~das 
pelos diferentes segmentos institucionais envolVIdos 
alcancem a eficácia pretendida. 

Sala das Sessões, 12 de maio de 1998. - Se
nador Ney Suassuna. 

OSR.PRESilENTE(Antonio Carlos Magalhães)
Esse requerimento será incluído em Ordem do Dia, 
oportunamente. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF) 
• Sr. Presidente, peço a palavra como Líder, para 
urna breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
• Com a palavra, como Líder, o Senador José Ro
berto Arruda, para urna breve comunicação. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB
DF. Como Líder. Sem revisão do orador.) • Sr. 
Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, peço aos no
bres Pares que compareçam à sessão do Con
gresso Nacional de hoje, convocada para às 
19h, pois temos na pauta onze medidas provisó
rias para serem votadas. Na Câmara dos Depu
tados já há quorum expressivo, e certamente a 
sessão do Congresso de hoje contará para fins 
administrativos. 

Reitero, portanto, Sr. Presidente, as Sr's. e aos 
Srs. Senadores o pedido de estarem presentes à 
sessão do Congresso Nacional que se realizará hoje 
às 19h. Solicito, mais urna vez, a ajuda dos Srs. LI
deres partidários para que todos os Parlamentares 
estejam em plenário nesse horário. 

Muito obrigado. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco!PT-SP) -
Sr. Presidente, peço a palavra, como Líder, para 
urna breve comunicação. 

o SR. F'RESilENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Com a palavra V. Ex', Senador Eduardo Suplicy, 
como líder. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT-SP. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, juntamente com os Deputados Marcelo 
Deda, Líder do PT na Câmara dos Deputados, e 
Jaques Wagner, estivemos hoje, às 12h30min, no 
gabinete do Ministro da Justiça, Renan Calheiros. 
Na oportunidade, demonstramos a nossa preocu
pação com respeito ao indiciamento dos líderes do 
Movimento dos Sem-Terra, João Pedro Stédile, 
Jaime Amorim e outros que apenas extemaram 
solidariedade aos flagelados pela seca. Sem alter
nativas para suprir as necessidades mínimas de 
suas famílias, os moradores das regiões ashl'!-
das pela seca são obrigados a buscar alimertos 
onde estiverem. 
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.O.s declarações dos líderes do MST são ecos 
daqU"el;, • ..,roferidas por alguns bispos noo.JestinO$. 
pelo Ministro :;:lpúlveda Pertence, ex-Presidente 
do Supremo Tribunal Federal e encontram res
paldo nos ensinamentos religiosos de São To
más de Aquino e mesmo na Lei Penal que clas
sifica situações idênticas como 'estado de ne
cessidade'. Juristas como Márcio Thomas Bas
tos e Arnaldo Malheiros Filho tarr.bém avaliam 
ser um equívoco t;;;.:ar ldovs sociais complexos 
como os provocados pela seca do Nordeste 
como problemas criminais. 

Aliás, o próprio Presidente da Sociedade Rural 
Brasileira, Luiz Marcos Suplicy Hafers considerou 
que de nada adianta esse tipo de procedimento para 
resolver o problema causado pela seca. 

Consideramos importante que o Ministro da 
Justiça promova esforços junto ao Governo Fernan
do Henrique Cardoso no sentido de implementar po
líticas que efetivamente erradiquem a pobreza e ga
rantam um renda para todos os brasileiros. 

O Ministro Rc11an Calheiros, após ouvir
. os com atenção, manifestou disposição de 
manter um diálogo contínuo conosco. Avalia S. Ex' 
que agora caberá à Justiça decidir sobre o que aconte
cerá com os líderes do MST. Ressaltamos, Sr. Presi
dente, que o importante é o Governo Fernando Henri
que Cardoso providenciar medidas que evitem saques. 
Perguntei ao Ministro se houve saques nos locais 
onde as providências já haviam sido tomadas. S. Ex' 
respondeu-me que não houve. Registro, portanto, 
esse diálogo com o Ministro da Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Ca~os Magalhães) 
• Peço aos Srs. Senadores que ainda não marcaram 
a sua presença para fazê-lo. 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, oferecendo a redação fi
nal à Proposta de Emenda à Constituição n• 41, de 
1997, que será lido pelo Sr. 1• Secretário em exercí
cio, Senador Carlos Patrocínio. 

É lido o seguinte: . - . 

PARECER N.0 234, DE 1998 

--

Da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania oferecendo a redação 
final da Proposta de Emenda à 
Cçnstituição n• 41, de !997 (n• 173, de 
I 995, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania apresenta a redação 

final da Proposta de Emenda à Constituição n• 41, de 1997 (n• 173, de !995, na 

Câmara dos Deputados), que modifica o regime e dispõe sobre princípios e normas da 
Administração Pública. servidores e agentes políticos, controle de despesas e 
finanças públicas, e custeio de atividades a cargo do Distrito Federal. e da outras 

providências. 
Sala de Reuniões da Comissão, 12 de maio de 1998. 

. . .. ' 
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, Redação final da Proposta de Emenda à Constituição no 41, de 
1997 (n° 173, de 1995, na Câmara dos Deputados) 

Modifica o regime e dispõe sobre princlpios e 
nonnas da Administração Pública, servidores e 
agentes políticos, controle de despesas e 
finanças públicas e custeio de atividades a cargc 
do Distrito Federal, e dá outras providências. 

AS MESAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO 
SENADO FEDERAL, nos tennos do § 3° do art. 60 da Constituição Federal, 
promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional: 

Art. I~ Os incisos XIV e XXII do art. 21 e XXVII do art. 22 
da Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 21. Compete à União: 

XIV - organizar e manter a policia civil, a policia 
militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito 
Federal-r bem como prestar assistência financeira ao 
Distrito Federal para a execução de serviços públicos, 
por meio de fundo próprio; 

XXII - executar os seoiços de polícia marítima, 
aeroportuária e de fronteiras; .. 

"Art. 22. Compete privativamente à União legislar 
sobre: 

················································ 
XXVII - nonnas gerais de licitação e contratação, 

em todas as modalidades, para as administrações 
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· públicas diretas, autárquicas e · fimdacionais da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o 
·disposto no art. 3 7, XXI, e para as empresas públicas e 
sociedades de economia mista, nos tennos do art. 173, § 
I", Hl; .. 
··············································· 

Art. 2" O § 2" do art. 27 e os incisos V e VI do art. 29 da 
Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação, inserindo-se § 2" 
no art. 28 e renwnerando-se para § I • o atual parágrafo único: 

"Art.27. ··································· 

§ 2" O subsidio dos Deputados Estaduais será 
' ftxado por lei de iniciativa da Assembléia Legislativa, na 
·· razão de, no máximo, setenta e cinco por cento daquele 

estabelecido, em espécie, para os Deputados Federais, 
observado o que dispõem os arts. 39, § 4", 57,§ 7", 150, 
II, I 53, lll, e I 53, § 2", I. 

.. ··············································· 
.. Art. 28 .................................. . 

§ I" Perderá o mandato o Governador que assumir 
outro cargo ou função na administração pública direta ou 
indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso 
público e observado o disposto no art. 38, I, IV e V. 

§ 2" Os subsídios do Governador, do Vice
Govemador e dos Secretários de Estado serão fixados 
por lei de iniciativa da Assembléia Legislativa, 
obsemi!'o o que dispõem os arts. 37, )\1, 39, § 4", 150, 
II, 153, III, e 153, § 2", 1." 

"Art. 29 .................................... . 
................................................ 
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V • subsídios do Prefeito. do Vice-Prefeito e dos 
Secretários Municipais fixados por lei de iniciativa da 
Câmara Municipal, obs~rvado o que dispõem os arts. 3i, 
XI, 39, § 4°, 150, li, 153,1JJ, e 153, § 2•, I; 

VI • subsídio dos Vere'ldores fixado por lei de 
iniciativa da Câmara Municipal, na razão de, no máximo, 
setenta e cinco por cento daquele estabelecido, em 
espécie, para os Deputados Estaduais, observado o que 

·dispõem os arts. 39, § 4°, 57, § 7°, 150, 11, 153, JJI, e 
153, § 2•, I; . .. ............................................... 

Art. J• O ca{JUt, os incisos I, II, V, VIl, X, XI, XIII, XIV, 
XV, XVI, XVII c XIX e o § 3° do art. 37 da Constituição Federal passam a 
vigorar com a seguinte redação, acrescendo-se ao artigo os§§ 7• a 9": 

... 

"Art. 37. A administração pública direta e indireta 
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

'publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
I • os cargos, empregos e funções públicas são 

acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na 
forma da lei; 

II - a investidura em cargo ou emprego público 
depende de aprovação prévia em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e 
a complexidade do cargo ou emprego; na forma prevista 
em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 
comissão declarado em lei de lhTe nomeação e 
exoneração; 

V - as funções de confiança, exercidas 
exclusivamente por servidores ocupantes de cargo 
efeth•o: e os cargos em comissão, a serem preenchidos 
por servidores de carreira nos casos, condições e 
percen!uais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas 
às atribuições de direção, chefia e assessoramento; 

VII - o direito de greve será exercido nos termos e 
nos limites definidos em lei especifica; 

' . 
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X - a remuneração dos servidores públicos e o 
subsídio de que trata o § 4• do art. 39 somente poderão 
ser fixados ou alterados por lei especifica, observada a 
iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão 
geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de 
índices; 

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de 
cargos, funções e empregos públicos da administração 
direta, autârquica e fundacional, dos membros de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato 
eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, 
pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos 
cwnulativamente ou nilo, incluídas as vantagens pessoais 
ou de qualquer outra nature:za, não poderão exceder o 
subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal; 

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de 
quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de 
remuneração de pessoal do serviço público; 

XI V - os acréscimos pecuniârios percebidos por 
servidor público não serão computados nem acumulados 
para fms de concessão de acréscimos ulteriores; · 

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de 
cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o 
disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, 
§ 4°, ISO, II, 153,111, e 153, § 2°, I; 

XVI - é vedada a acumulação remunerada de 
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade 
de horários, observado em qualquer caso o disposto no 
inciso XI: 

a) a de dois cargos de professor;· 
b) a de um cargo de professor com outro, técnico 

ou cientifico; 
c) a de dois cargos privativos de médico; 
XVII - a proibição de acumular estende-se a 

empregos e funções e abrange autarquias, fundações, 
empresas públicas, sociedades de economia mista, suas 
subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou 
indiretamente, pelo poder público; 

················································ 
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XIX - somente por lei es.,ecifica poderá ser criada 
autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, 
de sociedade de economia mista e de fimdação, cabendo 
à lei complementar, neste último caso, definir as àreas de 
sua atuação; 

§ 3" A lei disciplinará as formas de participação do 
usuàrio na administração pública .direta e indireta, 
regulando especialmente: 

I - as reclamações relativas à prestação dos 
serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de 
serviços de atendimento ao usuàrio e a avaliação 
periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços; 

II o acesso dos usuanos a registres 
administrativos e a informações sobre atos de governo, 
observado o disposto no art. s•, X e XXXIII; 

lll - a disciplina da representação contra o 
exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou 
função na ádministração pública. 

§ 7" A lei disporá sobre os requisitos e as restrições 
ao c:icupante de cargo ou emprego da administração 
direta e indireta que possibilite o acesso a informações 
privilegiadas. 

§ s• A autonomia gerencial, orçamentària e 
financeira dos órgãos e entidades da administração direta 
e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser 
firmado entre seus administradores e o poder público, 
que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho 
para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre: 

·.-r- o prazo de duração do contrato; 
II - os controles e critérios de avaliação de 

desemPenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos 
dirigentes; 

111 - a remuneração do pessoal. 

§ 9" O disposto no inciso XI aplica-se às empresas 
públicas e às sociedades de economia mista, e suas 
subsidiàrias, que receberem recursos· da União, dos 
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para 
pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em 
geral." 
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Art. 4" O caput do art. 38 da Constituição Federal passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 38. Ao servidor público da administração 
direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato 
eletivo, aplicam-se as seguintes disposições: .. 

Art. s• O art. 39 da Constituição Federal passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios instituirão · conselho de política de 
administração e remuneração de pessoal, inteh'l'lldo por 
servidores designados pelos respectivos Poderes. 

· § I • A fixação dos padrões de vencimento e dos 
demais componentes do sistema remuneratório 
observará: . 

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a 
complexidade dos cargos componentes de cada carreira; 

II - os requisitos para a investidura; 
III - as peculiaridades dos cargos. 
§ 2• A União, os Estados e o Distrito Federal 

manterão escolas de governo para a fonnação e o 
aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se 
a participação nos cursos um dos requisitos para a 
promoção na carreira, facultada, para i.sso, a celebração 
de convênios ou contratos entre os entes federados. 

1''3• Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo 
público o disposto no art. 7", IV, VII, V1Il, IX, XII, X1Il, 
XV, XVI, XVII, XVlll, XIX, XX, XXII e XXX, 
podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de 
admissão quando a natureza do cargo o exih.;r. 

§ 4• O membro de Poder, o detentor de mandato 
eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários 
Estaduais e Municipais serão remunerados 
exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, 
vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, 
abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie 
remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto 
no an. 37, X c XI. . · · · 

MAIO DE 1998 
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--

§ s• Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios poderá estabelecer a relação entre a 
maior e a menor remuneração dos seividores públicos, 
obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, XI. 

§ 6" Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário 
publicarão anualmente os valores do subsídio e da 
remuneração dos cargos e empregos públicos. 

§ 7• Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios disciplinará a aplicação de recursos 
orçamentários ·provenientes da economia com despesas 
correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para 
aplicação no desenvolvimento de proh>ramas de qualidade 
e produtividade, treinamento e desenvolvimento, 
modernização, reaparelhamento e racionalização do 
serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou 
prêmio de produtividade. 

§ g• A remuneração dos servidores públicos 
organizados em carreira poderá ser fixada nt's termos do 

I§ 40,'" 

Art. 6° O art. 41 da Constituição Federal passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo 
exercício os servidores nomeados para cargo de 
provimento efetivo em virtude de concurso público. 

§ t• O servidor público estável só perderá o cargo: 
·1"'- em virtude de sentença judicial transitada em 

julgado; 
If - mediante processo administrativo em que lhe 

seja assegurada ampla defesa; 

lll - mediante procedimento de avaliação periódica 
de desempenho, na forma de lei complementar, 
assegurada ampla defesa. 

§ 2• Invalidada por sentença judicial a demissão do 
servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual 
ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de 
origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro 
cargo ou posto em disponibilidade com remuneração 
proporcional ao tempo de serviço. 

§ J• Extinto o cargo ou declarada a sua 
desnecessidade, o servidor estável ficará em 
disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo 
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de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro 
cargo. 

§ 4" Como condição 
estabilidade, é obrigatória a 
desempenho por comissão 
finalidade." 

para a aquisição da 
avaliação especial de 
instituída para essa 

Art. 7" O art. 48 da Constituição Federal passa a vigorar 
acrescido do seguinte inciso XV: 

"Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a 
sanção do Presidente da República, não exigida esta para 
o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas 
as matérias de competência da União, especiahnente 
sobre: 

XV - fixação do subsídio dos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, por lei de iniciativa conjunta 
dos Presidentes da República, da Câmara dos 
Deputados, do Senado Federal e do ·Supremo Tribunal 
Federal, observado o que dispõem os arts. 39, § 4", 150, 
II, I 53, lll, e I 53, § 2", 1." 

Art. 8" Os incisos VII e VIII do art. 49 da Constituição 
Federal passam a vigorar confll seguinte redação: 

"Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso 
Nacional: 

VIl - fixar idêntico subsidio para os Deputados 
Federais e os Senadores, observado o que dispõem os 
arts. 37, XI. 39, § 4", 150,ll, I 53, III, e .I 53,§ 2",1; 

VIII - fixar os subsídios do Presidente e do Vice
Presidente da República e dos Ministros de Estado, 
observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4", 150, 
11, 153, Jll, e 153, § 2", 1; , 

Art. 9" O inciso IV do art. 5 I da Constituição Federal passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos 
Deputados: ................................................. 
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I V • dispor sobre sua organização, funcionamento, 
polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, 
empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei 
para fixação da respectiva remuneração, observados os 
parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes 
orçamentárias; .. 

Art. I O. O inciso XIII do art. 52 da Constituição Federal 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Ar.!. 52. Compete privativamente ao Senado 
Federal: 

XIII dispor sobre sua organização, 
funcionamento, polícia, criação, transformação ou 
extinção dos cargos, empregos e funções de seus 
serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva 

· remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na 
lei de diretrizes orçamentárias; .... ...- " 

Art. 11. o·§ 7° do art. 57 da Ccnstituição Federal passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 57 .................................. . 

............................................ uoo 

§ 7• Na sessão legislativa extraordinária, o 
Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria 
para a qual foi convocado, vedado o pagamento de 
parcela indenizatória em valor superior ao do subsídio 
mensal." 

Art. 12. O parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal 
··- passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 70 ................................... . 
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa 

, tisica ou juridica, pública ou privada, que utilize, 
arrecade, guarde, gerencie ou adnúnistre dinheiros, bens 
e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou 
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que, em nome desta, asswna obrigações de natureza 
pecuniária." 

Art. 13. O inciso V do art. 93, o inciso III do art. 95 e a 
alínea h do inciso II do art. 96 da Constituição Federal passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

• 

"Art. 93 .................................. . 

V - o subsidio dos Ministros dos Tribunais 
Superiores corresponderá a noventa e cinco por cento do 
subsidio mensal fixado . para os Ministros do Supremo 
Tribunal Federal e os subsídios dos demais mab'Ístrados 
serão fixados em lei e escalonados, .em nível federal e 
estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura 
judiciária nacional, não podendo a diferença entre wna e 
outra ser superior a dez por cento ou inferior a cinco por 
cento, nem exceder a noventa e cinco por cento do 
subsidio mensal dos Ministros dos Tribunais Superiores, 
obedecido, em qualquer caso, o disposto nos arts. 3 7, XI, 
e 39-:s 4°; 

" 

"Ar!. 95. Os juizes gozam das seguintes garantias: 

III - irredutibilidade de subsidio, ressalvado o 
disposto nos arts. 37, X e XI, 39, § 4°, ISO, 11, I 53, III, e 
153, § 2°,1. 

" 

"Ar!. 96. Compete privativamente: 

II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais 
Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder 
Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169: 

b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração 
dos seus serviços au.xiliares e dos juizos que lhes forem 
vinculados, bem como a fixação do subsidio de seus 
membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, 
onde houver, ressalvado o disposto no art. 48, XV; 

" 
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Art. 14. O § 2• do art. 127 da Constituição Federal passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 127 ................................. . 

§ 2• Ao Ministério Público é assegurada autonomia 
funcional e administrativa, podendo, observado o 
disposto no art. 169, propor ao Poder Legislativo a 
criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, 
provendo-os por concurso público de provas ou de 
provas e títulos, a política remuneratória e os planos de 
carreira; a lei disporá sobre sua organização e 
funcionamento. .. 

Art. 15. A alínea c do inciso I do § 5• do art. 128 da 
Constituição Federal passa a '1Eorar com a seguinte redação: 

"Art. 128 ................................. .. 
............................................. u • 

. § 5• Leis complementares da União e dos Estados, 
cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores
Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o 
estatuto de cada Ministério Público, observadas, 
relativamente a seus membros: 

I • as seguintes b'31"311tias: 

c) irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do 
art. 39, § 4°, e ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 
I 50, II, I 53, III, I 53, § 2•, I; .. 

Art. 16. A Seção II do Capítulo IV" do Título IV da 
Constituição Federal passa a denominar-se "DA ADVOCACIA PÚBLICA". 

Art. 17. O art. 132 da Constituição Federal passa a vigorar 
com a seb'Uinte redação: 

"Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do 
Distrito Federal, orb'311Ízados em carreira, na qual o 
ingresso dependerá de concurso público de provas e 
títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do 
Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação 
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judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades 
federadas. 

Parágrafo imico. Aos procuradores referidos neste 
artigo é assegurada estabilidade após três anos de efetivo 
exercício, mediante avaliação de desempenho perante os 
órgãos próprios, após relatório circunstanciado das 
corregedorias." 

Art. 18. O art. 135 da Constituição Federal passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 135. Os servidores inte~ntes das carreiras 
disciplinadas nas Seções li e UI deste Capítulo serão 
remunerados na forma do art. 39, § 4"." 

Art. 19:{1§ t• e seu inciso III e os§§ 2" e 3" do art. 144 da 
Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação, inserindo-se no 
artigo § 9": · 

"Art. 144. ··································· 
................................................ 

§ I ó A polícia federal, instituída p9r lei como órgão 
permanente, organizado e mantido pela União e 
estruturado em carreira, destina-se a: 

III - exercer as funções de polícia maritima, 
aeroportuária e de fronteiras; 

§ 2" A polícia rodoviária federal, órgão 
permanente, organizado e mantido pela União e 
estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao 
patruUJamento ostensivo das rodovias federais. 

§ 3" A polícia ferroviária federal, orgao 
pennanente, organizado e mantido pela União e 
estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao 
patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. 

§ 9" A remuneração dos ser:vidores policiais 
integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será 
fixada na forma do § 4" do art. 39 ." 

Art. :LO. O caput do art. 167 da Constituição Federal passa a 
vigorar acrescido de inciso X, com a seguinte redação: 
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"Art. 167. São vedados: 

X - a transferência voluntária de recursos e a 
concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de 
receita, pelos Governos Federal e Estaduais e suas 
instituições financeiras, para pagamento de despesas com 
pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. 

" 

Art. 21. O art. 169 da Constituição Federal passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos 
em lei complementar. 

§ I • A concessão de qualquer vantagem ou 
aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos 
e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem 
como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer 
título, pelos órgãos e entidades da administração direta 
ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas 
pelo poder público, só poderão ser feitas: 

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente 
para atender ás projeções de despesa de pessoal e aos 
acréscimos dela decorrentes; 

11 - se houver autorização específica na lei de 
diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas 
públicas e as sociedades de economia mista. 

§ 2• Decorrido o prazo estabelecido na lei 
complementar referida neste artigo para a adaptação aos 
parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos 
todos os repasses de verbas federais ou estaduais aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não 
observarem os referidos limites. 

§ J• Para o cumprimento dos limites estabelecidos 
com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei 
complementar referida no caput, a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios adotarão as set,'llintes 
providências: 
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I - redução em pelo menos vinte por cento das 
despesas com cargos em comissão e funções de 
confiança; 

II - exoneração dos servidores não estáveis. 
§ 4" Se as medidas adotadas com base no parágrafo 

anterior não forem suficientes para assegurar o 
cumprimento da determinação da lei complementar 
referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o 
cargo, desde que ato normativo motivado de cada wn dos 
Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou 
tmidade administrativa objeto da redução de pessoal. 

-t.,..s• O servidor que perder o cargo na forma do 
parágrafo anterior fará jus a indenização correspondente 
a wn mês de remuneração por ano de serviço. 

§ 6" O cargo objeto da redução prevista nos 
parágrafos anteriores será considerado·extinto, vedada a 
criação de cargo, emprego ou função com . atribuições 
iguais ou assemelhadas pelo prazo de quatro anos. 
' § 7" Lei federal disporá sobre as normas gerais a 
serem obedecidas na efetivação do disposto no § 4"." 

Art. 22. O § 1" do art. 173 da Constituição Federal passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 173 ................................. . 

§ I" A lei estabelecerá o estatuto jurídico da 
empresa pública, da sociedade de economia mista e de 
suas subsidiárias que explorem atividade econõmica de 
produção ou comercialização de bens ou de prestação de 
serviços, dispondo sobre: · 

I - sua função social e formas de fiscalização pelo 
Estado e pela sociedade; 

II - a sujéição ao regime jurídico próprio das 
empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e 
obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários; 

lll - licitaÇão .e contratação de obras, serviços, 
compras e alienações, observados os princípios da 
administração pública; 

IV - a constituição e o funcionamento dos 
conselhos de administração e fiscal, com a participação 
de acionistas minoritários; 
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V - os mandatos, a avaliação de desempenho e a 
responsabilidade dos administradores. · 

" 
Art. 23. O inciso V do art. 206 da Constituição Federal passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 206. O ensino será ministrado com base nos 
seguintes princípios: ...... ~ 

V - valorização dos profissionais do ensino, 
garantiilos, na forma da lei, planos de carreira para o 
magistério· público, com piso salarial profissional e 
ingresso exclusivamente por concurso público de provas 
e títulos; 

" 

A rt. 24. O art. 241 da Constituição Federal passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal 
·e os Municípios disciplinarão por meio de lei os 
consórcios públicos e os convênios de cooperação entre 
os entes federados, autorizando a gestão associada de 
serviços públicos, bem como a transferência total ou 
parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à 
continuidade dos serviços transferidos." 

Art. 25. Até a instituição do fundo a que se refere o inciso 
XIV do an. 21 da Constituição Federal, compete à União manter os atuais 
compromissos financeiros com a prestação de serviços públicos do Distrito 
Federal. 

Art. 26. No prazo de dois anos da promulgação desta 
Emenda, as entidades da administração indireta terão seus estatutos revistos 
quanto à respectiva natureza jurídica, tendo em contá a finalidade e as 
competências efetivamente executadas. 

Art. 27. O Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias 
da promulgação desta Emenda, elaborarà lei de defesa do usuário de serviços 
públicos. 

Art. 28. É assegurado o prazo de dois anos de efetivo 
exerctcto para aquisição da estabilidade aos atuais servidores em estàgio 
probatório, sem prejuízo da avaliação a que se refere o § 4° do art. 41 da 
Constituição Federal. 

Art. 29. Os subsídios, vencimentos, remuneração, proventos 
da aposentadoria e pensões e quaisquer outras espécies remuneratórias adequar-
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se-ão, a partir da promulgação desta Emenda, aos limites decorrentes da 
Constituição Federal, não se admitindo a percepção de excesso· a qualquer titulo. 

Art. 30. O projeto de lei complementar a que se refere o art. 
163 da Constituição Federal será apresentado pelo Poder Executivo ao 
Congresso :-lacional no prazo máximo de cento e oitenta dias da promulgação 
desta Emenda. 

Art. 31. Os servidores públicos federais da administração 
direta e indireta, os servidores municipais e os integrantes da carreira policial 
militar dos ex-Territórios Federais do Amapá e de Roraima, que 
comprovadamente encontravam-se no exercício reb•tdar de suas funções 
prestando serviços àqueles ex-Territórios na data em que foram transformados 
em Estados; os policiais militares que tenham sido admitidos por força de lei 
federal, custeados pela União; e, ainda, os servidores civis nesses Estados com 
vinculo funcional já reconhecido pela União, constituirão quadro em extinção da 
administração federal, assegurados os direitos e vantagens inerentes aos seus 
servidores, vedado o ·pagamento, a qualquer título, de diferenças remuneratórias. 

§ I • Os servidores da carreira policial . militar continuarão 
prestando seniços aqs respectivos Estados, na condição de cedidos, submetidos 
às disposições legais e reb'tllamentares a que estão sujeitas as corporações das 
respectivas Polícias Militares, observadas as atribuições de função compatíveis 
com seu grau hierárquico. 

§ 2" Os servidores civis continuarão prestando serviços aos 
respectivos Estados, na condição de cedidos, até seu aproveitamento em órgão 
da administração federal. 

seguinte artigo: 
Art. 32. A Constituição Federal passa a vigorar acrescida do 

"Art. 247. As leis previstas no inciso III do§ t• do 
art. 41 e no § 7" do art. 169 estabelecerão critérios e 
garantias especiais para a perda do cargo pelo servidor 
público estável que, 'ii• decorrência das atribuições de 
seu cargo efetivo, desenvolva atividades exclusivas de 
Estado. 

Parágrafo único. Na hipótese de insuficiência de 
desempenho, a perda do cargo somente ocorrerá 
mediante processo administrativo em que lhe sejam 
asseb'Urados o contraditório e a ampla defesa." .. ..::.• 

Art. 33. Consideram-se servidores não estáveis, para os fms 
do art. 169, § 3", II, da Constituição Federal aqueles admitidos na administração 
direta, autárquica e fundacional sem concurso público de provas ou de provas e 
títulos após o dia 5 de outubro de 1983. 
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Art. 34. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data 
de sua promulgação. 

Sala da Comissão em 29 de abril de 1998 

a~e~ ... ---:::>--

' 
.,---· 

Pedro Simon 

,. .,. 

73 



74 

··-

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

PROPOSTA DE EMEI'I'DA À CONSTITUIÇÃO N" 41, DE 1997. 
(REFORMA ADMI~TRA TIVA) 

ADEQUAÇÕES REDACIONAIS 

DISrosmvo SEGUNDO TURNO REDAÇAO FINAL 

Ementa Modifica o r<gime e dispO< Modili<:a o r<gime e dispO< 
sobre princfpios e nonuas da sobrt princlpios e normas da 
Administração Póbllca. Administração Póbllca. 
semdo..s e agentes senidores e agenteS 
pol!ticos. controle de pol!ticos. controle de 
despesas e finanças públicas, despesas e finanças públicas 
e custeio de atividades a e custeio de atividades a 
cargo do Distrito federaL e cargo do Distrito FederaL e 
dá outraS provid!ncias. dá outras orovid!ncias. 

' 
An. r. capur O § Z' do an. 27 e os incisos O § Z' do an. 27 e os incisos 

v e VI do an. 29 da v e VI do an. 29 da 
Constituiçao federal passam Constituição federal passam . a vigorar com a redação a vigorar com a seguinte 
abaixo. inserindo-se no art. redação. inserindo-se § r no 
28 o ttgulntt § r e art. 28 e renumerando-se 
renumerando·se o atual para § I' o atual parágrafo 
par,~raro únlro tomo§ 1': único: 

An. J•. caput O cap11r, os incisos I, 11. V. O capur, os incisos I, 11. y, 
VIl. X. XI. XI!!. XIV. XV, VIl, X. XI. XI!!. XIV. XV, 
XVI. XVII t XIX e o § 3' do XVI. XVI! e XIX e o § 3' do 
an. 37 da Constituição an. 37 da Constituição 
Federal passam a vigorar com Federal p.tSSam a vigorar tom 
a seguinte redação. ·a se~uinte redação, 
ac:nsantando-se também atrt:SC'fntando-se ao artigo 
ao mesmo artigo os os§§ r a 9": 
SOl!ulntes §§ 7' a 9': 

An.3• a remuneração dos servidores a remuneração dos servidores 
(CI'. Art. 37. Xl públicos e o subsidio de quo públicos o o subsidio de que 

trata: o art. 39~ f 4•. somente Irara o § 4' do art. 39 
pe<!crão ser fiXados ou somente po<krlo ser fLUdos 
alterados por lei especfiica. ou alterados por lei 
obsernda a iniciativa especlf~ observada a 
privativa em cada caso, iniciativa privatin em cada 
assc~urada revislo geral caso. assegurada revisão 
anual. sempre nJ mesma data (!.eral anual sempre na mesma 
e sem distinça.o de índices: data e sem distinção de 

índices: 

An.S' A remun~raç!o dos A remuneração dos 
(CI'. An. 39. § 8") servidor<s p4blicos servidores públicos 

organizados em carreira organizados em carreira 
poderá ser flXada nos tennos podera ser fruda nos lermos 
do~ 4• des~ artlro. do J 4'. 

MAIO DE 1998 

•· 
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Art. 17 
(CF. Art. 132. parágrafo 
6nico) 

Art. 19. coput 

An.l9 
(CF. Art. 1-1-1. § 9') 

Art. 20. COpllt 

An.21 
(CF. Art. 169. §§ 2" e 3".1) 

AJ';AJS DO SENADO FEDERAL 

"Art. 132. ···-····-······ 
Parágrafo llnico. Aos 
procuradores referidos no 
CDput t assegurada 
estabilidade após tr!s anos de 
efetivo exercício. mediante 
avaliação de desempenho 
perante os órgãos próprios. 
após relatório 
circunstanciado das 
correeedoria.co ... 

O§ t• e seu inciso III e os §§ 
2" e 3" do an. 144 da 
Constituição Federal passam 
a vigorar com a seguinte 
redaçlo. acnsddo o artigo 
do 501!Ufnte ~ 9': 

"An. 132. ·····-··--··-
Parágrafo 6nic:o. Aos 
procuradores refuiJos no 
neste artigo é assegund.! 
estabilidade após tn!s anos de 
efeaivo exercício. mediante 
avaliação de desempenho 
perante os órgãos próprios. 
após relatório 
circunstanciado das 
correeedorias. •• 

O § t• e seu inciso III e os§§ 
2" e 3" do an. 144 da 
Constituição Federal passam 
a vigorar com a seguinte 
redação. Inserindo-se no 
ard•o ~ 9': 

"Art. 144. ····-······-······ "Art. 1-1-1. ··············-······· 
§ 9' A remuneração dos § 9' A remuneração dos 
senidores policiais servidores policiais 
integrantes dos órgãos integrantes dos órgãos 
relacionados no caput deste relacionados neste artigo 
anigo será ftXada na forma será ftXada na forma do § 4" 
do art. 39. § 4"." do arl. 39." 

O copur do an. 167 da 
Constituição Federal passa a 
vigorar acnsddo do 
smJinte inci~ X: 

""An. 169 ..•••..•.•..... 
§ I" ...•...........•......... 
l ... ·..r-"························· 

11 • ••••••••••••••••••••••••••• 
§ z· Decorrido o prazo 
estabelecido na lei 
complementar referida no 
caput para a adaptação aos 

O cap''' do an. 167 da 
Constituição Federal passa a 
vigorar acrescido de inàso 
X. com a setuinle redação: 

"An. 169 .........•...... 

§ I"························· 
I. ···························· 
11 • •··•••·•••••••••••••••••••• 
§ 2" Decorrido o prazo 

- ---;-';' o•arãmetros aU previstos. 
serão imedl3tamente 

estabelecido na lei 
c:omplc!mentar reterida no 
neste artigo para a 
adaotacJo aos p~~ãme-tros ali 
preVIStos. serão 

suspensos todos os repasses 
de verbas federais ou 
estaduais aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos 
Municípios que não 
observarem os referidos 
limites. 
§ 3" Para o cumprimento dos 
limiteS lixados com base no 
CllpUI deste artigo. durante o 
prazo lixado na lei 
complementar au referida. a 
União. os Estados. o Distrito 
Federal e os Municípios 

imediatamente suspensos 
todos os repasses de verbas 
federais ou estaduais aos 
Estados. ao Distrito Federal e 
aos Municipios que ola 
observarem os referidos 
limites. 
§ 3" Para o cumprimento dos 
limites liudos com base 
neste artigo. durante o prazo 
lixado na lci complementar 
n:ferida no aput. a União. 
os Estados. o Distrilo Federal 
e os Munidpio~ M~tarao as 
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Arl. 2S 

Arl. 28 

Arl. 30 

An. 32. capur 
(Cf. art. 247, par.lgrafa 
dnica) 

··-

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

adotario as seguinleS seguinleS providb>cias: 
: providencias: 1 o reduç!o em pelo menos 

I o reduÇlo de pela menos vinte par cento das despesas 
vinte par ~ra das despesas com cargos em comiWa e 

. 
com cargos em comiWa e funçlles de c:anfança: 
fun~lles de canfianç3: 

Ar~ a lnstituiç1a da funda a Alt a lnstiruiç1a da funda a 
que se refere o ar1. %1, XIV que se refere o Incisa XIV 
ela Constiruiçãa Federal. da art. 21 ela Constiruiçla 
compete 1 União manter os Fedml. compete l União 
atuais compromissos IIWiter os aruais 
financeiros com a prestaÇla compromissos linanceiros 
de serviços p~blicos do com a prestaÇla de seMças 
Distrito Federal. ' pdblicos do Disttira Federal 

E assegurado o pruo de dais E assegurada o prazo de dais 
anos de efetivo eun:f::ia par.~ anos de efetivo eun:f::io para 
aquisiç!o ela estabilidade aos aquisiç!o ela estabiliclade aos 
ar:uais servidores em esúgia amais servidores em esúgia 
probatório, sem prejufzo da probardrio. sem prejufzo da 
avaliaçla a que se refere o aV3li3Çlo a que se refere o f 
ar1. 41, f 4', ela Constiruiçlo 4' do an. 41, da 
Federal Canstirui~!a Federnl. 

o proje<a de lei o proje<o de lei 
CGI!Iplemenw' a que se refere complcmc:nCT :r que se refere 
o art. 163 ela Constiruiçlo o art. 163 da Constiruiçla 
Federal será apresenrada pelo Federn1 será apresentada pelo 
Poder Executivo ao Poder Executivo ao 
Congresso Nacional no pruo Coagressa Nacional no prazo 
m!xima de eento e oitenla máximo de ~to e oitenta 
dias da !)TOmul•a~a desta dias da !)TOmul•a~o desta 

emenda Emtnda. 

Acrescente-se l A Constituição Fedoral 
Constitulçia Federal o passa a vigorar acresdda 
segulntt ar1. 247: do seguinte artigo: 
"An. 247 ........... _., .. "An. 247 .... : ............. 
Par.lgrafa dnica. Na hipótese Par.lgrafa dnico. Na hipórese 
de insuficiênci3 de de insuficiência de 
desempenha. a perda da desempenha. a perda da 
carga somente ocorrer.! cargo somente ocorrer.! 
medianre processa mediante pmeessa 
administt:uiva em que sejam adminisuativo em qur lht 

1 
a.ssegtllõldos o contraditório e sejam assegurada: o • 
a ampla defesa" cantradirdria e a ampla : 

defesa." 

MAIO DE 1998 

.. . , . 
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O SR. PRESIDENTE (Antomo Carlos M=gaihães) 
-A Presidência comunica ao Plenário que cópias do 
referido parecer encontram-se à disposição :.:os Srs. 
Senadores nas respectivas bancadas. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça e calavra. encerro a 

discussão. 
Em votação. 
As S,.s. e os Srs. Senadores que a aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada, contra os votos d~s Senadores José 

Eduardo Outra, Eduardo Suplicy. 8ened'!3 da Silva, 
Júnia Marise e Lauro Campos, embcra tardiamente, 
mas sempre bem-vindo. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A Presidência convocará oportunamente sessão do 
Congresso para a promulgação da emenda constitu
cional. 

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

Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DI:'-

SUBSTITUTIVO DA CÂMARI'. AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 93, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos terrr;os 
do Requerimento n• 292, de 1998- art. 336, "b") 

.. -

Discussão, em turno único. do Substi· 
tutivo da Câmara ao Projeto de Lei co Sena
do n• 93, de 1993 (n• 4.425/94. r,aquela 
Casa), de autoria do Senador lrall' Saraiva, 
que dispõe sobre os Planos e s~(!'.!COS P~
vados de Assistência à Saúde. tenl'!o 

Parecer sob n• 220, de 1938. da Co
missão de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Sebastião Rocha, favorável ao Substitutivo da 
Câmara com as seguintes sucressões: 

·no art. 10: 
• das expressões "ambulatoriat ou", 

constantes do inciso VI; 
-dos incisos Vil e XH; 
·no art. 12: 
·da expressão •ao", constante da letra 

b do inciso I; 
• das expressões 'e de alta complexi

dade, estabelecidos pelo Ministério da Saú
de, e definidos, para efeito deste artigo, pelo 
Conselho Nacional de Seguros Privados -

CNSP, ouvida a Cãmara de Saúde Suple
mentar", constantes da letra a do inciso 11; 

- das expressões "de acordo com o 
porte cirúrgico·, constantes da letra e do in
ciso 11; 

• do art. 35, renumerando-se os de-
mais; 

·no art. 36: 
• das expressões "por prazo indetermi

nado", constantes do§ 1•; e 
-doseu§2•. 

Discussão do substitutivo da Câmara, em turno 
único. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL--BA) -
Para um pedido de esclarecimento, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Tem V. Ex' a palavra. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL·BA. Para 
um esclarecimento. Sem revisão do orador.) - Os 
jornais de hoje publicam que a orientação no Sena
do seria provavelmente de aprovar esse projeto, 
mas que, imediatamente após a sanção, o Senhor 
Presidente da República emitiria uma medida provi
sória para corrigir termos do projeto. 

Em lace disso, desejaria que os ilustres lide
res do Governo na Casa preliminarmente nos des
sem uma explicação, porque. como vamos votar o 
projeto. por que se há de admitir que, já logo após a 
sanção, o Presidente emita medida provisória conri
gindo-o? 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-A Mesa poderia explicar. Entretanto, a tarefa é das 
lideranças do Governo e do Relator. 

Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá. 
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Para discu

tir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, incum
bido pelo líder do Governo, Senador Elcio Alvares, 
esclareço que essa matéria, amplamente discutida 
na Comissão de Assuntos Sociais, foi objeto de um 
entendimento com o Relator, Senador Sebastião Ro
cha, e com os membros da Comissão. Em decorrên
cia disso, foi aprovada por unanimidade na Comis
são de Assuntos Sociais. 

O Governo posicionou-se no sentido da com
plementação desse projeto de lei através de porta
rias e da discussão com as lideranças do Con
gresso para envio de um projeto de lei em regime 
de urgência ou edição de medida provisória me
diante a qual se corrigiria, entre outras questões, a 
diminuição do prazo de validade dos planos de 
saúde de três para um dia no tratamento de urgên
cias e emergências. 
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A esse respeito foi feito um entendimento. O 
Ministro José Serra está discutindo a proposta que 
deve ser complementada. Posteriormente esse as
sunto será trazido às Lideranças do Congresso para 
que seja definida a forma pela qual de dará essa 
complementação. 

O Sr. Josaphat Marinho (PFL-BA) - V. Ex• 
poderia me dar uma informação? 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR) - Pois não, 
nobre Senador. 

O Sr. Josaphat Marinho (PFL-BA)- E o Con
gresso não poderia fazer essas alterações no Sena· 
do? 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR) - O Con· 
gresso fará as alterações no projeto de lei comple
mentar e nos desdobramentos. Na Comissão de As· 
suntos Sociais, o posicionamento foi quase unânime 
no sentido de que, se alterássemos alguma questão 
de mérito desse projeto de lei, ele retomaria à Cã· 
mara dos Deputados, por conta do Regimento. Isso 
acarretaria um prejuízo imenso à população de nos· 
so País, a quarenta milhões de brasileiros que hoje 
têm plano de saúde. 

Por exemplo, a partir da sanção desse projeto, 
não haverá mais o prazo de atuação para doentes 
em UTis. Como se sabe, hoje, independentemente 
do plano, há um número de dias determinado pa!<l 
que doentes continuem em tratamento na UTI. A 
partir da sanção, estarão à disposição dos usuários 
outras vantagens importantes dos planos de saúde. 

Portanto, foi entendimento da Comissão - es
pero seja entendimento do Plenário do Senado - a 
necessidade de aprovarmos urgentemente esse pro· 
jeto, uma vez que ele é extremamente relevante 
para mais de quarenta milhões de brasileiros, usuá
rios de planos de saúde hoje sem qualquer legisla
ção que lhes fiscalize a atuação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
- Ademais, a Mesa tem a informar que esse projeto 
só poderia receber emendas supressivas, porque 
ele jamais voltaria à Cãmara dos Deputados. Ou saí
ria como veio, com as emendas supressivas, ou se 
faria o acordo, que em boa hora foi feito na Comis
são, para que assim procedesse. 

··- Concedo a palavra ao Senador Sebastião Ro
cha para esclarecimentos. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT-AP. 
Para esclarecimentos. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, como disse V. 
EX', só caberia neste projeto supressões. Em função 
disso, houve o entendimento de que algumas mu
dãnças devem ser feitas em regime de urgência. 

Temos defe'.1dído nesta Casa a tese segundo a 
qual a medida provisória não deve ser utilizada com 
muita freqüência, sem uma razão que a justifique. 
No caso dos planos de saúde, como há alguns pon
tos que podem ser melhorados e como precisamos 
de urgência para fazê-lo, participamos do entendi· 
menta segundo o qual se poderia usar medida provi
sória. Se o Governo decidir-se por projeto de lei, 
concordamos, mas ressaltamos que haverá prejuízo 
maior para os usuários caso as mudanças não fo· 
rem implementadas em um tempo mais acelerado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
- Concedo a palavra, para discutir, ao Senador Eduardo 
Suplícy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT - SP. · 
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presí· 
dente, Srfs. e Srs. Senadores, em 1993, o Senado 
aprovou o PLS n• 93193, que tinha como objetivo 
proteger o consumidor com relação à cobertura das 
despesas de tratamento feito através de atendimen· 
to médico-hospitalar prestado pelos planos de segu
ros privados de saúde. 

O referido projeto constituía-se apenas de três 
artigos. O art. t•, com cinco incisos, dava conta de 
tOda a discussão de mérito: 'a exclusão de cobertura 
de despesas com tratamento de determinadas doen
ças em contratos que asseguram atendimento médi
co-hospitalar pelas empresas privadas de seguro
saúde ou assemelhadas'. Indo para revisão na Câ· 
mara dos Deputados, recebeu emenda substitutiva 
com 38 artigos. Naquela Casa, apesar de muitas di
vergências, houve acordo com relação ao texto que 
foi devolvido ao Senado. 

No Senado, conforme as possibilidades regi· 
mentais, restaram duas alternativas: rejeição integral 
do texto da Câmara, voltando o projeto à sua forma 
original aprovada pelo Senado; ou rejeitar alguns 
itens, através do recurso da supressão, procurando 
resgatar o objetivo da versão inicial do Senado, aca
tando os demais. 

Nesta Casa, foi distribuído à Comissão de As
suntos Sociais. Aí deram-se várias audiências públi· 
cas, mediante as quais se constatou a polarização 
entre duas posições. Primeira, onde se inclui seg
mentos como Conselho Federal de Medicina, a 
Rede Sarah, o Conselho Nacional de Saúde, a As
sociação Brasileira de Médicos, lnstnuto Brasileiro 
de Defesa do Consumidor, Procon e a Unimed, que 
opinam categoricamente contrários ao texto oriundo 
da Câmara, sob os argumentos de que o substnutivo 
legítima e aprofunda a exclusão de pessoas e gru-
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pos. além de mudar o foco dado pelo Senado, e com 
o q..al concordavam, 

A outra posição foi favorável à aprovação do 
projeto. no caso a Susep, o Ministério da Saúde, e a 
Associação Brasileira de Medicina de Grupo. Uma 
terceira posição foi dos grupos que trabalham com a 
autogestão e o representante da Confederação das 
Santas Casas de Misericórdia, além de mais alguns 
segmentos, que são favoráveis ao substitutivo, com 
algumas restrições, sob o argumento de que regula
mentar a matéria, hoje, é importante. Nesse sentido, 
hoje, é importante. Nesse sentido concordam com o 
parecer do Relator, Senador Sebastião Rocha. 

Conforme pronunciamentos fe~os nas audiên
cias públicas, especialmente de um dos repre
sentantes do Conselho Nacional da Saúde, a despe
sa com o SUS, hoje, está por volta de R$8 bilhões e 
445 milhões para atender em tomo de 166 milhões 
de pessoas, enquanto os planos privados gastam 
cerca de RS18 bilhões atendendo, em média, a 40 
milhões de beneficiados, com uma estimativa de 50 
milhões para o ano 2000. 

Qual foi o resultado da votação na Casa em 6 
de maio? Tendo o Senador Romero Jucá, autor de 
um voto em separado, como o principal porta-voz do 
Governo na negociação da CAS, acabou sendo feito 
um acordo em torno do projeto. O Relator, Senador 
Sabastião Rocha, representou o Bloco de oposição. 
Colocado em votação, o acordo foi aprovado por 
unanimidade pelo plenário. 

O acordo com relação ao texto do Substitutivo 
oriundo da Câmara dos Deputados teve como con
clusão a supressão dos seguintes itens: 

- Do art. 1 O, os incisos Vil e XII, retirando do § 
1• a menção que se faz ao inciso Vil; suprimir, ain
da, neste artigo, do inciso VI, as expressões • ... am
bulatorial ou .. .". 

Com o inciso VI, estava excluído do atendi
mento o fornecimento de medicamentos para trata
mento ambulatorial e domiciliar. O acordo garante a 
inclusão do atend1mento ambulatorial. Com o inciso 
Vil, estava excluído o atendimento a transplante de 
órgãos. homólogos ou heterólogos. incluídos me
diãnte acordo. Com o inciso XII, estavam excluídas 
as epidemias, caracterizadas como risco catastrófi
co, o que foi corrigido no acordo com a supressão 
desse item. 

_ -Do art. 12, do inciso I, alínea b, retirar a ex
pressão "ao•, antes da palavra "diagnóstico", do inci
s_p 11. alínea a, retirar as expressões • ... de alta com
plexidade .. .", até a palavra "suplementar", do inciso 

11, alínea e, retirar as expressões • ... de acordo com o 
porte cirúrgico .. .". 

Ora, a mais signnicativa questão deste item foi 
a supressão da alínea a, inciso 11, acordada com re· 
fação à cobertura pelos seguros e planos privados, 
quando incluir internação hospitalar. dos procedi· 
mentos de alta complexidade, antes excluídos. 

Também houve a supressão na Integra do art. 35. 
Esta supressão é polêmica, pois dispensa da 

administração pública. ao contratarem serviços de 
terceiros, utilizarem do processo lic~atório. previsto 
pela lei n• 8.666. de 21.06.93. 

-Do art. 36, § 1•. suprimam-se as expressões 
• ... por prazo determinado .. .", supressão integral do § 
2", do § 3°, retirem-se as expressões • ... e 2" .. .", 
adaptando-se a redação do mesmc parágrafo quan
to à concordância verbal "refere-se", suprimindo-se o 
símbolo"§". 

Com este ftem fiCa melhor trabalhada a transição 
entre os contratos atuais e os termos da nova lei. 

Bem, ficou acertado que, em plenário, estamos 
encaminhando ofto destaques para votação em se
parado, conforme art. 312, alínea b, do Regimento 
Interno. 

Os nossos destaques, Sr. Presidente, tratam 
das seguintes matérias: 

Art. 1 O. inciso V - supressão deste item que 
impede o fornecimento de medicamentos importa· 
dos não nacionalizados: e 

- inciso VIII -supressão deste inciso que veja 
a cobertura do fornecimento de próteses. órteses e 
seus acessórios. 

Art. 11. supressão de todo este artigo, que Ira· 
ta da exclusão da cobertura de doenças e lesões 
preexistentes. 

Art. 12. do § 3• supressão das expressões 
• ... superior a três dias úteis". Este prazo é fixado 
como carência para cobertura do atendimento a ca· 
sos de emergência e urgência; supressão da alínea 
f. inciso 11, que veda a cobertura de despesas com 
acompanhante, no caso de menores de 18 anos: 

Art. 15. supressão do parágrafo único, as ex
pressões • ... se já participarem do mesmo plano ou 
seguro ou sucessor, há mais de dez anos", referindo
se àqueles com mais de sessenta anos de idade. 

Art. 30. supressão do § 1°, que define o prazo 
de um mínimo de seis meses e um máximo de 24 
meses como período para manutenção da condição 
de beneficiário para o desempregado, conforme o 
caput deste artigo. 

Finalmente: 
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Art. 31. no § 19 a supressão das expressões 
• ••• que contribuir para o plano ou seguro coletivos de 
assistência à saúde por período inferior ao estabele
cido no caput ... ".Conforme esse ftem, fica assegura
do ao aposentado com menos de dez anos de con
tribuição, o direito do beneficiário à razão de um ano 
para cada ano de contribuição. 

Portanto, Sr. Presidente, por via de destaques, 
gostaríamos de contribuir para o que, no nosso enten
der, virá aprimorar o texto da proposição. Nossos des
taques visam, principalmente, a dar mais garantias e 
integridade aos consumidores dos planos de saúde. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
-Com a palavra a Senadora Benedtta da Silva. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT-RJ. 
Para discutir. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, Sr"s. e Srs. Senadores, o Senador Eduardo 
Suplicy já teceu comentários a respeito desse proje
to e da nossa posição, do Partido dos Trabalhado
res. Mas, como participei ativamente dos debates 
nas audiências públicas da Comissão de Assuntos 
Sociais, gostaria de chamar atenção sobre alguns 
pontos que considero relevantes, para cobrarmos do 
Governo o compromisso assumido em relação a es
ses dispositivos. 

Este projeto é polémico, tramitou durante cinco 
anos no Congresso Nacional e gerou muita discus
são. Houve resistência de diferentes setores, seja de 
entidades médicas, seja de entidades de defesa do 
consumidor, porque entendia·se que o projeto origi
nal era prejudicial ao consumidor. 

Hoje, estamos tendo a oportunidade de regula
mentar a fiscalização dos planos e seguros de saú
de, cuja falta levou os usuários a serem lesados. Vi
mos, também, ·a importância de fiscalizarmos esses 
40 milhões de usuários em todo País. E assim fize
mos porque precisávamos garantir mudanças no 
projeto. Mas houve o entendimento aqui já dito - e 
quero repetir -: de que qualquer mudança que pu
déssemos,· naquele momento, fazer iria prejudicar a 
tramttação; porque o projeto teria que vohar à Câma
ra dos Deputados. Mas a preocupação era com o 
tratamento das epidemias, o fornecimento de medi
cameiitos··jJara uso ambulatorial e a realização de 
trãnsplantes: Esta preocupação tomou conta da Co
missão de· Assuntos Sociais durante duas reuniões. 

O Governo, então, por intermédio do seu repre
sentante, 'ô Ministro José Serra, da Saúde, acordou 
em qlie o Presidente estaria enviando uma medida 
provisória logo após a sanção deste projeto. 
_ A nossa primeira preocupação foi de ordem po

litica, porque aqui temos contestado o fato de que as 

medidas provisórias não podem, de forma alguma, 
ocupar o debate que se deva travar P.,ara a apresen
tação de projetas e iniciativas desta Casa. Mas enten
díamos também que era importante regulamentar esta 
matéria que, já tramitando há cinco anos no Congres
so Nacional, estava sendo instrumento de especulaçõ
es a respetto, inclusive, da postura e de interesses par
ticulares de cada um de nós. Essa medida que vai re
gulamentar o tratamento e a cobertura de doenças 
como Aids, Câncer e outros casos fez com que nós 
pudéssemos acenar politicamente que o Governo 
mandasse essa medida provisória. 

A outra preocupação foi em relação ao caso 
das doenças preexistentes, do reajuste de prestaçõ
es dos idosos e dos transplantes. O Governo com
prometeu-se a garantir os transplantes apenas de rins 
e de córneas. No nosso entendimento, a medida deve 
ser mais abrangente, mesmo porque esta Casa já vo
tou matéria de doações de órgãos, facilttando o atendi
mento déssa Clientela. Quero chamar a atenção da 
base de sustentação do Governo no sentido de refletir 
sobre a possibilidade de incluir na medida provisória 
outros transplantes. Há a realidade de um setor caren
te desses serviços, não apenas a necessidade de 
transplantar rins ou córneas. E os outros, como fiCarão 

· •; nesse contexto? Tem ou não o Governo, na regula-
• mentação, a preocupação com esses setores? Não 
queremos fazer um projeto apenas para garantir, asse
gurar, os prestadores de serviços, mas também aque
les que são usuários dos mesmos. 

Esta lei só valerá 90 dias a partir da sua san
ção e todos os contratos dos consumidores deverão 
ser adaptados às novas regras. É preciso esclarecp• 
como fazer esta adaptaÇão de imediato. garantinc· .• 
àqueles que já têm um plano receber esses serviço:' 
sem quebra da continuidade. 

Sabemos também que muitos pacientes já es
tão mofando nas filas de transplantes e que depen
dem que a regulamentação lhes estenda as condiçõ
es de atendimenlo nesse plano, além do que está 
estabelecido pelo Governo como compromisso. 

Na verdade, estamos votando favoravelmente 
a um acordo, deixando 'claro que, no nosso entendi
mento, estaremos apresentando, como o Senador 
Eduardo Suplicy colocou. algumas emendas. Sabe
mos que há necessidade de uma complementação 
desse projeto na medida provisória. 

Do contrário, estaremos causando prejuízos, · 
sem estar, com garantia e segurança, atendendo 
aos consumidores. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
-Com a palavra o Senador Carlos Patrocínio. 



MAIO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 81 

O SR. CARLOS PATROCINlO (PFL - TO. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr"s. e Srs. Senadores, cabe-nos inicialmente 
reconhecer a boa vontade deste Plenário, da Mesa 
do Senado, da Comissão de Assuntos Sociais e da 
comissão especial extra-oficialmente constttuida 
para analisar esse projeto de lei. 

Com efeito, esse projeto de lei foi matéria 
constante da convocação extraordinária por ocasião 
do recesso do final do ano. Então, fizemos ver a ne
cessidade que existia e a imperiosidade de se pro
curarem todas as attemativas para melhorar esse 
projeto de lei. Fazer um projeto de lei que garanta 
todos os atendimentos, que garanta tudo aquilo que 
reivindicam os usuários é praticamente impossível, 
dada a complexidade da matéria. 

Portanto, o Senado Federal se debruçou sobre 
essa matéria, convocou todos os segmentos interessa
dos e, por fim, o recém empossado Ministro José Ser
ra, que também deu sua inestimável contnbuição. 

Assim, incluímos reivindicações importanles, 
como o tratamento de moléstias de alta complexida
de: o cãncer e a Aids, além de transplantes, espec~i
camente de rins e de córneas, os mais necessários 
e viáveis sob o ponto de vista da doação de órgãos. 

Em que pese a doação de órgãos ser também 
um projeto votado por esta Casa; essa lei ainda não 
evoluiu: fattam órgãos para serem doados nos diver
sos centros de coleta de órgãos. Evoluiu, entretanto, 
no que diz respeito à ausência do limite das interna
ções. à inclusão de tratamento psiquiátrico e à previ
são de ressarcimento dos planos e seguros privados 

·ao Sistema Único de Saúde. 

Portanto, Sr. Presidente, quero louvar, nessa 
oportunidade, o Relator dessa matéria, Senador Se-

. , bastião Rocha, que fez todas as emendas supressi
vas que o Regimento lhe pemnttia fazer. Conforme já 
foi dito aqui várias vezes, esse projeto tramitou de 
maneira totalmente anõmala; deveria ter sido consi
derado um projeto oriundo da Câmara dos Deputa
dos. Acabou sendo considerado um projeto oriundo 
do Senado Federal, que foi para a Câmara, teve o 
seu substitutivo, só nos cabendo aqui fazer as 
emendas supressivas. 

Então, gostaria de dizer que encaminhamos fa
voravelmente a votação dessa matéria, lembrando 
aos Srs. t~nadores que é necessário que nos de
bruCemos sobre o assunto, para que possamos ir 
me!t>orando paulatinamente a questão da assistên
cia médico-hOspitalar em nosso Pais no que se refe
re aos planos, à iniciativa privada, e, principalmente, 

ao SUS, que se encontra ainda totalmente sem con
dições de funcionalidade. 

Portanto, cabe-nos enaUecer o trabalho do 
eminente Senador Sebastião Rocha, Relator da ma
téria. Mas gostaria de dizer, Sr. Presidente, que S. 
Ex" poderia ter feito outra emenda supressiva. Estou 
apresentando destaque para votação em separado 
do parágrafo único do art. 2" do Substitutivo da Câ
mara. Queremos estabelecer apenas, Sr. Presiden· 
te, que o usuário possa escolher livremente os pro
fissionais e os serviços credenciados. 

Aliás, Sr. Presidente, já existe lei regulamen· 
tando a prestação de assistência médica pelo segu
ro de saúde. É regida pelo Decreto-lei n• 73, de 21 
de novembro de 1966, cujas disposições impõem 
expressamente o diretto da livre escolha. Diz o art. 
129 do Decreto-lei n• 73, de novembro de 1966: 

"Art. 129. Fica instituído o seguro-saú· 
de para dar cobertura aos riscos de assis· 
têncía médica e hosp~alar. • 

E diz o § 2• do art. 130 do Decreto-Lei n• 73, 
que regulamenta o seguro-saúde: 

• A livre escolha do médico e do hospi
tal é condição obrigatória nos contratos refe
ridos no artigo anterior. • 

Portanto, Sr. Presidente, queremos a perma
nência da regulamentação do seguro-saúde, para 
que haja livre escolha por parte dos usuários e para 
que os médicos tenham, também, o direito de optar 
se querem ou não filiar-se a determinado tipo de pla
no de saúde. 

Espero que o nosso requerimento seja devida
mente apreciado e analisado pelos nossos Pares 
nesta Casa e que receba o parecer favorável do Re
lator. o nobre Senador Sebastião Rocha, porque tra
ta-se de emenda supressiva. e isso não implica que 
o projeto tenha de voUar para a Câmara. 

Por fim, esperamos sejam mantidos todos 
aqueles acordos feitos com os membros da Comis
são, inclusive no que diz respeito à não existência 
de carência em casos de urgência ou emergência, 
hoje estabelecida em três dias. 

Gostaria que o Senhor Presidente mandasse 
para o Senado Federal todos os acordos feitos, quer 
em forma de medida provisória, quer em forma de 
projeto de lei, porque tenho a certeza de que trami
tará com certa urgência se houver a vontade politi
ca. Por isso, gostaria, mais urna vez, de ena~ecer o 
trabalhO do Senado na análise dessa matéria de im
portância fundamental para 42 milhões de brasilei
ros, Sr. Presidente. 
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Muito obrigado. 
, O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 

-Com a palavra o Senador Lúcio Alcântara · 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi· 
dente, Sr4s. e Srs. Senadores, estive, desde o pri· 
meiro momento, interessado no exame dessa maté· 
ria, sendo autor de pelo menos três projetes que tra· 
tam do assunto: um sobre plano de saúde, outro so· 
bre seguro-saúde e outro, já aprovado pelo Senado, 
no momento, sob o exame da Câmara. Este último 
trata do ressarcimento ao SUS - Sistema Único de 
Saúde - de· despesas realizadas por seu intermédio 
por pessoas amparadas por planos de seguro de 
saúde. Devo dizer que, para mim, o principal ganho 
em toda esse proéessa foi um certo entendimento, 
que terminou havendo, entre os diversos segmentos 
envolvidos na matéria e o próprio Governo. 

Sr. Presidente, digo isso inclusive para desta· 
car o trabalha de V. Ex' que, no ano passado, foi 
procurado pelas entidades de representação de con
sumidores, pela Associação Médica Brasileira e pela 
Federação Nacional de Médicos. Naquela oportuni· 
da de, V. Ex' acolheu aquelas soiÍc~ações, pedindo à 
Comissão de Assuntos Sociais e ao nobre Relator, o 
Senador Sebastião Rocha, que continuassem no tra· 

· balho de audiência às entidades e aos setores da 
· sociedade interessados na matéria, buscando che· 
gar a certo consenso. Há muitos interesses em jogo. 
O que deve ser preservado em primeiro lugar é o in· 
teresse do consumidor, daquele que, necess~ando, 
filia-se, individualmente ou em grupo, a um plano ou 
seguro de saúde. até porque as estatísticas mos
tram que as principais queixas nos órgãos de defesa 
do consumidor se referem a planos e seguros de 
saúde, seja por não prestarem os compromissos as
sumidos quando firmaram os contratos, seja por te
rem incluído nestes cláusulas abusivas, seja por te
rem imposto reajustes muito acima da inflação. En
fim, o consumidor estava totalmente desamparado. 

Muitos dizem que é mister buscar a Justiça, na 
qual muitas vezes esses danos foram reparados. 
Mas pergunto: quantos têm acesso à Justiça? Com 
a morosidade que carateriza os processos, quanto 
téfnpo demanda entre a apresentação da queixa até 
a decisão judicial? 

Na verdade, estávamos vivendo uma espécie 
de "lei da selva"; nada havia que amparasse o direi
to do consumidor. No meu entendimento, o erro é 
éõnceitual. Acredito que, na medida em que o Esta
do brasileiro· entra em um processo de redireciona
mento de suas ações, desobriga-se de inúmeras ati-

vidades, aliena as empresas das quais detém o con
trole acionário, deveria dedicar-se, com maior ênfa
se, empenho e profundidade, à saúde, à educação, 
à segurança pública, à justiça. enfim, àquilo que se
riam suas funções básicas essenciais. 

Para mim constitui grave equívoco pensar que, 
ampliando-se o atendimento por meio dos seguros e 
planos de saúde e de outras formas assemelhadas, 
melhoraremos a prestação da assistência médica no 
Brasil. Isso seria ace~r acriticamente, ou seja, sem 
nenhum exame mais profundo, o modelo americano, 
que está às vésperas do esgotamento, da exaustão. 
É um modelo de quem tem plano e seguro; quem 
estiver fora dele salve-se como puder. Na verdade, 
essa deveria ser uma forma de atendimento destina
da àqueles que pudessem pagar em razão de suas 
condições económicas, financeiras e pessoais ou de 
sua participação em empresas como funcionários ou 
empregados. Estes, sim, poderiam realmente se va
ler desse tipo de atendimento. Pensar, no entanto, 
que essa pode ser uma solução para ampliar, de 
modo significativo e justo,' a cotxlrtr•ra da assistência 
médica no Brasil é um grande equívoco, um ledo en
gano, porque não será barateando o custo dessas 
mensalidades para que essas empresas absorvam 
um maior número de segurados que melhoraremos 
a qualidade da prestação dessa assistência rr.édica. 

Sou absolutamente · contrário a este chamado 
plano mínimo, plano de saúde ambulatorial, segundo o 
qual o ato médico é algo estanque, que se encerra no 
ambulatório e que mu~ vezes não tem seu desdo
bramento na assistência médicci-hospslar, como se 
pudesse prever que determinado" tratamento não teria 
desdobramento cirúrgico ou que um ato cirúrgico não 
exigiria outro tipo de atendimento que não está cap~u
lado nessas regras que estamos aprovando hoje. 

Minha discordância parte deste principio: há ou
tras formas de se melhorar o atendimento a essa larga 
faixa da população, inclusive com outroo. tipos de orga
nizações sociais, que poderão ser criadas para propor
cionar essa assistência médica por que lodos recla
mam. Não é à toa que ·os problemas da saúde, em to
das as pesquisas de opinião pública, estão em primei
ro lugar como os de que mais o cidadão reclama. 

Não obstante, Sr. Presidente, é preciso dizer 
que esta discussão ccntribuiu para melhorar subs
tancialmente o projeto. Louve-se o Senador Sebas
tião Rocha pela ccmpetência e interesse com que 
atuou nessa matéria; o Senador Romero Jucá, que, 
em nome do Governo, também participou das nego
ciações; e, por fim, o Ministro José Serra, que teve 
um papel fundamental nisso, porque, ccmpreenden-
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do a necessidade de se introduzirem no projeto mo
difiç_ações que o Regimento não permite- já que es
tamos diante de uma armadilha regimental; só pode· 
mos lazer atterações que suprimam.trechos do texto 
que veio da Câmara -, acedeu em patrocinar outras 
alterações que serão objeto de uma legislação a ser 
baixada pelo Poder Executivo e que, de certa manei
ra, contemplarão as diferentes insatisfações. 

Nunca diria que se trata de um projeto perfeUo, 
porque ele peca em sua própria concepção. O que 
se pretende com ele? Transferir o maior número 
possível da clientela do SUS para o plano ou seguro 
de saúde. Para isso, ele oferece um atrativo: presta
ções muito baixas. Seria um paraíso, mas eSSJlS 
prestações muito baixas são para planos que não 
atendem àquelas situações catastróficas em medici
na, que realmente requerem altos custos. despesas 
elevadas e que, portanto, são as que mais preocu
pam as pessoas, quanto a seu futuro e a sua saúde. 

No entanto, Sr. Presidente, votarei a favor, com 
os reparos que laço, até por uma condição politica. 
MuUos defenderam a rejeição pelo Senado do projeto 
que veio da Câmara, sob o argumento de que ele era 
imprestável, ou seja, de que nada podíamos lazer para 
melhorá-lo substancialmente, o que em parte é verda
deiro. O Senador Sebastião Rocha se desdobrou para, 
mediante supressões, tomar o projeto melhor. Em rela
ção ao que S. Ex' não conseguiu aperfeiçoar, estamos 
confiantes em que um acordo - devo dizer que é um 
acordo absolutamente "asséptico", fe~o com o Gover
no Federal, por meio do Ministro José Serra - permitirá 
que a legislação seja substancialmente melhorada. 
Por isso, daremos o nosso voto favorável. 

Apresentei dois destaques à Mesa: um para 
suprimir uma expressão no sentido de deixar bem 
claro que os prestadores de serviço de plano ou de 
seguro de Saúde não estão obrigados à exclusivida
de, e outro para suprimir, no caso dos seguros, a 
chamada lista de credenciamento, porque considero 
que essa é uma forma de atingir diretamente o prin
cípio da livre escolha e a própria essência ou nature
za do seguro, que, dessa maneira, estaria tolhendo 
a opção do segurado. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

·- O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador Roberto Freire. 

O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco/PPS - PE. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Srts. e Srs. Senadores, votarei nos termos do 
ácordo, mas tenho duas retlexões a lazer. A primeira 
delas é em relação a todo esse esforço despendido 
j5"ara regulamentar planos de saúde privada. 

Não temos conhecimento - nem da parte do 
Ministério da Justiça nem da representação política 
brasileira - de uma preocupação para enfrentar o 
problema da saúde pública em nosso País. E é a 
saúde pública que atende os excluídos: mais de dois 
terços da população brasileira. O Ministro da Saúde 
se mcbiliz.;. para aquilo que, na nossa Const~uição, 
deveria ser complementar e, intelizmente, entre nós, 
está adquirindo o caráter de principal. Não sei, la· 
mentavelmente, se é bem o termo: é a tradição bra
sileira dos "incluídos·- nós mesmos, todos integran
tes dos planos de saúde privada. Daí esse esforço, 
toda essa mobilização, toda a ênfase que se dá a 
um problema evidentemente verdadeiro. 

Se quarenta milhões de brasileiros estão inte
grados nesse sistema, temos que nos preocupar 
com ele. Mas, antes disso, por que não exigir do Mi
nistério da Saúde todo um projeto para fazer valer a 
Constituição? Saúde pública é o tundamental; saúde 
privada, bem de mercado, é o complementar. Mas 
não é o que ocorre hoje, quando 75% das verbas 
públicas são para a saúde privada brasileira. 

Essa era uma reflexão que gostaria de fazer 
para não passar despercebido, para os exclufdos 
brasileiros, a idéia de que aqui apenas se discute 
aquilo que interessa aos incluídos- cujo pensamen
to é que o Estado tem de se ausentar de tudo, mas 
deve estar muUo presente nesse contrato privado. 

A outra idéia é que estamos votando uma lei e, 
ao mesmo tempo, remetendo ao Executivo a regula
mentação, o aprimoramento à medida provisória En
tão, como ficam aqueles que, hoje, são os principais 
críticos da medida provisória? É uma abdicação do po. 
der que poderíamos e deveríamos ter de lazer aquilo 
que o Executivo, em medida provisória, tará depois. 
Em nome de quê? FICa dijícil depois qualquer lideran
ça aqui se levantar para crnicar medida provisória. 

Quero apenas trazer essas duas reflexões, repe
tindo que votarei a lavor, mas lembrando que é impor
tan:e começarmos a discutir saúde pública no Brasil, 
que não mais existe, já que no neoliberalismo, há mui
to tempo vigente - não é apenas neste Governo nem 
quando um único pensamento; é toda uma deliberação 
da nossa el~e política -, transformando uma questão 
de contrato privado, por parte daqueles que pretendem 
e querem ter outro tipo de atendimento médico, quan
do não é; é intervenção di reta do Estado na ~iação 
desses serviços, através da saúde pública. questão 
essa que deveria ter prioridade, pelo menos, da parte 
dos representantes do povo no Parlamento. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Relator Sebastião Rocha. 
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O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco!POT -AP. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi· 
dente. Srfs. e Srs. Senadores, este, de lato, é um 
assunto extremamente complexo, que envolve múlti
plos aspectos, dos quais, infelizmente, pelo tempo 
que é destinado ao Relator no processo de discus
são, não poderei lazer urna abordagem profunda, 
como da questão que envolve a saúde pública no 
País e dos procedimentos que julgo necessários 
para que possamos melhorar o atendimento ao 
usuário do sistema público de saúde. 

Portanto. prestarei esclarecimentos e defende
rei o meu parecer me restringindo ao assunto, ao 
tema, ao projeto de lei que regulamenta planos e se
guros de saúde. 

Inicialmente, gostaria de mencionar pessoas, 
entidades e organizações que contribuíram fundamen
talmente para que este projeto pudesse finalmente ser 
votado hoje. Desde o primeiro momento, fui taxativo ao 
dizer que era delensor da tese de que deveríamos ter 
uma lei elaborada com a urgência necessária, mas 
que permttisse um debate prolundo, oportunizando a 
vinda de todos os inleressados no assunto, para aqui 
expressar suas posições. suas idéias. e que votásse
mos, porque o Brasil reclama uma lei. Há 40 milhões 
de usuários e R$18 bilhões são movimentados, por 
ano, com planos e seguros de saúde. 

Faço referências ao trabalho profissional e 
competente da Consultaria Legislativa do Senado, 
que me apoiou na conclusão deste parecer, e às en
tidades que compareceram às audiências públicas, 
quais sejam: as médicas; a dos usuários, como 
IOEC e Procon; assim com as vinculadas a operado
ras e aos representantes do Governo. 

Em especial, lembro o trabalho do Senador 
Ademir Andrade, Presidente da Comissão de Assun
tos Sociais, que possibilitou um debate democrático. 
aprolundando a discussão deste projeto, bem como 
aos representantes do Bloco, aos quais agradeço 
pelo apoio à relataria. Agradeço, em especial, ao 
Senador Antonio Carlos Magalhães. já mencionado 
pelo Senador Lúcio Alcãntara. pelo seu destacado 
trabalho permitindo o adiamento da votação, e cola
borando piua um debate mais democrático em tomo 

· déste projeto, e por conduzir com competência e 
com democracia sua votação e no Senado. 

O Ministro José Serra deu uma contribuição 
muito importante na Comissão de Assuntos Sociais 
quando de sua audiência, e o Senador Romero 
!ucã. que sentou conosco para discutir os pontos 
possíveis de negociação, de entendimento, para 

• c'hegarmos a e,;se entendimento. Aos médicos do 

Senado que !oram solidários também ao meu traba
lho e que participararr! comigo de várias reuniões. no 
sentido de encontrarmos um denominador comum. 
Senador Lúcio Alcântara, Carlos Patrocínio, Lucídio 
Portella, Sérgio Machado, José Alves. 

A imprensa, com sua eficiente cobertura. nos 
proporcionou alguns esclarecimentos e entendimen
tos, que nos permitiu, 'com a promoção do debate e 
da inlormação, que pudéssemos, Inclusive, conduzir 
este projeto. este trabalho no sentido de eliminar dú
vidas dos Relatores e explicar melhor o porquê do 
parecer e do projeto. 

Este projeto, transformado em lei, trará. segu
ramente, vários avanços já mencionaúos por alguns 
Senadores e que vou aqui, de forma sucinta repetir: 
"Fim do limite de internação em enfermaria em Uni
dade de Terapia Intensiva. Acesso, sem carência. 
aos planos de saúde e seguros de saúde dos re
cém-nascidos e· dos filhos adotivos até 12 anos de 
idade. Carência máxima de seis meses para qual
quer procedimento hospitalar, seja ele cirúrgico ou 
de qualquer natureza, exceto para parto cuja carên
cia fica em dez meses. Limitações para reajuste por 
faixa etária - não é o ideal; mas atualmeme é o me
lhor, quando as pessoas são surpreendidas, em de
terminada fase de suas vidas, com reajustes eleva
dos e sem qualquer anúncio prévio por parte das 
operadoras. Agora, o contrato tem que estabelecer, 
desde a sua assinatura. o limite da faixa etária. ou 
seja, a idade em que vai acontecer o reajuste e seu 
percentual por faixa etária. Tratarei desse assunto 
quando me rete'rir aos problemas do projeto. 

Acesso às pessoas portadoras de transtornos 
mentais, aos deficientes e aos idosos - que tinham 
restrições para ingressar nos planos de seguros de 
saúde - e o ressarcimento necessário ao SUS, pos
to que muitos dos usuários são atendidos nos servi
ços públicos de saúde e, portanto, é justo que haja o 
ressarcimento das operadoras, quando se tratar de 
pessoas usuárias de planos de seguros atendidas 
no Sistema Único de Saúde. 

Além dos avanços constatados no projeto en
viado ao Senado, agregamos mais quatro conquis
tas favoráveis, de grande profundidade, aos usuá
rios em termos de qualidade. de acréscimo de direi
tos e de conquistas relevantes: a cobertura de medi
camentos ambulatoriais, quaisquer deles, da simples 
injeção ao soro para hidratação, até a quimioterapia, 
passando pela hemodiálise, que estava tora da cober
tura no projeto oriundo da Cã:nara; a alta complexida
de no plano hospttalar, que permtte internação, proce
dimentos cirúrgicos e de outras naturezas; a alta com-
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plexidade que ainda iria ser definida pelo Ministério da 
Saúde e pelo Conselho Nacional de Seguros· Privados 
que estava fora do plano. Para nós, alta complexidade é 
AIOS, é câncer, é cirurgia cardiovascular, é cirurgia neu
rológica e alguns outros procedimentos. 

Gostaria de registrar que não howe entendimento 
no sentido de que a alta c:orr>plexidade seja restritiva, ou 
seja, que a legislação suplementar de que fala a medida 
provisória seja restritiva com relação à alta complexidade. 
O texto, da forma como está. não dá margem para que o 
Governo diga o que é ou não alta complexidade por um 
instrumento legal. por ex~lo. um decreto, uma regula· 
mentação. O Governo poderá até abordar o assunto no
vamente na medida provisória. Mas não howe entendi
mento deste Relator com as lideranças governistas e 
com o Ministro José Serra nesse sentido. Nossa com
preensão é de que o plano hospitalar de'Je cobrir toda 
alta complexidade, assim corno o plano-referência 

No plano-referência, que é mais amplo e congre
ga os outros quatro planos, incluímos a cobertura para 
epidemias, mesmo as catastróficas e de implicação 
sócio-econômico de maior profundidade. Nessas cir
cunstâncias, as pessoas acometidas de qualquer 
doença provocada por uma epidemia no País terão co
bertura pelos planos e seguros de saúde. 

Com relação aos transplantes, o entendimento do 
Relator tarroém é de que, no primeiro momento, se dê 

· cobertura total para transplantes de rins e de córnea E 
isso deverá ser tratado iia legislação suplementar. 

Quanto aos demais transplantes, poderão tam
bém ser atendidos dentro de um lim~e fixado na legis
lação. mediante um teto, por exemplo, que o Governo 
pode fixar como lim~e para cobertura dos outros trans
plantes mais complexos, como de coração. de pulmão, 
de fígado e até o de medula, que alguns entendem 
que não é transplante e sim um processo de quimiote
rapia. A Justiça tem entendimento adotado a respeito 
de que o procedimento que se denomina transplante 
de medula trata-se, na verdade, de um procedimento 
quimioterápico. 

O Ministro José Serra. quando esteve presente 
na Comissão de Assuntos Sociais - e as Lideranças 
do Governo na Casa assumiram o compromisso de 
modificar esse texto, em função da impossibilidade de 
o lazerrnos por correçôes ou por apresentação de no
vas propostas de irdusão de texto no projeto de lei, uma 
vez que só poderíamos nos imitar às supressões -. 
compromeleu-se a modificar, basicamente, três ou 
quatro pontos, entre os quais a questão do órgão regu
ládor, que passará a ter um vínculo maior com o Minis
tério da Saúde e não com o Ministério da Fazenda, e a 
qüestão da doença preexistente, em que deverá ser 

assegurada a proibição da suspensão dd tratamento 
do usuário enquanto a questão da preexistência esti
ver sub judice - se se trata ou não de preexistência 
de doença e se o usuário tinha ou não conhecimento 
dela. São essas as ressalvas do projeto com relação à 
possibilidade de a operadora não assegurar a cobertu
ra no caso da doença preexistente. 

O Ministro e as Lideranças de Governo compro
meteram-se a reduzir a carência para urgência e 
emergência a 24 horas. Confesso que sou contrário a 
qualquer prazo de carência para urgência e emergên
cia; considero-a absurda e desnecessária. pois contra
ria a minha convicção. Infelizmente tiVemos que con
cordar com ela para possibilitar a realização do acordo. 
Por isso o Governo comprometeu-se a reduzir para 24 
horas, um dia, essa carência. 

Gostaria de propor às Lideranças do Governo e 
ao Ministro José Serra, haja vista a iminente rejeição 
dos requerimentos de destaque, de acordo com as po
sições adotadas pelas Lideranças do Governo, que 
essa legislação suplementar possa contemplar algu
mas outras modifw:ações que não oneram substancial
mente as operadoras e benefiCiam em profundidade 
os usuários. Seriam elas as próteses, que estão fora 
do plano-referência. 

O projeto estabelece que um dos objetivos da lei é 
a reabil~o da saúde. Corno alguém que perdeu uma 
perna ou um braço terá sua saúde reabaitada por meio 
dos planos ou seguros de saúde se não se cobrem as 
próteses? Fw:a o meu apelo para que essa legislação 
suplementar possa incluir as próteses, mesmo que se 
estabeleça um ti~e de valor: R$10 mil ou 20 mol UARs. 

Quanto à questão do reajuste por faixa etária, se
ria bom para as operadoras, os usuários e o Governo se 
pudéssemos já estabelecer na legislação os 6~es de 
idade, a ocasião em que as pessoas teriam os seus rea
justes e os seus percentuais. Por exemplo: se vai rea
justar aos 40, 50 ou 60 anos em 10% ou 20% a cada 
dez anos. Os cálculos atuariais apontariam esse percen
tual, como timite, corno teto. As operadoras poderiam, 
também, trabalhar com um timite inferior, com um rea
juste inferior. Creio que melhoraríamos muito o projeto 
se pudéssemos garantir esses avanços. 

A questão dos demitidos e dos aposentados 
constitui outro problema. A lei garante a permanência 
nos planos empresariais por um tempo determinado. 
Depois de cessado esse tempo, corno fica o aposen
tado com mais de 60 anos? Ingressará em um plano 
novo. Como irá fazê-lo? Quanto vai pagar? São pro
blemas que merecem a atenção do Governo para 
que também se sujeftem a correçôes nessa legisla
ção suplementar. 
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É necessário que haja regras mais claras que 
regulamentem o acesso dos deficientes, dos porta

' dores de transtornos mentais e dos idosos. A lei 
. proíbe a exclusão dos idosos. das pessoas com 
transtornos mentais e dos deficientes dos planos e se
guros de saúde, mas não estabelece qualquer fimite 
de contrato. A operadora pode oferecer um plano para 
idosos ou para pessoas com transtornos mentais, co
brando 100% a mais do que é praticado para as de
mais pessoas. É necessário fixar ·critérios para que 
haja o acesso dessas pessoas com parâmetros seme
lhantes aos das demais que já são usuárias de planos 
e seguros de saúde. Não tenho uma proposta acabada 
sobre o assunto, mas a equipe técnica do Governo, 
juntamente com sua área politica e nossa participação, 
está à disposição para contribuir em um debate que fa
voreça uma proposta dessa natureza. 

Gostaria de enfatizar agora os problemas que 
permanecem no projeto. 

A doença preexistente vai continuar sendo um 
grande problema e continuará gerando grandes 
questionamentos na Justiça e muitas denúncias no 
Procon, com certeza. Esse é u111a problema com o 
qual deveremos conviver por ·muito tempo e que 
teve, de minha parte, parecer contrário na fase ini
cial. Posteriormente, modifiquei o parecer. 

Quanto ao tratam~nto diferenciado às operado
ras, também concordo que cada operadora. de acor
do com suas peculiaridades, deveria ter um trata
mento ; específico. Cooperativas sendo tratadas 
como cooperativas: seguradoras, como segurado· 
ras: empresas de medicina de grupo, como tal, as
sim como a autogestão. 

Concluindo, Sr. Presidente, em relação aos 
médicos e demais profissionais da saúde, este pro
jeto não faz qualquer menção. Entendo que poderia
mos, numa legislação suplementar, também melho· 
rar esse ponto, estabelecendo determinados crité
rios que poderiam nortear a relação entre operado
ras de planos e seguros de saúde e os médicos e 
demais profissionais, sobretudo os médicos que 
prestam serviços aos planos e seguros de saúde. 

Quanto aos aposentados e demitidos, já men
cionei o problema anteriormente, bem como o rea
íÚSÍe por faixa etária. 

O capital estrangeiro, para mim, será um pro
blema no futuro. Pode ser que, de imediato, possa 
trazer melhoras, possibilitando uma oferta maior do 
n.úmero de planos e de seguros, mas, no meu enten· 
dimento, no médio e longo prazo, poderá produzir 
urna canalização ou oligopolização do setor. Portan· 
to, um problema a mais para o usuário, que terá 

poucas pres:adoras do serviço oú pÕucas operado· 
ras nessa área, em função do impacto que o capital 
estrangeire pode ter sobre as empresas de medicina 
de grupo e sobre as cooperativas • 

A adaptação dos contratos antigos à nova legis· 
lação é outro problema, porque a lei vai pennitir que 
quem tem um contrato mínimo, inferior ao que prevê a 
lei, possa continuar com esse contrato, com esse pia· 
no que é bem menos abrangente do que hoje a lei exi· 
ge como plano mínimo. Logicamente esse usuário vai 
continuar pagando o mesmo valor, mas para um plano 
reduzido. Para mudar de plano, para ampliar sua co
bertura e seus direijos, vai ter que pagar mais. Esse 
será certamente um problema. Assim concordo com o 
que disse o Senador Lúcio Alcântara sobre esses pia· 
nos mínimos. porque nem todos os usuários estarão 
esclarecidos devidamente a respeito doque cada pia· 
no vai oferecer quando assinar um contrato. 

Sr. Presidente, se perguntam se 'estou satisfei· 
to com o meu parecer, com esse resultado, respon· 
do sempre que não. Não estou plenamente satisfeijo, 
mas estou convencido de que chegamos ao ponto 
possível, ao limite, de acordo com a conjuntura politi
ca, de acordo com a comelação de forças que existe 
no Congresso Nacional. Estamos diante de um projeto 
de lei minimamente equilibrado entre operadoras e 
usuários de planos e de seguros de saúde. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESDENTE (Mtcri:l caros Magatães) -

Não hallerdo rrais qoom peça a palavra. m:erro adiro '5São 
Passa-se à votação. 
Em votação o substitutivo. 
S~tra a mesa, requerimentos que serão lidos 

pelo Sr. Priõ.leiro Secretário em exercício, Senad~· 
Carlos Patrccínio. 1,..": · 

São lidos os seguintes: 

!lcOUERIMENTO N• 298, DE 1998 

Recueiro, nos termos regimentais, destaque 
para votação em separado do parágrafo único do 
art. 2• do Substitutivo da Câmara dos Deputados ao 
Projeto de lei do Senado n• 93, de 1993. 

Sala das Sessões. 12 de maio de 1998.- Se· 
nador José Alves. 

REQUERIMENTO N• 299, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 312, alínea c, do 

Regimento Interno, destaque para votação em sepa· 
rado do parágrafo único do art. 2• do Substitutivo da 
Câmara ao Projeto de Lei do Senado n• 93, de 1993. 

Sala das Sessões, 12 de maio de 1998. - Se
nador Lúcio Alcântara. 
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REQUERIMENTO N.0 300, DE 1998 

Requeremos, nos termos do an. 312 do Regimento Interno do 
Senado Federal, destaque do parágrafo único do an. 2.• do Substitutivo da 
Cãrnara 'dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado n.• 93, de 1993, 
aprovado no dia 5 de maio de 1998, na Comissão ae Assuntos Sociais, desta 
Casa. 

JUSTIFICAÇÃO 
O parágrafo único do artigo 2• do Substitutivo da Cãmara 

ao Projeto de Lei do Senado n• 93, de 1993- que dispõe sobre os planos 
e seguros privados de assistência à saúde - autoriza as seguradoras a 
apresentarem suas listas de médicos e estabelecimentos referenciados, 
pois estatui: 

Art. 2", Paragrafo único. Nos seguros privados de 
assistência à saúde, e sem que isso implique o 
desvirtuamento do princípio da livre escolha dos 
segurados, as sociedades seguradoras podem 
apresentar relação de prestadores dt strviços de 
assistência à saúd<. 

O· seguro-saúde é regido pelo Decreto-lei n• ,73, de 21 de 
novembro de 1966, cujas disposições impõem - expressamente - os 
princípios do pagamento em dinheiro das despesas realizadas pelo 
segurado e o da livre escolha de médicos e estabelecimentos hospitalares: 

Art. 129. Fica instituído o Seguro-Saúde para dar 
cobertura aos riscos de assistência médica e 
hospitalar. 

An. 130 .. A garantia do Seguro-Saúde consistira no 
pagamento em dinheiro, efetuado pela Sociedade 
Seguradora, à pessoa fisica ou jurídica prestante da 
assistência médico-hospitalar ao segurado. 

§lo ... 

§2". A livre escolha do médico e do hospital é 
condição obrigatória nos contratos referidos no anigo 
anterior. 

Ou seja, o decreto-lei, contemplado na Constituição 
Federal de 1988 como lei complementar, é incisivo. Não permite qualquer 
chicana para inibir o direito do segurado à livre escolha dos serviços 
médicos. Mas, é isso que pretende o parágrafo destacado. Com a alegação 
de que o referenciamento traz benefícios aos segurados, pois evita que 
estes desembolsem antecipadamente as despesas, são impostas essas 
relações de prestadores aos contratantes, que, na quase totalidade, 
desconhecem o seu direito de livre escolha. 

A justificativa não é plausível. Há que se buscar uma 
solução para o segurado, e não a supressão de um direito inerente aos 
seguros. Poderão ser oferecidos cheques consultas ou outra modalidade 

I . 
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que evite o desembolso antecipad:- A concorrência s.::lutar oferecerá as 
alternativas. 

A ser legalizada essa prática de apresentar, ou melhor 
dizendo, impor uma relação de prestadores de serviços de assistência à 
saúde aos seus segurados, também contrariar-se-ia o artigo 133 do 
Decreto-lei n• 73, eis que se confundiria a garantia do pagamento dos 
serviços com a sua pr~:stação propriamente. 

An. 133. É vedado às Sociedades Seguradoras 
acumular assistência financeira com assistência 
médico-hospitalar. 

Aliàs, o próprio texto do Substitutivo é eonflitante. O item 11 
do §1° do artigo 1• deixou claro, ao definir as operadoras de seguros, as 
exigências da exclusividade do reembolso das despesas, ou seja, a 
garantia pecuniária, e a-li9fe escolha: 

An. t•, §t•, 11 ·operadoras de seguros privados de 
assistência à saúde as pessoas jurídicas constituídas e 
reguladas em conformidade com a legislação 
especifica para a atividade de comercialização de 
seguros e. que garantam a cobertura de riscos de 
assistência à saúde, mediante livre escolha pelo 
segurado do prestador do respectivó serviço e 
reembolso de despesas, exclusiyam~ll1f. 

A prosperar o paràgrafo único do artigo 2", teremos na 
mesma lei, dispositivos antagbnicos. 

Em suma, além de contrariar o Decreto-lei n• 73, de 1966, 
que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, e conflitar com 
dispositivos do próprio Substitutivo, a pràtica dessa lista beneficiaria, sim, 
tão-somente às seguradoras. O segurado fica privado de seu direito de 
livre escolha, na maioria das vezes, pelo desconhecimento, e a classe 
médica, perde remuneração e liberdade. Para ter seu nome incluído na 
relação, o médico deve-se sujeitar a perceber preço vil por seus serviços 
(cuja odiqsa economia nesses pagamentos não é repassada à planilha de 
custos, e por conseqüência, não há vantagem para o consumidor), e ainda, 
o que é mais grave, tem que se submeter às limitações dos procedimentos 
que se fiZerem necessários, sob pena de descredenciamento. Aagrante 
perda de qualidade no atendimento. · 

. - Por todo o exposto, pedimos a rejeição do parágrafo único 
do art. 2• do Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n• 93, de 1993. · 

Plenário, em 12demaiode 1998 

// 
Senador CARLOS PATROCINIO 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
- Em votação o Requerimento n• 296, do Senador José 
/lJves. · · · 

As Sras. e Srs. Senadores que o aprovam per
maneçam como se encontram. (Pausa.) 

Rejeitado. 
Ficam prejudicados os Requerimentos n•s 299 

e 300, dos Senadores Lúcio Alcântara e Carlos Pa
trocínio, respectivamente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
-Sobre a mesa, requerimento que será tido pelo Sr. 1• 
Secretário em exen:icio, Senador Cartos Patrocínio. 

É lido e rejeitado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 301, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do disposto no artigo 312, alínea b, 

do Regimento Interno, requeiro destaque para vota
ção em separado, do inciso V, do Art. 1 O, do Substi
tutivo da Câmara n• 93, de 1993. 

Sala das Sessões, 12 de maio de 1998.- Se
nador Eduardo Matarazzo Suplicy 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA {Btoco/PT -
SE) -Sr. Presidente, peço verificação de votaçio. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magallles) 
-Solicito que o painel eletrOnioo foque à •isr• &;ln dos 
Srs. Senadores. 

Quero advertir os Srs. Senadores que o lllqUit
rimento do Senador Eduardo Suplicy foi rejeitado por 
ampla maioria e foi pedida verifiCaçãO. Quem vota 
com o requerimento, vota 'sim'; quem vota contra o 
requerimento, vota 'não'. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Sr. 
Presidente, o PFL votará 'não', atendendo ao acor
do feno na Comissão de Assuntos Sociais. 

O SR. JÁDER BARBAUIO (PMDB - PA) -
Sr. Presidente, o PMDB recomenda o voto 'nlo". 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT - SP) 
- O Bloco da Oposição vota 'sim'. 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB- CE)- Sr. 
Presidente, o PSDB recomenda o voto 'nio'. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalliies) 
-Os Srs. Senadores jã podem votar. 

(Procede-se à votação.) 

..... 



90 

N" Sessão: 1 
Data Sessão: 1210511S98 

~e 
;;~= 

• zos.c.:• 
:rs.c.:• •a-.:· 

ANAIS DO SENADO FEDERAL MAIO DE 1998 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Está encerTada a votação. Votaram SIM 17 Srs. Sena· 
dores; e NÃO, 50. 

Houve 01 abstenção. 

Total: 68 votos. 

Rejeitado o requerimento. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL- RR) - Sr. Pre· 
sidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Tem a palavra V. Ex'. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL - RR. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, re· 
queiro que os pedidos de destaque do Senador 
Eduardo Suplicy sejam votados em globo. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Serão ridos e, se o Plenário assim deliberar, a Mesa 
procederá conforme deliberado. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. Primeiro Secretário em exercício, Senador 
Carlos Patrocínio. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 302, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do disposto no artigo 312, alínea b, 

do Regimento Interno, requeiro destaque para vota
ção em separado, do inciso VIII, do art.1 O, do Subs
titutivo da Câmara n• 93. de 1993. 

Sala das Sessões. 12 de maio de 1998. - Se· 
nador Eduardo Suplicy. 

REQUERIMENTO N• 303, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do disposto no artigo 312, alínea b, 

do Regimento Interno. requeiro destaque para vota
ção em separado o art. 11, do Substitutivo da Câma
ra n• 93, de 1993. 

Sala das Sessões, 12 de maio de 1998. - Se· 
nador Eduardo Suplicy. ··-

REQUERIMENTO N• 304, DE 1998 

Senhor Presiden:e, 
_ Nos termos do disposto no artigo 312, alínea b, 
do Regimento Interno, requeiro destaque para vota
~o em separado da alínea f, inciso 11, do Art. 12, do 
Substitutivo da Câmara n• 93, de 1993. 

Sala das Sessões, 12 dé maio de 1998. - Se
nador Eduardc Suplicy. 

REQUERIMENTO N" 305, DE 1998 

Senhor Presidente, . 
Nos termos do disposto no artigo 312, allnea b, 

do Regimento Interno, requei:o destaque para vota· 
ção em separado do § 3°, art. 12, do Substitutivo da 
Câmara n• 93, de 1993. . 

das Sessões, 12 de maio de 1998.- Senador 
Eduardo Suplicy, 

REQUERIMENTO N" 306, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do disposto no artigo 312, alínea b, 

do Regimento Interno, requeiro destaque para vota· 
ção em separado do parágrafo único, Art. 15, do 
Substitutivo da Câmara n• 93, de 1993. 

Sala das Sessões, 12 de maio de 1998. _ Se
nador Eduardo Supllcy. 

REQUERIMENTO N" 307, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do disposto no Artigo 312, allnea 

b, do Regimento Interno, requeiro destaque para vo
tação em separado do § 1°, Art. 30, do Substijutivo 
da Câmara n• 93, de 1993. 

Sala das Sessões, 12 de maio de 1998. - Se
nador Eduardo Suplicy. 

REQUERIMENTO N• 308, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do disposto no artigo 312, alínea b, 

do Regimento Interno, requeiro destaque para vota· 
ção em separado do§ 1°, art. 31, do Substijutivo da 
Câmara n• 93, de 1993. 

Sala das Sessões, 12 de maio de 1998. 
Senador Eduardo Suplicy. 

SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
_ Sobre a mesa requerimento que será rodo pelo Sr. 
Primeiro Secretário em exercício, Senador Carlos 
Patrocínio. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 309, DE 1998 

Requeiro, nos temros regimentais, a votação 
em globo dos requerimentos de destaque subscmos 
pelo Senador Eduardo Suplicy, Substijutivo ao Pro
jeto de Lei do Senado n• 93. <'!"' 1 <:193. 
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Sala das Sessões, 12 de maio de 1998.- Se· 
nador Romero Jucá. 

O SR. PRESIDEUTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votação o requerimento, feho pelo Senador Rome
ro Jucá, com vistas à votação em globo dos desta· 
ques propostos pelo Senador Eduardo Suplicy. 

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

Aprovado. 

Serão votados em globo os Requerimentos de 
n•s 302 a 308, de 1998. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votação os requerimentos de autoria do Senador 
Eduardo Suplicy, lidos anteriormente. 

' O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP)
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Tem a palavra V. Ex'. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT - SP. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre
sidente, o Bloco da Oposição encaminha o voto 
'sim' para lodos os destaques. 

Registro, também, as objeções do Conselho 
Federal de Medicina, da Associação Médica Brasilei
ra e da Federação Nacional dos Médicos, uma vez 
que, segundo essas entidades. a politica de saúde 
não pode estar subordinada exclusivamente à políti· 
ca económica do País. Por isso, a regulamentação e 
a fiscalização dos planos e seguros privados de as
sistência à saúde devem estar sob controle do Mi
nistério da Saúde, e não do Ministério da Fazenda. 

A entrada do capital estrangeiro, que já ocorreu 
em alguns setores, na avaliação dessas entidades, 
redundará na formação de cartéis, com prejuízos 
aos usuários dos planos de seguros de saúde. 
Quanto à criação dos planos e seguros ambulatorial, 
hospitalar e obstétrico, com redução de cobertura, 
seguimento e atendimento médico e que permhem as 
exclusões da cobertura, apontam que é inconcebível a 
exclusão de doenças preexistentes, como diabetes, hi· 
pêrtensão arterial, AIOS e otJtras. Além disso, conside
ram inacenável o §3' do-art. 36, que obriga que os no
vos contrntos observem os fimi!es de cobertura previs
tos nos contratos anteriores. O mecanismo de creden
cjamento pelos planos e de referenciamento pelos se
guros de saúde atenta contra o livre exercício profis
slonal, garantido na Constituição, prejudicando a im· 
prescindível relação médico/paciente. 

Alguns dos destaques, em relação aos quais 
nos posicionamos favoravelmente, levam em consi· 
deração alguns dos pontos das entidades referidas. 

O SR. PRESIDEUTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em votação os requerimentos, em globo. 

Os Srs. e as Sr's. Senadoras que os aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Rejeitados os requerimentos de destaque, 
subscritos pelo Senador Eduardo Suplicy. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. Primeiro Secretário em exercício, Senador Car· 
los Patrocínio. 

É lido o seguinte: 

DE DESTAQUE N> 310, DE 1998 

Senhor Presidente, 

Requeiro, nos termos regimentais, destaque 
para votação em separado dos incisos I, 11, III do art. 
12 do Substitutivo da Cãmara dos OeplJ!ados ao 
Projeto de lei do Senado n• 93, de 1993. 

Sala das Sessões, 12 de maio de 1998. _Se
nador José Alves. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em votação o requerimento que acaba de ser lido. 

Os Srs. e Sr's. Senadoras que o aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Rejehado. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. Primeiro Secretário em exercício, Senador Car· 
los Patrocínio. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N> 311, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 312, alínea b, do 

Regimento Interno, destaque para votação em sepa· 
rado da expressão 'às úHimas', apenas do inciso III, 
art. 16, do SubsthlJ!ivo da Câmara ao Projeto de lei 
do Senado n• 93, de 1993. 

Sala das Sessões, 12 de maio de 1998. _ Se· 
nador Lúcio Alcântara. 

O SR. PRESIOEUTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votação o requerimento que acaba de ser lido. 

Os Srs. e Sr's. Senadoras que o aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
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Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. _primeiro Secretário em exercício, Senador Car· 
los Patrocínio. 

É fldo o seguinte: 

REQUERIMENTO N9 312, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 300, YN, combinado com o 

art 312, alínea b, do Regimento Interno, requeiro 
destaque para votação em separado do art 38 do 
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado 
n• 93, de 1 993, para adequação ao disposto no art 
91 da lei Complementar n• 95, de 26-2·98. 

Sala das Sessões, 12 de maio de 1998. - S.. 
bastião Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
-Em votação o requerimento que acaba de ser lído. 

As Sras. e Srs. Senadores , que o aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

As matérias destacadas ser:ão votadas oportu· 
namente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
- A Presidência esclarece ao Plenário que, nos te!TTIOS 
dO art 287 do Regimento Interno, 'o substitutivo da 
Câmara a projeto do Senado é considerado série de 
emendas e votado, separadamente, por artigos, pa· 
rágralos, incisos, alíneas e Hens, em correspondên
cia aos do projeto emendado, salvo aprovação de 
requerimento para votação em glObo ou por grupo 
de dispositivos'. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. Primeiro Secretário em exercício, Senador Car· 
los Patrocínio. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N9 313, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, a votação, 

em globo, das disposições de parecer favorável do 
SUbstiMivo da Câmara ao Projeto de lei do Senado 
n• 93, de 1993 (n• 4.425194, naquela Casa), de auto-

• ria do Senador Iram Saraiva, que dispõe sobre os 
Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde. 

· Sala das Sessões, 12 de maio de 1998. _Se
riádor _ Sebllstlio Rocha. 

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

As Sras. e Srs. Senadores que o· aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

·Aprovado. 
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo 

Sr. Primeiro Secretário em exercício, Senador Car· 
los Patrocínio. 

· É fido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 314, DE 1998 

Senhor Presidente, 

Requeiro, nos termos regimentais, a votação, 
em globo, das disposições de parecer contrário do 
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado 
n• 93, de 1993 (n1 4.425194, naquela Casa), cko auto
ria do Senador Iram Saraiva, que dispõe sobre os 
Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde. 
(Disposições com parecer contrário: no art 10, a ex· 
pressão: 'ambulatorial ou', constante do seu Inciso 
VI. e seus incisos VIl e XII, no art. 12, a expressão: 
'ao' constante da letra b, do seu Inciso I; as expres· 
sões: 'e de alta complexidade, estabelecidos pelo 
Ministério da Saúde, e definidos, para efooo deste 
artigo, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados 
- CNSP, ouvida a Câmaoa de Saúde Suplementar', 
constante da letra a, do seu inciso 11; as expressões: 
'de acordo com o porte cirúrgico' constante da letra 
e do seu inciso li; o art 35; no art 36, a expressão: 
'por prazo Indeterminado' constante do seu § 19, e o 
seu§ 2"). 

Sala das Sessões, 12 de maio de 1998. - Se
nador Sebaatiio Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio CaJ1os Magalhães) 
- Em votação o requerimento. 

As Sras. e Srs. Senadores que o aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. Primeiro Secretário em exercício, Senador Car· 
los Patrocínio. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 315, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separado, 
do art 35 do Substitutivo da Câmara ao PLS n" 93.'93. 

Sala das Sessões, 12 de maio de 1998._ Jef· 
fenson Pl!rea. ' 
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O SR. PRESIDEmE (Antonio Car1os Magalhães) 
- E(n votação o requerimento. 

As Sras. e Srs. Senadores que o aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Reje~ado. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM) -
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIOEmE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Tem a palavra o nobre Senador Jefferson Péres. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM. 
Pela ordem. Sem Revisão do orador.) - Não sei por 
que esse meu requerimento foi reje~ado. Era uma 
oportunidade de o Senador Sebastião Rocha dar 
uma explicação, que S. Ex' queria dar ao Plenário. 
Contudo, parece que se está rejeitando tudo. 

'O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT- AP) 
- Sr. Presidente, se for possível, gostaria de usar da 
'palavra. 

O SR. PRESIOEmE (Antonio Carlos Magalhães) 
- M;pa já não é mais possível, uma vez que foi rejeitado. 

Peço desculpas a V. Ex'. , 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT- AP) 
- Sr. Presidente, ainda assim, gostaria, como Rela
tor, de poder falar sobre esse assunto, em função de 
uma crítica num jornal de hoje. 

O SR. PRESIDEmE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Quando acabar, V. Ex' terá oportunidade. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT- AP) 
-Pois não; obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIOEmE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Votação em globo das disPosições do Substnutivo 
da Câmara, com parecer favorável, ressalvadas as 
destacadas. 

As Sr's. e Srs. Senadores que as aprovam 
, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovadas. 

Em votação o art. 38 do Substitutivo da Câma
ra, destacado. 

Os Srs. e Sr's. Senadoras que o aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Reje~do o art. 38. 

·Votação em separado da expressão •as útti
mas•, do inciso III do Substnutivo. 

Os Srs. e Sr's. Senadoras que o aprovam 
queiram permaneCer sentados. (Pausa.) 

Reje~da a expressão •as últimas•. 

São os seguintes o artigo e a expres-
são rejettados: · 

Art. 38 - Revogam-se as disposições em con
trário. 

··············-··············--··--··--····················--.. •······· 
Art. 18 ....................................................... . 
1- ................................................................... . 
11- .................................................................. . 
III- ............................................... 'às úttimas• 

O SR. PRESIDEmE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Votação em globo dos seguintes dispositivos 
do Substitutivo da Câmara, com parecer pela su· 
pressão: 

•- no art. 10: 
- das expressões 'ambulatorial ou•. 

constantes do Inciso VI; 
- dos incisos VIl e XII; 
-no art. 12: 
-da expressão •ao•, constante da le-

tra b do inciso I; 
- das expressões •e de alta comple

xidade, estabelecidos pelo Ministério da 
Saúde, e definidos, para eleito deste arti
go, pelo Conselho Nacional de Seguros 
Privados - CNSP, ouvida a Câmara de 
Saúde Suplementar", constantes da letra a 
do inciso 11; 

- das expressões 'de acordo com o 
porte cirúrgico', constantes da letra e do in
ciso 11; 

- do art. 35, renumerando-se os de-
mais; 

-noart 36: 
- das expressões •por prazo indeter-

minado', constantes do § 1"; edo se_u § 2": 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que os aprovam queiram 

pennanecer sentados. (Pausa.) 
Reje~dos. 
A matéria vai à Comissão Diretora, para reda· 

ção final., 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa. parecer da Comissão Diretora. ofere
cendo a redação final c!~ maléria, que será lido pelo 
Sr. Primeiro Secretário em exercício, Senador Car· 
los Patrocínio. 

É tido o seguinte: 
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PARECER N.0 235, DE 1998 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Lei do 
Senado n• 93, de 1993 (n• 4.425, de 1994, 
na Câmara dos Deputados). 

/ i"Á Comis~o iretora apresenta a redaçllo final do Projeto de Lei do 
Senado n• 93, de 199J • 4.425, de 1994, na Câmara dos Deputados), que dispõe 
sobre o Planos e S guros Pril·ados de Assisllincia à Saúde, consolidando as 
disposições aprovad~,. do Substitutivo d:t Câmara 

S~aile Reuniões da Comissão, 12 de maio de 1998. 

"/PRSIDBITE 
,RELATOR 

ANEXO AO PARECER N.0 235, DE 1998 

Redaç~r. fm~! 'lo -:';c;.-to de I :! (].:
Senado n• 93, de 1993 (n• 4.425, de 1994, 
na Câmara dos Deputados). 
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Dispõe sob~e os planos e segu~os 
p~i,·ados de assistência à saúde. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. t• Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de 
direito privado que operam planos ou seguro> 1nivados de assistência à saúde, sem 
prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade. 

§ J• Para os fins do disposto no capur deste artigo, consideram·se: 

I - operadoras de planos privados de assistência à saúde: toda e 
qualquer pessoa jurídica de direito privado, independente da forma jurídica de sua 
constituição, que ofereça tais planos mediante contraprestações pecuniárias, com 
atendimento em serviços próprios ou de terceiros; · 

II - operadoras de seguros privados de assistência à saúde: as pessoas 
jurídicas constituídas e reguladas em conformidade com a legislação específica para a 
atividade de comercialização de seguros e que garantam a c<>bertura de riscos de 
assistência à saúde, mediante livre escolha pelo segurado do prestador do respectivo 
serviço e reembolso de despesas, exclusivamente. 

§ 2• Incluem-se na abrangência desta Lei as entidades ou empresas 
que mantêm sistemas de assistência à saúde pela modalidade de autogestão. 

§ 3• A assistência a que alude o caput deste artigo compreende todas 
as ações necessàrias à prev~p\)iio da doença e à recuperação, i! manutenção e à 
reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as 
panes. 

§ 4° As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no 
exterior podem constituir ou panicipar do capital, ou do aumento do capital, de 

pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob as leis brasileiras para operar 
planos e seguros privados de assistência à saúde. 

§ ~· É vedada às pessoas tisicas a operação de plano ou seguro 
privado de assistênci;t à saúde. 

Art. 2• fara o cumprimento das obrigações constantes do contratiJ, as 
pessoas jurídicas de que trata esta lei poderão: 

I - nos planos privados de assistência à saúde, manter serviços· 
próprios, contratar ou credenciar pessoas físicas ou jurídicas legalmente habilitadas e 

. reembolsar o beneficiàrio das despesas decorrentes de eventos cobenos pelo plano; 

II - nos seguros privados de assistência à saúde, reembolsar o 
segurado ou, ainda, pagar por ordem e conta deste, diretamente aos prestadores, 
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livremente escolhidos pelo segurado, as despesas advindas de eventos cobenos, nos 
limites !b apólice. 

· Parágrafo único. Nos seguros privados de assistência à saúde, e sem 
que isso implique o desvirtuamento do princípio da livre escolha dos segurados, as 
sociedades seguradoras podem apresentar relação de prestadores de seniços de 
assistência à saúde. 

Art. 3" Sem prejuízo das atribuições previstas na legisiação vigente e 

observadas, no que couber, as disposições expressas nas Leis nos 8.078, de li de 
setembro de 1990, e 8.080, de 19 de setembro de 1990, compete ao Conselho 
Nacional de Seguros Privados • CNSP, ouvido, obrigatoriamente, o órgão instituído 
nos termos do an. 6° desta Lei, ressalvado o disposto no inciso vm, regulamentar os 
planos privados de assistência à saúde, e em particular c!ispor sobre: 

I • a constituição, organização, funcionamento e fiscalização das 
operadoras de planos privados de assistência à saúde; 

II • as condições técnicas aplicáveis às operadoras de planos privados 
de assistência à saúde, de acordo com as suas peculiaridades; 

m • as caracteristicas gerais dos instrumentos contratuais utilizados 
na atividade das operadoras de planos privados de assistência à saúde; 

IV • as normas de contabilidade, atuariais e estatisticas, a serem 
observadaS pelas operadoras .de planos privados de assistência à saúde; 

V • o capital e o património líquido das operadoras de planos 
privados de assistência à saúde, jSSim como a forma de sua subscrição e realização 
quando se tratar de sociedade ah"õnima de capital; 

VI • os limites técnicos das operações relacionadas com planos 
privados de assistência à saúde; 

VIl • os critérios de constituição de garantias de manutenção do 
equilíbrio econôrnico-fmanceiro, consistentes em bens, móveis ou imóveis, ou fundos 
especiais ou seguros garantidores, a serem observados pelas operadoras de planos 
prh·ados de assistência à saúde; 

VIII - a direção fiscal. a liqui·li-;ãc- extrajudicial e os procedimentos 
de recuperação fmanceira. 

Parágro(o único. A regulamentação pn:.·hta neste artigo < bedecc:rá 
às características especificas da operadora, mormente no que concerne à natureza 
jurídica de seus atos constitutivos. 

Art. 4" O an. 33 do Decreto-Lei n• 73, de 21 de novembro de 1966, 
alterado pela Lei n• 8.127, de 20 de dezembro de 1990, passa a vigorar com a 
seguinte redaçào: 

"Art. 33. O Conselho Nacional de Seguros Privados • CNSP 
será integrado pelos seguintes membros: 
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I - Ministro de Estado da Fazenda, ou seu _representante 
legal; 

II - Ministro de Estado da Saúde, ou seu reÍJresentante legal; 
III - Ministro de Estado da Justiça, ou seu representante 

legal; 
IV - Ministro de Estado da Previdência e Assistência 

Soclal,:ou seu representante legal; 
V - Presidente do Banco Central do Brasil, ou seu 

representante legal; 
VI - Superintendente da Superintendência · de Seguros 

Privados- SUSEP, ou seu representante legal; 
VII - Presidente do Instituto de Resseguros do Brasil - lRB, 

ou seú representante legal. 
§ I" O Conselho será presidido pelo Ministro de Estado da 

Fazenda e, na sua ausência, pelo Superintendente da SUSEP. 
§ 2" O CNSP terá seu funcionamento regulado em 

regimento interno." 

Art. s• Compete à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, de 
acordo com as diretrizes e resoluções do CNSP, sem prejuízo das atribuições previstas 
na legislação em vigor:' 

I - autorizar os pedidos de constituição, funcionamento, cisão, fusão, 
incorporação, alteração ou transferência do controle societário das operadoras de 
planos privados de assistência à saúde; 

II - fiscalizar as atividades das operadoras de planos privados de 
assistência à saúde e zelar pelo cumprimento das normas atinentes ao funcionamento 
dos planos privados de saúde; 

lll - aplicar as penalidades cabíveis às operadoras de planos privados 
de assistência à saúde previstas nesta Lei; 

IV - estabelecer critérios gerais para o exercício de cargos direti~os 
das operadoras de planos privados de assistência à saúde, segundo normas deflllÍdas 
peloCNSP; 

V • !'roceder à liquidação das operadoras que tiverem cassadz a 
t~utoriz".,4v jJ4i'" fwl':.:.:m3r r.o J:a!::; 

Vl - promover a alienação da carteira de planos ou seguros das 
operadoras. 

§ I" A SUSEP contará, em sua estrutura organizacional, com setor 
específico para o tratamento das questões concernentes às operadoras referidas no an. 
t•. 

§ 2" A SUSEP ouvirá o Ministério da Saúde para a apreciaÇão de 
questões concernentes às coberturas, aos aspectos sanitàrios e epidemiológicos 
relativos à prestação de serviços médicos e hospitalares. 
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Art. 6• É criada a Cãmara lle Saúde Suplementar como órgão do Conselho 
Nacional de Seguros Privados· CNSP, com competência privativa para se pronunciar 
acerca das matérias de sua audiência obrigatória, previstas no art. J•, bem como 
propor a expedição de normas sobre: 

I • regulamemaç.lo das atividades das operadoras de planos e seguros 
privados de assistência à saúde; 

II - fixação de condições mínimas dos contratos relativos a planos e 
seguros privados de assistência à saúde; 

III - critérios normativos em relação aos procedimentos de 
credenciamento e destituição de prestadores de serviço do sistema, visando assegurar 
o equilíbrio das relações entre os consumidores e os operadores de planos e seguros 
privados de assistência à saúde; 

IV - estabelecimento de mecanismos de garantia, visando preservar a: 
prestação de serviços aos consumidores; 

V - o regimento interno da própria Cãmara. 

Art. 7" A. Cãmara de Saúde Suplementar é composta dos seguintes 
membros: 

I • Ministro d;: Estado da Saúde, ou seu representante legal, na 
qualidade de presidente; 

11- Ministro deS'tado da Fazenda, ou seu representante legal; 

III - Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, ou seu 
representante legal; 

IV- Ministro de Estado do T~balho, ou seu representante legal; 

V • Secretário Executivo do Ministério da Saúde, ou seu 
representante legal; 

VI - Superintendente da Superintendência de Seguros Privados • 
SUSEP, ou set.: representante legal; 

"v1i - Secr:!ário de Direito ElOi•cmtco ao Mmtsteno da Ju.mça, ou 
seu representante legal; 

VIII - u.-n representante indicada pelo Conselho Nacional de Saúde -
CNS, dentre seus membros; 

IX - um representante de entidades de defesa do consumido~ 
X • um representante de entidades de consumidores de planos e 

seguros privados de assistência à saúde; 

XI • um representante indicado pelos órgãos superiores de classe que 
representem os estabelecimentos de seguro; 
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XII - um representante indicado pelos órgãos superiores de classe que 
representem o segmento de autogestão de assistência à saúde; 

XIII - um representante indicado pelos órgãos superiores de classe 
que representem a medicina de grupo; 

XN - um representante indicado pelas entidades q~;.: repr:sentem as 
cooperativas de serviços médicos; 

XV- um representante das entidades filantrópicas da área de saúde; 

XVI - um representante indicado pelas entidades nacionais de 
representação da categori:t dos médicos; 

XVII - um representante indicado pelas entidades nacionais de 
representação da categoria dos odontólogos; 

XVIII - um representante indicado pelos órgãos superiores de classe 
que representem as empresas de odontologia de grupo; · · 

XIX - um representante do Ministério Público Federal. 

§ I 0 As deliberações da Câmara dar-se-ão por maioria de votos, 
presente a maioria a.bsoluta de seus membros, e as proposições aprovadas por dois 
terços de seus integrantes exigir:io igual quorum para serem reformadas, no todo ou 
em pane, pelo CNSP. 

§ 2° Em suas fJ!tas e impedimentos, o presidente da Câmara ~::rá 
substituído pelo Secretário Executivo do Ministério da Saúde. · 

§ 3° A Câmara, mediante deliberação de seus membros, pode 
constituir subcomissões consultivas, formadas por representantes dos profissionais e 
dos estabelecimentos de serviços de saúde, das entidades vinculadas à assistência à 
saúde ou dos consumidores, conforme dispuser seu regimento interno. 

§ 4° Os representantes de que tratam os incisos VIII a XVII serão 
indicados pelas respectivas entidades e designados pelo Ministro de Estado da Saúde. 

§ 5° As matérias defuúdas no an. 3° e em seus incisos, bem como as 
de competência da Câmara. têm prazo de trinlt dias para discussão e vo111~·ão, após o 
:;t•~ pc~~:-5z !::- a· .. ccz~ p~lv C·~SP ~.: delihero~ãé fina!. 

Art. 8° Para obter a autorização de funcionamento a que alude o inciso I do 
an. 5°, as operadoras de planos privados de assistência à saúde devem satisfazer as 
seguintes exigências: 

I - registro nos Conselhos Regionais de Medicina e Odontologia, 
conforme o caso, em cumprimento ao disposto no art I 0 da Lei n° 6.839, de 30 de 
outubro de 1980; 

II - descrição pormenorizada dos 
oferecidos e daqueles a serem prestados por terceiros; 

serviços de saúde próprios 

.. ..... 



MAIO DE 1998 ANAIS DO SEI\ADO FEDERAL 

-·-

III - descrição de suas instalações e equipamentos destinados a 
, prestação de serviços; · 

IV - especificação dos recursos humanos qualificados e habilitados, 
com responsabilidade técnica de acordo com as leis que regem a matéria; 

V - demonstração da capacidade áe atendimento em razão dos 
serviços a serem prestados; 

VI - demonstração da viabilidade econõrnico-financeira dos planos 
privados de assistência à saúde oferecidos, respeitadas as peculiaridades operacionais 
de cada uma das respectivas operadoras; 

VIl - especificação da área geográfica coberta pelo plano privado de 
assistência à saúde. 

Parágrafo único. São dispensadas do cumprimento das condições 
estabelecidas: 

I - nos incisos I a V do caput, as operadoras de seguros privados a 
. que alude o inciso II do § I 0 do art. I 0; 

TI - nos incisos VI e VII do caput, as entidades ou empresas que 
mantêm sistemas de assistência privada à saúde na modalidade de autogestão, 
defmidas no§ 2° do ari. I0

• 

Art. 9• As operadoras de planos privados de assistência à saúde só podem 
comercializar ou operar planos qUC"!enham sido previamente protocolados na SUSEP, 
de acordo com as normas têcnicas e gerais defmidas pelo CNSP. 

§ I o O protocolamento previsto no caput não exclui a 
responsabilidade da operadora pelo descumprimento das disposições desta Lei e dos 
respectivos regulamentos. 

§ 2" O número do cenificado de registro da operadora, expedido pela 
SUSEP, deve constar dos instrumentos contratuais referentes aos planos ou seguros 
privados de assistência à saúde. 

Art. J J. É instituído o ;:!a.'l=· ou seguro-r:f"ên:ia ·de ~$iStência à sz.úr!e, 
com cobenura &SISt~nciai compreendendo panos e tratamentos, realizado~. 
exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria ou centro de terapia intensiva, ou 
similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças relacionadas na 
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a 
Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências rninimas 
estabelecidas no an. 12 desta Lei, exceto: 

I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental, assim defmido pela 
autoridade competente; 

II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem 
-' · como óneses e próteses para o mesmo fim; 
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III - inseminação artificial; 

IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com 
fJ.nalidade estética; 

V- fornecimento de rueàicamcntos imponados não nacionalizados; 

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar; 

VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados 
ao ato cirúrgico, observado o disposto no § t• deste artigo; 

VIU • procedimentos odon:ológicos, salvo o conjunto de serviços 
voltados à prevenção e manutenção básica da saúde dentária, assim compreendidos a 
pesquisa, o tratamento e a remoção de focos de infecção dentária, profilaxia de cárie 
dentária, cirurgia c traumatologia bucomaxilar; 

IX - tr:itamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto 
médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes; 

X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando 
declarados pela autoridade competente. 

§ t• As .exceções constante do inciso VII podem ser a qualquer tempo 
revistas e arualizadas pelo CNSP, permanentemente, mediante a devida análise 
técnico-atuarial. 
' 

§ 2" As ope~@ras definidas nos incisos 1 e II do § t• do art. I" 
, oferecerão, obrigat.,riame:lte, o plano ou seguro-referência de que trata este artigo a 

todos os seus a!'Jais e futuros consumidores. 

§ 3" Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2" deste artigo 
as entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela 
modalidade de autogestão. 

Art. 11. É vedada a exclusão de coberrura às doenças e lesões 
preexistentes à data de contratação dos planos ou seguros de que trata esta Lei após 
vinte e quatro meses de vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à 
respectiva 01J<'radora o ônus d.t ptwa e ::.!! d·:monstração do conhecimento prévio do 
consurn.!tjc.,. 

Art. 12. São facultadas a oferta. á contratação e a vigência de planos ou 
seguros privados de assistência à saúde que contenham redução ou extensão da 
coberrura assistencial e do padrão de conforto de internação hospitalar, em relação ao 
plano referência definido no art. I O, desde que observadas as seguintes exigências 
mínimas: 

I - quando incluir atendimento ambulatorial: 

a) cob<:rtura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas 
básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina; 
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b) cobenura de serviços de apoio diagnóstico e tratamento e demais 
' procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente; 

II - quando incluir internação hospitalar: 

a) cobenura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, 
em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Co!lSelho Federal de 
Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos; 

b) cobenura de internações hospitalares em centro de terapia 
intensiva, ou similar, vedada a limitação de prazo, a critério do médico assistente; 

c) cobenura de despesas referentes a honorários médicos, serviços 
gerais de enfermagem e alimentação; 

d) cobenura de exames complementares indispensáveis para o 
controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de 
medicamentos, anestésicos, oxigênio, transfusões e sessões de quimioterapia e 
radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados 
durante o período de internação hospitalar; 

e) cobenura de taxa de sala de cirurgia, incluindo materiais utilizados, 
assim como da remoçã~ do paciente, comprovadarnente necessária, para outro 
estabelecimento hospitalar, em território brasileiro, dentro dos limites de abrangência 
geográfica previstos no contrato; 

j) cobenura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes 
menores de drzoito anos; 

III - quando incluir atendimento obstétrico: 

a) cobenura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo 
do consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trir.:a dias após o parto; 

b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do 
consumidor, no plano ou seguro como dependente, isento do cumprimento dos 

períodos de carência. desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do 
nascimento; 

IV- quando incluir atendi:r.ento odontológico: 

a} cob~~ra de cor.:;,.;ra;; e examt:s r-uxiliares ou Cl'l\~?l~mentares, 
~ohc1tados pelo odontólogo assistente; 

b) cobenura de procedimentos preventivos, de dentistica e 
endodontia; 

c) cobenura de cirurgias orais menores, assim consideradas as 
realizadas em ambiente ambulatorial e sem anestesia geral; 

V - quando fixar períodos de carência: 

a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; 

b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; 
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VI - reembolso, nos limites das obrigações contratuais, das despesas 
efetuadas pelo beneficiário, titular ou dependente, com assistência à saúde, em casos 
de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização de sen·íços próprios. 
contratados ou credenciados pelas operadoras definidas no an. 1°, de acordo com a 
relaçao de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo plano, 

. pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega à operadora da documentação 
adequada; 

VII - inscrição de filho adotivo, menor de doze anos de idade, 
aproveitando os períodos de carência já cumpridos pelo consumidor adotante. 

§ ! 0 Dos contratos de planos e seguros de assistência à saúde com 
redução da cobertura prevista no plano ou seguro-referência. mencionado no an. I O, 
deve constar: 

I - declaração em separado do consumidor contratante de que tem 
conhecimento da existência e disponibilidade do aludido plano ou seguro e de que 
este lhe foi oferecido; 

II - a cobertura às doenças constantes na Classificação Estatística 
Internacional de Doenças e Probleinas Relacionados com a Saúde, da OrganiZação 
Mundial da Saúde. 

§ 2° É. obrigatória cobertura do atendimento nos casos: 

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco 
imediato de vida ou de IC§Qe;; irreparáveis para o paciente. caracterizado em 
declaração do médico assistente; 

II - de urgência. assim entendidos os resultantes ae acidentes pessoais 
ou de complicações no processo gestacional. 

§ 3° Nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, é vedado o 
estabelecimento de carências superiores a três dias úteis. 

Art. 13. Os contratos de planos e seguros privados <fe assistência à saúde 
têm renvvação automática a panir do vencimento rJ,. prazo inicial de vigência. não 
cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. 

Parágrafo único. Aos plano;; ou seguros individuais •JU familiares, ,. . .. . .. 
~~ •. .: .... !•·se as $egutntc::::; ~~~pos!çC'es: 

I - o prazo mínimo de vigência contratual de um ano; 

II - são vedadas: 

a) a recontagem de carências; 

b) a suspensão do contrato e a denúncia unilateral, salvo por fraude 
ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, a cada ano de 
vigência do contrato; 

c) a denúncia unilateral durante a ocorrência de internação do titular . 

.. ., . 
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Art. 14. Em r.izão da idade do conswnidor, ou da condição de pessoa 
ponadora de deficiência, ninguém pode ser impedido de participar de planos ou 
seguros privados de assistência à saúde. 

Art. 15. É facultada a variação das contraprestações pecuniárias 
estabelecidas nos contratos de planos e seguros de que trata esta Lei em razão da 
idade do conswnidor, desde que sejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e 
os percentuais de reajuste incidentes em cada uma delas, conforme critérios e 
parâmetros gerais fJ.Xados pelo CNSP. 

Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para 
conswnidores com mais de sessenta anos de idade, se já participarem do mesmo plano 
ou seguro, ou sucessor, há mais de dez anos. 

Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos planos e 
seguros tratados nesta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza: 

1- as condições de admissão; 

n . o início da vigência; 

m ~ os perlodos de carência para consultas, internações, 
procedimentos e exames; 

IV· as faixas etárias e os percentuais a que alude o caput do an. lS; 

V· as condições de perda da qualidade de beneficiário ou segurado; 

VI • os eventos cobertos e excluídos; 

VII • as modalidades do plano ou seguro: 

a) individual; 

b) familiar; ou 

c) coletivo; 

VIII • a franquia, os limites financeiros ou o percentual de cc
participação do consumidor, contratualmente previstos nas despesas com assistência 
médica, hospitalar e odontológica; · 

IX • os bônus, os descout(J<; ou os agravamentos da CtJ!Ilraprestação ... 
~~.:..~.:; 

X· a área geográfica de abrangência do plano ou seguro; 

XI • os critérios de reajuste e revisão das contraprestações 
pecuniárias. 

§ t• A todo consumidor titular de plano individual ou familiar será 
obrigatoriamente entregue, quando de sua inscrição, cópia do contrato, do 
regulamento ou das condições gerais do plano ou seguro privado de assistência à 
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saúde, além de material explicativo que descreva, em linguagem simples e precisa, 
todas as suas características, direitos e obrigações. 

§ 2• A validade dos documentos a que alude o caput condiciona-se à 
aposição da rubrica do consumidor ao lado de cada um dos dispositivos indicados nos 

· incisos I a XI deste artigo. 

An. 17. A inclusão como contratados ou credenciados dos planos privados 
de assistência à saúde, de qualquer hospital, casa de saúde, di.-Jc;;., laboratório ou 
entidade correlata ou assemelhada de assistência à saúde implica compromisso para 
com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos. 

§ I • É facultada a substituição do contratado ou credenciado a que se 
refere o caput, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos 
consumidores com trinta dias de antecedência. 

§ 2• Na hipótese de a substituição a que se refere o parágrafo anterior 
ocorrer durante internação do consumidor, o estabelecimento obriga-se a mantê-lo 
internado e a operadora obriga-se ao pagamento das despesas até a alta hospitalar, a 
critério médico, na forma do contrato. 

. An. 18. A , aceitação, por parte de qualquer prestador de serviço ou 
profissional de saúde, di condição de contratado ou credenciado de uma operadora de 
planos ou seguros privados de assistência à saúde, impõe-lhe as seguintes obrigações 
e direitos: 

I - o consumidor de determinada operadora, em nenhuma hipótese e 
sob nenhum pretexto ou alegação, pode ser discriminado ou atendido de forma 
distinta daq11ela dispensada aos-.dientes vinculados a outra operadora ou plano; 

I! - a marcação de consultas, exames e quaisquer outros 
procedimentos deve ser feita de forma a atender às necessidades dos consumidores, 
privilegiando os casos de emergência ou urgência, assim como as pessoas com mais 
de sessenta e cinco anos de idade, as gestantes, lactantes, lac1entes e crianças até cinco 
anos; 

III - a manutenção de relacionamento · de contratação ou 
credenciarnento com quantas operadoras de planos ou seguros privados de assistência 
à saúde desejar. sendo expressamente vedado impor contratÓs de exclusividade ou de 
restrição à atividade profissional . 

. - An. 1 !i. As pessoas Junci!c.:• que, ~ 'll<ta de vigencta Jest.: Lei, já 
atuavarn corno oper:ldoras de planos ou seguros privados de assistência à saúde terão 
o prazo de cento e oitenta dias, contado da expedição das normas pelo CNSP, para 
requererem a sua autorização de funcionamento. 

Parágrafo único. O não cumprimento do disposto no caput deste 
artigo implica o pagamento de multa diária ftxada pelo CNSP e aplicad:: ;~ela SUSEP 
às operadoras de planos e seguros de que trata esta Lei. 
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An. 20. As operadoras de planos ou seguros de que ttata esta Lei são 
' obrigadas a fornecer periodicamente ao Ministério da Saúde e à SUSEP infomtações e 

estatísticas, incluídas as de natureza cadastral, que permitam a identificação ti-: seus 
consumidores, e de seus dependentes, consistentes de seus nomes, inscrições 1 • .:: 

Cadastro de Pessoas Físicas dos titulares e Mwúcípios onde residem, para fins do 
disposto no an. 32. 

Parágrafo único. Os tervidores da SUSEP, no exercício de suas 
atividad~. rê"' livre acesso às operadoras de planos privados de assistência à saúde, 
podendo requisitar e apreender livros, notaS técnicas, processos e documentos, 
caracterizando-se como embaraço à fiScalização, sujeito às penas previstaS na lei, 
qualquer dificuldade oposta à consecução desse objetivo. 

An. 21. É vedado às operadoras de planos privados de assistência à saúde 
realizar quaisquer operações flll3llceiras: 

I · com seus diretores e membros dos conselhos administtativos, 
consultivos, fiscais ou assemelhados, bem como com os respectivos cônjuges e 
parentes até o segundo grau, inclusive; 

II • com empresa de que participem as pessoas a que se refere o inciso 
anterior, desde que estas sejam, em conjunto ou isoladamente, consideradas como 
controladora da empresá. 

An. 22. As operadoras de planos privados de assistência à saúde 
submeterão suas contas a auditores independentes, registtados no respectivo Conselho 
Regional de Contabilidade e na Comissão de Valores Mobiliários· CVM, publicando, 
anualmente, o parecer respc:Qtivo, jtll'tamente com as demonsttações flll3llceiras 
determinadas pela Lei n• 6.404, de IS de dezembro de 1976. 

Parágrafo imico. A auditoria independente também poderá ser 
exigida quanto aos cálculos atuariais, elaborados segundo normas definidas pelo 
CNSP. 

An. 23. As operadoras de planos privados de assistência à saúde não 
podem requerer concordata e não estão sujeitaS a falência, mas tão-somente ao regime 
de liquidação exttajudicial, previsto no Decreto-Lei n• 73, de 21 de novembro de 
I ii66. 

An. 24. Sempre que ocorrer i.tSuticiência nas garantia:; a que al:Jde o 
incíso VIl do an. 3", ou anormalidades econõmico·fmanceiras ou administtativas 
graves, em qualquer operadora de planos privados de assistência à saúde, a SUSEP 
poderá nomear, por prazo não superior a cento e citenta dias, um diretor·fiscal com as 
atribuições que serão f:xadas de acordo com as normas baixadas pelo CNSP. 

§ I • O descumprimento das determinações do diretor-fiscal por 
administtadores, conselheiros ou empregados da operadora de planos privados de 
assistência à saúde acarretará o imediato afastamento do infrator, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis, assegurado o direito ao contraditório, sem efeito SUSJl'!!lSivo, 
paraoCNSP. . 
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§ z• Os administradores da operadora que se encontrar em regime de 
direção fiscal serão suspensos do exercício de suas funções a partir do moinento em 
que for instaurado processo-crime por atos ou fatos relativos à respectiva gestão, 
perdendo imediatamente o cargo na hipótese de condenação judicial transitada em 
julgado. 

§ 3• No prazo que lhr for designado, o diretor-fiscal procederà à 
análise da organização administrativa e da situação económico-financeira da 
ope~dora e proporà à SUSEP as medidas cabíveis conforme previsto nesta Lei. 

§ 4° O diretor-fiscal poderà propor a transformação do regime de 
direçiio em liquidação ex:rajudi,cial. 

§ s• No caso de não surtirem efeitos as medidas especiais para 
recuperação económico-financeira, a SUSEP promoverá, no prazo máximo de 
noventa dias, a alienação por leilão da carteira das operadoras de planos e seguros 
privados de assistência à saúde. 

Art. 25. As infrações dos dispositivos desta Lei sujeitam a operadora de 
planos ou seguros privados de assistência à saúde, seus administradores, membros de 

· conselhos administrativos, deliberativos, consultivos, fiscais e assemelhados às 
seguintes penalidades, sem prejuízo de OUtras estabelecidas na legislação vigente: 

I - advenência; 

li - multa pecliiliária; -4'·· 
lll- suspensão do exercício do cargo; 

IV - inabilitação lemporària para exercício de cargos em operadoras 
de planos ou seguros de assistência à saúde; 

V - inabilitação permanente para exercício de cargos de direção ou 
em conselhos das operadoras a que se refere esta Lei, bem como em entidades de 
previdência privada, sociedades seguradoras. corretoras de seguros e instituições 
financeiras. 

Art. 26. o~ :Cr.:i!'l~t'":!dC'r~ e membros dos conselhos administrativos, 
delib~:::tivos, consu•ti\'os. fiscais e assemell:ados das O?erad?ras de que tra:tl esta Lri 
respondem ~olidam:.mente pelos . prejuízo:; causauos a terceiros, incius1ve aos 
acionistas, coristas, cooperados e consumidores, conforme o caso, em conseqüência 
do descumprimento de leis, normas e instruções referentes às operações previstas na 

··- legislação ·e, em especial, pela falta de constituição e cobertura das garantias 
obrigatórias referidas no inciso VII do art. 3". · 

Art. 27. As multas serão fixadas pelo CNSP e aplicadas pela SUSEP, em 
função da gravidade da infração, até o limite de RS 50.000,00 (cinqüenta mil reais), 
ressalvado o disposto no paràgrafo único do art. 19 desta Lei. 

Parágrafo único. As multas constituir-se-ão em receitas da SUSEP. 



MAIO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

. -

Art. ZS. Das decisões da SUSEP caberá recurso ao CNSP, no prazo de 
quinze dias, contado a partir do recebimento da intimação. 

Art. Z9. As infrações serão apuradas mediante processo administrativo que 
tenha por base o auto de infração, a representação t'U a denúncb. P"sitiva dos fatos 
irregulares, cabendo ao CNSP dispor sobre normas para instauraçãc, recursos e seus 
efeitos, instâncias, prazos, perempção e outros atos processuais, assegurando-se à 
parte contrária amplo direito de defesa e ao contraditório. 

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para plano ou seguro privado 
coletivo de assistência à saúde, decorrente de vínculo empregatício, no caso de 
rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito 
de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de que gozava quando 
da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma também o pagamento da 
parcela anteriormente de responsabilidade patronal. 

§ I • O período de manutenção da condição de beneficiário a que se 
refere o caput será de um terço do tempo de permanência no plano ou seguro, ou 
sucessor, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro 
meses. 

§ 2• A manutenção de que trata este artigo é extensiva, 
obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de 
ttabalho. 

§ 3• Em caso de mone do titular, o direito de permanência é 
assegurado aos dependentes cobenos pelo plano ou seguro privado coletivo de 
assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo. 

§ 4• O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens obtidas 
pelos empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho. 

Art. 31. Ao aposentado que contribuir para plano ou seguro coletivo de 
assistência à saúde, decorrente de vinculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez 
anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições 
de que gozav? quando da vigência do contrato ci~ u-.ti>alho, ·i~úe que assuma o 
:>agau.ento integra! ,:o rn::,rr.o. 

§ 1• Ao aposentado que contribuir para plano ou seguro coletivos de 
assistência à saúde por período inferior ao estabelecido no caput é assegurado o 
direito de manutenção corno beneficiário, à razão de um ano para cada ano de 
contribuição, desde que assuma o pagamento integral do mesmo . 

§ 2• Cálculos periódicos para ajustes técnicos atuana1s das 
mensalidades dos planos ou seguros coletivos considerarão todos os beneficiários 
neles incluídos, sejam eles ativos ou aposentados. 

§ 3• Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as 
mesmas condições estabelecidas nos§§ 2• e 4• do art. 30. 
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Art. 32. Serão ressarcidos pelas operadoras a que alude o art. !9 os 
serviços de atendimento à saúde previstos nos respectivos contratos, prestados a seus 
consumidores e respectivos dependentes, em instituições públicas ou privadas, 
conveniadas ou contratadas, integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS. 

§ I • O ressarcimento a que se refere o caput será cfetuado pelas 
operadoras diretarnente à entidade , prestadora de serviços, quando esta possuir 
personalidade juridica própria, ou ao SUS, nos demais' casos, mediante tabela a ser 
aprovada pelo CNSP, cujos valores não serão inferiores aos praticados pelo SUS e 
não superiores aos praticados pelos planos e seguros. 

§ 2• Para a efetivação do ressarcimento; a entidade prestadora ou o 
SUS, por intermédio do Ministério da Saúde, conforme o caso, enviará à operadora a 
discriminação dos procedimentos realizados para cada consumidor. 

§ J• A operadora efetuará o ressarcimento até o trigésimo dia após a 
apresentação da fatura, creditando os valores correspondentes à entidade prestadora 
ou ao Fundo Nacional de Saúde, conforme o caso. 

§ 4• O CNSP, ouvida a Câmara de Saúde Suplementar, fixará normas 
aplicáveis aos processos de glosa dos procedimentos encaminhados conforme previsto 
no § 2• deste artigo. 

Art. 33. Havendo indisponibilidade de leito hospitalar nos 
estabelecimentos próprios ou credenciados pelo plano, fica garantido ao consumidor 
o acesso à acomodação, em nivel superior, sem ônus adicional. 

Art. 34. As entidades que executam outras atividades além das abrangidas 
por esta Lei podem constituir pessoas jurídicas independentes, com ou sem fms 
lucrativos, especificamente para operar planos de assistência à saúde, na forma da 
legislação em vigor e em especial desta Lei e de seus regulamentos. 

Art. 35. Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos 
celebrados a partir de sua vigência, assegurada ao consumidor com contrato já em 
curso a possibilidade de optar pelo sistema previsto nesta Lei. 

§ 1• No prazo de até no,•enta dias 3 partir d;> ohter.çlio da autorização 
~ !'"Y!l::!o:i.(lr.:er.ro p:-:• .. ista nc :.."t. !9, ilS op::::1d=r:s ·~.: p!~u;~ e se:; .. i..rv~ Çl~vado~ ~~ 
assistência à saúde adaptarão aos termos desta legislação todos os contratos 
celebrados com seus consumidores. 

§ 2• A adaptação dos contratos a que se refere o parágrafo anterior 
não implica prejuízo ao consumidor no que concerne à contagem dos períodos de 
carência, dos prazos para atendimento de doenças preexistentes e dos prazos de 
aquisição dos beneficias previstos nos arts. 30 e 31 desta Lei, observados os limites de 
cobertura previstos no contrato original. 

Art. 36. Esta Lei entra em vigor noventa dias após a data de sua 
publicação. 

·. ' 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- P~-se à imediala apreciação da redação final. 

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

discussão. 
Em votação a redação final. 
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco!PDT- AP) 

- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador Sebastião Rocha 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco!PDT- AP. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srts. e Srs. Senadores, quero es
clarecer que o art. 35 foi objeto também de questio
namento do Senador Jefferson Péres. Alguns jornais 
publicaram hoje que nós poderíamos ter feito um 
acordo ilícito a respeito desse assunto e isso poderia 
até ter passado despercebido. 

A supressão desse artigo é de responsabilida· 
de do Relator. Do meu parecer Inicial já consta a su
pressão do art. 35, exatamente por entender dois 
problemas nele fundamentais. Primeiro: o artigo fala 
que "os órgãos da AdministraçãÓ Pública que con
tratarem serviços de terceiros para a prestação de 
assistência à saúde de seus servidores obrigam-se 
a fazê-lo por meio de concorrência pública,. nos ter
mos da Lei n• 6.666." A expressão •serviços de ter
ceiros" prejudicaria a autogestão, que contrata médi
cos. Como é que se faria concorrência pública para 
contratar médicos, por exemplo? Então, não faria 
sentido da forma como está a redação. 

Segundo aspecto: fala em concorrência públi· 
ca, quando todos sabem que a licitação pública 
pode aconlecer em quatro modalidades: pode ser a 
dispensa de licitação, a carta-convite. a tomada de 
preços e, por último, a concorrência pública. de
pendendo do valor do contrato. Então, logicamente 
que aqui se obrigaria, independentemente do valor, 
mesmo por um valor mínimo, um pequeno labOrató· 
rio que fosse contralado por um órgão público a fa
zer concorrência pública. Não poderia fazer outra 
modalidade para credenciamento ainda. porque, na 
verdade, é feito credenciamento, às vezes. e não 
contrato. 

Por outro lado, já remete à Lei n• 6.666. Então, 
entendemos que esse artigo seria redundante, pois 
já está garantida na legislação em vigor a necessi
dade e a obrigatoriedade da licitação pública, não da 
concorrência pública. Foram essas as razões que le
varam o Relator a dar parecer pela supressão. Assu
n'iõ a responsabilidade. Não houve qualquer acordo 

de bastidores ou qualquer entendimento ilícito a res
peito do artigo, que, no meu entendimento, é desne
cessário. Por isso, pedi a supressão do mesmo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Com a palavra o Senador Jefferson Péres, para enca
minhar. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, não sei se regimentalmente cabe
ria uma emenda de adequação redacional, mas gos
taria de emendar o art. 33, substituindo a palavra 
"garantido" por "assegurado", pois como está, lere
mos "fica garantido", que é uma cacofonia que dói 
em meus ouvidos, imagine nas oiças de Mestre Rui, 
atrás e acima de V. Ex'. 

É a seguinte a emenda oferecida: 

Emenda n• 1, de redação, ao art. 33 do Substi· 
tutivo da Câmara no Projeto de Lei do Senado n• 93, 
de 1993. 

O art. 33 passa a ter a seguinte redação: 

Art. 33. Havendo indisponibilidade de leito hos
pitalar nos estabelecimentos próprios ou credencia
dos pelo plano, fica assegurado ao consumidor o 
acesso ou acomodação em nível superior, sem ônus 
adicional. 

Sala das Sessões, 12 de maio de 1998. - Se
nador Jefferson Péres. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-V. Ex' será atendido. 

Com a palavra o Senador Josaphat Marinho, 
para encaminhar a votação. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, de acordo com as ponderações já ex
postas, abstive-me de votar o projeto e, conseqüen
temente, sua redação final, no entanto, encaminho à 
mesa declaração de voto, para ser publicada. 

É a seguinte a declaração de voto re
cebida: 

Declaração de Voto 

Declaro que me abstive de votar o Projeto de 
Lei n• 93, do Senado, em fase nas folhas e lacunas 
que lhe apresentaram na discussão e por não me 
parecer próprio aprová-lo com prévio conhecimento 
de que será objeto de aheração por complementa
ção por medida provisória. 

Brasnia, 12 de maio de 1998. - Senador Jo
saphat Marinho. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- V. Exa. será atendido, nos termos regimentais.Em vo· 
taçâo a redação final, com a substituição da palavra 
"fiCa" por "é garantido", no art. 33 .. 

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

Aprovada. 
A Presidência tomará as devidas providências 

no sentido de cumprir a deliberação do Plenário. 
A matéria vai à sanção. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Quero agradecer à Comissão de Assuntos Sociais, ao 
Relator Sebastião Rocha, ao Senador Romero Jucá, 
a quantos ajudaram o Senado a aprovar esse Plano, 
que é de grande interesse para o País, com as mo
dificações posteriores que o Governo se comprome
teu a fazer. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-ltem2: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO W 42, DE 1998 
(Em regime de urgência, nos termos do Reque

rimento n• 290, de 1998 -art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n• 42, de 1998 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Económicos 
como conclusão de seu Parecer n• 222, de 
1998, Relator: Senador Jonas Pinheiro), que 
altera a Resolução n•131, de 1997, que au
toriza o Estado da Bahia a contratar opera
ção de refinanciamento de divida do Estado, 
consubstanciada no contrato de confissão, 
assunção, consolidação e refinanciamento 
de dívidas, celebrado com a União em 1• de 
dezembro de 1997, com base no Protocolo 
de Acordo firmado entre a União e o Estado 
da Bahia, no âmbito do Programa de Apoio 
à Reestru1uração e ao Ajuste Fiscal do Esta
do, no valor de novecentos e cinquenta e 
nove milhões, seiscentos e sessenta e dois 
mil, setecentos e oitenta reais e noventa e 
nove centavos. 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas até o encerramento da 
discussão. 

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

discussão. 
. Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
- Aprovado. 

O projeto vai à Comissão Diretora para a reda
ção final. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, ofe
recendo a redação final, que será lido pelo Sr. Pri
meiro Secretário em exercicio, Senador Carlos Pa
trocínio. 

É lido o seguinte: 

PARECER N• 236, DE 1998 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de resolu
ção n• 42, de 1998 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n• 42, de 1998, que altera a 
Resolução n• 131, de 1997, do Senado Federal, que 
autoriza o Estado da Bahia a contratar operação de 
refinanciamento de dívida do Estado, consubstancia
da no contrato de confissão, assunção, consolidação 
e refinanciamento de dividas celebrado com a União 
em 1• de dezembro de 1997, com base no Protocolo 
de Acordo firmado entre a União e o Estado da Ba
hia, no ámbno do Programa de Apoio à Reestru1ura
ção e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no valor de 
R$959.662.780,99 (novecentos e cinquenta e nove 
milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, setecen
tos e oitenta reais e noventa e nove centavos). 

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de maio de 
1998. - Antonio Carlos Magalhães - Presidente
Júnia Marise - Rela•ora - Carlos Patrocínio -
Marluce Pinto. 

ANEXO AO PARECER N9 236, DE 1998 

. Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu , Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 , DE 1998 

Altera a Resolução n• 131, de 1997, 
do Senado Federal, que au1oriza o Estado 
da Bahia a contratar operação de refinan
ciamento de dívida do Estado, consubs
tanciada no contrato de confissão, as· 
sunção, consolidação e refinanciamento 
de dívidas, celebrado com a União em 1• 
de dezembro de 1997, com base no Pro
tocolo de Acordo firmado entre a União e 
o Estado da Bahia, no âmbito do Progra
ma de Apoio à Reestruturação e ao Ajus
te Fiscal dos Estados, no · valor de 
R$959.662.780,99 (novecentos e clnqõen-
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ta e nove milhões, seiscentos e oitenta 
~ reais e noventa e nove centavos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• As alíneas b, e e, do art. 2" da Resolu

ção n• 131, de 10 de dezembro de 1997, do Senado 
Federal, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"b) encargos: 

_ juros: 6% a.a. (seis por cento ao 
ano); 

_ atualização do saldo devedor: men
salmente pela variação poshiva do tGP-01; 

c) condições de pagamento: 

-amortização extraordinária: para efei
to de pagamento extraordinário de principal 
e encargos de refinanciamento, o Estado 
promoverá amortização equivalente a 20"k 
(vinte por cento) do valor da divida mobiliâ
ria, no valor de R$150.637.435,11 (cento e 
cinqüenta milhões, seiscentos e trinta e sete 
mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e 
onze centavos), com recúrsos provenientes 
da alienação do Baneb; 

- amortização: em parcelas mensais, 
pela Tabela Price, limitadas a urn doze avos 
de 1 1,5% (onze inteiros e cinco décimos por 
cento), 12% {doze por cento) e 12,5% (doze 
inteiros e cinco décimos por cento), respecti
vamente em 1997, 1998 e 1999, da Receita 
Liquida Real do Estado". 

Art. 2" Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Aprovado o projeto, e estando a matéria em regime de 
urgência, passa-se à imediata apreciação da reda
ção final. 

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

discussão. 
Em votação. 
As Sras. e Srs. Senadores que a aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-ltem3: - PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 43, DE 1998 
(Em regime de urgência, nos termos do Reque

rimento n• 291, de 1998-art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n• 43, de 1998 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Económicos 
como conclusão do Parecer n• 223, de 
1998, Relator: Senador Jonas Pinheiro), que 
altera a Resolução n°131, de 1997, que au
toriza o Estado da Bahia a contratar opera
ção de refinanciamento de divida do Estado, 
consubstanciada no contrato de confissão, 
assunção, consolidação e refinanciamento 
de dividas, celebrado com a União em 1• de 
dezembro de 1997, com base no Protocolo 
de Acordo firmado entre a União e o Estado 
da Bahia, no ãmbho do Programa de Apoio 
à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal do Esta
do, no valor de hum bilhão e trezentos e cin
qüenta e três milhões de reais. 

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

Em discussão o projeto, em tumo único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
As Sras. e Srs. Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para reda

ção final. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Ca~os Magalhães) 

-Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, ofe
recendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1• Se
cretârio em exercício, Senador Ca~os Patrocínio. 

É lido o seguinte: 

PARECER N• 237, DE 1998 
(Oa Comissão Oiretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n• 43, de 1998. 

A Comissão Oiretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n• 43, de 1998, que altera a 
Resolução • 131, de 1997, do Senado Federal, que 
autoriza o Estado da Bahia a contratar operação de 
refinanciamento de divida do Estado, consubstancia
da no contrato de confissão, assunção, consolidação 
e refinanciamento de dívidas, celebrado com a 
União em t• de dezembro de 1997, com base no 
Protocolo de Acordo firmado entre a União e o Esta
do da Bahia, no âmbito do programa de Apoio â 
Reestruturaçã~ e ao Ajuste FISCBI dos Estados, no 
valor de R$ • 33.000.000,00 (um bilhão, trezentos 
e cinqüenta · Is milhões de reais). 
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Sala de Reuniões da Comissão, 12 de maio de 
1998. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente -
Junia Marise, Relatara - Carlos Patrocínio - Mar· 
tuce Pinto. 

AO PARECER N" 237, DE 1998 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do art. 48, ~em 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N•, DE 1998 

Altera a Resolução n• 131, de 1997, 
do Senado Federal, que autoriza o Estado 
da Bahia a contratar operação de refinan
ciamento de divida do Estado, consubs· 
tanciada no contrato de confissão, as· 
sunção, consolidação e refinanciamento 
de dívidas, celebrado com a União em 19 

de dezembro de 1997, com base no Pro
tocolo de Acordo firmado entre a União e 
o Estado da Bahia, no âmbito do Progra· 
ma de Apoio à Reestruturação e ao Ajus· 
te F'tscal dos Estados, no valor de 
R$1.353.000.000,00 (um. bilhão, trezentos 
e clnqüenta e três milhões de reais). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° O caput do art.39 da Resolução n• 131, 

de 1997, do Senado Federal, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

• Art. 3° É o Estado da Bahia autorizado 
a contratar operação de refinanciamento 
junto à União, no valor de 
R$1.353.000.000,00 (um bilhão, trezentos e 
cinqüenta e três milhões de reais), posição 
em 31 de outubro de 1997." 

Art. 2' Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Aprovado o projeto, e estando a matéria em regime de 
urgência, passa-se à imediata apreciação da reda
'ção final. 

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

discussão. 
Em votação a redação final. 
As Sras. e Srs. Senadores que a aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
. Aprovada. 

· - A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

•ltem4: 

Quinto e último dia de discussão, em 
primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição n• 37, de 1997, tendo como pri
meiro signatário o Senador Pedro Simon, 
que altera o § 2' do art. 72 do Ato das Dis
posições Constitucionais TransMrias (cálcu
lo do Fundo Social de Emergência), tendo 

Parecer sob n• 787, de 1997, da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Lúcio Alcântara, favorável, 
com Emenda n• 1-CCJ (subsmutivo), que 
oferece, com abstenção do Senador Pedro 
Simon. · 

A Presidência esclarece ao Plenário que, na 
sessão deliberativa ordinária do dia 6 do corrente, foi 
apresentada Emenda n• 2, de Plenário. 

Discussão, em conjunto, . da proposta e das 
emendas, em primeiro turno. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

A matéria retoma à Comissão de Consmuição, 
Justiça e ,Cidadania para proferir parecer sobre a 
emenda que foi apresentada em plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-ltem5: . 

Quarto dia de discussão, em· primeiro 
turno da Proposta de Emenda à Consmui
ção n• 8, de 1995, tendo como primeiro sig
natário o Senador Geraldo Melo, que dá 
nova redação ao inciso X do § 2' do art. 155 
da Constnuição Federal (aplicação · do 
ICMS), tendo 

Parecer favorável, sob n• 205, de 
1998, proferido em Plenário, Relator: Sem'": 
dor Esperidião Amin, em substituição à Cc;' 
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Transcorre hoje o quarto dia de discussão, em 
primeiro turno. 

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

são da matéria terá prosseguimento na pró~ima ses· 
são deliberativa. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-ltem6: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n• 29, de 1998 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Econômicos 
como conclusão de seu Parecer n• 175, de 
1998, Relator: Senador José Roberto Arru· 
da, com voto contrário do Senador Lauro 
Campos), que autoriza a República Federa-
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tiva do Brasil a contratar operação de crédito 
externo com o Banque Nationale de Paris -
BNP, no valor equivalente a sete milhões, 
treze mil e cem dólares norte-americanos, 
de principal, destinando-se os recursos ao fi· 
nanciamento parcial do Programa de Banco 
de Testes para Desenvolvimento de Propul
sores de Satétttes. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
Passa-se à discussão do projeto, em turno úni

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

discussão. 
Em votação. 
As Sras. e Srs. Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 

É a seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO W 29, DE 1998 

Autoriza a República Federativa do 
Brasil a contratar operaÇão de crédito ex
temo com o Banque Nationale de Paris -
BNP, no valor equivalente a 
US$7,013,100.00 (sete milhões, treze mil e 
cem dólares norte-americanos) de princi· 
pai, destinando-se os recursos ao finan
ciamento parcial do Programa de Banco 
de Testes para Desenvolvimento de Pro
pulsores de Satélites. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É autorizada a Repúlica Federativa do 

Brasil, nos termos da Resolução n• 96, de 15 de de
zembro de 1989, restabelecida pela Resolução n• 
17, de 5 de junho de 1992, ambas do Senado Fede
ral, a contratar operação de crédito externo com o 
Banque Nationale de Paris - BNP, no valor equiva
lente a US$7,013,100.00 (sete milhões, treze mil e 
cem dólares norte-americanos) de principal, desti
nando-se os recursos ao financiamento parcial do 
Programa de Banco de Testes para DesenvoMmen
to de Propulsores de Satélites. 
-·- Art. 2" A operação de crédito externo a que se 
refere o artigo anterior tem as seguintes caracteristicas: 

a) devedor: República Federativa do Brasil; 
b) natureza jurídica do contratante: Pessoa ju

riJCa de dire~o público interno e externo; 
- c) credor: Banque Nationale de Paris - BNP; 

d) garantidor: Compagnie Française pour le 
COmmerce Extérieur- COFACE; 

e) natureza da operação: financiamento externo; 
f) finalidade: financiar parcialmente o Programa 

de Banco de Testes para Desenvolvimento de Pro
pulsores de Satélites e 100"/o (cem por cento) do 
prêmio de seguro de crédito à Compagnie Française 
pour le Commerce Extérjeur.- COFACE; 

g) valor: US$7,013,100.00 (sete milhões, treze 
mil e cem dólares norte-americanos), sendo 
US$6,560,000.00 (seis milhões, quinhentos e ses· 
senta mil dólares norte-americanos) corresponden· 
tes a 80% (o~enta por cento) dos bens e serviços e 
US$453,100.00 (quatrocentos e cinqüenta e três mil 
e cem dólares norte-americanos) correspondentes 
ao seguro de crédito; 

h) juros: período preliminar: 0,75% a.a (setenta 
e cinco centésimos por cento) ao ano acima da LI
BOA de 1 (um), 2 (dois), 3 (três) ou 6 (seis) meses, 
conforme...a..&aso, contada a partir de cada desem
bolso, até 3 de fevereiro de 1999; 

- período de pagamento: 7 ,44"/o a.a (sete intei
ros e quarenta e quatro centésimos por cento) ao 
ano sobre o saldo devedor no início de cada período 
de 6 (seis) meses; 

I) comissão de administração: até 0,5"/o (cinco 
décimos por cento) do valor financiado; 

J) comisão de compromisso: até 0,5% (cinco 
décimos por cento) ao ano sobre a parcela não utili· 
zada do contrato, contada a partir da data de sua as
sinatura e calculada com base no saldo não utilizado 
no início de cada período de 6 (seis) meses; 

I) despesas gerais: as razoáveis, limitadas a 
0,1% (um décimo por cento) do valor da operação; 

m) juros de mora: 1% a.a (um por cento) ao 
ano acima da taxa operacional; 

n) condições de pagamento: 
- do principal: em 1 O {dez) parcelas semes

trais, iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira 
em 3 de agosto de 1999; 

- dos juros: semestralmente vencidos em 3 de 
fevereiro e 3 de agosto de cada ano; 

- da comissão de administração: pagável 45 
(quarenta e cinco) dias após a aprovação da opera
ção no Registro de Operações Financeiras- ROF; 

- da comissão de compromisso: semestral
mente antecipada, até o 4° (quarto) mês do início de 
cada período; 

- das despesas gerais: após a aprovação da 
operação no Registro de Operações Financeiras -
ROF, mediante compovação, devendo ser pagas em 
reais, exceto aquelas incorridas no exterior que s6 
possam ser ~agas em moeda estrangeira • . . ---
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Art. 39 A contratação da operação de crédito 
. ext<l_mo a que se refere o art. 1• deverá efetivar-se 
· no prazo mâximo de 540 (quinhentos e quarenta) dias 

contados da data da publicação desta Resolução. 
Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na data 

de sua publicação. 
O SR- PRESIOEtrrE (Antonio Car1os Magalhães) 

-Item 7: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n• 30, de 1998 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Económicos 
como conclusão de seu Parecer n• 176, de 
1998, Relator: Esperidião Amin, com voto 
contrário do Senador Lauro Campos), que 
autoriza a República Federativa do Brasil a 
contratar operação de crédito externo no va
lor de cinqCenta e um milhões, trezentos e 
dezo~o mil e cinqüenta dólares norte-ameri
canos e oitenta e o~o centavos. 

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

discussão. 
Em votação. 
As Sras. e Srs. Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

DE RESOLUÇÃO N• 30, DE 1998 

Autoriza a República Federativa do 
Brasil a contratar operação de crédito ex
temo no valor de USS 51.318.050,88 (cin
quenta e um milhões, trezentos e dezoito 
mil, e cinquenta dólares norte-america
nos e oitenta e oito centavos). junto ao 
Peene Werft Gmbh. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É a República Federativa do Brasil auto

rizada a contratar operação de crédito externo, no 
valor de US$51.318.050,88 (cinquenta e um milhõ
el;~ trezentos e dezoito mil, e cinquenta dólares nor
te-americanos e oitenta e oito centavos). junto ao 
Peene Werft Gumbh. 

Parágrafo único. Os recursos advindes da ope
ração de crédito referida no caput deste artigo desti
nam-se ao financiamento para aquisição de bens e 
serviços de origem alemã. no âmb~o do Programa õe Reaparelhamento da Marinha (PRMnJPPOM). 

Art. 2• As condições· financ-eiras básicas da 
operação de crédito são as seguintes: 

a) Devedor: República Federativ.J do Brasil; 
b) Credor: Peene Werft GmbH (.Alemanha); 
c) Valx US$51.31&050.88 serm tJS:)41.t64.440,70 

financiadas e US$10.263.610,18. a título de sinal: 
d) JuroS: opção do devedor entre: 
1. até 1% a.a. acima da Ubor semestral para 

dólares norte-americanos. incidente sobre o saldo 
devedor do principal, a partir da data de cada de
sembolso: 

2. CIRR. para dólares norte-americanos. de 
prazo de 5 a 8,5 anos, a ser fixada na data de assi
natura do contrato, incidentes sobre o saldo devedor 
do principal, a partir de cada desembolso: 

e) Seguro de Creditcr. até 5.5% flat calculado com 
base nos valores totais de cada contrato comercial: 

f) Juros de Mora: até 1% a.a. acima da taxa 
operacional: 

g) Condições de Pagamentcr. 
Do Sinal - após a aprovação do registro da ope

ração no ROF (Registro de Operações Financeiras); 
Do Principal - em dez parcelas semestrais, 

iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira seis 
meses após o respectivo desembolso; 

Dos Juros - semestralmente vencidos, junta
mente com o principal; 

Do Seguro de Crédito - após a aprovação do 
registro da operação no ROF- diretamente ao credor 
mediante comprovação. 

Art. 3° A autorização concedida por esta Reso
lução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e 
quarenta dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 4• Esta Resolução entra e vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDEtrrE (Antonio Carlos Magalhães) 
-ltem8: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n• 252, de 1998, do Senador Eduardo 
Suplicy, solic~ando, nos tennos regimentais, 
que. sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 
91, de 1996 (n• 4.652194, na Casa de ori
gem). que dispõe sobre a legalização da 
prática de jogos de ·azar e dá outras provi
dências, além das Comissões constantes do 
despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Assuntos Sociais. · 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 
Primeiro Secretário em exercício, Senador Car1os Patro
cínio. 

É lido o seguinte: 
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REQUERIMENTO N• 316, DE 1998 

, Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 255, inciso 11, alínea c, nem 

12 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro 
a Vossa Excelência que seja examinado pela Comis· 
são de Assuntos Sociais o Projeto de lei da Câmara 
n• 91, de 1996, que dispõe sobre a legalização da prá· 
tica dos jogos de azar e dá outras providências. 

Justificação 

O projeto de lei que inicialmente tratou da ma
téria _embora de maneira restrita, pois, referia-se úni
ca e exclusivamente à legalização do "jogo do bicho" 
foi apresentado na Câmara dos Deputados pelo Dep~ 
lado José Fortunati (PTIRS). No Senado o projeto foi 
distribuído à Comissão de Construição e Justiça e à 
Comissão de Assuntos Económicos. Na CCJ sucede
ram-se várias reuniões, inclusive uma audiência públi· 
ca, em 18-11-97, com a presença dos senhores Minis
tro da Justiça; Ministro da Indústria, Comércio e Turis
mo; Ministro do Trabalho e Ciro Batelli _representante 
do setor de cassinos nos Estados Unidos. 

No extenso processo _ longo, porém, de fomna 
alguma exaurindo o assunto _ de discussão da ma
téria, é inegável que tomou-se claro o embasamento 
de ambas as teses no que diz respefto aos aspectos 
jurídicos e económicos: a favorável e a contrária à 
legalização dos jogos de azar. Entretanto, vimos sur
gir uma terceira vertente, a qual entende a amplitude 
e a complexidade do assunto e, por isso, não com
partilha da convicção de que é necessária sua ime
diata apreciação, considerando precipftado e açoda
do o exame da proposição, neste momento 

A ausência de adequado aparato legal, bem 
como o estado de ineficiência do aparelho fiscaliza
dor que garantam o imprescindível acompanhamen
to e controle dessas atividades, no País, aliada às 
inegáveis implicações morais, éticas e sociais deri
vadas da exploração legal de jogos de azar, impõe 
um exame minucioso da matéria. 

Em recente reunião, a Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil _ CNBB, manifestou sua ine
quívoca e legitima preocupação com os possíveis 
aspectos negativos da instituição e liberação dos jo
gos no País. Argui-se, com propriedade, que o im
pacto do comportamento lúdico pode ser desastroso 
para a famma e a sociedade brasileira, funcinando 
como elemento degrador e desagregador de nossos 
fundamentais valores. 

Justamente, com o intuito de discutir, esclare
cer e dirimir todos os pontos, perniciosos ou benéfiCOS, 
sob o caráter social que tal norma pretende instituir, é 

que proponho que a Comissão de Assuntos Sociais 
exatl'ine a proposição à luz de suas competências, 
de fomna que pairem dúvidas ou obscuridades sobre 
a instruição ou não deste disposnivo legal. 

Sala das Sessões, 12 de maio de 1998. _ Se
nador Pedro Simon. 

O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votação, em globo, os Requerimentos n•s 252 
e 316, de 1998, por tratarem do mesmo assunto. 

As Sras. e Srs. Senadores que os aprovam 
queiram pemnanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovados. 
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA) - Foi rejeita

do, Sr. Presidente. Os Uderes votaram contrariamente. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT-SP) -

V. Ex' já proclamou o resultado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

Eu pediria às Uderanças que fizessem posterior
mente, talvez amanhã, novo requerimento, porque a 
matéria já foi aprovada. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Sociais. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) -

Está esgotada a matéria oonstante da Ordem do Dia 
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 

1• Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 317, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos do art. 336, b, do Re

gimento Interno urgência para o Projeto de Resolu
ção n• 48, de 1998, que autoriza o Estado de Ala
goas a transferir saldo não utilizado de operação de 
crédito celebrada com a Caixa Econõmica Federal, 
relativa ao Programa de Desligamento Voluntário _ 
PDV, para o pagamento de salários atrasados de 
servidores públicos estaduais. 

Sala das Sessões, 12 de maio de 1998 
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O SR. PRESIDEmE (Antonio Carlos Magalhães) • 
Ell\. votação o requerimento. 

As Sras. e Srs. Senadores que o aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria figurará na Ordem do Dia da sessão 

deliberativa ordinária de quinta-feira próxima. 
O SR.. PRESIDENTE (ArtoOO Carbs Magaltães) -

Sobre a rresa. roquerimen!o que será ido pelo Sr. Prime~ 
ro Secrelário em exercício, Senador Carlos Patrocínio. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 318, DE 1998 

Com fundamento no disposto no art. 336, ali· 
nea b, do Regimento Interno do Senado Federal, re
queiro a Vossa Excelência urgência para o Projeto 
de Resolução n• 44, de 1996, que autoriza o Estado 
do Rio Grande do Sul, emnir, através de ofertas pú· 
bticas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do 
Rio Grande do Sul - LFTRS, destinando-se os re· 
cursos ao giro de sua dívida mobiliária com venci· 
menta no 1° semestre de 1996. 

~M~ ... 
~u.~I,\Xu. ?.~L. 

4,.J~~"'( 
iL Q"Pa;. • 

O SR. PRESIDEmE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votação o requerimento. 

As Sras. e Srs. Senadores que o aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria figurará na Ordem do Dia da sessão 

deliberaliva ordinária de quinta-leira próxima. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Votta-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao Senador Leomar Ouinlanilha. 
O SR. LEOMAR OUINTANILHA (PPB·TO. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora· 
.dor.) - Sr. Presidente, S,.s. e Srs. Senadores, em 
julho do ano passado, ocupei a tribuna desta Casa 
para abordar, pela primeira vez, um terna que consi· 
derava da maior Importância, já que envolvia a ma· 
nutenção da normalidade no cotidiano da sociedade 
braSileira. Alertei, naquela oportunidade, para a gra· 
ve ameaça que o bug do mll&nlo representava. 
.- Hoje, decorridos nove meses daquele primeiro 

pronunciamento, votto a tratar do assunto, que asau· 

me especial relevo sobretudo pelo lato de estarmos 
na iminência da ·chegada do ano 2000. 

. Muitos talvez se perguntem: Mas, afinal, em 
que consiste o bug do mllênlo? Quais são suas 
Implicações e como poderão ser solucionadas? 

1. A origem 
Para economizar memória, muno cara na déca· 

da de 70, os programadores estabeleceram o campo 
de data com dois dignos para o dia, dois dígitos para 
o mês e dois dignos para o ano. Assim, a data de 
hoje é lida pelo computador como 12/05196. 

2. O problema 
Na mudança do último dia de 1999 para o primei

ro dia do ano 2000, urna grande parte dos computado
res do mundo não vai saber que 00 se refere ao ano 
2000 e pode retroceder 100 anos em lodos os cálculos 
com datas, assimilando 00 como ano 1900. 

3. As ImplicaÇões 
Todos os arquivos, programas e sistemas ope

racionais dos computadores mais antigos precisam 
ser ajustados para trabalhar com quatro dignos e enten
der a virada para o ano 2000. Cada Unha do cada arqui
vo, programa ou sistema terá de ser reescrita. A maioria 
desses arquivos e programas foi esaita em finguagens 
de computador antigas, como Cobol, não hallefldo dis· 
ponibilidade de técnicos no mercado. Em alguns casos, 
processadores ·e corrçutadores terão de ser substitui· 
dos. Relógios . de microcomputadores, videocassetes, 
fomos microondas e outros equipamentos domésticos 
poderão ter problemas na virada do milénio. 

4. As Complicações 
Se não for ccnigido a tempo o bug pode p10110C8r 

problemas tais Como: blecautes, desastres aéreos, inter· 
rupção de negócios, mudanças de idade, cobranças in
devidas de contas, panes em caixas e cofres eletrónicos, 
difiCUldades noS sistemas de comunicação e previden
ciário, enos em cálculos de prêmios e carências, etc. 

5. Custos 
O custo para solucionar o problema do bug do 

mllênio é elevado, tendo em vista que as aHerações 
têm de ser procedidas manualmente, num trabalho 
entediante e laborioso. Estima-se em R$1,00 (um 
real) o preço a ser desembolsado por linha de pro
grama. No mundo Inteiro, a expectativa é de que se 
gaste algo em tomo de US$600 bilhões. No Brasil, 
as estimativas apontam para R$14 bilhões, dos quais 
a metade deverá ser arcada pelo setor público. 

. Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, o tema 
é preocupante, especialmente no setor público, que 
.saoidamente possui um sistema operacional com· 
plexo, burocrático, dependente de dotações orça· 
mentárias e submetido a legislações rígidas como a 
Lei de Ucnações. Informações nos dão conta de 
que, na esfera federal, o Ministério da Administração 
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Federal e Reforma do Estado tem recomendado a 
cad.ii órgão rearranjar seu orçamento e priorizar o 
ajuste. Até porque não há outro jeito, de vez que o 
Orçamento da União de 1998 não contemplou recur
sos para a correção do bug do milênio. Para o Or
çamento de 1999 o Mare está procurando sensibili· 
zar a Fazenda e o Planejamento para a necessidade 
de se destinar recursos que garantam a solução do 
problema. O Serpro talvez seja uma das poucas or
ganizações governamentais a conferir a atenção 
merecida à questão do bug. Realocando recursos e 
pessoal, pretende encerrar a conversão das suas 40 
milhões de linhas de programa até junho deste ano. 
Mas e o que dizer das outras instituições da admi
nistração federal? E os governos estaduais e munici
pais? Que providências adotaram até agora pa'ra 
proceder aos ajustes necessários em seus progra
mas? 

O tempo é escasso. Pouco mais de um ano e 
meio. A oferta de mão-de-obra toma-se cada vez 
menor. Profissionais brasileiros estão sendo recruta· 
dos por empresas estrangeiras para trabalhar no 
ajuste de programas. Nos Estados Unidos, por 
exemplo, já não se consegue contratar um progra
mador veterano por menos de US$10 mil mensais. É 
imperioso, portanto, que o Governo Federal, através 
dos seus órgãos de informática, tome providências 
urgentes para garantir à população brasileira a não 
interrupção no fornecimento de bens e na prestação 
de serviços. A imprensa já alardeia o risco de o Go
verno perder a corrida contra o bug. Segundo espe
cialistas do setor, o Brasil está atrasado nos prepa
rativos para enfrentar o terceiro milénio, e isso pode 
afetar seriamente a competitividade da indústria na
cional, tanto na disputa pelo mercado interno, quan
to nas exportações. 

As nações mais desenvolvidas do mundo en
contram-se em estágio bem mais avançado no en
caminhamento de soluções para o problema da vira· 
da do milênio. Na Inglaterra, o Primeiro-Ministro 
Tony Blair lançou recentemente um pacote de medi
das para preparar as redes de computadores do 
país para a virada do milénio. Blair anunciou que o 
governo treinará uma equipe de 20 mil técnicos para 
ad'aptar as redes de informática públicas e privadas. 
Também serão aplicados 119 milhões de dólares em 
ajuda para pequenas e médias empresas desenvol· 
verem sistemas de defesa. Ao todo, o governo cal· 
cula gastar 5,1 bilhões de dólares para a adaptação 
Clãs redes públicas. O premiê britânico quer liderar 
um movimento mundial para adaptar os sistemas de 
iriiormática de todos os países. Nos Estados Unidos, 

país que já há algum tempo vem adotando medidas 
para corrigir os seus programas de computador, esti· 
ma·se uma queda de 0,3% na taxa de crescimento 
econômico, ou 119 bilhões de dólares em produção 
perdida até o ano 2001, em virtude do custo a ser 
despendido com os ajustes. Estudo do Banco Cen· 
trai americano, divulgado na semana passada, 
aponta para um gasto de 50 bilhões de dólares com 
a correção do bug. Na Austrália, a Bolsa de Valores 
está exigindo que as companhias revelem seus pia· 
nos relacionados ao bug até o dia 30 de junho, sob 
pena de terem as suas ações suspensas dos pregõ· 
es. No Brasil, a CVM quer impor exigêru:ia idêntica, 
com o objetivo de preservar o investidor. O assunto 
será abordado em instrução e deliberação específi· 
cas. 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, vislum
brando um quadro de verdadeiro caos em menos de 
600 dias, desejo utilizar-me da condição de Parla· 
mentar para, uma vez mais, conclamar a atenção de 
todos para a necessidade de nos unirmos na solu
ção do bug do milênio. Às autoridades govemamen· 
tais brasileiras, nas três esferas de Governo, dirijo 
um apelo para que se conscientizem da gravidade 
do problema, que está a exigir solução célere. Deve
se garantir, nos orçamentos públicos, os recursos in· 
dispensáveis a serem aplicados nos ajustes dos 
computadores. 

A informática, ciência tão bem aplicada no nos
so dia·a-dia, facilitadora de nossas vidas, não pode 
agora se const~uir numa bomba relógio que tem dia 
e hora marcada para explodir. Precisamos urgente· 
mente desarmá-la, garantindo ao povo brasileiro 
tranqüilidade e segurança. 

Esse registro, Sr"s. e Srs. Senadores, já se faz 
repetir aqui nesta Casa. Esta preocupação que Ira· 
zemos para o Congresso Nacional, particularmente 
para o Senado da República, tem tomado conta de 
autoridades de diversos países. A Imprensa está a 
alardear e a noticiar.isso amiúde. 

A nossa preocupação é justamente com o se
ter público, já que o setor privado, sempre ágil, en
contrará a solução - ou já a está buscando - para 
ev~ar que esse problema lhe cause transtornos. Até 
que ponto nós, do setor publico, estamos preparados 
para a ocorrência da necessidade de transformação 
dos nossos programas e de adaptação dos nossos 
computadores para a entrada do novo milénio? 

É o alerta que faço às autoridades, aos gover
nantes, aos dirigentes da equipe econõmica do Go
verno Federal, aos Governadores dos Estados, aos 
Prefeitos Municipais para que recomendem às suas 
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respectivas equipes técnicas avaliarem as repercus· 
soo..;: que a adaptação dos programas utilizados em 
seu Gt.. -.·no poderão trazer para as sua~ respect; 
vas áreas de a._;3o. 

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

Durante o discurso do Sr. Leomar 
Ouintanilha, o Sr. Antonio Carlos Maga/hã· 
es, Presidente, deixa a cadeira d:; presidên· 
cia, que é ocup;orfa nela Sr. Carlos Patroci· 
nio, 2• Secrer.' 7;,. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -
Concedo a palavra ao eminente Senador Ney Suas· 
suna, por cessão do Senador Carlos Patrocínio. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB·PB. Pronun· 
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, ocupo a tri· 
buna para registrar mais urna vez a aflição que o 
Nordeste está sofrendo. 

Foi determinada a entrega de cestas básicas à 
população, mas elas não chegaram- e sei que isso 
é realmente difícil - a todos os lugares ao mesmo 
tempo. Parece um problema simples, mas não é. 
Quando perguntamos por que está havendo essa 
demora, recebemos a seguinte resposta: 'estão-se 
organizando', Mas a fome daqueles que não as es· 
tão recebendo não consegue esperar e, por isso, 
continuam os saques. 

O Ministério da Justiça entrou em contato com 
o Secretário de Segurança pedindo que a ordem 
seja mantida. É difícil manter a ordem quando o es· 
tõmago grita alto. 

Estamos com dificuldades, Sr. Presidente, 
Sr's. e Srs. Senadores. O meu Estado foi o único 
que iniciou programas de emergência utilizando re· 
cursos estatais. O Governador José Maranhão ins· 
creveu cerca de cem mil pessoas. Nenhum outro Es· 
tado do Nordeste fez isso. 

O Governo Federal agora começou o alista· 
mento para o fornecimento de R$50,00 por mês a 
cada pessoa inscrita. Mas as frentes ainda não lo· 
ram organizadas e, apenas na Para1ba, mais de tre· 
zentas mil pessoas buscam o alistamento. 

Sr. Presidente, neste momento, estou pedindo 
'ilrgência nas ações de combate aos problemas da 
seca. Sei que o Presidente da República já determi· 
nou que providências fossem tornadas há 80 dias, 
quando o Governador José Maranhão e eu fomos 
falar com Sua Excelência; sei, também, que a lenti· 
dão da máquina é grande demais. 
.. O Sr. levy Dias (PPB·MS)- V. Ex' me permi· 

fe um aparte? 

O SR. NEY S~1ASSUNA (PMDB·PB)- Ouço 
J. Ex• com prazer. · • 

O Sr. Levy Dias (PPB·MS) - Senador Ney 
Suassuna, a seca no Nordeste assusta os brasilei· 
ros que examinam a questão com bom :enso e tran· 
qüilidade e sabem que se trata de um problema para 
o qual há solução. Por que não se resolve o proble· 
ma da seca no Nordeste? Li uma matéria - salvo 
engano na Folha de S. Paulo - do Governador 
Tasso Jereissati, na qual S. Ex' diz que, com ape· 
nas US$380 milhões, ele resolve a questão da seca 
no Ceará. O Globo Rural de domingo mostrou, em 
uma reportagem, o Nordeste rico - ou seja, o Nor· 
deste irrigado - e o Nordeste pobre. Na filmagem, 
feita do alto, por um avião, via·se aquela faixa verde, 
de um lado, e, do outro lado, a seca, o sofrimento, a 
crueldade impingida às pessoas que têm de comer 
cacto. Ora, eu assisti a uma cena de crianças ccr 
mendo palma..;. palma é pura fibra. V. Ex', Sr. Presi· 
dente, que é médico, sabe melhor do que eu, que 
aquilo é pura fibra. Cozinham aquela palma com 
água para colocar alguma coisa dentro do estômago 
- essa é a verdade. E nós sabemos que, com ape· 
nas 380 milhões de dólares - um valor insignifican· 
te, se comparado aos valores que aprovamos para 
outras finalidades - resolver·se-ia o problema do 
Ceará. FICo a me perguntar, Senador Ney Suassu· 
na. por que não se resolve isso. Estamos entrando 
no século XXI e ainda se fala: "tem gente passando 
sede'. Pergunto:, se não temos competência para 
dar água potável às pessoas, o que vamos fazer? O 
que o País vai fazer se não temos condições de dar 
água para essas pessoas beberem? E eu assisti à 
entrevista com o cidadão da terra irrigada e à entre· 
vista com o cidadão da terra seca. O cidadão da ter· 
ra seca, um homem castigado pelo sol, pela falta de 
água, dizia assim: 'É ... a hora que Deus quiser, vai 
chover'. Meu Deus do Céu, temos competência, te· 
mos tecnologia, temos técnicos. temos dinheiro. Se 
não tivéssemos ·dinheiro de sobra, não teríamos 
dado 21 bilhões ao Banespa e ao Bane~. À medida 
em que o Governo Federal emite títulos, faz dinhei· 
ro. Por que a seca do Nordeste a que todos assisti· 
mos, que ouvimos, que acompanhamos e sobre a 
qual lemos desde nossa primeira infância não se re· 
solve? Fico triste' quando vejo que esses problemas 
vão se repetindo' e não são resolvidos. Estou lazen· 
do um aparte a V. Ex", pois já ouvi vários discursos 
sobre a seca e não tive oportunidade de me pronun· 
ciar como agora: Entendo que V. Ex" e o Governo 
do seu Estado e os dos demais Estados atingidos 
deveriam lazer um movimento para resolver esse 
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problema. O cidadão que a televisão mostrava na 
se~ estava há dois quilómetros da irrigação, ou 
seja, um cano de água de dois quilómetros resolve
ria o problema dele. Naturalmente, não é somente 
ele; há mais pessoas, mas, enfim, venho tocando no 
assunto da agricuttura, que é nosso caminho para 
resolver o problema do desemprego, e também que
ro dizer que o mundo inteiro irriga: o Chile, a China, 
os Estados Unidos. Este o faz através do deserto da 
Califórnia, traz águas das geleiras, controla o degelo 
no Norte, no Alasca, para fazer irrigação em toda a 
região seca, desértica do grande São Francisco. que 
é chamado o Golden State, ou seja, o estado de 
ouro dos Estados Unidos, irrigado em milhares de 
quilómetros com canais de concreto para diminuir a 
perda da água e tem uma produção que dá inveja ao 
mundo. Nós, Senador Ney Suassuna, temos compe
tência e dinheiro para resolver o problema. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMOB-PB.) - Agra
deço, nobre Senador Levy Dias, e vejo com tristeza 
que V. Ext tem razão porque temos todas as condi
ções. Só nos fatta uma: vontade política. Essa trans
posição - observe que 60% da água do Nordeste 
está no rio São Francisco- seria lena com um cen
tésimo da água daquele rio para os Estados da Pa
raíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Ceará e 
resolveríamos metade dos que hoje estão flagela
dos, ou seja, seis milhões de pessoas. Resolvería
mos o problema de seis milhões de pessoas. Teria
mos uma área irrigada produzindo superior a do Chile. 
E, no entanto, não fazemos a transposição das águas 
do São Francisco que custa 2 bilhões, mas fazemos a 
transposição do dinheiro para os bancos que custaram 
mais de 27 bilhões, quando tivemos o Proer. 

O Sr. Levy Dias (PPB-MS)- Logo, temos di
nheiro. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB)- Dinhei
ro, se quisermos, nós temos, até porque vamos ter 
agora novamente para dar cestas básicas, carros
pipa e frente de trabalho. Vamos ter que gastar pro
vavelmente o que foi gasto em 93, quando gastamos 
no Governo Itamar 800 milhões. Por que não resol
ver de uma vez? Por que ficar gastando 800 milhões 
de cada vez para resolver um problema na hora da 
·Cnse e que não é estruturante? Temos que buscar, 
sim, soluções estruturantes, barragens, aquedutos, 
transposição da água; enfim, temos que arrumar so
luções que sejam definitivas e, lamentavelmente, 
mal acaba a seca, todos nós esquecemos. Vem a 
chuva. todo mundo esquece que existe o problema 
que voltará ciclicamente alguns anos depois. É ver
gonhoso ter que dizer que falta vontade política. 

Eu queria, Sr. Presidente, trazer à baila essa 
consideração e dizer que o governo do meu Estado, 
com o Governador José Maranhão, hoje indicado 
como o segundo mais popular do Pars, apesar da 
seca, com o Estado todo sobre seca, portanto com 
dificuldades financeiras, é um homem que enfrentou 
sozinho, até o momento, todo esse cataclismo, mas 
é preciso que o Governo Federal chegue e ajude a 
levar essa carga que é pesada demais. O meu Esta
do arrecada cerca de 85 milhões/mês. Nós, só no 
fundão da educação, perdemos 80 milhões/mês. Es
tamos pagando cerca de quatro meses por ano da 
dívida passada. É uma snuação difícil, mesmo assim 
esse homem tem conseguido fazer uma administra
ção que o Inclui em segundo no País em popularida
de, quatro pontos apenas abaixo do Maguita, que, 
em Goiás, é o primeiro colocado. 

Precisamos de ajuda. Não dá para continuar 
assim. Se continuar dessa forma, os saques irão se 
repetir com maior intensidade, e a desorganização 
social, com toda certeza, vai desorganizar todo o 
Nordeste e, conseqüentemente, o Brasil. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Con
cedo a palavra ao Senador Arlindo Porto. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao eminente Senador José 
Eduardo Outra, por permuta com a Senadora Bane
dita da Silva. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT
SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, 
pretendo tratar do mesmo assunto que foi exposto 
pelo orador que me antecedeu, Senador Ney Suas
suna: a seca do Nordeste. 

Quero registrar que ontem eu, o Senador Antô
nio Carlos Valadares, o Deputado Federal Pedrinho 
Valadares, do PSB, e o Deputado Estadual Erivaldo 
Chagas, também do PSB de Sergipe, fizemos uma 
visita ao Município de Poço Redondo, no sertão ser
gipano. Entre os 45 municípios de Sergipe que estão 
sendo afetados pela seca, este é, sem dúvida, o que 
está sofrendo mais. 

Antigamente era impossível prever a seca, mas 
essa não é mais a realidade que vivemos. A tecnolo
gia possibilita, com meses de antecedência, prever 
fenômenos climáticos que levam à seca, a enchen
tes etc .. Esta Casa, inclusive, formou uma comissão 
para apresentar sugestões práticas ao Governo Fe
deral no' sentido de se minorarem os efe~os do fenô
meno El Nirio, que iria causar enchentes no sul do 
Pa'« e seca no Nordeste. Relatórios do Instituto Na-

\ ..... 
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cional de Pesquisas Espaciais alertavam o Governo 
par<lJ! situação a que chegaria o Nordeste brasileiro. 

O fato, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que o 
principal problema do Nordeste não é a seca: é a 
cerca. É a cerca do latifúndio; é a cerca em tomo de 
propriedades aquinhoadas com verbas federais para 
perfurar poços artesianos e resolver o problema da 
seca nessas propriedades; é a cerca que impede a 
cidadania de milhões de brasileiros em função da 
falta de vontade política do Governo Federal em 
apresentar propostas e projetas que venham a resol
ver esse problema tão grave que assola os nordesti· 
nos. Já é cansativo c~ar exemplos de outros países, 
como Israel, que resolveu de forma permanente a si
tuação. 

Gostaria de registrar que o Município de Poço 
Redondo, que visitamos, fica a 16km do rio São 
Francisco e, no entanto, a situação de seus morado
res é a mais calamitosa possível. É um Município -
quem conhece o Nordeste e suas feiras sabe que, 
em tempos de chuva, estas são grandes, com pes
soas comprando - que possui tradicionalmente a 
feira mais movimentada. E o que vimos - eu, o Se
nador Antonio Carias Valadares e'os Deputados Pe
dro Valadares e Benivaldo Chagas·- é uma situação 
de calamidade pública. A feira estava montada. os 
feirantes com alguma mercadoria para vender -
charque, frango - , mas ninguém compra nada por
que não há dmheiro. É a s~uação de calamidade de 
quem não pode comprar e dos que conseguem levar 
algo para vender na feira e não vendem porque não 
há quem compre. 

No entanto, o Governo prefere desviar a aten
ção, pretere criminalizar pessoas, sob a alegação de 
que estão incitando os saques. Na revista Veja ou 
lstoÉ desta semana, se não me engano, há uma fra
se emblemática, de alguém que participou de um sa
que: ·o cabeça do saque é a barriga vazia". 

Não adianta querer criminalizar pessoas, até 
porque, por mais competente que seja, a pessoa ou 
liderança que laz o proselitismo politico não iria con
vencer ninguém a saquear um supermercado para 
pegar comida se não houvesse um motivo forte, que 
é exatamente a fome. 
· - Nesse Municipio de Poço Redondo, ouvi duas 
entrevistas concedidas à Rád10 liberdade, de Sergi
pe: uma, do Governador Albano Franco, que visitou 
Poço Redondo há uns 20 dias, dizendo que lá che
gariam as cestas básicas, que ele arrumaria frentes 
áe trabalho e que tomaria providências para minorar 
a situação dos moradores daquele Municipio; outra, 
d'Õ Prefe~o de Poço Redondo, que não é do PT, não 

é da Oposição, mas, sim, aliado do Governador, 
membro do Partido da esposa do Governador. Esse 
Prefeito deu sua entrevista dez dias dêpois, dizendo 
que a ida do Govenador Albano Franco a Poço Re
dondo só fez piorar as coisas, porque ele chegou lá 
e prometeu cestas básicas, prometeu recursos, pro
meteu verbas, prometeu frentes de trabalho, o povo 
acreditou e loi atrás do Prefeito. Só que o Governa
dor não cumpriu essa promessa, e o povo começou 
a achar que o Prefeito está escondendo os recursos, 
está desviando as cestas básicas, está enrolando o 
povo. Dessa forma, o Prefeito é que acaba ficando 
mal perante a população. 

Penso que neste momento são necessários to
dos os esforços para se tomarem medidas emergen
ciais, além de medidas a médio e longo prazo e de 
projetes que venham a resolver, de forma definftiva, 
o problema da seca. Projetas há; recursos há. Vimos 
aqui dois Senadores da Base Governista dizerem 
exatamente isso, c~ando o caso dos bancos. Então, 
não se pode afirmar que só a Oposição está dizendo 
que o dinheiro está sendo mal utilizado para salvar 
bancos. É necessário, neste momento, que haja 
uma vontade politica para resolver o problema emer
gencial da população, independentemente da dis
cussão de projetes. 

A CUT - Central Única dos Trabalhadores -
está encaminhando oficialmente uma proposta ao 
Codefat - Conselho Deliberativo do FAT- , para 
que se aprove uma verba especial e emergencial 
que diminua o sofrimento da população nordestina 
assolada pela seca. 

Ainda com relação à seca, recebi correspon
dência de dois Vereadores - um do PT e outro do 
PFL- do Município de Carira. Sergipe, que também 
está sendo atingido pela seca. Os vereadores falam 
sobre os financiamentos do Banco do Nordeste do 
Brasil no Programa de Geração de Empregos e 
Renda, com recursos do FNE e do FAT. 

No ano passado, tive oportunidade de interme
diar uma reunião da Associação de Moradores de 
Porto da Folha, em Sergipe, que haviam contraído 
empréstimos junto ao BNB, por ironia do destino, em 
função de uma enchente ocorrida naquele Município 
no ano passado. Essas pessoas perderam grande 
parte de seus negócios, na área de produção de lati
cínios ou de tijolos, e estavam com dificuldades de 
honrar seus compromissos. Registro que, de um 
modo geral, os pequenos tomadores de empréstimo 
junto aos bancos oficiais, o pobre em geral tem ver
gonha de ficar devendo. Não há inadimpléncia por 
parte de pequenos proprietários, de pequenos pro-
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dutores junto ao Banco do Brasil ou junto ao Banco 
do Nordeste. Se há, é muito pequena. A inadimplên
cia fica a cargo dos grandes. Parece-me que, no 
Brasil, os mais ricos é que gostam de dever às insti
tuições oficiais. Os pequenos proprietários de Porto 
da Folha conseguiram, no passado, negociar junto 
ao Banco do Nordeste a renegociação de suas divi
das. Estamos recebendo, agora, uma reivindicação 
de pequenos produtores do Município de Carira, re
lativa a empréstimos junto ao Banco do Nordeste. O 
vereador Geofrãncio de Jesus Reis, do PFL. apro
vou na Câmara dos Vereadores uma indicação para 
que fossem requeridas, junto ao Presidente da Câ
mara dos Deputados, providências para que haja 
uma prorrogação do prazo de pagamento da divida 
desses pequenos produtores. 

Na justificação, o Vereador diz o seguinte: 

À época dos empréstimos, o litro de 
leite financiado foi ao preço médio de 
R$0.30 (trinta centavos), enquanto que uma 
vaca estava no patamar de R$600,00 (oito
centos reais); hoje, o leite não passa de 
R$0,16 (dezo~o centavos) para o produtor, e 
uma vaca não se vende por mais de R$400 
(quatrocentos reais). Isso signilica dizer que 
esses produtores estão impossibilitados de 
efetuar os devidos pagamentos. tendo em 
vista que o seu património, diante do expos
to, no mínimo. foi reduzido pela metade. 

Outra correspondência que recebi foi a do Ve
reador José Monteiro Neto, do PT também de Cari
ra, solicitando a intermediação nossa para alertar a 
direção do Banco do Nordeste com o intuito de que 
estabeleça esse processo de negociação da divida 
dos pequenos produtores, porque eles querem pa
gar. Eles não são como os grandes proprietários que 
gostam de dar calote no Banco do Brasil e no Banco 
do Nordeste. Eles querem pagar os empréstimos 
contraídos. mas, pelo menos. solic~am um processo 
de renegociação, porque, em função da seca e da 
queda brutal na sua capacidade de produção, efeti· 
vamente não têm condições de pagar essas dividas. 

Portanto, Sr. Presidente. Sr's. e Srs. Senado
res, eu gostaria de registrar mais uma vez a nossa 
Põ'sição em relação a esse problema, que hoie está 
colocando milhões de nordestinos em situação muito 
difícil. Façamos as ações emergenciais, encontre
mos recursos para gerar as frentes de trabalho e 
P.,arà as cestas básicas, mas tenhamos também von
tade politica por parte da classe dominante brasileira 
e de suas elites politicas, para que se evite transfor
mar a miséria do povo brasileiro, particularmente do 

povo nordestino, em uma reserva de mercado eleito
ral. O fato é que essa situação de penúria a que é 
submetido o povo nordestino é utilizada rjncipal
mente nesse período de eleições. É lógi~que um 
cidadão que está sem comer, que não tem' emprego, 
que não tem como alimentar seus filhos é muito 
mais suscetível de vender seu voto, de colocar sua 
cidadania - que seria o exercfcio do voto- a servi· 
ço de quem lhe trouxer a esmola mais rápida ou 
maior. 

Sr. Presidente, por mais que se faça o discurso 
de modernidade, por mais que se diga que o Brasil 
está no primeiro mundo, por mais que se mostre de 
forma propagandística os nossos avanços nas tele
comunicações, a quantidade de telefones celulares 
que temos no Brasil, a quantidade de declarações 
de imposto de renda enviadas pela Internet. por 
mais que se mostrem nossos exemplos de "primeiro· 
mundismo", enquanto continuar convivendo com si· 
tuações como essa, o Brasil poderá, até para efe~o 
propagandístico, dizer que está no primeiro mundo, 
mas vamos continuar tendo a grande maioria da po
pulação fora da faixa que separa a barbárie da cida
dania. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -

Concedo a palavra à eminente Senadora Júnia Marise. 
A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/POT·MG. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado· 
ra.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, o tema 
da seca tem sido de extrema relevância e preocupa
ção nesta Casa, que tem presenciado os pronuncia
mentos dos Senadores, principalmente daqueles 
que representam as regiões assoladas peta seca no 
nosso Pais. 

Há quase um mês, da tribuna desta Casa. fiz 
um alerta ao Governo e anunciei com pesar o pro
cesso que atingiu de forma avassaladora as popula
ções do Vale do Jequitinhonha, do norte de Minas, 
do Vale do Mucuri e, agora, do Vale do Rio Doce. 

Certamente, não vamos esmiuçar os dados re
lativos à seca que atinge essas áreas no nosso Es
tado. Todavia, enfocarernos um importante dado que 
demonstra exatamente a omissão e a fa~a de sensi
bilidade dos nossos Governantes. 

Diariamente, a imprensa mineira tem-se ocupa
do do assunto e mostrado que, lamentavelmente, 
existem mu~os projetos de irrigação, como os que 
estão hoje na Codevasf e na representação do norte 
de Minas Gerais, encaminhados à Sudene todos os 
anos, para que sejam autorizados e liberados os re
cursos por intermédio do programa Proit. 
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Infelizmente, Sr. Presidente, esses recursos 
até -hoje não foram liberados. Na verdade, o Gover
no tem sido cobrado insistentemente pelos nossos 
municípios para que as obras, principalmente de 
construção de barragens, açudes e poços artesia
nos, sejam implementadas, a fim de que eles pos
sam proteger-se da seca que ocorre nas nossas re
giões todos os anos. 

Uma matéria de ontem de um jornal de Minas -
• A seca cria fila do pipa em Rubim", uma das nossas 
cidades do Norte de Minas - diz: "com os rios mor
tos, a população é abastecida por caminhões-tanque 
e vendedores de água·. Outra matéria - "Próspero 
comércio do flagelo" - mostra exatamente a situa
ção da disputa por um balde de água e o comércio 
que já se implantou para a venda de um balde de 
água naquela região. Há uma fotografia que traz o tí
tulo "Menino recolhe a última reserva de água em 
cailca d'água doméstica", cuja matéria diz: ·o rio Ru
bim, 'que sempre abasteceu a cidade, está morto, 
está seco, e as filas se amontoam naquela região, 
naquele município, com as pessoas carregando bal
des e outros utensmos para tentar conseguir um 
pouco de água para beber". O artigo "Governo só ir
nga 20% do prometido" mostra uma criança carre
gando nos ombros duas latas d'água. 

Ora, Sr. Presidente, essa situação tem-se 
agravado nos últimos dias de tal forma que volto a 
esta tribuna para trazer a minha palavra de solidarie
dade e de apoio a quase dois milhões de pessoas 
do Norte' de Minas, do Vale do Jequitinhonha, do 
Vale· do Mucuri e do Vale do Rio Doce que estão 
hoje 'na mais completa e absoluta miséria. 

Apesar de os projetes estarem sendo encami
nhados ao Governo para liberação de recursos pelo 
Proit, tivemos a notícia de uma denúncia grave e de 
grande responsabilidade, feita pelo Deputado Fede
ral Sérgio Miranda, de Minas Gerais. Esse Parla
mentar demonstrou que R$44 milhões da Sudene 
foram desviados para pagamento da dívida pública 
do nosso País. Causa-nos perplexidade demonstrar
mos. por meio da documentação ret~rada do Siafi, o 
desvio de R$44milhões, quando esse dinheiro já po
deria ter sido empregado na construção de mini·bar
·rãgens e de poços artesianos e no programa de in
fra-estrutura para atender as populações, principal
mente aquelas que moram no semi-árido do nosso 
País, tanto do Nordeste brasileiro quanto da região 
do Vale do Jequitinhonha, do norte de Minas e do 
norte do Vale do Mucuri. 
• Por isso, não temos como entender as priorida
des deste Governo. Como pode a população que 

passa fome, que fica horas na fila com um pequeno 
balde e lata nas mãos para receber migalhas de 
água para matar a sua sede, entender que os recur
sos destinados à Sudene para aplicação em progra
mas nas regiões secas de nosso País tenham sido 
desviados para pagamento da divida pública? Certa
mente, o homem simples dessas regiões e as mu
lheres que andam horas com a lata d'água na cabe
ça não entendem a decisão do Presidente. 

Sr. Presidente, Minas sempre foi solidária com 
o Nordeste, até porque foi um mineiro, Juscelino Ku
bitschek, quem implantou a Sudene, criada para o 
desafio de resgatar a pobreza e as dificuldades so
ciais dessa região do nosso País. Juscelino teve 
essa sensibilidade como Presidente da República, 
porque era um estadista e pensava não apenas em 
Minas, mas no Brasil como um todo. A Sudene foi 
implantada para se transformar num grande órgão -
e o foi - , mas, lamentavelmente, nesses últimos 
anos, tem sido propositadamente abandonada por 
este Governo. 

Em Minas Gerais, Sr. Presidente; os mineiros, 
mais uma vez. fizeram um gesto de solidariedade ao 
Nordeste. Na campanha da solidariedade e da fra
ternidade, arrecadaram-se milhares de toneladas de 
alimentos, com o apoio de toda a população, para 
serem enviadas ao Nordeste - àqueles municípios 
que estão passando as mesmas dificuldades por 
que passam as nossas regiões. 

Ontem, a iV Bandeirantes de M1nas Gerais 
também iniciou a campanha da solidariedade "SOS 
Minas•. para arrecadar alimentos e socorrer quase 
dois milhões de pessoas do norte de Minas, do Vai<' 
do Jequitinhonha e da região do Mucuripe. " 

Quero parabenizar, neste instante, a iniciat.\!
dos meios de comunicação no meu Estado. No do
mingo, a Rede Globo fez também uma campanha, 
arrecadando alimentos para as populações atingidas 
pela seca. 

Ontem, quando a iV Bandeirantes começou a 
"SOS Minas·. tive a oportunidade de estar. na sede 
da empresa e ver a solidariedade manifestada pela 
população, que chegava, a todo momento, com sa
cos de alimentos não-perecíveis, como arroz, feijão, 
macarrão e óleo. 

Ora, Sr. Presidente, o Governo mandou ape
nas 16 mil cestas básicas para atender quase dois 
milhões de pessoas na nossa região. Estou vendo 
aqui o Senador Arlindo Porto. nosso bravo compa
nheiro de Minas Gerais, e laço este registro: apenas 
16 mil cestas básicas foram enviadas para o norte 
de Minas e para o Vale do Jequitinhonha! A popula-
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ção está tomando a iniciativa. porque o Governo não 
está fazendo a sua parte, não está estendendo as 
mãos a essas populações sofridas, assoladas pela 
seca. 

Cito algumas manchetes publicadas pelos jor· 
nais do meu Estado, divulgadas ontem e hoje tam
bém: "Seca expulsa trabalhador no norte de Minas 
Gerais"; "Cesta básica é usada para evitar saques"; 
"Situação se agrava no norte de Minas: mais sete 
municípios entram em estado de emergência"; 
"Obras contra a seca estão engavetadas·. Trata-se 
exatamente dos programas a que me referi, que es· 
tão engavetados há muito tempo, embora todo ano 
estejam sendo encaminhados à Sudene por meio do 
Programa Proit. 

Neste momento em que passamos pelas mes· 
mas dificuldades que enfrenta o Nordeste brasileiro, 
queremos fazer um dramático apelo a todos os Se· 
nadores. A integração do Vale do Jequitinhonha na 
Sudene tem, acima de tudo. o caráter da realização 
de um resgate, de um sonho acalentado por aquela 
região há mais de 40 anos. Esta é a grande oportu· 
nidade para que o Senado defina essa situação, em 
virtude da emenda que inclui os Municípios do norte 
do Espirita Santo na área abrangida pela Sudene. 

É preciso prestar solidariedade e dar as mãos, 
para que, neste ambiente de fraternidade que nos 
une em razão da seca que assola dramaticamenle o 
Nordeste brasileiro, o norte de Minas, o Vale do Je· 
quitinhonha e o Vale do Mucuri. possamos levar al
gum alento a essa população, que deve sentir que 
sua cidadania ainda não foi violentada. 

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

O SR. PRESIDENTE (Cartos Patrocínio) 
Concedo a palavra ao eminente Senador Arlindo 
Porto. S. Ex' dispõe de apenas oito minutos. 

O SR. ARUNDO PORTO (PTB-MG. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr's. Senadoras, Srs. Senadores, a Se· 
nadara Júnia Marise, do meu querido Estado de Mi· 
nas Gerais, apresenta seu sentimentalismo, seu co· 
nhecimento da realidade mineira, para conclamar a 
atenção das autoridades em relação à seca em nos· 
so-Estado. 

Quero, nesta oportunidade, fazer coro às pala· 
vras de V. Ex', Senadora. Também pretendo fazer 
um chamamento de maneira sucinta, como reccr 
menda o nosso Presidente. especialmente enfati· 
Zándo o trabalho que está sendo feito por V. Ex' na 
OO.sca de que seja aprovado nesta Casa o projeto de 
sua autoria que inclui a região do Vale do Jequiti· 

nhonha e parte do Espirita Santo na área beneficia· 
da pela Sudene. 

Conclamo, cada vez mais, a participação de V. 
Ex' nesta luta em prol da melhoria da qualidade de 
vida do povo mineiro. Por isso, lrago hoje a este Pie· 
nário uma denúncia e um apelo que espero sensibili· 
zem os nobres Colegas. Trata-se da s"uação dra· 
mática enfrentada por milhões de brasileiros, que, 
afetados pela seca que atinge toda a Região Nor
deste do País e da qual não escapa o norte de Mi· 
nas Gerais e, nele, com mais gravidade, o Vale Je
quitinhonha. 

A situação em Minas Gerais vem-se agravan
do. Com a inclusão de Águas Vermelhas, Bocaiúva, 
Brasília de Minas, Buenópolis, Gameleira, lbiracatu 
e Juramento, na semana passada, já são 100 os 
municípios mineiros em estado de emergência por 
causa da seca no norte do Estado. São cerca de 
180 mil os flagelados. 

A Fundação João Pinheiro, com a credibilidade 
que angariou ao longo dos anos, aponta a existência 
de 1,3 milhão pessoas atingidas. São 121.676 quilõ
metros quadrados- 21% da área total do Estado
com insuficiência de água para os habitantes, as 
criações e as lavouras. Em s~uação absolutamente 
crítica, são quase 30 mil quilõmetros quadrados. ou 
seja, uma área maior que Portugal. 

Três municípios no norte de Minas Gerais es
tão com o abastecimento de água comprometido 
pela falta de chuva: em Rubim, o rio Rubim. que 
abastece a cidade, está seco; em Taiobeiras, o rio 
Pardo, principal abastecedor da cidade, não tem va· 
zão suficiente, e o abastecimento está sendo fe~o por 
carros-pipa; em Mato Verde, os dois rios que cortam a 
cidade já secaram, e seu único carro-pipa não tem ca
pacidade para atender a toda a população. 

A Coordenação de Defesa Civil do Estado le
vantou que 69 dos 82 municípios da área mineira da 
Sudene estão em situação emergencial; destes, 15 
se encontram em estado de calamidade. 

O volume de água nas barragens da região 
norte de Minas está abaixo· do apresentado na estia
gem do ano passado. A barragem com menor volu
me de água é a de Canabrava. em Francisco Sá: 
está 23,6% da capacidade normal. A barragem de 
Pedro Ju. também em Francisco Sá, está com 
39,6% de sua capacidade, com pouco mais de um 
milhão de metros cúbicos; na estiagem de 1997, ela 
era de dois milhões. 

As perspectivas não são alvissareiras. O lnsti· 
luto Nacional de Meteorologia (lnemet) constatou 
que o nível de chuvas na região norte de Minas foi 



126 ANAIS DO SENADO FEDERAL MAIO DE 1998 

44% inferior à média, e novas chuvas são esperadas 
somente a partir de setembro ou ainda mais tarde. A 
sftuação, portanto, vai-se agravar. 

O mesmo sol que castiga essa gente e a lavou
ra na região é responsável pela fartura nas áreas ir
rigadas, possibilitando atê três colheitas no ano. Fica 
constatado que, onde há água, independentemente 
do sol ou da ausência de chuvas, há possibilidade 
de plantio e de colheita. E tanto o Nordeste do País 
como o norte de Minas possuem água. No caso do 
Nordeste, além de alguns cursos d'água. há um vo
lume considerável de água subterrânea. 

No caso de Minas, são vários os rios com volu
me hídrico suficiente à irrigação, como o São Fran
cisco. o próprio Jequitinhonha e o Araçuaí, entre ou
tros de menor porte. E onde há irrigação, barragens, 
açude, não há fome. 

Como em tantas outras calamidades, a seca é 
mais dura justamente com os mais pobres. Atinge 
com mais violência os pequenos agricultores, a la
voura de subsistência. Sem ter o que comer e, pior, 
o que beber, contingentes de brasileiros estão dei
xando suas terras e indo para a periferia das cida
des ou migrando para o Sul e Suá este do País. 

Desenha-se, assim, mais um drama: famílias 
que se desfazem; pais em desespero deixam seus fi
lhos e esposas e fogem em busca de um emprego. 
Quantos deles vottarão? Durante o tempo em que es
tão fora, suas fammas dependem exclusivamente da 
caridade pública e da distribuição de cestas básicas. 

A distribuição emergencial de alimentos é fun
damental para minorar esse quadro e impedir o êxo
do e a dissolução das famnias. Mas, sem dúvida, 
não pode o Executivo e não podemos nós do Legis
lativo nos limitarmos a essa solução tópica e insufi
ciente. Precisamos encontrar soluções permanentes 
que permitam a convivência com a seca, realidade 
típica da região e que não vai se alterar, mesmo 
quando passarem os famosos e famigeradas efeitos 
do El Nino. 

A situação do norte de Minas não difere daque
la que atinge outros 1.209 Municípios já cadastrados 
junto à Sudene como afetados pela seca em todo o 
Nordeste. No entanto, tem a região recebido trata
rrn!nto diferente. Criou-se um preconce~o contra o 
norte de Minas e o Valo;! do Jequftinhonha pelo fato 
de pertencerem a um Estado considerado "rico•, 
apesar de suas dificuldades. 

· Sr. Presidente, Sr4s. e Srs. Senadores, é uma 
qúestão de justiça! 

.• Trata-se de dar o mesmo tratamento a regiões 
e-a brasileiros que se encontram na mesma situa-

ção. A seca - ainda que de longa data prevista e 
anunciada - vem apenas a~.entuar o caráter de 
emergência desta medida e ressaltar as dificuldades 
dos moradores do norte de Minas. 

Compondo um mesmo ecossistema e parti
lhando em grande parte os mesmos recursos hídri
cos, o norte de Minas precisa ser visto como parte 
da realidade nordestina e todo o planejamento de 
obras e ações para atterar a dramática sftuação vigen
te deve ser integrado. Isso só acontecerá com a inclu
são de mais esta área na abrangência da Sudene. 

O Governo Federal promete apressar algumas 
obras de combate à seca e anuncia que, até o final 
do ano, será assinado um contrato de financiamento 
com o Banco Mundial no valor de US$300 milhões, 
para esse fim. No entanto, o norte de Minas não 
está contemplado por essas ações, apesar de sua 
população enfrentar os mesmos problemas dos ha
bitantes do semi-árido nordestino. 

Sr. Presidente, Sr4s. e Srs. Senadores, espero 
que esta exposição venha motivá-los a aprovar o 
Projeto de Lei da ilustre e eminente Senadora Júnia 
Marise, para que seja dado o devido tratamento ao 
Vale do Jequitinhonha, incluindo a sua parte mais 
sofrida na área de abrangência da Sudene. 

A Senadora muito lutou por esse projeto, de
nunciou inúmeras vezes, articulou junto a esta Casa, 
mas, lamentavelmente, ainda não se conseguiu a 
sua aprovação final. 

Aproveito a oportunidade para fazer um apelo 
às autoridades responsáveis pelo programa de dis
tribuição de cestas básicas. que seja emergencial
mente, mas que continuem mobilizando todo o País 
a vir em auxílio dos flagelados, como também é in
dispensável o apoio da imprensa e dos jornalistas 
comprometidos com o futuro deste País. 

É preciso mostrar ao Brasil rico que o desafio 
da fome no Brasil pobre não foi vencido. Esta é a 
verdadeira cadeia de solidariedade que o drama da 
seca e da fome provoca. 

O que conclamamos é que se dê a cada qual o 
tratamento adequado e que se faça justiça. Não nos 
esqueçamos de que somos todos brasileiros e que 
devemos, todos nós, participar de maneira ativa na 
sua solução, não devemos nos o~ir neste momento. 

A situação é grave. o quadro é grave, e por 
isso merece e precisa que medidas urgentes sejam 
tomadas. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -

Concedo a palavra, para uma comunicação inadiá
vel, ao eminente Senador Ademir Andrade. 
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O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB- PA. 
Para- uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, 
quero deixar registrado nos Anais deste Senado um 
documento que considero de extrema importância. 

Diz o documento: 

"Tendo er.1 vista a tramitação do pro· 
cesso dos Autos de Ação de Reintegração 
de Posse, em que figuram como requeren· 
tes Dimas Luiz da Silva e sua esposa, e re· 
queridos João Batista Neto e outros, e, con· 
siderando a concessão da liminar de reinte· 
gração aos requerentes, prolatada por este 
Juizo (fls. 74!76), com determinação para 
efetivo cumprimento às fls. 163/164, requisi· 
to de V. Ex' força policial necessária para o 
cumprimento desta decisão judicial a ser 
eletivada na 'Fazenda Campos Altos', Co· 
marca de Ourilãndia do Norte-PA, sugerin· 
do' - imaginem só - 'cautela, prudência e 
serenidade na materialização deste ato judi· 
cial, observando em tudo as cautelas consti· 
tucionais de estilo. • 

Sr. Presidente, isto é uma ordem de despejo 
dada pelo Juiz Titular de Direito da Comarca de Tu· 
cumã, entregue ao Comandante da Policia Militar do 
Estado do Pará, Cel. José Fabiano Diniz Lopes, re· 
cebido no dia 6 de maio de 1998. Portanto, há pou· 
cos dias, um juiz determinou à Policia Militar a retira· 
da da Fazenda Campos Altos de quatrocentas fami· 
lias de trabalhadores rurais que estão lá assentados 
há exatamente dois anos e meio. 

Nesse ponto, quero mostrar a irresponsabilida· 
de deste Governo e sua falta de competência. 

Essa questão, Sr. Presidente, surgiu no final de 
1995, quando as pessoas entraram nessa terra. Em 
meados de 1996, o dono dessa propriedade, que 
fica à beira da cidade, atendendo às solicitações do 
Prefeito, da Câmara, da comunidade de uma manei· 
ra geral, buscou entendimento com o Governo para 
que fosse resolvida a situação da propriedade. 

Trata·se de uma propriedade que dista SKm da 
cidade, à margem da rodovia e, portanto, possui to· 
~~ as condições de oferecer trabalho ao povo da· 
quela cidade, de tomá-la mais produtiva, de gerar 
mais renda, mais alimentos etc. 

O proprietário teve muito boa vontade. Reuniu· 
se conosco, com a coletividade, atendeu ao apelo 
d_gs prele~os e procurou o Incra, que se propôs a la
zer um projeto de assentamento. O projeto foi discu· 
tif!o, trabalhado, avaliado, mas. no processo de ne· 
gociação, começou a burocracia. 

Em primeiro lugar, o Incra questionou os doeu· 
mentos do cidadão. Trata-se de uma área de 9.000 
hectares de terra. No processo de negociação, o ci· 
dadão abriu mão da terra nua e aceitou receber, ex· 
clusivamente, as benfeitorias da propriedade. O ln· 
era mandou os técnicos à área, fez uma avaliação, e 
chegou à conclusão de que ele deveria receber R$ 
2,8 milhões de indenização por suas benfeitorias. 
Essa decisão veio para Brasma e foi devolvida por 
considerar seu valor alto. Houve novo processo, 
nova demanda, le~a nova vistoria, baixaram o valor 
para R$2,4 milhões. O cidadão, pacientemente, 
aceitou a negociação, assinou um documento, um 
protocolo com os Diretores do Incra do Estado do 
Pará. Tudo pronto, o Conselho do Incra, mais uma 
vez, em Bras ma, resolveu que estava muito oneroso. 
Foram enviados mais técnicos ao Estado do Pará 
para a realização de nova vistoria. 

Nesta oportunidade, baixou-se a avaliação 
para R$1,8 milhão. O cidadão protestou muito e, 
quando percebeu que não havia alternativa para re· 
solver o problema. sendo alguém de muitas posses, 
terras, serrarias, pôde aceitar essa negociação. 

Há um mês fui ao Ministério da Agricultura e do. 
Abastecimento, juntamente com os Deputados Pau· 
lo Rocha, Socorro Gomes, Geraldo Pastana, Gio· 
vanni Queiroz, sindicalistas da área, o Prefeito do 
Município de Ourilãndia do Norte, e mostramos ao 
Ministro que aquilo só poderia ser uma brincadeira. 
Há mais de dois anos o Incra estava tratando da 
questão sem resolvê·la, e o cidadão não pode espe· 
rar toda a vida pela solur;.ão de seu problema. 

O Ministro, então, ~hamou funcionários, deu or· 
dens, disse que iriam resolver a questão até a sema· 
na seguinte. 

O Conselho, em reunião, entendeu que um 
R$1,8 milhão era um preço alto, suspendendo o pro· 
cesso de negociação. Como resultado, o cidadão 
muito chateado, depois de esperar dois anos e meio 
por uma solução. tendo sofrido grande prejuízo, pois 
estava sem trabalhar por três anos, tendo retirado 
todo o seu gado da área -tinha mais de mil cabeças 
de gado nessa fazenda ·, foi à Justiça e conseguiu a 
liminar de expulsão dessas fammas, que está nas 
mãos do Comandante da Policia Militar do Estado 
do Pará, aguardando a execução. 

É esse o Governo que tem responsabilidade, 
que é competente, que sabe resolver os problemas? 

Então o juiz, na sua ordem, escreve que ele 
deve retirar 400 fammas de trabalhadores rurais que 
estão, há dois anos e meio, produzindo na área ar
roz, feijão, milho, construindo uma vida nova, uma 
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vida de esperança. E o juiz ainda sugere cautela, 
prudência e serenidade na materialização desse ato 
judicial. 

Ora, isso é brincadeira! Será que 400 fammas 
vão aceitar pac~icamen!e que lá cheguem 300, 400 
policiais militares para retirá-los depois de dois anos 
e meio lá vivendo, produzindo com todas as condi
ções, com organização perfeita, com apoio da comu
nidade, do prefeito municipal, da Cãmara de Verea
dores, dos Deputados Estaduais? 

É essa a ação do Ministro da Agricultura e do 
Abastecimento? Dizem que S. Ex' eslá querendo 
proteger o dinheiro público. Isso não é proteção ao 
dinheiro· público. Isso é incompetência, é burrice, é 
incapacidade. Foram quatro vistorias seguidas e não 
se foi capaz de chegar a um preço que atendesse às 
necessidades daquele cidadão, daquele fazendeiro? 
É isso o que queremos. Não estou discutindo preço. 
O Incra é incompetente, é burocrático, é cheio de 
problemas e de dificuldades, pode ser responsável 
por mais mortes nessa área. Naquele Ministério há 
um Ministro que não houve o que falamos. Não há 
agilidade dentre essas pessoas que lá trabalham. 
Como se pode levar dois anos e 'meio para resolver 
um problema dessa insignificância e se penm~ir que 
um juiz inande expulsar 400 fammas das suas terras? 

Quero que isso fique registrado nos Anais do 
Senado Federal, porque, se houver mortes, se a Po
lícia se dirigir àquele local para retirar esses traba
lhadores de lá, a resp,nsabilidade poderá ser do Sr. 
Ministro da Agricultura e do Abastecimento e do Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso, que não sa
bem como resolver o problema da permanência da· 
quelas pessoas na terra conquistada. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Não 
há mais oradores inscrrtos. 

Os Srs. Senadores Djalma Falcão. Guilherme 
Palmeira, Joel de Hollanda, Lúcio Alcântara, Odacir 
Soares e a Sr' Senadora Benedita da Silva envia· 
ram discursos à Mesa, para serem publicados na 
forma do disposto no art. 203 <~o Regimento Interno. 

S. Ex's. serão atendidos. 

··- SR. DJALMA FALCÃO (PMDB-AL) - Sr. Pre
sidente, Sr's e Srs. Senadores, no decorrer da se
mana passada, percorri o sertão alagoano, verifican
do as conseqüências da seca. 

• Assisti a um quadro de fome, de miséria, deso
Jádor e dantesco. O que vi representa um depoimen
to .• desabonador sobre quantos detêm responsabili· 
dãde públicas, neste Pais. 

O Nordeste, na realidade. deixa de ser uma 
Região do Brasil, para se tornar num.enclave de mi· 
séria social absoluta. 

Até parece que as elites dirigentes do País re· 
seNaram, deliberadamente, aos nordestinos, a con· 
dição de palestinos brasleiros: um povo escravizado 
dentro de sua própria Pátria. 

A seca inclemente, que mais uma vez se abate 
sobre o Nordeste e que é considerada a maior deste 
século, gera conseqüências de autêntico desastre 
social. 

A ausência de chuvas, que já perdura por 10 
meses continuados, vem dizimando os rebanhos do 
semi·árido nordestino. 

Nos Jeitos dos riachos, das barragens, dos açu· 
des e das cacimbas, não se encontram mais do que 
restos de lodo e lama. 

A região, que é responsável por cerca de 50% 
(cinqüenta por cento), em média, da produção brasi
leira de milho. arroz e farinha de mandioca, assiste a 
uma redução drást;ca da produção desses alimentos 
básicos. 

Segundo dados confiáveis, a quebra de safra, 
no semi-árido do Nordeste, já supera à casa dos 
65% (sessenta e cinco por cento). 

Não há pasto para o restante do rebanho e, em 
muitos municípios, a população se vê r.a contigência 
de procurar água para beber a uma distância de 80 
quilómetros. 

A falta de chuvas, que reduz a níveis insignifi· 
cantes o já precário potancial hídrico do sertão nor
destino, na medida em que destruiu as lavouras e di· 
zimou os rebanhos, ameaça de morte, por sede • ••. 
!orne, cerca de 10 milhões de seres humanos. Tan ., ·· 
bém, mata as esperanças de um povo valente e es
tóico que, todavia, se vê a cada ano e a cada seca, 
esgotado nas suas rese!Vas de resistência ao meio 
hostil e à incúria das classes dominantes. 

O êxodo rural, conseqüência do drama secular 
do Nordeste, segue num crescendo assustador e in
contida. 

Levas diárias de nordestinos continuam po
voando as estradas que conduzem ao Sudeste, ao 
Sul e ao Centro-Oeste do Pais, na busca de mira
gens inatingíveis. 

Ao invés de encontrarem o eldorado ou a terra 
prometida, em São Paulo, no Paraná ou no Mato 
Grosso, passam a engrossar as fileiras dos desem
pregados, dos sem-teta, dos sem-terra, dos sem-sa
lários, dos sem-saúde e dos sem-esperança. E as
sim, tem seqüência a s:· uração das grandes cida· 
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des, com as suas conseqüências inevitáveis e inde
sejá_veis. 

Os que ainda têm emprego na região estão 
sendo desempregados pela crise avassaladora, e, 
para estes, não resta outra alternativa a não ser bo
tar os pés nas estradas da aventura, rumo aos gran
des centros urbanos. 

Segundo dados do IBG E, e apenas como ilus
tração dessa crise social sem precedente, o Municí
pio alagoano de Olho D'Água do Casado, que pos
suía no último censo, 8.617 (oito mil, seiscentos e 
dezessete) habitantes, hoje não possui mais de 
5.000 (cinco mil) moradores, porque o restante se 
transformou em retirantes. 

José Marcelino, um dos líderes dos trabalhado
res rurais de Alagoas, num depoimento conciso e 
que constrtui apóstrofe terrível contra os governos e 
a própria sociedade, aponta dados sobre os índices 
de mortalidade infantil na região nordestina, que nos 
envergonham e nos deprimem. 

Referindo-se ao morticínio crescente das crian
ças !ilhas da seca, afirma: "Muitas (das crianças) 
morrem logo após o nascimento e são enterradas 
como anjinhos, sem que os pais S'equer tenham con
dições de registrar os óbios". 

A tome conduz ao desespero. 
As populações tamintas têm, como último re

curso, o saque a armazéns e depósitos de gêneros 
alimentícios do Governo. 

Lojas comerciais e as !eiras públicas não to
gem, também, às ações das levas acossadas pela 
tome e pela sede. 

Tais atos enquadram·se no espírito de uma 
das encíclicas do Papa João XXIII, segundo a qual, 
a violência se justifica diante de srtuações em que o 
homem se sinta oprimido e injustiçado. 

Reiterando o que afirmei em pronunciamento 
anterior, perante o Senado Federa!, não há como 
explicar, muito menos justificar, que, no limiar do ter
ceiro milênio e em plena explosão dos milagres tec
nológicos e científicos. ainda se fale em gente 
ameaçada de morrer por falta de alimentos e de 
água. ou que seja obrigada a comer palma e lagar
tal para tugir à inanição. 
··- Embora integrando a Bancada que dá susten
tação parlamentar ao Governo Federal nesta Casa 
do Congresso Nacional, não posso me exonerar do 
dever de receber com reservas as providências de
terminadas pelo Presidente da República para o en
trentamento da crise social aterradora. 

Num primeiro momento e como medida de 
emergência, justifica-se o fornecimento de cestas 

básicas aos flagelados e a abertura de frentes de 
trabalh" para socorrê-los; 

É necessário, porém, que daqui eu proclame e 
que o Governo entenda que as medidas em referên
cia têm caráter meramente paliativo, não resolvem o 
grave problema, e, até poderão servir para aneste
siar a consciência moral do Governo e da Nação, 
diante do quadro dantesco que retrata a situação 
a tua! do Nordeste. 

A luta dos trabalhadores sem terra e o desem
prego em massa são questões que a!rontam a nos
sa consciência social e desafiam o tirocínio e o espí
rito público dos governantes brasileiros. 

Estou convencido, porém, de que a seca que 
se abate sobre o semi-árido nordestino constitui-se 
no mais grave problema social do Brasil, nos nossos 
dias. 

O drama secular transforma-se em autêntico 
genocidio continuado. 

A estiagem cíclica não pode ser encarada, 
apenas, como decorrência do fenômeno El Nino. 

La Vieja é o nome adequado para as secas 
nordestinas. tão antiga e cruel tem sido sua incidên
cia sobre o sertão do Nordeste. 

Não passa de falácia, para não qualificar de 
má-fé, a afirmativa de que a seca nordestina é um 
fato regional, localizado. 

Trata-se, na verdade, de um problema nacio
nal, na medida em que afeta os interesses e ameaça 
a própria sobrevivência de cerca de 1/3 (um terço) 
da população brasileira. 

Dada a sua magnitude social e humana, a seca 
do Nordeste e a situação dos nordestinos exigem 
soluções inadiáveis através da adoção de politicas 
públicas que não apenas minorem efeitos. mas que 
combatam as suas causas. 

Nascido na região semi-árida, não tenho a me
nor dúvida de que somente haverá um paradeiro do 
ciclo das grandes estiagens nordestinas, a partir de 
quando se garanta o abastecimento regular de água 
para as cidades e us campos do Nordeste. 

Não porque apenas conheço a opinião de téc
nicos e de cientistas sociais, mas em função de uma 
realidade vivida, não temo afirmar: se o governo qui
ser pôr um paradeiro no drama decorrente das se
cas, terá que, urgentemente, partir para a implemen
tação de um programa de irrigação para as terras 
sertanejas do Nordeste. 

Não há solução mágica. 
A realidade não comporta ações paternalistas 

efémeras. 
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A Califórnia, nos Estados Unidos, e Israel ofe
recem o exemplo da recuperação do solo através de 
um processo racional de irrigação. 

Na própria região nordestina do Brasil, regis
tram-se experiências bem sucedidas de irrigação. 

O Município de Petrolina, em Pernambuco, en
cravado no mais adusto sertão, apresenta-se, hoje 
como celeiro de frutas, verduras e legumes, produ
los que, pela sua qualidade, são exportados para a 
Europa, Estados Unidos e Japão. 

Gera divisas, empregos e salários. 
A transposição das águas do São Francisco, 

para perenizar rios da região, e a irrigação do semi
árido, com a interligação das bacias do São Francis
co e do Pamaiba, e ainda, a perfuração de poços ar
tesianos no sertão, são medidas cuja implementa
ção se toma necessária e imperiosa. 

Se o Governo patrociná-las, praticará o gesto 
redentor dos milhões de brasileiros que habitam as 
terras nordestinas. 

Dê-se água ao nordestino e ele se encarregará 
de complementar, com os eforços próprios, a obra 
deGovemo. 

A chamada indústria da seca constitui crime 
hediondo. Não pode ser tolerada. 

É ilícito, desumano e imoral o mandato popular 
oriundo da fome de um povo. 

As lideranças brasileiras, de todos os setores, 
têm a obrigação moral e de solidariedade humana 
de enfrentar, de modo definitivo, a crise social do 
Nordes1e, essa ferida aberta na face da Pátria. 

Na complementação da paisagem ressequida 
e do sofrimento do meu povo, lembrei-me dos ver
sos da Asa Branca, o hino do Nordeste, imortalizado 
pela arte popular de luiz Gonzaga: 

'Quando olhei a terra ardento, 
Qual folgueira de São João, 
Eu perguntei, a Deus do Céu, 
Por que tamanha judiação!' 

E aí, concluí: o castigo não é de Deus. É da in
diferença e da insensibilidade dos homens. 

Mantenho íntegro o compromisso de oferecer o 
apoio do mandato que ora exerço a essa causa 
maior dos nordestinos. 
.. - Enquanto perdurar o drama da minha gente, 
serei presença constaQte na tribuna do Senado Fe
deral, para clamar, exigir e protestar. 

É um dever do qual não desertarei. 
· Era o que tinha a dizer. 

Muito obrigado. 
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL- AL)

Sr'Presidente, Srts. e Srs. Senadores, os preconcei-

tos que se vulgarizam no Brasil, não ameaçam ape
nas diferentes regiões do país, algumas atividades 
ou até mesmo inúmeras de nossas instrtuições. Em 
alguns casos, a sua persistência é muito grave, na 
medida em que se choca com o próprio interesse 
nacional, com repercussões inevitáveis na econo
mia, na busca da paz social e até no desenvolvimen
to tecnológico, comprometendo o nosso futuro. O 
que está se passando com a programa nacional do 
álcool, com a agroindústria do açúcar e com o setor 
sucroalccoleiro é exatamente um desses casos de 
notório, incontestável e flagrante preconceito. 

Toda vez que se preconiza uma definição 
quanto ao futuro do Proálcool, sempre que se recla
ma contra a inércia que está cercando de incertezas 
uma das atividades de maior expressão no setor pri
mário, ou quando se defende qualquer Iniciativa ten
dente a preservar os empregos gerados, viabilizar a 
produção do álcool e garantir a geração de divisas 
geradas pela exportação do açúcar, o refrão precon
ceituoso é sempre o de que se está defendendo o 
interesse de usineiros devedores do Banco do Bra
sil. Exatamente o mesmo que se dizia, com igual 
dose de preconceito, quando os agricultores recla
mavam a securitização de suas dívidas, inchadas 
por taxas de juros e encargos indiretos que ameaça
vam o próprio futuro da agricultura do país. O resul
tado dessa indiferença é que os resultados se fize
ram sentir imediatamente. Em 1996, depois de cinco 
anos seguidos de aumento da produtividade, na pro
dução de grãos, o lndice voltou a cair e o Brasil co
lheu uma safra menor do que no ano anterior. Com 
a renegociação ·de suas dividas, a produtividade 
agrícola voltou a crescer na safra seguinte, superan
do os lndices de todos os anos anteriores e a última 
safra, já que era recorde no país, será superada 
pela deste ano que atingirá nada menos de 80 mi· 
lhões e 600 mil toneladas de grãos, a despe~o da in
segurança em que vivem os proprietários rurais, que 
fez com que a área plantada fosse praticamente a 
mesma dos dois últimos anos. 

O que se reclama, com relação ao Proálcool, 
não é o perdão ou a renegociação de dívidas de usi
neiros, plantadores de cana ou empresários do se
tor. O que se pede apenas, ·sr. Presidente, é uma 
politica para o setor. O Brasil não é apenas o maior 
produtor e o maior exportador mundial de açúcar. É 
também o único.país que, lendo desenvolvido a tec
nologia do álcool, montou o r:l3ior programa de 
energia attemativa do mundo. É um programa que, 
tendo consumido 13 bilhões de dólares, gerou uma 
economia de 33 !>ilhões. Mesmo com a frota de car-
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ros a álcool reduzida a uma lnfima expressão do que 
já foi, o setor sucro-alcooleiro gera expor1ações de 1 
bilhão e 760 milhões de dólares e ainda proporciona 
uma economia com a impor1ação de combustíveis 
de 1 bilhão e 930 milhões de dólares. 

Em relação às demais fontes de energia a par
tir do combustível fóssil, e mesmo levando-se em 
conta os subprodutos do pellóleo, a geração de um 
emprego nessa atividade exige um investimento de 
apenas 11 mil dólares contra 220 mil dólares no se
tor petroquímica. No Nordeste, onde a produtividade 
é bem menor do que na Região Centro-Sul, 1.000 
toneladas de cana geram 6 empregos direlos e 32 
indiretos, enquanto 100 hectares de cultivo propor
cionam 37 empregos diretos e 111 lndiretos. 

Por decreto de 21 de agosto do ano passado: 
atendo a todas as implicações desse problema, que 
é de enorme relevãncia no que diz respe~o ao de· 
senvolvimento da tecnologia agrícola e industrial, o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso inst~uiu o 
Conselho lnterministerial do Açúcar e do Álcool, com 
o objetivo explicito de "deliberar sobre as politicas 
relacionadas com as atividades do setor sucroalcoo
leiro". O Conselho é composto de 9 ministros e pre
sidido pelo titular da pasta da Indústria; do Comércio 
e do Turismo. Passados nove meses de sua institui
ção não deliberou sobre nenhuma das políticas que 
é de sua competência legal! 

Na verdade, Sr. Presidente, a única providen
cia foi a Por1aria 294, de 1997, não do Conselho, 
mas do ilustre ministro da Fazenda , que prevê a li
beração, desde o último dia 30 de abril, dos preços 
do álcool hidratado e da cana de açúcar, medida 
que ameaçava a subsistência e a sobrevivência de 
66.000 plantadores de cana em todo o pais. Como 
sempre, no Brasil, uma por1aria ministerial toma-se 
mais impor1ante do que a lei. A que determina a adi
ção de 22% de álcool anidro na gasolina consumida 
no Rio Grande do Sul, simplesmente não é cumpri
da, o que diminui o consumo na ordem de 400 mi
lhões de litros de álcool por ano. Da mesma forma, a 
suspensão do uso do metanol na grande São Paulo, 
em 1997, reduziu ainda mais o mercado em 600 mi
lhões de Jttros. S6 esses dois casos sornam 1 bilhão 
deJitros por ano que deixam de ser consumidos. 

Com os 14 bilhões de litros de álcool produzi
dos por ano, podem ser convertidos em cerca de 30 
milhões de toneladas de açúcar, a hipótese significa
ria virtualmente dobrar a produção brasileira de urna 
produto que é gravoso no mercado internacional, 
não por que seja supérfluo, mas, ao contrário, em 
razão de medidas tarifárias protecionistas que atin-

gem 180% ad valol't'm da União Européia, 105% 
nos Estados Un~dos e nada menos de 610% no Ja
pão. Nem r.o Mercosul, Sr. Presidente, conseguimos 
a liberalização do mercado, em lace da sobretaxa 
lnstitufda pelo Congresso argentino, corno medida 
de proteção ao similar daquele pais. 

O Ministério da Indústria, do Comércio e do Tu· 
risrno, ainda na gestão do ministro Francisco Domei
las, consu~ou a Anfavea sobre a possibilidade de se 
aumentar em mais 2% a quantidade de álcool adi· 
cionada li gasolina. A entidade respondeu pela \Oiabilida· 
de da medida que, prestes a ser tomada. foi suspensa sob 
o especioso e Improcedente argumento de que, tendo sido 
ele~o o seu novo presidente que é um brilhante advogado 
de uma das montadores nacionais, seria mais conveniente 
esperar a sua posse para que a nova Oiratorie vottasse a 
se rnannestar. t inacreditável, mas é desta maneira que 
se está tratando no Brasil uma ativídade que contribui pare 
a renda nacional, nos setores agrlcota e Industrial, com a 
expressiva soma de 7 bilhões de dólares por ano. 

Depois de nove meses de espera paciente, de 
promessas sempre adiadas, de medidas proteladas 
sem qualquer justificativa razoável, não me resta ou
tra alternativa, Sr. Presidente, que a de requerer a 
convocação de Sua Excelência o Senhor Ministro da 
Indústria, do Comércio e do Turismo, o terceiro t~
lar da Pasta no aluai governo, para que, perante o 
plenário do Senado, e na qualidade de Presidente 
da Comissão lnterministerial, explique, à Casa e à 
Nação se, quando e corno pretende o governo esta
belecer "as politicas relacionadas com as atividades 
do setor sucroalcooleiro" que o Decreto de 21 de 
agosto do ano passado atribuiu à Comissão que o 
eminente Ministro preside. 

Neste sentido, passo a Mesa o requerimento 
que entre outros objetivos tem o de mostrar ao país 
que preconce~os que sempre cercam qualquer rei
vindicação do setor primário terminam gerando pra
juizos ao pais e à própria economia, na medida em 
que a verdadeira âncora do Plano Real tem sido, há 
quase quatro anos, os preços agrícolas, o que se 
pode constatar pela evidência inquestionável de que 
o salário mínimo que há vinte anos comprava 279 kg 
de arroz, hoje pode adquirir SOO kg desse mesmo 
produto e 16% a mais de carne bovina. Creio que 
maior evidência do que esta, Sr. Presidente, só a da 
indiferença com que se está tratando no Brasil o se
tor sucroalcooleiro, essencial para todos os brasilei
ros e para a economia nacional. 

Era o que eu tir.ha a dizer. 

Muito obrigado. 
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O SR. JOEL OE HOLLANOA (PFL- PE) - Sr. 
Presidente. Srfs. e Srs. Senadores, o metrõ de Recffe 
prepàra-se para desempenhar daqui a três anos um 
papel de destaque entre os transportes urbanos de 
massa que funcionam na capital. Assim, no primeiro 
ano do século XXI. o metrõ pernambucano será o se· 
gundo do País e terá 34,5 quilómetros de extensão. 

No final do mês de março. a Companhia Brasi
leira de Trens Urbanos - CBTU, anunciou a assina
tura das ordens de serviço para o início das obras. 
Segundo os técnicos, os trabalhos de infra-estrutura 
foram divididos em cinco lotes e representam 116 
milhões de reais. 

Deverão ser construídos 16.5 novos quilóme
tros de trilhos e o número de estações passará de 
17 para 28. Ao todo. o projeto vai custar 204 milhões 
de reais que serão financiados pelo Governo Fede
ral e pelo Banco Mundial. 

A expectativa da diretoria do Metrõ Recife -
Metrorec, órgão administrador do sistema. é que a 
ampliação trará grandes benefícios para os transpor
tes urbanos da capital. para os usuários, particular
mente para os trabalhadores que ~eles se utilizam. 

Para se ter uma idéia da importância dos ga
nhos sociais com a abertura dos novos trechos, basta 
examinar os números aluais e compará-los com as 
projeções leitas para o ano 200t. prazo previsto para a 
conclusão da obra e para o início das operações. 

Hoje, o metrõ do Recife funciona com uma de
manda estimada de 43 milhões e 200 mil passagei
ros por ano, tem 16 quilómetros de extensão e 17 
estações de embarque e desembarque. Com a con
clusão dos 16,5 quilómetros previstos para o ano 
2001, a demanda anual de passageiros está prevista 
para 129 milhões e 600 mil, e a demanda diária será 
de 360 mil pessoas. 

É importante ressattar que os órgãos envolvi
dos com o projeto já tomaram as devidas providên
cias para que as obras possam seguir de maneira 
rápida e sem interrupções. Nesse sentido, já foram 
superados alguns pontos que poderiam dificultar o 
seu avanço e que passamos a enumerar: 

- Nas áreas onde deverão ser assentados os 
tlO\IOS trilhos, convênio celebrado com a Companhia 
Hidroelétrica do São Francisco - CHESF, já está per
m~indo o remanejamento das linhas de atta tensão; 

- O Governo do Estado, em trabalho conjunto 
com a Companhia de Saneamento - COMPESA e 
c-om a Companhia de Eletricidade de Pernambuco -
CELPE, já conseguiu superar interferências impor
tantes situadas no âmbito dessas duas empresas; 

-Os estudos de impacto ambiental também já 
foram liberados; 

- T odes os Decretos sobre desapropriações de 
áreas já foram devidamente assinados pelas Prefenu
ras de Recne, Jaboatão e Camarajibe, que são os três 
municípios atingidos pelas obras de ampliação; 

- A Pretenura de Recife já promoveu a licnação 
púbfica para a construção de 545 unidades habitacio
nais que servirão para abrigar as populações que de
verão ser remanejadas com o avanço das obras; 

' -A linha de testes e a ampliação das oficinas 
que deverão garantir ·assistência permanente ao 
trens já estão em fase de construção. Vale ressaltar 
que o Vice-Presidente da República. Marco Maciel, 
foi o maior defensor e o autor da liberação dessas 
ondens de serviço. · 

Segundo o Presidente da CBTU, as obras de 
ampliação do metrõ de Recife além de gerar cerca 
de 2 mil empregos diretos na construção civil, contri
buirão para o aumento da arrecadação e permitirão 
que as populações das áreas que serão atingidas 
pelos trabalhos possam usufruir de um transporte 
veloz, moderno, barato, confortável e não poluente. 

Sr. Presidente, não podemos nos esquecer de 
que a cidade e os modos de organização urbana se
rão temas dominantes no século XXI. É justamente 
sobre o futuro das cidades que os intelectuais, os pro
fessores, os técnicos, os urbanistas e os governantes 
dirigirão as suas atenções no próximo milênio. O res
pe~ado urbanista francês Paul Virilio. descendente de 
italianos, tem procurado Constantemente abrir o debate 
nessa direção e, em suas análises. procura sempre 
destacar a relação entre desenvolvimento tecnológico 
e controle social. Segundo ele, ao contrário dos Esta
dos, as cidades estão se "terceiro mundializando" devi
do à sua densidade p6pulacional, ao desemprego e à 
sua incapacidade de garantir a paz social, a democra
cia e uma qualidade de vida satisfatória aos seus habi
tantes. Virilio enteride· ainda que, no século XXI, basi
camente nas aglomerações urbanas, teremos uma mi
noria de sedentários . que em qualquer lugar estarão 
com o seu laptop. o seu celular e outros gadgets, e 
uma pesada maioria de nõmades que não terão 
casa para morar, não terão emprego e viverão va
gando sem rumo, sobrevivendo apenas da sobra so
cial e do lixo jogado pelos ricos. 

Infelizmente, será com a perspectiva desse 
ambiente sombrio preconizado por Virilio que tere
mos de repensar orgentemente a vida urbana em 
nosso Pafs e impedir que as nossas metrópoles en
trem em colapso e se transformem em vendadeiras 
praças de guerra.' 
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É importante que essa obra de ampliação do 
mel_rô de Recife seja· o primeiro passo para minorar 
um grande problema em nossa cidade que é o trãn
s~o. aliás, uma das questões mais graves das gran
des aglomerações urbanas neste século. 

Muito obrigado. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) -

Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, o Instituto do 
Património Histórico e Artístico Nacional - IPHAN 
acaba de publicar o relatório de suas atividades, 
compreendendo o biênio 1996/1997. Trata-se de do
cumento primorosamente elaborado e de relevante 
conteúdo, no qual se demonstram, em linguagem 
singela, aspectos significativos de nossa riqueza cul
tural e das ações desenvolvidas no sentido de seu 
resguardo e ampla diwlgação. 

O IPHAN, deve-se esclarecer, foi criado em 
1937, corno Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, confl8lldo-se a sua direção a Rodrigo Melo 
Franco de Andrade, que, desde a primeira hora, con
tou com a colaboração de grande número de intelec
tuais e artistas, corno Mário de Andrade, Manuel Ban
deira, Prudente de Morais Neto, Luís Jardim, Afonso 
Arinos, Lúcio Costa e Cartos Orummond de Andrade, 
vinculados ao movimerrto modernista. 

Cristalizava-se, assim, o ideal alimentado por 
Gustavo Capanema, que, em 1936, sendo um Minis
tro da Educação e Saúde atento à necessidade de 
"proteção do património cultural brasileiro", solicitou 
a Mário de Andrade a elaboração de projeto de lei 
destinado à sua salvaguarda. 

O Decreto-lei n• 25, daí resultante, promulgado 
em 30 de novembro de 1937, e que const~i "urna das 
principais referências sobre o terna", dispôs sobre a 
"proteção do património histórico e artístico nacional". 
Rodrigo Melo Franco de Andrade, vo~amos a registrar, 
dirigiu a Instituição nas suas primeiras três décadas, 
período historicamerrte conhecido como "fase heróica". 

Com a criação da Fundação Nacional Pró-Me
mória, em 1979, definiu-se uma nova política para o 
Ministério da Educação e Cultura. então sob o co
mando de Aloísio Magalhães, que estabelecia ver
tentes distintas para o tratamento do bem cu~ural, 
quais sejam, "a do bem patrimonial e a da produção 
-e-circulação da cu~ura". Dessa forma, os museus 
que eram vinculados à Secretaria de Assuntos Cul
turais foram integrados à Secretaria do Património 
Histórico e Artístico Nacional- SPHAN. 

· Hoje, as ações do IPHAN são desenvolvidas 
j5elas 14 coordenações regionais e 19 sub-regionais; 
9 museus nacionais e 18 regionais; 9 casas históri
câs; um parque histórico; a Cinemateca Brasileira; o 

Palácio Gustavo Capanema; o Paço Imperial e o Sí
tio Roberto Burle Marx. 

A função preservacionista do fPHAN, um traba
lho efetivado com o apoio comunMrio e do Ministé
rio Público, pode ser constatada no acervo de suas 
várias unidades, reunindo mais de 16 mil edifícios 
tombados; 50 centros e conjuntos urbanos; 10 mil sí
tios arqueológicos cadastrados; mais de um milhão 
de objetos, inclusive acervos museológicos; algo em 
tomo de 245 mil volumes bibliográficos; substancio
sa documentação arquivística e registras fotográfi
cos, cinematográficos e videográficos. 

Além do Centro Histórico de São Luís, no Ma
ranhão, objeto de reconhecimento na última reunião 
do Comnê do Património Mundial da Unesco, em de
zembro último, o País conta com mais 8 monumen
tos culturais e naturais já cadastrados corno Patri
mOnio da Humanidade, a saber: o Conjunto Arquite
tOnico e Urbanístico de Ouro Preto, Minas Gerais; o 
Centro Histórico de Olinda, Pernambuco; os Silios 
Históricos e Arqueológicos das Missões Jesuíticas 
dos Guarani, Aio Grande do Sul; o Centro Histórico 
de Salvador, Bahia; o Santuário de Bom Jesus de 
Matozinhos, Minas Gerais; os Sítios Arqueológicos 
de São Raimundo Nonato, no Parque Nacional da 
Serra da Capivara, Piauí; o Conjunto Urbanístico, 
Arquitetônico e Paisagístico de Brasma, Distrito Fe
deral; e o Parque Nacional o.lo lguaçu, no Paraná. 

Sob a direção de Glauco Campello, Presidente 
do IPHAN, os trabalhos realizados no período segui
ram as linhas já tradicionais da Instituição, pelos 
seus departamentos, coordenações regionais, sub
regionais, museus e unidades especiais, com suas 
atribuições definidas de identificar, proteger, restau
rar, preservar e fiscalizar os bens culturais do País. 

No ano passado, com a devida celebração dos 
seus 60 anos, promoveram-se seminários, exposições, 
concertos e outros eventos comemorativos, criando-se 
a nova marca do Órgão, mais apropriada à mú~ipla uti
fização de imagens e retratando fielmente a diversida
de e riqueza de suas áreas de atuação. 

Em parceria com a lnterpol e o Conselho Inter
nacional de Museus, o Instituto deu início, nas naçõ
es sul-americanas, à campanha de "Luta contra o 
Tráfico Ilícito de Bens Cu~urais" e, no setor editorial, 
publicou a 'Revista do Património", dedicada à cu~ura 
afrcH>rasileira, e a edição comemorativa da sexta déca
da da l~ição, além de outros novos 11t~. 

O Fórum "Brasma Patrimônio Cu~ural da Hu
manidade" foi organizado com a inafastável colabo
ração do IPHAN, quando das comemorações, n' 
ano passado, dos 1 O anos da inclusão da cidade r 
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elenco do Patrimõnio Mundial da Unesco e dos 40 
anos do projeto do Plano Piloto da nova Capital, ela· 
boràdo por Lúcio Costa. 

Em parceria do Instituto com o Ministério da 
Cultura, e contando com a intermediação do Museu 
Imperial, foi adquirido, mediante arrematação em lei
lão promovido pela Galeria Cristie's, de Londres, um 
raro retrato de Dom Pedro I, de autoria do artista 
plástico Simplicio Rodrigues de Sá. 

De outra parte, a iniciativa de realizar a "Expo
sição Monet" trouxe à América Latina, pela primeira 
vez, as obras do impressionista francês, pertencen
tes ao acervo do Museu Marmottan, atraindo mais 
de 400 mil visnantes ao Museu Nacional de Belas 
Artes, na cidade do Rio de Janeiro. 

Outras importantes parcerias foram adoradas, 
como a estabelecida com o Banco lnteramericano de 
DesenvoMmento - BID, por intermédio do Ministério 
da Cuttur:1, objetivando executar o projeto "Preserva
ção e Revitalização de Núcleos Históricos"; a da Em
bratur e do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Em
presas - Sebrae, para promover o desenvoMmento 
econõmico sustentado do "Turismo Cuttural"; e a do 
Banco Nacional de DesenvoMmento Econõmico e So
cial - BNDES e da Companhia Vale do Rio Doce, a 
fim de restaurar e conservar os monumentos. 

No biénio abrangido pelo Relatório em comen
to, o Conselho Consultivo do Património Cuttural 
aprovou os tombamentos do Conjunto Arquitetõnico 
e Paisagístico da Pampulha, de Belo Horizonte, Mi· 
nas Gerais; do Parque e Fonte do Queimado, de 
Salvador, Bahia; de 8 quadros do século XIX, de au
toria do Padre Jesuino do Monte Carmelo; do Con
junt..> Arquitetõnico e Urbanístico da cidade de lcó, 
no nosso Estado; da Ponte Hercmo Luz, de Florianó· 
polis, Santa Catarina; da cidade da Lapa, no Paraná; 
do Engenho Central São Pedro, de Pindaré-Mirim, 
Maranhão; do Pavilhão Luis Nunes, de Recife, Per
nambuco; e do Teatro Municipal de São Paulo. 

Com a implan•~ção da página do IPHAN na 
"Internet", foram facilitadas as pesquisas "on tine" do 
patrirnõnio cultural, ações, eventos, legislação e o 
acesso às páginas das instituições de preservação. 

No aspecto fin:::oceiro, o Instituto investiu em 
suas etividades, em 1996, recursos públicos da or
dem de 16 milhões de reais, distribuídos entre as 
suas 4 áreas de atuação. Desse total, a de Proteção 
recebeu 20%; a de Promoção, 4%; a de Identifica· 
ção-e Documentação, 3%; e a de Planejamento e 
Administração, incluindo manutenção da sede, coor· 
denações 'regionais e sub-regionais, 42%; e 31% 
para a manutenção de museus e casas históricas. 

Em 1997, os recursos orçamentários destinados 
a essas áreas alcançaram os 20 milhões de reais, des· 
tinando-se 33% para a Proteção; Bo/o.para a Promo
ção; 7% para a Identificação e Documentação; 30% 
para o Plaroejamento e Administração; e 22% para a 
manutenção dos museus e unidades especiais. 

Deve-se acrescentar que esse orçarroento recebeu 
o aporte financeiro decorrente de parcerias com empre
sas de todo o Pais, que se integraram ao Programa Na· 
cional de Apoio à Cuttura - Pronac, do Ministério da Cul· 
tura, somando-se aí os recursos provenientes do Fundo 
Nacional de Cuttura e de diversos convênios. 

Na área de preservação do patrimõnio, vem 
sendo adotada a informatização do registro e da do
cumentação de sítios históricos e dos bens móveis e 
imóveis. O Cadastro Nacional de Bens Procurados, 
resultante da citada campanha contra o tráfico ilícito 
de bens culturais, vem apoiando a Policia fntemacio· 
na! na repressão ao desvio desses bens. 

Um banco de dados informatizado de sítios 
vem sendo estruturado em todo o País, já alcançan· 
do a marca de tO mil registres, que incluem vesti· 
gios arqueológicos nos Municípios de Trairi e Parai· 
paba, ·do Estado do Ceará, onde, entre inúmeras 
restaurações, devemos consignar a da Igreja Nossa 
Senhora da Conceição, de Almofala, e a da Casa de 
Câmara e Cadeia, de Caucaia. 

.Finalmente, na área de difusão do património, 
o Instituto deu prosseguimento à política de educa· 
ção patrimonial, implementando cursos nas escolas 
públicas e privadas das redes estaduais e munici· 
pais de ensino da maioria dos Estados, visando o 
conhecimento e a sensibilização dos jovens para a 
preservação das nossas riquezas culturais. .. 

No mesmo sentido, realizou, no período consio:•: 
rado, o "Ciclo de Conferências Comemorativas dos 60 
Anos do IPHAN", em Salvador; as "Oficinas-Escola no 
Brasil: uma Attemativa Profissional", em João Pessoa; 
o "Seminário Património Imaterial: Estratégias e For· 
mas de Proteção" e o "Ciclo de Palestras sobre Pre· 
servação Urbana", ambos na Capital do nosso Estado. 

Estamos concluindo, Sr. Presidente, esta su· 
cinta apreciação das atividades desenvolvidas pelo 
IPHAN, registrando que o êxito ora evidenciado, as· 
sim como o do País na ampla e complexa área cul· 
tural, muito se deve às diretrizes estabelecidas pelo 
Presidente Fernando Henrique Cardoso e à lúcida e 
enriquecedora atuação do Ministro Francisco Wef· 
lort, da Cultura, cumprindo e fazendo cumprir as 
prescrições ditadas pelo legislador constituinte. 

Que, como se sabe, garantiu a todos •o pleno 
exercício dos direitos culturais" e integral "acesso às 
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fontes da cultura nacional", tendo em vista a sua 
permanente divulgação e valorização. Atendendo 
com zelo e competência a esses mandamentos, a 
Instituição, sob a exemplar direção do citado Presi
dente Glauco Campel'o. mais ainda se credencia à 
reconhecida admiração dos brasileiros. 

Era o que eu tinha a dizer. 

O SR. OOACIR SOARES (PTS - AO) - Sr. 
Presidente, Sr's e Srs. Senadores,a reconstrução do 
sistema financeiro nacional, de um ponto de vista 
amazõnico, tem de levar em conta a necessidade 
imperativa de não ser dissociada da geopolítica 
amazónica. Para tanto é necessário acima de tudo: 

a) matar o velho modelo bancário, criando nor
mas de gestão e crédito que protejam o património 
liqüido dos bancos públicos contra o ciclo eleitoral 
de crédito; 

b) adequar essas novas regras, de modo a que 
o novo modelo Institucional possa de lato cumprir o 
papel que dele se espera na construção de uma 
geopolítica amazónica. 

É importante observar que durante o regime 
militar, a região foi objeto de tfiversas ações de 
modo a "tomá-la brasileira". Boas ou más, o lato é 
que este foi o último momento de ação federal para 
integrar a Amazônia ao restante do Pais, ao contex
to de nacionalidade. Oe 1984 até os dias aluais, não 
existe um projeto federal para a Amazônia. 

Um projeto para a Amazônia não pode dispen
sar um sistema de créd~o oficial, dada a singularidade 
da região. A Amazônia é uma frente pioneira de pene
tração, com riquíssimo potencial para desenvolver ba
ses económicas sustentadas na exploração mineral, 
madeireira e no turismo. Tem uma enoiTOe capacidade 
de atração de contingentes populacionais e possui um 
dos maiores vazios demográficos do planeta. 

Uma região como esta, ainda por ser desbrava
da. somente poderá ter o seu desenvolvimento econõ
mico induzido de loiTOB permanente e sustentável atra
vés da ação de um sistema bancário com raizes locais 
e vasta capilaridade. Para tanto é preciso subordinar o 
interesse financeiro ao interesse geopolítico. 

•. - É preciso lembrar também que, na história da 
riqueza ocidental, a geopolítica foi a idéia-força que 
presidiu a ação de grandes estadistas. Lembremos 
algumas das rnanHestações mais recentes a respei
to d<) importância dos bancos de créd~o público para a 
consolidação de programas de interesse geopolítico. 

A revista britânica The Economist (da segunda 
qtiínzena de abril de 1997) lembrava alguns latos: 

. a) o governo da França para melhorar as rela
ções com o Norte da África defendia a necessidade 
de criação de um banco público na Argélia; 

b) o chanceler alemão Helmut Kohl afirmava 
ser fundamental a criação de um banco estatal para 
a reconstrução do Leste Europeu; 

c) o governo de Israel admitia, entre outras me
didas, para fundar um ambiente propicio à paz do 
Oriente Médio. a criação de um banco estatal forma
do com recursos do Ociente e do Oriente Médio. 

O próprio governo brasileiro também conhece 
as vinculações entre bancos oficiais e geopolítica. 
Tanto é verdade que a criação dos Bancos Oficiais 
de Desenvolvimento Regional, como o Banco do 
Nordeste e o Banco da Amazônia SIA-BASA, objeti
va cumprir esse papel. 

Em termos internacional o Brasil se integrou, ao 
projeto de criação do Banco do Mercosul, onde o go
verno brasileiro contribuirá, com a renda de contribuin
tes nacionais, para a formação de ca~l inicial daque
le banco. Sem dúvida alguma. trata-se de uma ação 
estratégica que subordinou o interesse financeiro de 
curto prazo a um programa geopolítico de longo prazo. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, as con
siderações feitas introduzem a discuõsão do papel, 
do alcance das políticas de integração e de desen
volvimento traçadas pelo Governo brasileiro para a 
região Amazónica e o que vem fazendo o Banco da 
Amazônia SIA-BASA nos últimos anos. 

Em meados de fevereiro de 1998, recebi o Ofi
cio n• 981079, Rei. "Presidência", assinada pela Se
nhora Presidenta Dr' Flora Valladares Coelho, que 
propunha a discussão do papel do • •.• Banco da 
Amazônia S/A como Agente Financeiro do Governo 
Federal para o desenvolvimento da Região Amazó
nica, dispõe do Fundo Constitucional de Financia
mento do Norte - FNO. única fonte se~ura e perene, 
no momento, para aplicação em investimentos pro
dutivos na Região Norte". 

Para a aplicação desses recursos do FNO, diz 
a Dr' Flora Valladares Coelho, " .•• o BASA vem en
frentando uma série de dificuldades advindas de 
problemas de ordem estrutural, que dificultam a ope
racionalização e aplicação do crédito, destacando-se 
a ausência, por Estado, de zoneamento econômico
e:ológico para direcionar as ações de planejamento 
do Banco e. ainda, a carência de estudos setoriais 
suficientes à seleção dos projetas a serem financia
dos; deficiente infra-estrutura (energia, transporte, 
comunicação e distâncias dos granc!es centros con
sumidores) e a insuficiência de assistência técnica 
quantitativa e qualitativa •. que envolve a falta de es· 
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trotura operacional, financeira e tecnológica dos ór· 
gãos incumbidos dessa misão (Emater, Sebrae, Ce
plac, Prefeituras e outros) dilicultando, desse modo, 
a ação creditfcla do Banco, como elo da cadeia pro
dutiva, gerando projetas Inadequados e inviáveis de 
operacionalização e comprometendo a rentabilidade 
e capacidade de pagamento daqueles em processo 
de maturação'. 

Todo esse quadro, desenhado pela Dr" Flora 
Valladares Coelho, tem cflf'tc:ullado a alocação de re
CU!'SOS, trazendo como conseqüência uma aplicação 
aquém c!o prevmo, para uma região carente. O ano de 
1997, por exemplo, apresentou um saldo não aplicado 
do FNO, de R$193,6 1111~hões e deverão, em 1998, ser 
repassados pelo Tesouro Nacional, 'recursos da ordem 
de R$231 milhões, o que aumerrta a preocupação da 
Direção d.J BASA. que estaria às vollas com um mon
tante de aplicação de R$424,6 milhões. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, nortea
da pelas considerações que repassei a essa Casa, 

· fez a 'Presidenta do BASA UrT' apelo aos Senhores 
Governadores, à clase politica representada pelos 
Senadores, Deputados Federais, Deputados Esta
duais e Prefe~os Municipais, no sentido de se con
cretizar uma ampla ação Integrada para superação 
dos óbices, que limitam as atividades produtivas, de 
maneira a se ampliar a base de créd~o. nos Estados 
da região Norte. 

A Presidenta do BASA, Dr" Flora Valladares 
Coelho apresentou uma listagem de o;ugestões para 
o desenvolvimento dessa ação integrada: 

"a) apelo junto aos Governadores de Estado para 
a consolidação de todo c sistema viário, mediante a rea
lização de obras de infra-e;trutura. para o apoio da pro
dução, especialmente nas áreas mais dinãmicas; 

b) apoio no sentido de realizarmos encontros 
com as lideranças regionais, em busca da solução 
para os problemas apresentados; 

c) apelo junto aos órgãos competentes para o 
fortalecimento da assistência técnica, no que diz res
peito ao aumento da quantidade de técnicos, com a 
devida qualificação, pennitindo, de fato, uma assis
tência técnica educativa, eficiente e eficaz; 

d) reforço ou ênfase em relação a ação dos 
EStados e Municípios, para o ensino básico, para 
que os nossos produtores ganhem melhores condi· 
çoes para absorver as tecnologias; 

e) apoio às entidades competentes de forma a 
se gerar o avanço nas pesquisas básicas, capazes •. 
de dar fundamentação a todo o processo produtivo; 
.,. _ f) apelo junto à Secretaria de Assuntos Estratégi.
cos - Presidência da República, e Secretarias de Esta· 

do de Ciência. T ecnoJogla e Meio Ambiente para a 
efetivação do zoneamento econômic:o«cc6: 

g) apelo às .autoridades competentes de forma 
a suprir a insuficiência de investimentos no setor 
energético, que assume proporções preocupantes 
em uma região onde os sistemas iSolados são man
tidos por tennoelétricas, precariamente aliado a um 
parque gerador que sofre cre5cerite pressão pelo 
aumento no consumo dos centros urbanos. • 

Em discurso pronunciado em 3 de junho de 
1997, Senhor Presidente, defendi junto ao Ministério 
do Planejamento e Orçarnento,em particular junto à 
Secretaria Especial de Políticas Regionais, à Supe
rintendência de Desenvolvimento da Amazônia -
SUDAM. e ao Banco da Amazônia S/A, a correção 
de rumo dos empréstimos concedidos aos produto
res rurais e industriais da Amazônia. 

Os Fundos Constitucionais de Financiamento 
foram criados pela Const~uição de 1988, com o ob
jetivo de ~ ••• reduzir e minimizar os desequilíbrios re
gionais, por meio da destinação de crédito dfferen
ciado em relação aos usualmente concedidos pelas 
instituições financeiras•, em função das reais neces
sidades das regiões pobres e deficMrias. 

O fato e a circunstãncia de serem os Fundos 
Constitucionais de Financiamento de natureza fiscal, 
por meio da transferência de 3% da arrecadação da 
União do Imposto de Renda e do Imposto sobre Pro
dutos Industrializados - IPI, permttem a captação 
de empréstimos a custos Inferiores à própria infla
ção, haja vista que eventuais quedas no valor real 
dos Fundos são compensadas por sua realimenta
ção permanente. Viabilizar empréstimos a taxas 
concessionais são, portanto, objetivos inerentes à 
própria natureza dos Fundos. 

Mesmo com a aplicação de rebates, o custo 
dos empré5~~o~ do Fundo Const~ucional do Norte 
- !'~!::i, vem se revelando incompatível com a ren
tabilidade das principais atividades agropecuárias da 
região Norte. Quando se comparam os en~rgos fi· 
nanceiros do FNO com o comportamento dos preços 
dos produtos agropecuários no mesmo período, 
nota-se o desencontro entre a evolução dos encar
gos financeiros e a dos preços agrícolas. Com o ad
vento do Plano Real, os índices inflacionários reduzi
ram-se, estando atualmente projetados para a casa 
de um dígtto no ano de 1998. 

Enquanto isso, os preços dos produtos agrope
cuários, desde o lançamento do Plano Real, caíram 
de forma acentuada, para estabilizarem-se em pata-

• mares inferiores ao crescimento dos preços dos in
'sumos, noutras palavras, ao crescimento dos custos 
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de produção. A agricultura desempenhou, como se 
corll(encionou denominar, o papel de "Âncora Verde 
do Plano Real". 

Utilizando informações procedentes do Ministé· 
rio do Planejamento e Orçamento, da Secretaria Es
pecial de Politicas Regionais, intitulado "Fundos 
Constitucionais de Financiamento: FCO - FNE -
FNO, Informações Gerenciais, abril de 1997', informo 
que os repasses de recursos da Secrelaria do Tesouro 
Nacional - STN, para o Fundo Constitucional de Fi· 
nanciamento do Norte - FNO, totalizaram 
R$1.858.706 mil, no período de 1989 a 1996. Foram 
contratados nos Estados da Região Norte, R$942.599 
mil, o que representou 50,71% do montante repassa
do. A disponibilidade de recursos do FNO, ascendeu a 
R$916.107 mil, equivalentes a 49,29%. 

Uma região tão pobre, tão carente de recursos, 
não conseguiu ao longo do período sob análise utilizar 
a metade dos recursos que poderia ter utilizado. Os 
anos de 1994 e 1995 expressaram os mais a~os nfveis 
de contratação dos repasses. No ano de 1994, para 
um montante de R$264.847 mil repassados, foram 
contratados, R$243.756 mil, ou seja, 92,04%. No ano 
de 1995, para R$272.066 mil repassados, foram con
tratados R$238.276 mil, ou seja, 87 ,58"/o. · 

Um outro ponto importante a destacar, Senhor 
Presidente, é uma visível desigualdade na aplicação 
dos recursos pelos Estados da região Norte. Para um 
total de 57.253 contratos, com um montante de 
R$868.517 mil, para o período 1989 a 1996, o Estado 
do Pará, com 27.248 contratos, do total de 57.253, 
açambarcou numericamente, 47,6% e, em termos de 
valor, contratou, R$437.348 mil, do total de R$868.517 
rrul, o que corresponde a 50,3%, ou seja, à metade. 

O Estado de Tocantins, mu~o embora englobe 
5.038 contratos, que representam apenas 8,8% do 
total de 57.253 contratos, absorveu R$166.542 mil, 
ou seja, 19,2% do total dos recursos repas~ados. 

O Estado de Rondônia, contratou a expressiva 
marca de 10.314 contratos entre os 57.253 contra· 
tos, o que percentualmente expressa 18% do total. 
Entretanto, em termos de valor, Rondônia contratou 
R$.115.336 mil, que correspondeu a 13,3% do global 
de R$868.517 mil. A clientela de Rondônia, apesar 
de ser praticamente o dobro da clientela do Estado 
de Tocantins, contratou valor de empréstimo 30% a 
menor do que o daquele Estado. 

O certo, Sr. Presidente, é que os três Estados, 
Pará, Tocantins e Rondônla, somaram 42.600 oontratos, 
oú. seja, 74,4% do total e, em termos de valor, totaliza-

ram R$719.362 mil, do que resulta a concentração 
para os três Estados, de 82,8% dos recursos globais. 

É preciso que se deixe assinalado, que os Es· 
lados do Amazonas (R$66.054 mil), Roraima 
(R$35.666 mil), Acre (R$24.129 mil) e Amapá 
(R$23.304 mil) compromissaram apenas 14.653 
contratos com um montante de R$149.155 mil. Es· 
ses Estados são tomadores, em conjunto, de ape
nas 17,2% do total. 

Entendemos ser uma injustiça, Senhor Presi· 
dente, essa forma de distribuição de recursos, que faz 
com que os quatro Estados - Amazonas, Roraima, 
Acre e Amapá - equivalham ao Estado de l ocantins 
ou, pior ainda, absorvam menos do que uma terceira 
parte (113) dos recursos contratados com o Estado do 
Pará, que sozinho contratou R$437 .384 mil, ou seja, 
50,3% do 10tal repassado pela STN para o FNO. 

Impõe-se comentar, e até criticar, Senhor Pre
sidente, que um instrumento que almeja minimizar 

· os desequilíbrios regionais, operacionalize uma dis· 
tribuição dos recursos repassados de maneira tão 
desigual, tão injusta, que, de certo, não logrará dimi· 
nuir intra-regionalmente esses desequilíbrios. 

Fe~os essas considerações a respeito da apli· 
cação dos· recursos do Fundo Consmucional de Fi· 
nanciamento do Norte _ FNO, num próximo discurso 
estarei abordando não somente os termos do Ofício 
n• 98/079 da Senhora Presidente do Banco da Ama· 
zônia S/A. Dr' Flora Valladares Coelho, como tam
bém o relatório produzido com as notas taquigráficas 
da reunião da Comissão Temporária, criada por 
meio do requerimento n• 475/96, destinada a definir 
uma politica para o desenvolvimento económico e 
social da Amazônia, na qual fez uma longa exposi· 
ção a Presidenta do Banco da Amazônia SI A. 

A SRA. BENEOITA DA SILVA (BiocoiPT -
RJ) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, a ~ua
ção da saúde no Brasil beira a catástrofe, se é que ain
da não a atingiu. Esta é uma das constatações mais 
fáceis de se fazer, sendo "bastante para isso o acom
panhamento, ainda que sem maior atenção, até mes
mo do noticiário pasteurizado servido à hora da janta 
pela emissora líder de audiência. Nestes anos de go
verno neoliberal -, ou mais propriamente de desgover
no neoliberal ~ os escândalos de descaso para com 
os seres humanos sucedem-se em intenninável fleira. 

Só assim de memória, sem fazer uma pesquisa 
maior no arquivo de jornais de nossa biblioteca, pos
so citar os casos dos pacientes de hemodiálise de 
Caruaru e dos idosos internados na Clfnica Santa 
Genoveva, assassinados em massa em autênticos 
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genocídios que fazem lembrar o destino dos prisio
neít:ps dos campos de concentração nazistas. Pior 
ainda, por atingir a !ração mais indefesa de nosso 
povo- e a que constitui o próprio futuro da Nação-. 

. parece estar havendo uma explosão de casos de 

. mortes em massa de recém-nascidos nos berçãrios 
e clínicas pediátricas em todo o Brasil. Os latos 
ocorridos em Rondônia, em Cabo Frio, Estado do 
Rio de Janeiro, em Capão Bonito, Estado de São 
Paulo, e em Santa Maria do Cambucá, em Pernam
buco, repetiram-se mais recentemente nas materni
dades Alexandre Aeming e Fernando Magalhães, 
na cidade do Rio de Janeiro. · · 

Desculpem-me, Senhores Senadores, se insis
to na ênfase a esse ponto, mas, como mulher e 
mãe, a tragédia de bebês morrendo sem a mínima 
assistência médica poucas horas ou dias após o 
nascimento lere profundamente meus instintos, mi
nha emotividade e minha razão. Não consigo deixar 
de ficar pensando nessas mães que se vêem priva
das de seu direito mais primário de mulheres, que 
é o de ler seus filhos em paz e segurança, com a 
certeza de que levarão para casa um pequeno ser 
vivo destinado a ser, pelos anos' afora, seu motivo 
de alegria· e preocupação, sua razão de viver e seu 
conforto na velhice. Vejo-as deixando os hospitais, 
algumas inconsoláveis, outras resignadas, atribuindo 
a um desígnio de Deus o que não passa de incúria 
por parte dos homens que têm o poder e os recur
sos para lazer o que é necessário e, nessas horas, 
revelam:se as mais desumanas das criaturas. 

Esses latos, que nos cobrem de vergonha, 
aparecem claramente no relatório Situação Mundial 
da Infância, publicado pelo Fundo das Nações Uni
das para a Infância - UNICEF. De acordo com um 
quadro comparativo entre as condições que as di
versas nações do mundo oferecem a suas crianças, 
o Brasil aparece em uma posição simplesmente ina

. ceitáveil, mas infelizmente, verdadeira. Quanto à 
taxa de mortalidade antes dos cinco anos de idade, 
nosso Pais figura em septuagésimo nono lugar entre 
os 191 listados, com um indíce de 52 óbitos para 
cada mil nascidos vivos. 

.. - Trata-se de verdadeiro pesadelo do massacre 
dos inocentes. 

Não tenhamos dúvidas, Srs. Senadores, com o 
permanente contingenciamento das verbas da Saú
de exercida pelos cães-de-guarda do Plano Real, 
esses números só tendem a piorar nos próximos 
anos. Tereinos um Pais sem inflação, talvez, mas 
certamente. sem povo. 

· Um outro aspecto da situação dramática da Saú
de no Brasü é o recrudescimento de doenças infecto
contagiosas que já haviam' sido controladas, necessi
tando apenas da manutenção das açôes preventivas. 
Pois nossos gênios económicos acharam por bem 
suspender essas açôes. Resultado: epidemia de den
gue, com vários casos detectados da modalidade he
morrágica; aumento da incidência de hepatite, em to
das as suas formas: aparecimento de um número ele
vado de casos e males como sarampo, tuberculose, 
lebre amarela e malária, além da inflexão para cima da 
curva de crescimento de infecção pela Aids, cujos índi
ces chegaram, algum tempo atrás, a ser animadores, 
especialmente a partir de programas como o criado na 
cidade de Santos pela então prefeíta Teima de Sousa. 

Todas essas denúncias me ocorrem hoje a 
propósito de uma data que poderia ser comemorati
va, mas que se toma de lamento e de reivindicação. 
Trata-se da passagem, hoje, do dia dedicado a um 
dos mais importantes· profiSSionais da Saúde: o enfer
meiro. Impotente diante da falta de equipamentos e até 
de materiais como gaze e mertiolate, esse abnegado 
faz o que pode, indo muitas vezes além ao dever, para 
proporcionar um pouco de alívio aos doentes, espe
cialmente aos mais pobres e desassistidos. 

Mais ainda, se servidor públicÓ, 'enfrenta o 
descompasso entre urna inflação - que existe, ape
sar da conversa furada de que acabou, e se faz sen
ti~ especialmente nos aluguéis e nas tarifas públicas 
- e seus vencimentos congelados há quatro anos, 
descompasso que o obriga a fazer "bicos", atraves
sando horas seguidas acordado, comprometendo 
seu desempenho, sua saúde e a dos pacientes. 
Para não mencionar os que, trabalhando em lnstitc;. 
ções privadas, perderam seus empregos por con(.,' 
dos cortes de convênios com o SUS e das "racionali
zações" de pessoal dos departamentos neoliberais 
de recursos humanos os hospitais e clínicas. 

Neste dia do enfermeiro, gostaria de lembrar 
que o grande enfermo é o próprio Brasil, que à se
melhança da frase de um ditador de triste memória, 
tem sua economia indo bem, embora com o povo 
indo mal. Isso, naturalmente, se pudermos dizer que 
algum país vai bem quando seu povo sofre os horro
res da fome, da doença e do desempr~go. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en
cerrar os trabalhos, lembrando às Sras. e Srs. Sena
dores, que constará da sessão deliberativa ordinária 
de amanhã, a realizar-se às 14 horas e 30 minutos, 
a seguinte: 
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ORDEMDODIA 
... _,_ 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSmUIÇÃO 

N• 32, DE 1996 

(Tramitando em conjunto com a Proposta de 
Emenda à Constttuição n• 24, de 1997) 

Votação, em primeiro tumo, da Proposta de 
Emenda à Constituição n• 32, de 1996, tendo como 
primeiro signatário o Senador Antonio Cartas Magalhã· 
es, que aHera a redação dos §§ 1• e 2" do art. 143 da 
Constituição Federal (serviço civil obrigatório), tendo 

Parecer, sob n• 93, de 1998, da Comissão de 
Constttuição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Romeu Tuma, favorável, com a Emenda n• 1-CCJ, 
que apresenta, e pela prejudicialidade da matéria 
que tramita em conjunto, com abstenção do Senador 
Josaphat Marinho. 

-2-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSmUIÇÃO 

N• 24, OE 1997 

(Tramttando em conjunto com a Proposta de 
Emenda à Constituição n• 32, de 1996) 

· Votação, em primeiro tumo, da Proposta de Emen
da à Constituição ri' 24, de 1997, tendo como primeiro 
signatário o Senador Pedro Simon, que &Hera o art. 143 
da Constituição Federal (serviço c:Ml obrigatório)." 

-3-
PROPOSTA OE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N• 8, DE 1995 

Quinto e último dia de discussão, em primeiro 
tumo, da Proposta de Emenda à Constituição n• 8, 
de 1995, tendo como primeiro signatário o Senador 
Geraldo Melo, que dá nova redação ao inciso X do§ 
2" do art. 155 da Constituicão Federal (aplicação do 
ICMS), tendo 

Parecer favorável, sob n• 205, de 1998, proferi
do em Plenário, Relator: Senador Esperidião Amin, 
em substituição à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania. 

-4-
PROJETO OE LEI DA CÂMARA 

N" 81, OE 1996 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Lei 
da Câmara n• 81, de 1996 (n• 54195, na Casa de ori
gem), que dá nova redação ao art. 11 da Consolida
ção ·das Leis do Trabalho e determina outras provi
dencias (prescrição de diretto de ação), tendo 

Pareceri<Norável, sct> ri' 194, de 1996, da Corrissão 
~-Assuntos Sociais, Relator: Se adol Wakleck Omelas. 

-5-
PROJETO OE LEI DA CÂMARA 

N° 60, OE 1997 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Lei 
da Câmara n• 60, de 1997 (n°1.286195, na C-asa de 
origem), de iniciativa do Presidente da Repúbli.:.a, 
que dispõe sobre a criação de cargos efetivos de 
Agente Penttenciário na Carreira Policial Civil do 
Distrito Federal e dá outras providências, tendo 

Parecer favorável, sob n• 1n, de 1998, da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela· 
tor: Senador Romeu Tuma. 

-6-
REDAÇÃO FINAL DO 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N9 146, DE 1997 

Discussão, em tumo único, da redação final do 
Projeto de Deaeto Legislativo ri' 146, de 1997 (ri' 
224195, na Câmara dos Deputados), que aprova o tex
to do EstaMo da Conferência da Haia de Diretto lnter· 
nacional Privado, aprovado na VIl Conferência, realiza· 
da no período de 9 a 31 de outubro de 1951, tendo 

Pareceres da Comissão Oiretora, Relator: Se· 
nador Cartos Patrocfnio: 

- sob n• 182, de 1998, oferecendo a redação 
final; e 

- sob n• 207, de 1998, favorável à emenda de 
redação. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -
Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 45 minutos.) 

AGENDA CUMPRIDA PELO 
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, 

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

12·5-98 
Terça-feira 

' 

11h - SenhorTian Jiyun, Vice-Presidente 
da Assembléia Popular Nacional da 
China 

15h30mln - Sessão Deliberativa Ordinária do 
Senado Federal 

19h - Sessão Conjunta do Congresso 
Nacional 
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Ata da 46! Sessão Deliberativa Ordinária 
em 13 de maio de 1998 

4! Sessão Legislativa Ordinária da 50! Legislatura 

Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo 
Romero Jucá, Antonio Carlos Valadares e Mauro Miranda · 

MAIO DE 1998 

As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM·SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Anto· 
nio Carlos Magalhães - Antonio Carlos Valadares -
Arlindo Porto- Artur da Tavola- Beflo Parga- Be· 
nedita da Silva - Beni Veras - Bernardo Cabral -
Carlos Bezerra - Carlos Patrocfnio - Carlos Wilson 
- Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Djalma Bes· 
sa- Djalma Falcão- Edison Lobão- Eduardo Supli· 
c:y - Elcio Alvares - Elói Portela - Epitácio Cafeteira 
- Esperidião Amin- Aaviano Melo - Francelina Pe· 
reira - Geraldo Melo- Gerson Camata -Guilherme 
Palmeira - Hugo Napoleão - !ris Rezende - Jader 
Barbalho - Jefferson Péres - João França - João 
Rocha - Joel de Hoflanda - Josaphat Marinho -
José Agripino - José Alves - José Bianco - José 
Eduardo - José Eduardo Outra - José Fogaça -
José lgnácio Ferreira -José Roberto Arruda -José 
Saad -José Samey- Júnia Marise- Laura Campos 

- Leomar Ouintanilha - Leonel Paiva - Levy Dias -
Lucídio Portefla - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho -
Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna -
Odacir Soares - Osmar Dias - Pedro Piva - Pedro 
Simon - Ramez Tebet - Roberto Freire - Roberto 
Requião- Romero Jucá- Remeti Tuma- Sebastião 
Rocha - Sergio Machado - T eotonio Vilela Filho -
Vilson Kleinubing - Weflington Roberto. 

---

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A tista 
de presença acusa o comparecimento de 71 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. Primeiro Secretário em exercício, Senador 
Carlos Patrocínio, procederá à leHura do Expediente. 

É r.do o seguinte: 

PARECERES 
PARECER No 238, DE 1998 

EXPEDIENTE 

Da Comissão de Assuntos Econômicos sobre 
o Projeto de Lei do Senado n• 146, de 1996 
do Senador Joel de Hollanda. que "Dispõe 
sobre o regime tributário. cambial e 
administrativo das Zonas de Processamento 
de Exportação. e dá outros providencias". 

RELATOR: Senador GILBERTO l\IIRANDA 

l· RELATÓRIO 

De autoria do nobre Senador JOEL DE HOLI.XNDA. O PLS n• 

146196, -com ement.'l em epigrafe, altera e consolida a legislação que dispõe 

· sobre as Zonas de Processamento de Exportação - ZPE; reptoduz, assim, o 

texto atual do Decreto-Lei n• 2.452, de 29 de julho de 1988 (incluindo as 

modificações introduzidas pelas Leis 'n•s 8.396, de 2 de jan~iro de 1992, e n• 

8.924, de 29 de julho de I 994), acrescido das alterações objeto .deste projeto. 
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Pela sua clareza e didatica., optamos por ·reproduzir da própria 
' justificação do projeto o conteúdo e a razão de cada mudança proposta, 

referenciada ao texto legal em vigor: 

.. -

"No art. 1~ parágrafo único, é retirado • o termo 

"e:rc/usivamente" que se refere à exigência de que toda a produção da 

empresa em ZPE seja comercializada no exterior. Esta alteração se 

articula com a sugerida para o art. 18, que, como se verá 

oportunamente, contempla a possibilidade de venda de parte da 

produção no mercado doméstico. Como princípio geral permanece o de 
uue a empresa opere voltadJ para o exte,.;o,._ pfJr<im com U!'IG par:ce/a da 

sua proáur;ão podendo;ser .r»te::~ot/n. nas condições espectflcada:::..uo 

ar:. 18. 

No frt. 2~ são feitas as seguintes modificações: 

a) nova redação da alínea ''b '"do§ l~ que passa a exigir a 

comprovação da disponibilidade da área destinada a sediar a ZPE, em 

vez de simples compromisso de realizar sua desapropriação. Isso se deve 

ao fato de alguns Estados terem sido obrigados a solicitar a mudança da 

área, objeto da concessão inicial, em virtude da Impossibilidade d:: 

efetuar a necessária desapropriação do terreno; 

h) revogação do § 4~ que proíbe o Tesouro Nacional de 

assumir ónus para a implantação de ZPE. O objetivo é tomar possível c 

concessão de aval do Governo Federal para a obtenção de 

fmanciamento, por parte das empresas administradoras de ZPE. junto a 

instituições multilaterais de crédito, tais como o Banco Mundial e o 

Banco lnteramericano de Desenvolvimento, para a construção da infra

estrutura das zonas; 

c) nova redação do § 5° (renumerado para § 4,, com o 

objetivo de aperfeiçoar a terminologia e deixar mais clara a definição do 
~- prazo para o início das obras de implantar~~ do ZPE; e 

141 
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d) eliminaÇão do § 6~ para disciplinamento ào assunto em 

artigo próprio (o 25). 

O art. 3• recebe nova redação, com os seguintes airerações: 

a) faa em seis o número de membros do Conselho Nacional 

das Zonas de Processamento de Exportação (CZPE), para incluir um 

representante dos Estados e Municípios detentores de ZPE e um 
repre.wmtame das empresas administradoras de ZPE. Tal ampliação, que 

enct•ntra respaldo na experténcia de outros poise:;, visa n.<s.:gz•ror n 

repre~enratividt:Jdc, n'!.~!c ÍJ?Sfril'lcia. áet:iséi"i/J .. t!ac,~·e!e< çue c.jl!livnm(!.-::r 

alocam recursos e operam as ZPE ("caput" do artigo); e 

b) deixa em aberto a designação dos quatro representantes 

do Poder Executivo, que poderá ser feita por decreto presidencial, em 

vez de serem indicados expressamente na úi. Tal flexibilidade visa 

evitar os problemas ocorridos no passado, quando, em face de reformas 

administrativas no Governo Federal, o CZPE não pôde ser reunido até 

que nova lei atualiza..'se sua composição com os ministérios então 

criados (§ 1~ do PLS). 

No art. s• é suprimida a alínea "c", que proíbe a produção 

e comercialização de d'!rivados de petróleo, combustíveis e lubrificantes, 

em virtude da e:l.LitJnct.:. do monopólio estatal. Com a flexibilização 

deste, através da Emenda Constitucional n• 9, d~ 9 de novembro de 

1995, tal restrição perdeu sentido. 

No art 6• são introduzidas as seguintes alterações: 

a) o § 2~ em sua alínea "c", elimina a exigência de gastos 

mínimos no País na fase de instalação, mantendo-a apenas na fase de 

operação. O objetivo é facilitar a transferência de plantas industriais 

compl.etas já em operação no exterior; 

MAIO DE 1998 
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, b) o§ 7° é transformado em art.7~ deforma a remeter para 

a regulamentação não apenas a prorrogação dos prazos mencionados 

no art. 6° (referentes à constituição da empresa e a outras providências 

administrativas), mas também a de todos os prazos a que se refere esta 

Lei. A conveniência desta maior flexibilidade no gerenciamento do 

programa das ZPE ficou amplamente· demonstrada na prática da 

implantação das ZPE, até agora. 

C a.·t. 7" 'rcnwr.erado para 8<>; tem o seu parágrafo único 

rro.mfor;;:ado ea1 § !.0
• par:~ receber-. ~.~;o· §f · ·2': .3~. e · ..f'; 

respectivamente os§§ 6~ 7° e 8° do atual an. 9~ CUjO revogaÇão parcial 

está sendo proposta, pelas razões expostas a seguir. 

O art. 9° trata basicamente (§§ 1~ 2~ 3~ 4° e 5<>j de um 

quadro de insumo:produto no qual a empresa deverá especificar sua 

linha de produtos e os elementos necessários à sua produção. Tal 

quadro, de grande complexidade, não existe em nenhuma dentre mais de 

uma dezena de legislações estrangeiras consultadas. A sua finalidade 

básica, que é o controle aduaneiro, pode perfeitamente ser assegurada 

por métodol mais modernos, sem necessidade de se recorrer a 

procedimentos burocráticos desnecessários. Por essa razão, tais 

parágrafos estão sendo eliminadc>.<, com err.~>ç:;o tfn J'(lr!e do § 3° que 

restringe os produtos fabricados aos previumente aprovados (idéia 

incorporada no an. 8° do projeto). 

Conforme mencionado anteriormente, os restantd- · 

parágrafos (§§ 6°, 7° e 8o; do an. 9° abordam aspectos relevantes e, por 

isso, estão sendo integrados ao an. 8~ com nova numeração (§§ 2~ 3° e 

4o; e ligeiras modificações de redação, como indicado a seguir: 

a) o § 2° (S 6° do arua/ art. 9o; se limita a dispor que a 

fabricação de produtos diferentes das aprovados no projeto de 

instalação serão objeto de autorização do CZPE: 

' . 
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b} o§ r (atual § 7?, por sua vez, define como produto novo 

aquele çue tenha classificação distinta na Nomenclatura Brasileira de 

Mercadoria; e 

c) o § 4° (atual § 8? estabelece que projetas de expansão 

também deverão ser previamente aprovados pelo CZPE. 

O anigo.JO (.::aqui as 11UI11'!roçõP.~ da lei otual ,, do.projeto 

voltam a cnincidir) -apella..~ stdxstitui a anti'Z"! Ctmlri/;rticão vara. o Fwtdo 

d'e Desenvolvimento ::iocíal (FJNSOCIAL) pele. Conmbu1çâo para o 

Financiamento da Seguridade Social (COFINS ). 

O anigo 11, que define o tratamento tributário em relação 

ao Imposto de Renda, traz duas alterações importantes: 

a) o§ / 0 recebe nova redação para dar às empresas em ZPE 

a alternativa de depreciar bens usados adquiridos no mercado externo 

desde que devidamente acompanhados de laudos técnicos de avaliação, 

conforme dispõe a legislação em vigor. O texto atual não contempla tal 

possibilidade; e 

b) o§ 3° (novo) introduz uma carência de cinco anos pa.·::;;: 

cobrança do imposto incidente sobre os lucros auferidos pelas empresas 

em ZPE. Esta carência é ampliada para dez anos quando se tratar de 

ZPE localizada nas áreas da SUDAM ou SUDENE (§ 4°, novo). 

Trata-se, evidentemente, de um fato r destinado a aumentar a 

atratividade do mecanismo, e está sendo proposto tendo em vista duas 

considerações principais: a de que a maioria das legislações 

estrangeiras o me/ui (e é em relação a estas que precisamos fazer nosso 

modelo competitivo) e também o fato de que este .tende a ser o prazo 

médio requerido para que projetas de cena pane absorvam os CUSIOS de 

implantação e comecem a gerar lucros. Isso pode implicar uma melhora 
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dos fluxos de caixa do im•estimento sem acarretar perda significativa de 
receita. 

A ampliação do prazo contida no § 4° apenas mantém um 
tratamento já disponível nas áreas da SUDAM ·e SUDENE, dentro da 

premissa de diferenciação de incentivos que orienta a política de 
desenvolvimento regional. 

O artigo I 4 da lei a tua/ está sendo re'logad(l pllr s.igntficar 
uma. reslnçiio totalmente desnecessán.._ e. ··inócua. Co•11 efeito,. dr. 
estabelece, trivialmente, que as compras da empresa deve;n sér feitas em 
quantidades compatíveis com suas necessidades operacionais. 

O artigo 18 da lei atual (renumerado como artigo 17 deste 

projeto) recebe nol•a rcdação para excluir a restrição de que a empresa 

em ZPE não possa tbmar recursos financeiros junto a residentes no País. 

De fato, desde que bancos brasileiros podem operar no exterior, tal 

impedimento não faz nenhum sentido. Mantém-se, entretanto, o 

dispositivo de que a empresa cm ZPE só poderá usufruir dos inczntivos 

·expressamente p~<tvistos nesta Lei. 

Umn dt'l.t mudanças centrais da presente proposta está 

contida no seu uli. i8, que não existe na lei atual. Trata-se da 

possibilidade de a empre~a em ZPE poder vender no mercado doméstico 

um valor equil·alente a até vinte por cento de sua produção no ano 

anterior. 

No texto de 29 de julho de 1988, o Decreto-Lei no 2.452 

previa, em seu art. 19, um percentual máximo de dez por cento para a 

internação no mercado interno. Este artigo, que foi revogado pela Lei no 

8.396, de 2 de janeiro de 1992, está sendo restabelecido agora, 

aumentando-se o percentual de internação de dez para vinte, para 

aproximar este aspecto do tratamento dispensado pelas legislações de 

outros países. 

I . 
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' Os §§ }0 e 2° basicamente reproduzem a redação do 
Decreto-Lei n° 2.452188, com as seguintes modificações: 

a) no inciso II foi subsiituído o FINSOCIAL pela COFINS 
(alínea "b") e incluída a Contribuição para o PIS (alínea "c''); e 

h) foi i!!lro.:!u:idc o inciso JI!, que consiste numa parecia 

adtci0/1(!/ a ser paga. a tírulo de ressarcimento da C O FINS e ti" PJS, nã.J 

recolhidos e objeto Je crédito presumido (do Imposto sobre Produto:> 

Industrializados}, de que trata a Lei n• 9.363, de 13 de dezembro de 

1996. 

O percentual de 8,02%, a ser aplicado, corresponde à soma 
das seguintes parcelas: 

a) 2% da COFINS e 0,65% do PIS. que deixaram de ser 

pagas, uma vez que tais vendas foram tratadas como exportação; e 

b) 5,37% de crédito presumido, conforme estabelecido pela 

lei retrorreferida (an. 2~ parágrafo único). 

A cobrança do percentual d.: e, 02% tem .;w justificativa no 

fato de que tais desonerações [IScais foram concedidas no pressuposto 

de que a mercadoria resultante seria exponada. Se, ao invés, ela for 

destinada ao mercado interno, estará competindo com u de fabricantes 

domésticos, que terão pago tais encargos (não compensáveis, porque 

incidem, em cascara, sobre o faturamento das empresas) quando da 

aquisição daqueles mesmos insumos. Para se ter um trátámento 

eqüitativo, ponanto, é necessária a reposição daqueles valores no 

momento da internação. 

O§ 3" do mencionado an. 19 (do Decreto-Lei n• 2.452188) é 

renumerado como § 5~ para a introdução de dois novos parágrafos. O 

proposto § 3" estabelece que a venda de mercadorias destinadas à 
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União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas respectivas 

autarquias, realizada em virtude de concorrência internacional, hão 

estará sujeita ao limite de vinte por cento. O fundamento desta exclusão 

é que, devido à isenção tributária desfrutada por aquelas entidades, os 

produtores domésticos já se encontram expostos face à competição 

internacional e, portanto, a possibilidade de vendas a partir de empresas 

em ZPE não altera esta circunstância. Além disso, a isenção tributária 

não esuf vinculada à natureza :!o ;ro:i:J.!:J importc::lr; mas à pessoa do 

1mporttulcr. 

O proposto § 4° prevê a possibilidade de, no caso de uma 

unidade de geração elétrica fazer pane do projeto industrial, a energia 

por ela gerada, excedente ao consumo do complexo industrial, ser 

vendida no mercado doméstico, com o mesmo trcrtamento tributário 

aplicado à energia elétrica produzida e distribuída no País. 

O § 4" do atuai art. 19 está sendo revogado por ser 

redundante. De fato, jâ é competência da Secretaria da Receita Federal 

regular a apiicação dos regimes aduaneiros especiais. 

O proposto an. 21 (correspondente ao atval11n. 23) '""f"IZ ,,s 

segumtes modificações: 

a) pennite às empresas em ZPE prestarem serviços para 

residentes ou domiciliados no País, tratando tais operações como 

importação de serviços. Para isso, sugere-se a revogação do § 1~ que 

veda tal possibilidade. É elementar que, a partir do momento em que for 

pennitida a venda no mc•cado interno, deve-se pennitir que as émpresas 

em ZPE possam, por exemplo, prestar assistência técnica a seus clientes 

domésticos; e 

b) é introduzido o § 2", que, a exempio das legislações de 

outros países, desobriga os empregados estrangeiros de contribuir para 

I : 

147 



148 

.-

ANAIS DO SENADO FEDERAL MAIO DE 1998 

a seguridade social brasileira, desde que, expressamente, renunciem a 

seus beneficias. 

O art. 25 do projeto prorroga por um ano, a contar da 

publicação da lei, o prazo para que as ZPE já aprovadas até 13 de 

outubro de 1994 iniciem as obras de implantação. A razão básica da 

prorrogação do prazo deve-se ao reconhecimento de que um dos 

principais fatores responsáveis pela lentidão na implantação do 

p•ograma tem sido cxatamente o caráter reslrrciw, da legi.>l:;ç,i;;. a:Lc!. É 
natural. perianto a. .concessii.o de um pra::o ndicíonal para. ~s f~tados 

organizarem seus projetas segundo as novas regras. " 

É o relatório. 

II-PARECER 

Quanto à constitucionalidade e juridicidade do projetr,, nada há a 

opor. As matérias nele versadas são de competência da União, a saber: comércio 

exterior (art. ~2. Vl!I), seguríc!zde ::ochl (a.'1. 22, XXllll), câmbio (art. 22, Vil), 

impostos e contribuiçoes federais (arts. 24, I, 149, 153, 195, 1), cabendo ao 

Congresso Nacional dispor sobre elas (art. 48). A iniciativa da proposição é 

legítima, nos termos do art. 61. 

Quanto ao mérito, o PLS n• 146/96 propõe ·a introdução de 

aperfeiçoamentos importantes na legislação vigente. 

Preliminarmente, é forçoso reconhecer a necessidade das alterações 

propostas, por duas razões básicas. A primeira tem a ver com as transformações 

ocorridas na economia brasileira, desde o final da década passada (de quando 

data a lei em vigor), especi~:nte a abertura comercial. As mudanças se 

impõem, assim, por uma mera questão de atualização às novas condições de 

internacionalização da economia brasileira e de globalização dos mercados. 

·~ . ' . 
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A segun& razão é o imperativo de termos uma legislação competitiva, 

se pretendemos çoncorrer, com mais chances de sucesso, com outros países que 

dispõem de mecanismos semelhantes muito mais modernos e flexíveis. A 

experiência intemacio~ relevante a respeito de ZPE comprova que elas 

apresentam um grande potencial de atração de investimentos e de 1;eração ae 

empregos. 

O Programa Brasileiro das ZPE já avançou l::astante, estándo quatro 

unidades quase concluídas, em Imbituba (SC), Rio Grande (RS), Teófilo Otoni 

(MG) e Araguaina (TO). Governos estaduais e empresas privadas investiram 

somas consideráveis no desenvolvimento das infra-estruturas desses projetas, e 

são grandes as expectativas que despertaram nas comunidades das áreas onde se 

localizam. Três empresas já tiveram seus projetas aprovados para instalação na 

ZPE de Imbituba. Entre o empresariado é crescente a percepção de que as ZPE, 

antes que uma ameaça aos seus negócios, representam, na verdade, uma 

excelente oportunidade para viabilizar investimentos produtivos. 

Dessa forma, o fortalecimento das condições de atratividade das ZPE 

apresenta-se como um objetivo dese}~vel, esr>l".ci::l111ente levando-se em conta 

que não implica ónus para o Tesouro Naciou..l e, ademais, é perfeitamente 

compatível com os demais instrumentos da política industrial e do comércio 

exterior do Governo. 

Por ser freqüentemente mal compreendida, a questão dos efeitos do 

Programa das ZPE sobre as contas púbhc::s requer algumas considerações 

adicionais. É certo que o projeto amplia isenções fiscais já concedidás, e isso 

poderia sugerir a existência de alguma renúncia fiscal. Em primeiro Ius:.tr, 

qualquer estimativa de renúncia fiscal de um incentivo governamental se baseia 

na premissa de que haveria a receita na ausência desse incentivo - o q_UG, no 

nrt>sente caso, não é verdade. As ZPE são fundamentalmente um mecan"smo 

para atrair (tem sido este o seu papel mais destacado em praticamente todas as 

ZPE do mundo) o investimento estrangeiro que não viria para o Brasil, noutras 

circunstãncias. Iria para algum outro dos numerosos locais alternativos que a 
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, maioria dos paises, inclusive nossos vizinhos do MERCOSUL, utiliza para atrair 

capital e criar empregos- o grande desafio de nossos tempos. Então,_ não se está 

perdendo nada, uma vez que, de qualquer modo, não haveria a receita 

imaginada. 

Mesmo quar.àil st: trata ce :m -::~ti::le:::;;~ de emi'resas nacionais, o aue 

se ::.:•!! cc~~:at~C, é que si!!'!"''~~ri~..:.:::: til-is iovest;;nc~~o~ não ~XJ::.:jnarn C4SO ~ 

estivesse disponível o mecanismo ZPE. Tem-se verificado, além· disso, que 

algumas empresas, em face da concorrência estrangeira, tanto no mercado 

doméstico como no internacional, percebem a ZPE como local que vai lhes 

devolver a capacidade competitiva e, assim, permitir sua sobrevivência no 

mercado. Em ambos os casos, quer se trate de investimento externo ou interno , 

não faz o menor sentido se falar em perda de receita. 

Ainda que se admita, para efeito de raciocínio, alguma renúncia fiscal 

decorrente das isenções outorgadas às empresas em ZPE, seria preciso 

compensá-la com o ganho resultante do efeito multiplicador gerado pela ZPE, 

em termos de incentivo ao surgimento de novas empresas (contribuintes integrais -

rle imposto5) na sua área de influência, e de aumento global de renda (tr.!:::!".!>·p!) 
ua região. Tal efeito alavancador de progresso constitui um dos pnnc1p:us 

resultados procurado> (e efetivamente observados) nos distintos países que 

utilizaram este instrumento. 

Em síntese, um;;. estimativa tecnicamente consistente de renúncia fiscal 

exigiria que se levasse em conta não apenas o efeito meramente c.stático, na data 

da implantação das ZPE, mas também todos os efeitos dinâmicos e de éqúiliõrio 

ger,d (os efeitos globais mencionados acima) produzidos pelo Programa. Na 

verdade, não apenas não existe uma metodologia confiável para fundamentar 

argumentações definitivas de perda de receita neste caso, como seria até muito 

··- mais fácil sinalizar com um resultado final positivo. 

Por último, ainda admitindo-se que o projeto possa produzir alguma 
perda de receita, convém ter presente que os programas governamentais, embora 

possam (e devam) ser avaliados sob este prisma, não necessari:uilente são 

concebidos e implementados para gerar receitas tributárias. Podem objetivar, por 
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exemplo (como, aliás, é o caso das ZPE), estimular investimentos, criar 

empregos, corrigir desequilíbrios regionais e estimular a difusão de novas 

tecnologias e de práticas gerenciais mais modernas. Se o custo de tudo isso for 

algur:Ja perda de receita, ficaria dificil deixar de concordar que va!~ z J)en:!. 

É necessário, contudo, proceder a correções em dispositivos 

específicos do projeto, a saber: 

I) o art. 3° e seu § I • seriam alterados, mantendo-se a participação de 

ministros de Estado r.a composição do CZPE, para que esse Conselho não venha 

a sofrer prejuizo na sua alta representatividade político-administrativa atual; 

2) o§ t• do art. 6• incluiria a expressão "no prazo de 90 dias", com 

vistas à fixação de :.un prazo razoàvel para a constituição de empresa por parte 

de quem teve projeto de instalação de empresa em ZPE aprovado; da mesma 

forma, seria atribuida ~ P.!llpresa r.onstituida um "prazo de 30 dias" para firmar 
os compromissos 1.:fc:IiJus no§ 2• du mesmo artigo; 

3) no § 2" do art. 8°, substituir-se-ia a autorização prévia do CZPE, 

pela comunicação imediata, a esse órgão, das "alterações que impliquem a 
fabricação de novos produtos ou a cessação da fabricação de produtos 
aprovados no projeto". A emenda visa a evitar, no processo produtivo da 

empresa, interferência passível de causar-lhe prejuízos irreparáveis; 

4) a expressão "Nomenclatura Brasileira de Mercadorias 
(NBMISH)" seria (arts. 8", caput e § 3", e 18) substituída pela expressão 

"Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM", tendo em vista que aquela 

passou a ser "constituída" por esta, nos termos do art. 2" do Decreto n• 2.092, 

de I O de dezembro de 1996. 

5) no art. 28, a referência à "Lei n• 8.896, de 2 de janeiro de 1992" 
seria substiruída pela referência à "Lei n• 8.396, de 2 de janeiro de 1992", para 

corrigir um evidente erro de redação. 

I . 
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Voto, pois, pela aprovação do PLS n° 146195, com as emendas 
n1odific:~th'a!: c de re:b;:ic GUe pr.,ccnho a seguir: 

EMENDA N• 1 - CAE 

Dê-se ao caput do art. 3° e ao seu § 1 o a seguinte redação: 

"Arr. 3• É criado o Conselho Nacional das Zonas de 

Processamento de Exportação - CZPE. composto por Ministros de Estado, 

um representante dos Estados e Municípios detentores de ZPE e um 

representante das empresas administradoras de ZPE, ao qual competirá: 

·~················································· .. ······························································· 

§ r Os representantes dos Estados e Municípios das empresas 

administradoras de ZPE serão indicados por seus respectivos 

colegiados. 

···················································································································· 

EMENDA N" 2- CAE 

·Dê-se aos§§ 1° e 2° do art. 6° a seguinte redação: 

........................................................................................................ 

§ r Aprovado o projeto, os interessados deverão constituir, no 

prazo de 90 dias, empresa que tenha: 

ooooo•,.•••••r••••••ea••••••••••••••-••oooooooooooooooooooouo•••••••••:•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

·.:· 
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§ 2". A empresa constituída na forma do parágrafo anterior 

firmará, no prazo de 30 dias, compromisso de: 

..................................................................................................................... .. 
EMENDA N• 3-CAE 

Dê-se ao caput do art. 8° e aos seus §§ 2° e 3° a seguinte redação: 

"Art. s• O ato que lJUtorizar a instalação de empresa em ZPE 

relacionará os produtos a serem fabricados de acordo com a sua 

classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM e assegurará 

o tratamento instituído por esta Lei pelo prazo de até vinte anos . 

......................................................................................................... .. 
§ r Deverão ser imediatamente comunicadas ao CZPE as 

alterações que impliquem a fabricação de novos produtos, ou a 

cessação da fabricação de produtos aprovados no projeto, sem 

prejuízo do disposto no§ / 0 do art. 5° e no§ / 0 do art. 12. 

§ 3° Entende-se como novo prodz.to aquele que tenha, na 

NCM, clas.~ificação distinta dos anteriormente aprovados f!O projeto. 

.. ································································································· 

EMENDA (DE REDAÇÃO) N" 4- CAE 

"NCM"'. 
Substitua-se na an. 18, caput, m fine, a expressão "NIÍl\1/SH'· por 

EMENDA DE (REDAÇÃO) N• 5- CAE 

Substitua-se na art. 28 a expressão "Lei n• 8.896" pela expressão 
"Lei n• 8.396". 

.. 
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Parecer sobre as Emendas de n• 6 a 1 O 
oferecidas ao Projeto de Lei do Senado n• 
146, de 1996, apôs vista concedida na 
Comissão de Assuntos Econômicos. 

RELATOR: Senador GILBERTI) MIRANDA 

I-RELATÓRIO 

Após pedido de vista, na sessão desta Comissão de 7 de abril de 

1998, o nobre Senador José Eduardo Outra apresentou as Emendas de n• 6, 7, 8, 

9 e 10. 

A Emenda n• 6 adita ao art. 2•, o § 4•, verbis: 

"O Tesouro Nacional não poderá realizar investimentos para a 

instalaçiJo de ZPE. ficando autorizada a concessão de garantiaf a empréstimos 

intemacionais, observado o disposto na Resolução n• 96, de 15 de dezembro de 

/989, do Senado Federal, restabelecida pela Resolução n• 17, de 5 de junho de 

/992" .. 

- Nos tr1m.1s do propol•t:ll/0:, u .,,,,..,,.la atenJeria com maior exatidão 

n• 2.452/88, que impede o Tesouro Nacional de assumir ônus de qualquer 

natureza para a implantação de ZPE. 
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A supressão pura e simples do § 4", do 1111. 2", do Decreto Lei 

n• 2.452188, visa a dar maior flexibilidade à União no que respeita à sua política 

futura para a ZPE, que poderà variar em função das circunstâncias e da 

conjuntura, nacional e internacional. 

Por o•!tro lado, a remissão expressa a Resoluções do Senado, que 

esTão em vias de sofrer alterações nesta Casa, afigura-se inoportuna. 

A Emenda n• 7 acrescenta inciso IV ao § 2" do art. 6", com vistas a 

exigir dos interessados em instalar empresa em ZPE a assunção do compromisso 

de "não produzir bens sujeitos ao regime de cotas deco"entes de acordos 

internacionais ou cfe procedimentos unilaterais do País com n/ação a 

determinados mercados atemos, vigentes na dota de assinaturo do 

compromisso, ressalvado o disposto no inciso II do§ I• do art. I2 ". 

Argumenta-se que a produção de bens sujeitos a cotas, em ZPE, 

implicaria em redução do volume exportado por outras empresas imtaladas fora 

das ZPE, introdm.indo uma competição por exportação desigual, já que as 

empresas de ZPE gozam de regime tnõutário privilegiado. A conseqüência, 

negativa, seria o deslocamento entre investimentos já realizados no Pais, ao 

invés de se atraírem investimentos que. na ausência de ZPE, seriam realizados 

em outros paises. 

-·- O dispositivo proposto já constou da versão original do Decreto-Lei 

n• 2.452188, tendo sido eli.:ninado pela Lei n• 8.396, de 2 de janeiro de 1992. Na 

realidade, era e é inócuo diante da ressalva contida na sua pane final, que exige 

prévia licença ou autorização do órgão federal controlador de cotas para que 

empresa instalada em Z!'E possa exportar produtos "sujeitos ao regime de cotas 

I . 
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aplicáveis às exportações do País, vigentes na data de aprovação do projeto, 

·ou que venha a ser instituído posterionnente". 

A EmP.nda n• 8 adita parágrafo ao art. 11, objetivando aplicar "à 

empresa que nao uvo:r iniczado, efetivamente, as obras de implantação na data 

da publicação desta Lei... :.. azsposto na legislação tributária vigente nesta 

data ... 

Alega-se que a emenda representa um incentivo para que as . . 
empresas realizem seus investimentos de forma mais ágil; e que a concessão de 

novos beneficies pode induzir as empresas a postergarem seus investimentos, o 

que não é desejado. 

. 
Há uma contradição entre o texto da parte final da emenda 

"legiSlação tributária vigente nesta data" (referindo-se à data da publicação da 

Lei que coincide com o primeiro dia de sua .-igência, nos termos do ãrt. 27) e o 

objetivo implícito na justificativa que é o de não beneficiar com os novos 

incentivos do imposto de renda as empresas que não tenbam iniciado as obras de 

implantação na data da publicação desta Lei. 

É. d.:;;;;cnnselhá·•e: criarem-se regime~ tributários distinto~ - h~enção 

p:ü-:t uns e pagamento mttgral para outros - para empresas que se lllStala:em na 

mesma ZPE. Haveria, com certeza, fone desestimulo para as que se constituírem 

posteriormente à edição da nova lei. É bom lembrar que a isenção do IR nas 

áreas de atuação da SUDAM e da SUDENE é .essencial para a viabilização de 

empreendimentos em ZPE, no Norte e Nordeste que, já dispõem deste atraente 

incentivo. 

A Emenda n• 9 adiciona inciso ao parágrafo único do art. s•, com 

~ a vedar a produção, a importação ou exportação de "petróieo e seus 
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derivados, lubrificantes e combustíveis. s!lvo com prévia autorização da 

Agência nacional de Petróleo". 

Na justificativa, aduz-se que a emenda reflete à legislação em vigor 

que regula as atividades n::sse setor. 

A este propósito, deve-se ter em mente que a extinção do 

monopólio da Petrobrás deu-se em virtude de emenda constitucional. E a criação 

da Agência Nacional de Petróleo é um fato muito recente, estando, ainda, em 

fase de gestação as normas que regularão o setor. Não seria aconselhável criar 

uma nova norma rígida. em um momento em que o fulcro das normas a serem 

editadas sobre a matéria é, justamente, a flexibilidade. 

A Emenda n• 10 suprime o§ 4" e dá nova redação ao§ 3", ambos 

do art. 11. Em conseqüência, fica eliminada a isenção do imposto de renda sobre 

os lucros auferidos durante os cinco primeiros exercícios seguintes ao da entrada 

em funcionamento do projeto. prevista no PLS 146/96 para as empresas 

instaladas em ZPE situadas f,,, . ., u.lS ;ir..,,., oe jwisdição da SUDENE e da 

vigência de idêntico beneficio previsto para as empresas de ZPE localizadas em 

área sob jurisdição da SUDENE e da SUDAM. 

Das ZPE que estão se viabilizando, apenas a de Araguaina-TO está 

. em área sob jurisdição de agência de desenvolvimento regional, no caso, a 

SUDAM. As outras três, lmbiruba-SC, Teófilo Otoni-MG e Rio Grande-RS, 

estão fora dessas áreas. Não só Tocantins, mas também Santa Catarina, Minas 

Gerais e Rio Grande do Sul devem ser premiados pelos pesados dispêndios que 

já fizeram em infra-estrutura, antecipando-se aos outros Estados que, não 
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' obstante terem solicitado e obtido a concessão, ainda nã.:. f.-'-•.l!Il os 

investimentos necessários. 

O texto do PLS é mais equilibrado, pCiis contempla o Norte e o 

Nordeste com C! dobro do prazo para vigência da isenção do IR (lO anos, contra 

S para os Estados das outras regiões). 

É o relatório. 

11-\'0TO 

Quanto ao mérito, opino pela rejeição das emendas de n• 6, 7, 8, 9 e 

I O, pelas razões aduzidas no corpo do relatório relativamente a cada urna delas. 

Sob o ponto de vista regimental, não devem ser acolhidas as 

emendas de n•s 6, 7, 8, 9 e 10. Nos termos do art. 122 e seus parágrafos do 

Regimento Interno do Senado Federal - _RISF, e de conformidade com a 

informação contida na primeira página da folha de tramitação deste PLS 146196, 

o prazo para apresentação de emendas esgotou-se cinco dias úteis após sua 

publicação e úi~úwuic;ão em ~vulso, feita em 28 de junho de 1996. 

Ademais, nos termos dos§§ 1" e 6" do art. 132 do RISF, o pedido 

de vista do processo deve ser formulado na oportunidade em que for conhecido 

o voto proferido pelo relator(§ 1"), podendo os membros da comissão que não 

··- concordarem com o relatório (§ 6"): a) dar voto em separado; b) assiná-lo, uma 

vez constituído parecer, com restrições, pelas conclusões ou declarando-se 

Ya~cidos. Relativamente ao projeto ·de que se trata, o nobre Senador· José 

Eduardo Outra não apresentou voto em separado; após o pedido de 'IIÍ~ 

limitou-se a apresentar as referidas emendas. 

'. · .. 
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Voto, pois, pela rejeição das eUlendas de n•s 6, 7, 8, 9 e" lO, e, em 

conseqüência, re:IÍÍmlo o meu voto anteriormente proferido pela aprovação do 

PLS n• 146/96, com as emendas de relator de n•s 1, 2,3, 4 e S. 

PLS N • 146/96 

Sala da Comissão, 5 de maio de 1998. 

.. 
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TEXTO FINAL OFERECIDO PELA CAE 
AO PROJETO DEU:I DO SENADO N" 146, DE 1996 

Dispõe sohre o rcgrme tributário, cambial e 
admmrstram•tJ das Zonas de Processamt:n/0 
di! ExportaçàtJ. e dá omras proVidinctas. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

An. I 0 É o Poder Executivo autorizado a criar. nas regiões menos . 
desenvolvidas. lonas de Processamento de Exportação (ZPE), sujeiw ao regime 

jurídico instituído por esta Lei, com ~ f-•l:dade de: reduzir desequilíbrios regionais. 

bem como fortalecer o balanço de pagamentos c promover a difusão tecnológica c o 

desenvolvimento econõmico e social do País. 

Par.igrafo único. As ZPE caracterizam-se como áreas de livre comércio 

com o exterior. destinadas à instalação de empresas voltadas para a produçio de bens a 

serem comercializados no..cxterior. sendo .(;ORsideradas ~onas primárias 'para -efeito ~ 

controle aduaneiro. 

Art. 2" A criação de ZPE far-sc-á por decreto. que delimitará sua área, à 

vista de proposta dos Estados ou Municípios. cm conjunto ou isoladamente . 

§ 1 • A proposta a que se refere este artigo deverá satisfazer os SeB!•;ntcs 

requisitos: 

l) indicação de localização adequada no que diz respeito a acesso a 

portos c aeroportos internacionais: 

II) comprovação da disponibilidade da ãrea destinada a sediar a Z~ 
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III) comprovação de disponibilid~de financeira. considerando inclusive a 

possibilitlad~ de llpOrTes d.: ~ccursos da inici.uiva privada: 

!\.'} comp.r·,·~;ào de t!rsponitu;:i~;le mmuna ae mtra.es.mrura e de 

serviços c:zpazes de absorver. os efeitos de sua jmplantaçào;. 

V) indic:zçào da forma de administração da ZPE: e 

Vl) ctendimenro de oucras condições que forem estabelecidas em 

regulamento. 

§ 2" A administradora da ZPE deverá atender às instruções dos órgãos 

competentes do Ministério da Fazenda quanto ao fechamento da àre:t. ao sistema de 

vigilância e aos dispositivos de segurança. 

§ 3" A administradora da ZPE proverá as instalações e ns equipamentos 

necessários ao controle, à vigilância e à administração adu:zneira :ü<..:J. 
§ 4• O ato de criação de ZPE caducar.i se .no prazo de doze meses. 

contados da sua publicação. a administradora da ZPE não tiver iniciado, efetivamente. 

as obras de implantação de acordo com o cronograma previsto na proposta de criação. 

"Art. J" t cnado " Ct~n.tcllw Nacwnal das Zunas cl<! . . 
Pmcc.uamcnw d<! E.tportaç·ào- ( :ZPE. mnrrw.<w por Minmms de Estado 

11m rcprr:scnranre úus l:"sradas e M11mdpius dctcniarcs de ZPE e "un. 

rr:prcscmanrc da< cmprr:.ta< adminmradrlras de ZPE. ao q11al compcurá: 

I) ana!J.Sar as propostas de criação de ZPE; 

II) analisar e aprovar os projetes industriais: 

111) traçar a orientação superior da politica das ZPE: t 

IV) aplicar as sanções de que tratam os incisos I. 11. IV e V do an. 22. 

§ J• Os representantes do.< .Estados c Munrcípios das empresas 

admini.flradoras dc ZPE serão indicados por seus rcspcctii'O.f 

L'Olegiadu:s. 

§ 2" Para os efeitos do inciso I. o CZPE levará em conta. dentre outros. 

os seguintes ~~rectos: 

[} c<lmpaubilidaae com o• : •• teresses d'l segurança r.acic:~al; 

·· .. · 
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II) observància das normas relativas ao meio ambiente: e 
.l 

III) atendimento às prioridades governamentais para os diversos setores 

da indústria nacional e da política econêmica global. 

Art 4• O inicio do funcionamento de ZPE dependerá do prévio 

alfmdegamento da respectiva área.. 

Art. s• É vedada a instalação em ZPE. de empresas cujos projeros 

evidenciem a simples tranSferência de plantas industriais Já instaladas no Pais. 

l'..nigraio úntco. Não serão autorizadas. em ZPE. a produção. a 

importação ou exportação de: 

() armas ou explosivos de qualquer natureza. salvo com ·prévia 

autorização do Ministerig do Exercito; 

I() material radioativo. salvo com prêvia autorização da ComissJo 

Nacional de Energia Nuclear- CNEN: e 

lU} o urros indicados em·regulamenm! 

Art. 6" A solicitação de instalação de empresa em ZPE far-se-i. mr 'iante 

apresentação. ao CZPE. de projeto na forma estabelecida em regulamento. 

§ I" Aprni'Odo " pr.nJcto. os mteres.fado.t dc:l't:rdo con.wn. 110 

pra=o de: 90 útas. empresa que tenha: 

I) capital sociaL em montante miníma fiXlldo no ato da aprovaçio do 

projeto. formado com o produto da conversão de moeda c:srrangeira. com a inremaçio 

de bens de origem externa ou. ainda.. nos casos a que se refere o parágrafo único do 

an. 17. com máquinas c: equipamentos de fabricação nacional; e 

11) o objero social limitado a industrialização para exportação sob o 

regime ;;utiraído por e~ra Lei. 

§ ]~ .~ empresa mn.mmída na jorma ela parágrafo antcrtol'. 
jirmarú. n" pra:o de JO dias. ,.tJ/Itpmmts.w clr:: · 

I . 
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I) manter. no País. junto a banco autorizado a operar em cãmbio contas 

em moeda nacional e estrangeira. a serem movimentadas nas respectivas moedas. na 

forma que vier a se• defmida pelo Banco Central do Brasil: 

II) con!l'3tar empresa de auditoria externa para. periowcamente ou 

sempre que solicitado pelo CZPE. elaborar relatórios de acompanhamento de suas 

atividades. notadamente para fins de controle do contido na alínea seguinte: e 

III) realizar gastos mínimos no Pais. na fase de operação. com a 

aquisição de máquinas e equipamentos, Je insumos. de serviços e de mão-de-obra 

nacionais. considerados os respect!•.-cs ~!!=go.; saciai>. 

§ :;o Poderão ser computados no compromisso previsto no inciso III do § 

2" os lucros e dividendos efetivamente pagos a sócios residentes e domiciliados no... 

Pais. -- -... 

§ 4" Somente serão considerados. para efeito do cõmpum dos gastos 

minimos a que se refere o inciso III do § 2" deste artigo. os pagamentos realizados: 

I) em moeda estrangeira com relação a operações efetuadas na fonna do 

art. 19; e 

II) em moeda nacional obtida pda conversão. junto a banco aworizado a 

operar em câmbio no País. de recursos em moeda estrangeira penencentes à empresa 

localizada em ZPE e disponíveis no exterior ou em conta de depósito no.Pais. 

§ s• Não serão considerados. para efeito de cõmputo dos gastos mínimos. 

os valores de pagamentos feitos no Pais. nos seguintes casos: 

I) aquisição no merc:1do interno de bens imponados ou de bens nacionais 

co"' ·:i!!'lif:::ati•:a participação tle i~~rJmos rmportados. conforme <lisp::r~r o 

regulamen,c. 

m em beneficio de OU!I'3 empresa também localizada em ZPE ou de 
• 

empresa estrangeira: e 

111) relativos a rranspone internacional. 



MAIO OE !998 ANAIS DO SE.'IAOO FEDERAL 

· § 6" A inobservância dos prazos faados para o cumprimento do disposto · 

,;;:s §§ t•·e 2" acarretará a revogação ou ato de aprovação do projete>. 

Art. 7" Atendendo a circunstincias relevantes o regulamento disporá 

sobre a prorrogação dos prazos a que se refere esta Lei. 

".4rt. 8" O arn que amnri:ar a in.<talar;à" de cmpn::ra cm ZPE:lacionará 
n:/aciunará u.< pmdutos a sen:m fobric'udos Je acordo ,·um u suatenclatura 

da.wjicar;õo na Nomenc/awra Comum do Mcrct~su/ - NCM c assegurorá rr esta Lei 
, rraramcnto in.mnrido por esta Lei pc/<1 pra:o de até vinte anos. 

§ t• O tratamento assegurado poderá ser estendido. sucessivamente. por 

periodos iguais ao originalmente concedido. nos casos c:n: que a empresa tenha 

atingido os objerivos. respeitados os requisitos e condições estabelecidas na 

autorização. e a continuação do empreendimento garanta a manutenção de beneficies 

iguais ou superiores para a economia do País. 

§ 2" Deverão ser tmediutamenre c:umunicuda.< ao CZPE us 

alterações que Impliquem a jabru:uçiiu de novo.< produto~. ou v 
c:essaçãu da fabricação de produtos upnwadtM IW projeto. sem 

pre{ui:odudisposwno§ l"dourt. 5"eno§ /"doem. 12. 

§ 3" Emende-.<e ,·omo novo pmduto aquele que tenha. na 

NCJ,f. da.<s!ficação di.Wnta tio.< unterwrmcnre apmvados no projeto. 

§ 4" Deverão ser previamente aprc,vados pelo CZPE projetes de 

expansão da o!llllta inicialmente instliada. 

Art. 9" A empresa instalada erp ZPE não poderá constituir filial frrma - , 
em nome individual ou participar de outra loc:alizada fora de ZPE ainda que para 

usufruir incentivos previstos na legislação tributária. 

Art. I O. As importações e exportações de empresa autorizada a operar em 

ZPE gozarão de isenção do Imposto de lmportaçi.,. independentemente do disposto no 
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art. 17 do Decreto-Lei n• 37. de IS de novembro de 1966. do Imposto sobre Produtos 

Jnduslrializados. da Conlribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

(COF!NS). do Adicional ao Fme para Renovação da Marinha Mercante e do Imposto 

sobre Operações de Crédito. Câmbio e Seguro e sobre Operações relativas a Valores 

Mobi!!::...~('s. 

An. I I. A empresa instalada em ZPE terá o seguinte tratamento tributário 

cm relação ao Imposto sobre a Renda: 

I ) com relação aos lucros auferidos. obser"o-ar-se-á o. disposto na 

legislação aplicável às demais pessoas juridieas domiciliadas no Pais, vigente na data 

. cm que for firmado o compromisso de que trata o § 2" do art. 6° desta Lei. ressalvado 

tratamento legal mais favorável instiruido posteriormente: e 

II) isen~o do imposto incidente sobre as remessas. e os pagamentos 

realizados. a qualquer titulo. a residentes e domiciliados no exterior. 

§ I" Para fins de apuração do lucro rributável. a empresa não poderá 

computar. como custo ou encargo, a depreciação de bens usados adquiridos no 

mercado externo que não estejam acompanhados de laudos de avaliação. na forma da 

legislação em vigor. 

§ 2" O tratamento lributário pre\isto neste artigo poderá ser garantido. no 

caso de Ftllrrog~cão do praz, de auto.i::aç:io de funcionarnel!:c. :lescc que' emr-resa 

se compte>r..e;a d elevar os gastos min;mos n() Pais !inciso Iii Jo-§ 2• ;!() a.-.. 6°). 

confonne dispuser o regulamento. 

§ :;• A empresa instalada em ZPE estará isenta do Imposto sobre a Renda 

sobre os lucros auferidos durante os cinco primeiros exercícios seguinres ao da entrada 

em funcionamento do projeto. 

§ 4• A isenção de que trata o parágrafo antenor será pelo prazo de dez 

anos no caso de instalação nas ZPE localizadas nas regiões delimitadas pelas Leis n• 

3.692. de 15 de dezembro de 1959. e n• 5.173. de 27 de outubro de 1966. 
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Art 12. As importi~3.:s .; <--'portações de empresa autorizada a operar em 

ZPE estarão sujeitas ao seguinte tratamento administrativo: 

I) será dispensada a obtenção de licença ou de autorização de órgãos 

federais. com cxccção dos controles de ordem sanitária. de interesse da segurança 

nacional c de proteção do meio ambiente. vedadas quaisquer outras restrições à 

produção. operação. comercialização e importação de bens e serviços que não as 

impostas por esta Lei: e 

m somente serão admitidas importações de equipamentos. máquinas. 

at~arelhos: instrumentos. matérias-primas. componentes. peças .e acessórios e ourros 

bens. novos ou usados. necessàrios à instalação industrial ou que integrem o processo 

produtivo. 

§ I" A dispensa de licenças ou autorizações a que se refere o inciso I não 

se aplicará a exportações de produtos: 

() destinados a países com os quais o Brasil mantenha convênios de 

paga:~. em o. as quais se submete. Ju ~-> disposiç~es o:: ccnrroles es;a;,e(ecido~ na fonn~ 

aa ie~i::;;:,;;ao cm ··..;'!Ot: 

lll sujeitos a regime de cotas aplicàveis às exportações do País. vigentes 
~ . 

na data de aprovação do projeto. ou que venha a ser instituído posteriormente: e 

III) sujeitos ao Imposto de Exportação. 

§ 2" As mercadorias importadas poderão ser. ainda. mantidas em 

depósito. re:xportadas ou desrruidas. na forma prescrita na legislação aduaneira. 

r\rt. I:;. Serão permitidas compras no mercado interno de bens 

necessàrios as atividades da empresa: 

I) na hÍJ'Ótesc c forma previstas no art. 19. O::ui l.,.,us mencionados no 

inciso II do anigo anterior: e 

.. 
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II) de outros bens. desde que acompanhados de documentaÇão fucal 

hábil c o pagamento seja realizado cm moeda nacional convertida na forma· prcvisci 

no inciso 11 do§ 4° do art. 6°. 

Parágrafo único. As mercadorias adquiridas no mercado interno poderão 

ser. ainda. mantidas em depósito. remetidas pan! o exterior ou destruídas. . na forma 

prescrita na legillaç!o aduaneirz. 

Art. 14. As importações. compras no mercado interno e exportações de 

empresa autorizada a operar em ZPE estarão sujeitas ati seguinte regime .cambial: 

I) indcpendcr!o de visto ou de autorização · adminisu-ariva as 

transferências em moeda cs~m~gein do exterior e para o exterior. recebidas ou 

efcruadas por empresas localizadas cm ZPE:bem assim aquelas realizadas entre elas: . 

Jl) as transferências para o exterior referidas no item anrcrior 

indcpendc •ào de conrrato de câmbio; . 

III) os pagamentos para o mercado interno. cferuados por empresa 

locali.z.:~da em ZPE serão realizados: 

·a) cm moeda estrangeira. nos casos de operações feiras na fomu do arr 

19; e 

b) cm moeda nacional. nos demais casos. 

IV) aos pagamentos realizados no País em beneficio de empresa 

lOcalizada em ZPE. aplicar·se·á o mesmo tratamento dispensado a transferências cm 

geral. para o exterior. 

Art IS. O Banco Central do Br3$il não asscgurar.i. direra ou 

indircramentc. cobertura cambial para os compromissos de empresa instalada cm ZPE. 

Art. 16. O Banco Central do Brasil manterá registres especisis dos 
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investimentos. reinvestimentos e demais creditas de empresa instalada em ZPE. cm 

sistema distinto do previsto na Lei n• 4.13 I. de 3 de setembro de 1962. 

Parágrafo único. Para os fins deste artigo. a empresa instalada em ZPE 

fornecerá ao Banco Central do Brasil os dados e elementos necessários. 

Art. 17. A empresa instalada em ZPE não poderá usufruir de quaisquer 

incentivos ou beneficias não express::mente previstos nesta Lei. 

Parágrafo único. A pessoa fisica ou jurídica. residente ou domiciliada no 

Pais. que pretenda realizar investimentos em empresa instalada ou a se instalar em 

ZPE. deverá sarisfazer as condições estabelecidas para investimentos brasileiros no 

exterior. 

Art. 18. A mercadoria produzida em ZPE poderá ser introduzida para 

co~asum '· no mercado imemo. desde ljUe o valor anual ela inten:ação não ~eja superillr 

a \1nte por c:::to üu vaiar áa respecuva proauçào. realizatia pda mcsmói empresa. no 

ano imediatamente anterior. tendo como referencial a sua classificação na .. NCM". 

§ ! • A venda de mercadoria para o mercado interno estará sujeita ao 

mesmo tratamento administrativo e cambial das importações. observada a legislação 

especifica quando a internação for realizada cm zona franca ou área de livre comércio. 

§ 2" A mercadoria produzida em ZPE e introduzida para consumo no 

mercado interno ficará sujeita ao pagamento de impostos e encargos. conforme 

discriminado abaixo: 

I) so.bre o valor tot::! ~ ~temação: 

a) Imposto sobre Produtos Industrializados: 

b) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS); c 

c) Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS). 
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II) sobre o valor das matérias-primas. produtos intennediários e materiais 

de embalagem. imponados. que integrarem o produto internado: 

a) Imposto de lmponação: 

b) Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante: e 

c) Imposto sobre OperaÇões de Crédito. Câmbio e Seguro e sobre 

Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários. 

1m o valor correspondente à aplicação do perc•nrual de .8.02% sobre ~ 

soma das aquisições no mercado interno. das matérias-primas. produtos intermediários 

e materiais de embalagem que integrarem os produtos internados. a título de 

ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares n• 7, de 7 de 

setembro de 1970. n• 8. de 3 de dezembro de 1970. e ri" 70. de 30 de novembro de 

1991. 

§ 3• Os válores •dati,·os aos prod!!!OS internado>. oue t:nham <irln 

tatmc~aos por e:~õlresas lo~ahL1das ,,n; Z!'E. nao serão computado~ {'ara os efe1ros da 

limiraç:io de que rrara o ··,aput"" deste artigo. quando as compras correspondentes 

forem eferuadas pela União. Estado. Distrito federal. :\-fumcípíos e suas respectivas 

autarquias. e tiverem sido realizadas em virrude de concorréncia internacional. 

§ 4• A energia elétrica produzida por empresa em ZPE. excedente :10 seu 

consumo. poderà ser vendida no mercado interno. observado o mesmo rrararnenro 

Tributário dado à energia elérrica produzida e disrribuida no Pcis. 

§ 5" Serà pennitida. sob condições previstas em . regulamento. a 

~plicação dos seguintes regimes aduaneiros especiais à mercadoria saída de ZPE: 

I) tràllSitc aduaneiro: 

10 admissão temporária: e 

III) o previsto no inciso 11 do an. 78 do Decreto-Lei n• 37, de 18 de 

novembro de 1966. 

Art. 19. Ás ,·endas de bens para empresa localizada em. ZPE. ~om 
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cobenura cambial. será atribuído o mesmo tratamento fiscal. cambiaL crediricio c 

administrativo aplicável às exportações em gerai para o exterior. 

Art . .20. O Ministro da Fazenda estabelecerá 'nortnas para a fiscalização. 

despacho e o controle aduaneiro de mercadoria em ZPE. 

Paragrafo único. Incumbira à autoridade aduaneira o. controle ~ :1 

verificação de embarque e. quando for o caso. de destinação de mercaáoria exportada 

por empresa instalada em ZPE. 

Art. ~ 1. Para cieitos fiscais. cambiais e administrativos. aplicar-se-a aos 

serviços o seguinte tratamento: 

ll os prestado< ~;n Z!'E. •Jor empresas a h instahdas. serão consid~rnrios 

como prestacios no cxtenor: 

11) os prestados em ZPE. por residente ou domiciliado no exterior. para 

empresas ali instaladas. serão considerados como prestados no exterior: 

III) os prestados por residente ou domiciliado no Pais. para empresas 

estabelecidas em ZPE. serão considerados como exportação de serviços. exceto os 

explorados em vinude de concessão do Poder Público. os decorrentes de contrato de 

trabalho e outros indicados em regulamento: e 

IV) os prestados por empresa cm ZPE. para residentes ou dnmiciliado~ 

liü !':.:._ oer:io considerados como importação de serviços. 

§ t• Os pagamentos de,idos por empresa instalada cm ZPE a residente 

ou domiciliado no Pais. decorrentes da prestação de quaisquer serviços. serão feitos 

em moeda nacional. na fortna do inciso 11 do§ 4" do art. 6'. 

§ 2" As pessoas fisicas residentes ou domiciliadas no exterior. detentoras 
.r 

de contrato de trabalho com empresas estabelecidas cm ZPE. c:starão desobrigadas de 

I ' 
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pagar as conaibuições para o Sistema de Se!,;oodade SociaL desde 'l!lt renunciem. 

expressamente. a seus beneficias. 

An. :!:!. Sem prejuízo das sanções de narure:za fiscal. cambiaL 

adminisrrariva e penal constant~s da legislação em \igor.l o descumprime"!to das. 

disposições previstas nesta Lei sujeitará a empresa instalada em ZPE ás seguintes 

penalidades. rendo em vista a !,'l':lvidade da infração e observado o disposrc ern 

regulamento: 

I) advertência: 

Ill multa equivalente ao valor de hum mil a cem mil Unidades Fiscais de 

K.c:'e~éncia 1 UFIR \: 

lli i Jí:rdiii-u .. nuJ \ic: bens: 

IV) interdição do estabelecimento indusaial: e 

V) cassação da autorização para funcionar em ZPE. 

Art. :!3. Consider:Ir-se-á dano ao Erário. par:~ efeito de aplicação da pena 

de perdimento. na fonna da legislação especifica: 

I) a introdução no mercado interno de mercadoria procedente de ZPE. 

que tenha sido importada.. adquirida no mercado interno ou produzida em ZPE. fOr:I (": 

dos casos autorizados nesta Lei: 

II) a introdução em ZPE de mercadoria estr:Ingeira não permitida: e 

lll) a intrOdução em ZPE de mercadoria nacional não submet;ida aos 

procedimentos regulares de f'xpom~!o de que rrata o an 19. ou sem obsuvã:tcia das 

disposições contidas no inciso ll do arr. 13. 

Parágrafo único. A pena de perdimento de bens será aplicada pelo órgão 

fazend.irio competente . 

. -\rt. :!4. O ·descumprimento · total ou parcial do compromisso de 

exportação ou de retomo ela mercadoria à ZPE assumido pela beneficiãria dos regimes 
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aduaneiros especiais de que ttatam os incisos 11 e III do § s• do art. 18, sujeitar.i a 

nífratora as segUintes penalidades. apliCáveis isolada oú cumulativamente: 

() multa de cem por cento do valor da mercadoria procedente da ZPE: e 

10 proibição de usufruir os referidos regimes. 

Art. 25. O ato de criação de ZPEjá autorizada até 13 de ourubro de 1994 

caducará se no prazo de doze meses. contados da publicação desta lei. a 

administradora da ZPE não tiver iniciado. efetivamente. as obras de implantaÇão. 

Art. 26. o Poder F..x~c~tivo regulame:::a.-:i ~ l ;i '"' r•"l>'•' d~ !V"..o"!~tA 
di~~:o, "p;:r.ir ae Slll' ::~ubticação . 

. 
Art. 27. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 28. ficam revogadas as seguintes disposições: Decreto-Lei n• 2.452, 
de 29 cü; julho de 1988, Lei n • 8.396, de 2 de janeiro de 1992, e a Lei n • 8.924, de 29 de 
julho de 1994. 

i 

Sala das Comissões, em OS de maio de 1998 
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COMISSÃO CE ASSUNTOS ECONÔMICOS 

OFJCAE/J1._198 Brasill~, Q Ç Of 1!11/tJ 0[ !Jq!. 

Nos tennos do § 2" do Artigo 91 do 
Regimento Interno, comunico a V.Exa. que esta Comissão 
aprovou o PROJETO CE LEI 00 SENADO N°146, CE 1996, que 
MdlspOe sobre o regime tributário, cambial e administrativo 
das Zonas de Processamento de Exportação e dá outras 
providências", em reunião realizada na presente data. 

Ex.mo. Sr. · · ·' · · · · · · · 
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
Presidente do -senado Federal 

tECISLACAO CITADA, AH(XADA PELA SECRETARIA GERAL O~~ESA 

República Federativa do Brasil 

~on~t· ~f! c' ~~:E.""\ 
~ • • "-'r.# .& 'to.~ • '!r ~ .__ 

1988 

.......................................................•..•................................... 
Art. 21. Compete privativamente à União legislar sobre: 

•····························································································· 
vn -política de crédito, câmbio, seguros e uansfcrênci:t de valores; 
VIII -comércio e.~terior c interestadual; 
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.............................•............•......•........•........•.......................• 
XXIII - SegUndade sOcw; 

···············-··-··---···-·-··········-·----··-·-.... --
An. 2~. Compete â Uniã.o, aos Estados e ao Distrito Fede:allegislar c:cncor· 
rentemente sobre: 

l-direito uibtnário,linanceiro, penitenciário, ec:cnõmico e urbauístic:c; 
............................................................................................ 
Art. 48. C~be ~o Cong= tJa::onal. com a sa~o do Presidente da Rcpúbli<:~. 
~o c.~igida est:1 para o cspeeific::~do nos ans. 49. SI c 52. dispor sobre todas as 
m.1térias de competência da União. cspcci:llmcntc sobre: 

I - sistcm~ tributário. a!TCC:Idaç:lo c: distribuiç:lo de: rendas: 
11 - plano plurianual. dirc:trizc:s orç:mtc:nt~ri!IS. orçamento anual. 

opcrnçclcs de crédito. dh·ida públic::~ e cmissclcs de curso rorç:~do: 

111 -lixaç:lo e modificaç:lo do cfctivo das Forças Ann:tdas: 
IV - planos c programas nacionais. regionais c: sctoriais de 

dcscn,·oJ,·imcnto: 
V- limites do território n.1cional. espaço néreo c nL1ritimo c bc:ns do 

dominio da União: 
VI - inêorpor:tção. subdh·isão ou dcsmcntbramcnto de :lrcas de 

Territórios ou Est;~dos. ou\ idas as rcspcc:ti\"llS Assc:mbléi:ls Lcgislati\-as: 
· Vll-tmnsrcrenciiicmporiiria da sede ilo Ooi-m.G Fcdcr:Jl: 
VIII- concessão de anistia: 
IX- oq;anil:lç;lo ndministrati\ajudicjjria. do Ministério Pi•blico e da 

Dcrcnsoria Públic::1 da Uni3o c dos Territórios c: organv.aç:lo judiciária. do 
Ministério Público c da Dcrcnsoria Públic::1 do Distrito Federal: 

X -criação. trnnsrormaç;lo c c.~linç:lo de cargos. empregos c runçclcs 
públicas: 

XI - criaç;lo. cstrutumç:lo c atribuiçclcs dos Ministérios c ó,Pos da 
administr:tç:lo publica: 

XII -lclccomunic::~çócs c radiodirusão: 
Xlll- matérL1 financcim. cambial c nionct:iri.1. instituiçclcs !in.1nccir:t' 

c suas opernçclcs: 
XIV -moeda. seus limites de emissão. c mont;~nlc da di, ida mobili:iri:t 

ftd"!:ll. 

····························································-·········-······-·········-
Art. 61. A iniciativa das leis complementmS e ordinárias cabe: a qUalquer 
membro ou c:omissão da Câmar.l dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional,.ao Prcsi@tc da República, ao Supremo Tribunal Fede:al. 
aos Tribunais Superiores, ao Procurador..Qcr.ü da República e aos àdadlos, 
na fonna e nos casos previstos nesta Constituiç:lo. 

§ 11 São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 
1- r.xe1.1 o.& u•Wif'•r.~ os efetivos das Forças Annad::s; 
!I . ct:;:of'l }\:~!: 't:Jbre: 
a) ai.ação de cargos, funçócs ou empregos públlcos na adminlstraçao 

dima e autárquica ou aUIIIelllO de sua remunençao; · · 

.. 
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b) organluç!o adminisU'atlva c judiciária, matéria tributária e 
orçamentária, serviços públicos c pessoal da admillisuaç!o dos 
Te:ritórior, · · 

c) servidorei públicos da União c Territórios, seu regime jurfdlco, 
provimento de cargos. estabilidade e aposemadoria de civis. rdorma 
e transfmncia de mlllta.res Jl3l3 a !natividade; 

d) organiz;:lção do Ministério Público c da DefCIISOria Pública da Uailo, 
bem como normas gerais Jl3l3 a o1g3niz•ç!o do Ministáio Público 
e da Odcnsoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios; 

1) criação, cstrutw:lção c atribuições dos Ministérios e ótgaos da 
administração pública 

§ l' A iniciativa popul:lr pode ser exercida pel3 apresentação à CAman 
dos Deputados de projeto de lei subscrito por no mi~. ua: l'O~ cento do 
dei .orado nacional, distribuído pelo menos por cinco Est><~o<. ~:.lO: o menos 
de três décimos por cento dos eleitottS de c::1da um deles. 

............................................................................................. 
Art. U9. Compete e.~usivamente à União instituir contribuiçOcs sociais. de 
intervenção no dominio cconõmico c de Interesse das C31Cgorias profissionais 
ou cconõmicas, como instrumento de sua atuaç!o nas respectivas áreas. 
observado o disposto nos ans. 146,111, e 150. I c 111, c sem prejuizo do pmisto 
no an. 19S, § 61, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. 

Partigrnfo único. Os Estados. o Distrito Fcder.ü c os Municípios poder.to 
instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, cm bcnc1lc:lo 
destes, de sistemas de previdencia c assistência social. 

................................................................................. -.•........ 
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: 

1- importação de produtos estrangeiros; 
11-e>pOnação, para o e'C!erior, de produtos nacionais cu nacionaliudos: 
III- renda c proventos de qualquer natureza; 
IV- produtos industrializados; 
V - õj,er:~Ções de ~to, câmbio c seguro. ou relativas a úwlos ou 

valores mobiliários; 

VI- propriedade territorial rural; 

Vll - gnndes fonunas, IIOS teniiOS de lei C'lmplemcntar • 
. § 11 É flcultado ao Poder Ex=úvo, atendidas as tcndlçOcs c os limites 

estabelecidos em lei, alterar as allquotas dos impostos enumerados nos incisos 
I,II,IVcV. 

§ 21 o imposto previsto nn inciso m: 
I - serà informado pelos critérios da generalidade. da univmalidade e 

da progressividade, na fonna da lei; 

n-O: o incidirá, nos •.ermos c limites fixados cm l:l. sobre rcndimcmos 
p!T"'P.'Ú_en•~ de 31JC'"'"•tadori~ c l'!:'".!:-.'1:-, iJ.l~ ~3 o~'i:l S..'<.i3l •h I lniác, 
dno; !:s<..::d.». ~ l.:'::oui::: FcdrJai c üus Muniup.os a pessoa coa. i~ superior 
I SCWIIT:! C CIIICO IIIIOS, CUj3 renda total seja constiwJda. c:cclusivamcnte, de 
rendimenm.< dn rr::tMJM · 
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§ 3' O imposto previsto no inciso IV: 
1- setá selctivo, cm funç;'lo d3 essencialid3de do produto: 
n - ser:lllão-aunulativo, tompensando-se o que for devido em c:ada 

openç;'lo tom o mon1an1e cobrado II3S anteriores; 
m -mo incidirá sobre produtOS industrializados destinados ao e.~ o r. 

§ 4' O imposto previsto no inciso VI terá suas aliquotas (L'Cidas de forma a 
êlesestimuJar a manutcnç;'lo de propriedades improdutivas c !Ião incidirá sobre 
pequenas glebas rurais, definidas cm lei, quando as c:cplore, só ou tom sua 
làmi1ia. o proprietário que !Ião possua outro imé\'d. 

§ $1 O ouro. quando definido cm lei como ath'O fi=iro ou instrumento 
cambial. sujeita-se e:u:lusivamcnte à incidénc:ia do imroste de que trata o inciso 
V do t:Dpul deste anigo, devido na opcraç:'!o de origem; a aliquot:l mini ma será 
de nm por eeniO, assegur.~da a trans(erênci:J do montmte d3 a=d3ç;'lo nos 
seguintes termos: · 

1- trinta por cento para o Estado, o Distrito Federal ou o Território. 
toaforme a origem; · · 

n-~por cento para o MUDicipio de origem. 

·····································································································-··· 
An. 195. A segurid3de social será fin:mciad3 por tod3 a sociedade, de forma 
direta c indireta. nos termos d3 lei, mediante recursos provenientes dos 

qrçamentos da UaUo, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios. c das 
- •seguintes tontnõuiçOes soeWs: 

l-dos rmpregadores. incidente sobre a folha de salários, o Caturamcnto 
c o lucro; 

·········································································································· 
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 9- DE 9 DE NOVEMBRO DE 1995 

Di. nova redaçio ao artigo 177 da Couatltulçio 
Federal, alterando e inaerlndo pari.grafo• 

······················································································•··················· 
LEI N. 9.363 -DE 13 DE DEZEMBRO DE 1996 

Diapõe sobre a lnstltulçio de crédito presumido do Imposto sobre 
Produtos Industrializados, para ressarcimento do valor do 

PI5-PASEP e COFINS no• casoa que especifica, 
e di. outras providencias 

............................................................................................................ 
DECRETO N. 2.092- DE 10 DE DEZEMBRO DE 1996 

Aprova a Tabel!\ de Incidência do lmpoato 
sobre Produtos Indu.alrlallzadoa, 

e dá outras providências 

···•·····•·················································································•····•·······•··• 
~ 2' A NCM pa.ssa a constituir a nova Nomenclatura Bruileira de Mer· 

C!'donu bu~ada no Sutema Harmoni:ado- NBMJSH, para todos oa efeito• pre
-toa no amgo 2~ do Decreto-Lei n. 1.154'"• do 11 de março de 19n. 

····-········-······························································································ 
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PARECER N" 239, DE 1998 
(O~ Comissão Oiretora) 

Redação final do Projeto ele Resolu
ção n1 29, ele 1998. 

A Comissão Oiretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n1 29. de 1996, que autori
za a República Federativa do Brasn a contratar ope
ração de crédtto externo com o Banque Nationale de 
Paris BNP, no valor · equivalente a 
US$7.013,100.00 (sete milhões, treze mil e cem dó
lares norte-americanos) de principal, destinando-se 
os recursos ao financiamento parcial do ·Programa 
de Banco de Testes para Desenvolvimento de Pro- • 
púlsores de Satélttes. 

Sala de Reuniões da Comissão. 13 de maio de 
1996.- Júnia Marlse, Presidente- Carlos Patrocf.. 
nlo- Relator- Lucldio Portella- Marluce Pinto. 

ANEXO AO PARECER N' 239, OE 1996 

Redaçã~ final do Projeto ele Resolu
ção n1 29, ele 1998. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou. e 
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 26. do 
Regimento Interno. promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1996 

Autoriza a República Federativa do 
Brasil a contratar operação de crédito ex
temo com o Banque Nationale de Paris -
BNP, no ·valor equivalente a 
US$7,013,100.00 sete milhões, treze mil e 
cem dófan,s norte-ainericanos) de princi
pal, destinando-se os recursos ao finan
ciamento parcial do Programa de Banco 
de Testes para Desenvolvimento de Pro
pulsores de Satélites. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 11 É a República Federativa do Brasil auto

rizada, ~s termos da Resolução n1 96, de 15 de de
zembro de 1969, reslabelecida pela Resolução n• 
17, de 5 de junho de 1992. ambas do Senado Fede
ral. a contratar operação de rédno externo com Ban
que Nationale de Paris - BNP, no valor equivalente 
a-US$7,013,100.00 (sele milhões. treze mil e cem 
dólares norte-americanos) de principal, destinando
se os recursos ao finánciamento parcial do progra
ma de Banco de Testes para Desenvolvimento de 
Propulsores de Satelttes. 

Art. 2' A operação de crédtto externo a que se 
relere o artigo anterior tem as seguintes caracterlsti
oas: 

I -devedor: República Federativa do Brasil; 
· " natureza juridica do contratante: pessoa juridi

ca de diretto público interno e externo; 
III -credor: Banque Nationale de Paris- BNP; 
N - garantidor: Compagnie Française pour 

Commerce Exterior- Coface; 
V - natureza da operação: financiamento exter-

no; 
VI - finalidade: financiar parcialmente o Progra

ma de Banco de Testes para Desenvolvimento de 
Propulsores de Satélttes e 100% (cem por cento) do 
prêmio de seguro de crédito à Compagnie Française 
pour le Commerce Extérieur- Colace; 

VIl- valor: US$7.013,100.00 (sete mnhões. tre
ze mn e cem dólares norte-americanos). sendo US$ 
6.560,000.00 (seis milhões, quinhentos e sessenta 
mil dólares norte-americanos) correspondentes a 
80"/o (ottenta. por cento) dos bens e serviços e 
US$453,100.00 (quatrocentos e cinquenta e três mil 
e cem dólares norte-americanos) correspondentes 
ao seguro de crédno: 

VIII -juros: 
a) . período preliminar. O, 75% a.a. (setenta e 

cinco centésimos por cento ao ano) acima da Ubor 
de um, dois. três ou seis meses. confonne o caso, 
contada a partir de cada desembolso, até 3 de feve
reiro de 1999; 

b) período de pagamento: 7,44% a.a. (sete in
teiros e quarenta e quatro centésimos por cento ao 
ano) sobre o saldo devedor no inicio de cada perlo
do de seis meses: 
. IX- comissão de administração: até 0,5% (cin-
co décimos por cento) do valor financiado; 

X - comissão de compromisso: até 0,5% a.a. 
(cinco décimos por cento ao ano) sobre a parcela 
não utilizada do contrato. contada a partir da data de 
sua assinatura e calculada com base no saldo não 
utilizado no inicio de cada perlodo de seis meses; 

XI -despesas gerais; as razoáveis. limitadas a 
0,1% (um décimo por cento) do valor da operação; 

XII -juros de mora: 1% a.a (um por cento ao 
ano) acima da taxa operacional; 

XIII - condições de pagamento: 
·a) do principal: em dez parcelas semestrais. 

iguais e consecutivas. vencendo-se a primeira em 3 
de agosto de 1999: 

b) dos juros: semestralmente vencidos em 3 de 
fevereiro e 3 de agosto de cada ano; 

c) da comissão de administração: pagável qua
renta e cinco dias após a aprovação da operação no 
Registro de operações Financeiras- ROF: 
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d) da comissão de compromisso:semestral
mente antecipada, até o quarto mês do inicio de 
cadã período; 

e) das despesas gerais:após a aprovação da 
operação no Registro de Operações Financeiras -
ROF, mediante comprovação, devendo ser pagas . 
em reais, exceto aquelas incorridas no exterior que 
só possam ser pagas em moeda estrangeira. 

Art. a• A contralação da operação de crédito 
externo a que se refere o art. 1° deverá efetivar-se 
no prazo máximo de quinhentos e quarenla dias 
conlado da dala de publicação desla Resolução. 

Art. 4• Esla Resolução entra em vigor na dala 
de sua publicação. 

PARECER NO 240, DE 1998 
(Da Comissão Oiretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n• 30, de 1998. 

A Comissão Oiretora apresenta a redação final 
do Proieto de Resolução n• 30, de 1998, que autori
za a República Federativa do Brasil a contratar ope
ração de crédito externo , no valor de 
US$51,a18,050.88 (cinqúenta e um milhões, trezen
tos e dezoito mil, cinqüenla dólares norte-america
nos e oitenla e oito centavos), junto ao Peene Werft 
GmbH. 

Sala de Reuniões da Comissão, 1a de maio de 
1998.- Júnia Marise, Presidente- Carlos Patrocl
nlo, Relator- Lucldio Portella - Marluce Pinto 

ANEXO AO PARECER NO 240, DE 1998 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n• 30, de 1998. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N" , OE 1998 

Autoriza a República Federaiva do 
Brasil a contralar operação de crédito ex
temo no valor de US$51,318,050.88 (cln
qüenta e um milhões, trezentos e dezoito 
mil, c:inqüenta dólares norte-americanos 
e oitenta e oito c:entavos),junto ao Peene 
WerftGmbH. 

O Senado Federal resolve: 
· Art. 1• É a República Federativa do Brasil aut~ 

r!Zada a contralar operação de crédio externo, no va
lor de US$51.318.050,88 (cinqúenta e um milhõeS, tre
zêntos e dezoito mil, c:inqüenta dólares norte-ameri-

canos e oitenla e oito centavos), junto ao Peene 
WerftGmbH. 

Parágrafo único. Os recursos advindes da ope
ração de crédito referida neste artigo destinam-se ao 
financiamento para aquisição de bens e serviços de 
origem alemã, no âmbito do Programa de Reapare
lharnento de Marinha (PRMJIIPPOM). 

Art. 2" As condições financeiras básicas da 
operação de crédito são as seguintes: 

I -devedor. República Federativa do Brasil; 
11 -credor. Peene Werft GmbH (Alemanha); 
III -valor. US$51,a18,050.88 (cinqüenta e um 

milhões, trezentos e dezoito mil, cinqüenta dólares 
norte-americanos e oitenla e oito centavos), sendo 
US$41,054,440.70 (quarenla e um milhões, cinqüen
la e quatro mil. quatrocentos e quarenla e quatro dó
lares norte-americanos e setenta centavos) financia
do e US$ 10,263,610.18 (dez milhões, duzentos e 
sessenla e três mil, seiscentos e dez dólares norte
americanos e dezoito cenlavos), a titulo de sinal; 

IV - juros: opção do devedor entre: 
a) até 1% a.a. (um por cento ao ano) acima da 

Ubor semestral para dólares norte-americanos, Inci
dente sobre o saldo devedor do principal, a partir da 
dala de cada desembolso; 

b) CIRR, para dólares norte-americanos, de 
prazo de cinco a oito aos e meio, a ser lixada na 
data de assinatura do contrato, incidentes sobre o 
saldo devedor do principal, a partir de cada desem
bolso; 

V - seguro de crédito: até 5,5% (cinco inteiros 
e cinco décimos por cento) flat calculado com base 
nos valores tolais de cada contrato comercial; 

VI- juros de mora: até 1% a.a. (um por cento 
ao ano) acima ciã 1axa operacional; 

VIl - condições de pagamento: 
a)ão sinal:·após a aprovação do registro da 

operação no ROF (Registro de Operações Financei-
ras); · - -

b) do principal: em dez parcelas semestrais, 
iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira seis 
meses após o respectivo desembolso; 

c:) dos juros: semestralmente vencidos, junla
mente com o principal; 

d) do seguro de crédito: após a aprovação do 
registro da operação no ROF, direlamente ao credor 
mediante comprovação. 

Art. a• A autorização concedida por esla Reso
lução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e 
quarenta dias, contado da dala de sua publicação. 

Art. 4• Esla Resolução entra em vigor na dala 
de sua publicação. 
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PARECER No 241, DE 1998 

I-RELATÓRIO 

Da Conússão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara 
n• 9, de 1998, (n" 4.396/98, na Casa de 
Origem) de iniciativa do Presidente da 
República, que "Cria a Gratificação de 
Desempenho de Atividade de Ciência e 
Tecnologia - GDCT e d,á outras providências. 

RELATOR: Senador ROMEU 11JMA 

A proposição em epígrafe, da iniciativa do Senhor Presidente da 
República, tem o objetivo de restabelecer a Gratificação de Desempenho de 
Atividade de Ciência e Tecnologia - GDCT, a ser paga aos seguintes 
servidores: a) ocupantes de cargos efetivos de nível superior das Carreiras de 
Pesquisa em Ciência e Tecnologia, ·de Desenvolvimento Tecnológico e de 
Gestão, Planejamento e Infni-Estnitura em Ciência e Tecnologia, criada5 p.ela 
Lei n• 8.691/93; b) ocupantes de cargos efetivos de nível intermediário da 
Carreira de Desenvolvimento Tecnológico, criada pela mesma Lei; c) 
ocupantes de cargos efetivos e empregos de nível superior mencionados no art. 
27, também da Lei referida. 

Outrossim, o Projeto de Lei em tela estabelece ainda o limite 
maxuno da gratificação que pretende instituir e as condições em que . os 
seryidores beneficiários a receberão. 

Ademais, a iniciativa em pauta fixa as regras de cálculo a serem 
aplicadas aos proventos de aposentadoria e pensão, no que diz respeito à 
gratificação de que se cuida . 

Por fun, se estatui a cláusula de vigência, com efeitos financei~ 
desde 8 de abril próximo passado. Não consta cláusula de revpgação. · /r, 

Na Exposição de motivos do Poder Executivo está posto que a 
gratificação em questão foi ir.icialmente instituída pela Medida Provisória n• 
1.548-3 7/97 e tinha como requisito a dedicação exclusiva por parte dos seus 



MAIO DE 1998 ANAIS DO SE."'ADO FEDERAL 

.. -

-

' beneficiários, sendo .que o Projeto de Lei de conversão da referida medida 
provisória eliminou aquele requisito. 

Ademais, na medida em que a GDCT passaria a ser paga a todos os 
ocupantes da carreiras beneficiadas em decorrência da supressão do requisito 
da dedicação exclusiva, haveria aumento de despesa em proposição da 
iniciativa exclusiva do Presidente da República, o que é vedado pelo art. 63, I, 
da Constituição· Federal 

Por essa razão, se impôs o veto presidencial parcial ao projeto de 
lei de conversão acima citado, sendo que mediante o presente projeto de lei se 
pretende restabelecer a GDCT como importante instrumento fortalecedor das 
atividades cientificas e tecnológicas desenvolvidas no âmbito do Governo 
federal. 

A matéria de que tratamos tramitou primeiramente na Câmara dos 
Deputados, consoante mandamento constitucional (art. 64, capul), sendo 
aprovada sem alterações. 

Cabe a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania opinar 
sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da proposição sob 
exame, nos termos regimentais. 

É o relatório. 

II-VOTO 

lnicÍalmente,. no que se refere à constitucionalidade do PrOjeto de 
Lei da Câmara n• 009, de 1998, devemos anotar que a matéria nele tratada se 
insere naquelas cuja iniciativa a Constituição Federal reserva ao Presidente da 
República (art. 61, parágrafo 1•, ll, 'a' e 'c'), sendo que não enxergamos óbice 
constitucional à tramitação da proposição. 

No que diz respeito à juridicidade e regimentalidade, igualmente 
parece-nos que nada obsta ó livre trâmite do projeto de lei em pauta. 

Quanto ao mérito, segundo entendemos, a matéria deve ser 
acolhida por esta Casa. De fato, só merece encômios a disposição do Poder 
Executivo em incentivas os servidores que trabalham com ciência e tecnologia, 
matérias tão fundamentais para o nosso desenvolvimento. 

I . 
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Com a adoção da GDCT se estará incrementando o aumento da 
produtividade dos profissionais da área de ciência e tecnologi~ sendo que serão 
melhorados os resultados das pesquisas e experimentos. 

• Registre-se, por ftm, que, corretamente, o projeto de lei que ora 
apreciamos ftxa os efeitos financeiros do restabelecimento da GDCT a partir de 
8 de abril último, datá em que deixou de vigorar. Isso para que os seus · 
beneficiários não sofram quaisquer prejuízos. 

Ante o exposto, opinamos pela constitucionalidade, juridicidade e 
regimentalidade do Projeto de Lei da Câmara n• 009, de 1998, e, quanto ao 

· mérito, pela sua aprovação. 

j/0!11}11'18 
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, l(GI'ilACAO CilADA, .AIIEXAOA PELA SECRETARIA GERAL OA~11ESA 

República Federativa do Brasil 

Constituição 
·-----~-------------------j~~fl __________________________ _ 
Art. 61. J wiativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 
rnembr• u comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tnbunal Federal, 
aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, 
na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 

§ 1° São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 

I -fiXem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; 
11- disponham sobre: 

-···························-·········································································· .. ·············•··········· 
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na. administração 

direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; 
....................................................................................................................................... 

c) servidore-; públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, 
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma 
e transferência de militares para a inath·idade: 
• ·-·································································································································· 

Art. 6J. Não será admitido aumento da despcs.1 pre\·ista: 

I - nos projetas de iniciativa exclusi\'a do Presidente da República, 
ressalvado o disposto no an. 166, §§ 3o e 4o; 

-···························································································································-··-
Art. 64. A discussão e votação dos projetas de lei de iniciativa do Presidente 
da República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão 
inicio na Câmara dos Deputados . ...................................................................................................................................... 

MENSAGEM No 695, DE 1997-CN 
(n"J.316197, na origem) 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 

Nos termos do anigo 62 da Constituição Federal., submeto à elevada deliberação de 
Vossas ExcelênciAs o texto. da Medida Provisória n• 1.548-37, de 30 d~ outubro de 1997, que 
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"Cria a Gratificaçlo de ~ e. ProdutMdade - GDP das atlvid.ules de finanças, coatrole, 

orçameÍ!io e planejamento, de Desempenho D)plomático - GDD," de D=mpenho de .Aiividade de 

Chancelaria • GDC e de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia - GDCT, c clt outraS 

providências". 
Brasília., 3J de outubro de 1997. 

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL r. REFORMA DO ESTADO 

E. lU. 1!\TERMINJSTERIAL N.• 68 /97 

Brasili3, 30 de outubro de 1997. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelcncia a presente Exposição de Motivos. 
propondo a reedição da Medida Provisória n• J.:S48-36 com as alterações descritas 11 seguir, pelas 
tazôes que se seguem. 

As alterações propóstas tem como objetivo dar . continuidade ao processo de 
fortalecimento do Núcleo Estratégico do Estado· por meio da revisão da remuneração c da 
reorganizaÇ!o de algumas carreiras e cargo$. Neste momento propilmos a criação da Gratificação 
de Desempenho de Atividade de Chancelaria - GDC, devida aos ocupantes de cargos efetivos da 
carreira de Oficial de ~celaria em exercício de atividades inerentes às atribuições ca carreira no 
Ministério das Relações Exteriores. Os critérios e condições para percepção da ·referida llf8tificação 
são os mesmos da Gratificação de Desempenho c Produtividade - GDP, destinada aos servidores 
das carreiras de gestlo - finanças e controle c planejamento e orçamento, e da Gratificação de 
Desempenho Diplomático- GDD paga aos servidores da carreira de Diplomata. 

Da mesma forma propomos a criação da Gratificação de Desempenho de Atividade 
de Ciência c Tecnologia, devida aos ocupantes dos cargos efetivos de nível superior das carreiras 
de Pesquisa em Ciência e Tecnologia, de Desenvolvimento Tecnológico e de Gestão, Planejamento 
e Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia, criadas pela Lei n• 8.691, de 1993. Nesse caso, porém, a 
percepção da GDCT estará condicionada à opção do servidor pelo regime de trabalho de dedicação 
exclusiva. aos moldes da carreira dos professores universitários. · 

As alterações propostas visam fortalecer a atuação do Estado em atividades 
essenciais e possibilitar a efetiva administração de seus recursos-human~s. 
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A opção pela criação das Gratificações de Desempenho e explicada pelo que ela 
representa como importante instrumento que associa pane da remuneração ao desempenho do 
servidor. em conformidade com os principias da administração gerencial. voltada para resultados. 

Para os servidores que ,·ierem a se aposentar após a reedição da Medida Pro,·isória 
n• 1.548 as citadas gnriticações de desempenho serão pagas oliedecendo-s~ à seguinte re~oor:1: media 
dos pomos resultantes da avaliação d~ desempenho rereremes· aCI~ doi~ ultimo~ anos em que o 
servidor estava na ati,·idade uu. na impossibilidade de aplicação desta regrJ. o numero de f><>nt"' 
equivalente a 75% dn limit~ m:ixrmo de pontos fixados para a avaliação d~ descmpenhu. 

Propomos. também. o aperfeiçoamenio de um dispositivo j:i existente relacionado a,r 
direito á percepção da GDI'. que deverá ser estendido a todos os inteb'rantes das carreiras de 
Finanças e Controle c de Orçamento c de Planejamento. alem do~ cargos de Tecnico de 
Planejamento e Pesquisa do IPEA que estejam em exercício cm qualquer dos dois sistemas de 
Finanças e Controle e de. Orçamento c de Planejamenro c nos seus respectivos órgãos centrais de 
sistema. Anteriormente a mobilidade das citadas carreiras estava limiuda aos seus próprios 
sistemas. Essa modificaç!o é importante tendo em vista a complcmentariedade das atribuições e 
objerivos das referidas carreiras e cargos. 

Por último. propomos a tran5ferência de um anigo da Medida Provisória n• 1.547 
para a de n"l.548. anigo este que se refere ao Anexo I da Lei n• 8.829. de 22 de dezembro de 1993. 
utilizado para efeito de enquadramento dos servidores e correlaç!o dos padrões de vencímento das 
carreiras de Oficial de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria. Essa rransferência se deve à 
vanttgem de junur num mesmo inslr)lmento legal dispositivos correlatos que traum de uma mesma 
carreira. 

Estas, Senhor Presidente, são as razões que justificam as alterações propostas na 
Medida Provisória n• I.S48 e que ora submetemos à apreciaç!o de Vossa Excelência. 

Respeitosamente, 

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.548-37, DE 3> DE 011IU310 DE 1997. 

Cria a Gratificaçào de Desempenho e Produtividade o 

GDP das atividades de finanças. controle, orçamento e 
planejamento, de Desempenho Diplomatico o GDD, de 
Desempenho de Atividade de Chancelaria o GDC e de 
Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia o 

GDCT, e dá outras providências. 

' . 

O PRESIDENTE DA REPÚBUCA, no uso da atribuiçào que lhe confere o an. 62 da · 
_Constituição. adora a seguinte Medida Provisória, com força de lei: 

An. 1° Fica instituída a Gratificação de Desempenho e Produtividade • GDP, devida aos 
.,... ocupantes dos seguintes cargos efetivos: 
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I· da carreira de Finanças e Controle, quando em eiercicio no Ministério da Fazenda ou 
~nos órgãos do Sistema de Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo 
Federal; 

II· da carreira de Planejamento e Orçamento e do cargo de Técnico de Planejamento 
P-1501 do Grupo TP-1500, quando em exercício no Ministério do Planejamento e Orçamento ou nos 
órgãos dos Sistemas de Planejamento .e de Orçamento e de Controle Interno do Poder Executivo 
Federal; . 

m • da carreira de Especialista em Politicas Públicas e Gest!o Governamental, quando em 
exercício em órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal nos quais haja previsão de lotação, 
conforme disposto em ato do Presidente da República, no desempenho de arividades inerentes às 
atribuições da carreira; 

IV - de Técnico de Planejamento e Pesquisa do Instituto · de Pesquisa . Eeonômica 
Aplicada- IPEA quando em exercício no IPEA, no Ministério do P!!mej=ento e Orçamento ou nos 
Sistemas de Planejamento e Orçamento e de Controle Interno do Poder Executivo Federal; 

V • de nível superior do IPEA, não referidos no inciso anterior, quando em exercício no 
Ministério do Planejamento e Orçamento ou no IPEA no desempenho de atividades de elaboraç!o de 
planos e orçamentos públicos; 

VI- de nível intermediário cio IPEA,. quando em exercício no Ministeno do Planejamenro 
e Orçamento ou no IPEA no desempenho de atividades de apoio direto à elaboração de planos e 
orçamentos públicos, em quantitativo fixado no ato a que se refere o § 2• . do an. 2• desta Medida 
Provisória. 

Paràgrafo único. A GDP a que se refere este artigo serà concedida aos servidores com 
carga horária de ·quarenta horas semanais. 

Art. 2' A GDP terá como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo 
cada ponto a 0,2124% e 0,0936% do·nlaior vencimento bàsico, ·respectivamente, do nível superior e do 
nível intermediàrio, observados o disposto no an. 2• da Lei n• 8.477. de 29 de outubro de 1992, e os 

limites estabelecidos no an. 12 da .Lei n~ 8.460, de 17 de setembro de 1992. e no an. 22 da Lei r!- 8.852, 
de 4 de fevereiro de I ?94. 

§ 12 A GDP devida aos ocupantes dos cargos ou càrreiras referidos nos incisos 1 a IV do 
artigo anterior será calculada obedecendo a critérios de desempenho individual dos servidores e 
institucional dos órgãos e entidades. conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado da 
Administração Federal e Reforma do Estado e dos demais óigãos supervisores. 

§ 22 A GDP devida aos ocupantes dos cargos referidos nos incisos V e VI do artigo 
anterior será calculada obedecendo critérios de desempenho individual dos servidores e institucional do 
IPEA. çonforme dispuser ato conjunto do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do 

. Estado e do dirigente máximo daquele órgã!'· · · 

Art. 32 São qualificados como Órgãos Supervisores: 

I -da carreira de Especialista em Politicas Públicas e Gest!o Governamental •. o 
Ministério da Administração Fç~eral e Reforma do Estado; 

11- da carreira de Finanças e ContrOle, o Ministério dá F~nda: 

III- da carreira de Planejamento e Orçamento, dos cargos de Técnico de Planejamento P
"" ISO! do Grupo TP-1500 e de Técnico de Planejamento e Pesquisa. o Ministério do Planejamento e 

Orçamento. 

... · .. 
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, Art. 4g Os Orgãos Supervisores terão as seguintes competências em relação às carreiras 
ou cargos sob sua supervisão: 

de cargos; 
I· definir a lotação inicial dos habilitados em concurso público para fins de provimento 

11· definir a habilitação legal necessária para investidura, observando as atribuições da 
carreira ou cargo; 

lll· definir os termos do edital dos concursos públicos para provimentos dos cargos, 
observando as atribuições da carreira ou cargo, em consonãncia com as normas definidas pelo 
Ministerio da Administração Federal e Reforma do Estado; 

IV· definir o conteúdo do curso de formação integrante do concurso público; 

V· formular os programas de desenvolvimento e capa;itação profiSsional nos aspectos 
inerentes às atribuições da carreira ou cargo, inclusive para fins de promoção, em consonãncia com a 
Politica de Desenvolvimento de Recursos Humanos; 

VI· aplicar as normas e procedimentos para fins de promoção; 

VIl • acompanhar a aplicação das normas referentes à carreira ou cargo, propondo o seu 
aperfeiçoamento ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. 

§ 12 O Órgão Supervisor. no desempenho das competências referidas neste artigo, será 
assessorado por representantes dos órgãos ou entidades de lotação dos integrantes da carreira ou cargo e 
por um Comité Consultivo, composto por integrantes da carreira ou cargo sob sua supervisão, observada 
as normas a serem estabelecidas pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, ouvido 
o respectivo órgão supervisor. 

§ 2° O Miqistério do Planejamento e Orçamento poderà delegar as competências 
referidas neste artigo ao IPEA. no caso do cargo de Técnico de Planejamento e Pesquisa. 

Art. 52 Caberà ao órgão ou entidade em que o sen·idor estiver em exercício a gestão. o 
controle e a supervisão das atividades desenvolvidas pelo .servidor. a aplicação da avaliação de 
desempenho, bem como· da r~gra de ajuste _correspondente. a fo;mulação ~ imJ:iem~ta~o do programa 
de desenvolvimento e capac1tação profiss1onal, nos aspectos merentes as competenc1as do órgão ou 
entidade. 

Art. 6g A avaliação de desempenho individual das carreiras e cargos de que trata o llit. 
t2, exceto para os de nível intermediário do IPEA, deverà obedecer à seguinte regra de ajuste, calculada 
por carreira ou cargo e órgão ou entidade onde os beneficiários tenham exercício: 

1 • no máximo vinte por cento dos servidores poderão ficar com pontuação de 
desempenho individual acima de noventa por cento até cem por cento do limite máximo de pontos 
fixados para a avaliação de desempenho individual; 

11 • no máximo sessenta por cento dos servidores poderão ficar com pontuação de 
desempenho individual acima de 75% até noventa por cento do limite máximo de pontos fixados para a 
avaliação de desempenho individual; 

III • no mínimo vinte por cento dos servidores deverão ficar com pontuação de 
..,. desempenho individual até 75% do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho 

individual. 
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~ § I 2 Caso o número de servidores integrantes de cada carreira ou cargo nos órg3os· ou 
entidades seja inferior a dez, a regra de ajuste da avaliaç!o de desempenho individual obedecerá ao 
previsto no Anexo I. · 

§ 22 Na aplicação da regra de ajuste de que trata este artigo não serão computados os 
servidores ocupantes de cargos efetivos: . 

a) qtiando investidos em cargos em comissão de Na~ Especial, DAS-6 ou S; 
b) no seu primeiro período de avaliação. 

§ 32 O número de servidores de nível intermediário do IPEA, c:om pontuação acima de 
setenta por c:ento do limite de pontos f.axados para a avaliação de desempenho individual, não poderá 
.superar trinta por c:ento, sendo que somente dez por cento dos beneficiários podeoo se situar no 
intervalo de noventa a cem por c:ento. 

Art. 1l O titular de cargo efetivo das carreiras e cargos referidos no art. 12, quando 
investido em cargo em comissão de Natureza Especial, DAS-6 e DAS-5, ou equivalente, em órgãos ou 
entidades do Governo Federal, fará jus à GDP c:alculada com base no limite máximo dos pontos fixados 
para a avaliação de desempenho. 

Art. 82 O titular de cargo efetivo das cam:iras e cargos referidos no art. 12, que não se 
encontre nas respectivas situações ali defmidas, ou na prevista no artigo anterior, somente perceberá a 
gratificação correspondente, quando cedido para a Presidência ou Vice-Presidência da Repúblic:a ou se 
investido em cargo em comiss!o DAS-4, ou equivalente em outros órgãos ou entidades do Governo 
Federal. 

§ 12 Nos c:asos de cess3o para a Presidência ou Vice-Presidência da República, o 
. servidor será avaliado de acordo com as regr.is de avaliação de desempenho definidas para o cargo 
efetivo que ocupa. 

§ 22 No c:aso de cessão não prevista no parágrafo anterior para ocupar cargo em 
·comissão DAS-4, ou equivalente. em outros órgãos ou entidades do Governo Federal~ ·o servidor 
perceberà a respectiva gratificação de desempenho a que faz jus, calculada com base em 75% do limite 
máximo de pontos fiXados para a avaliação dt. desempenho. 

Art. ~ Durante os períodos de defmição dos critérios previstos nos§§ I~ e 22 do art. 22 e 
de sua primeira avaliação de desempenho. o servidor perceberá a gratif.acação de desempenho a que faz 
jus c:alculada com base em 75% do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho. 

Parágrafo único. O primeiro período de avaliação de que trata o caput não poderá ser 
inferior a seis meses. 

Art. I O. Ficam vedadas. a partir desta data, a ttansferência e a redistribuição de cargos 
dos quadros de pessoal de quaisquer órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e 

.. _ fundacional, para o IPEA. 

· Art. II. A investidura nos cargos de Especi.dista em Políticas Públicas e Gestio 
Governamental, Analista de Orçamento, Analista de Finanças e Co'ltrole e Técnico de Planejamento e 
!'esquisa do IPEA depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e tftulos, em duas 

_ etapas, sendo a primeira eliminatória e classificatória e a segunda constitulda de curso de formaç!o. 

"" . . § 12 As carreiras e o cargo de que trata o capai deste artigo exigem do c:andidslo 
diploma de curso superior e conhecimentos em nível de pós-graduação. · 
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§ 22 As carreiras e cargos referidos no art. 12 desta Medid.i Provisória terão a mesma 
estrutura de classes e padrões d.i Tabela de Vencimento dos servidores públicos :civis da União, e o 
ingresso dar-se-á na Classe D, Padrão I. 

Art. 12. Fica instituída a Gratificação de Desempenho Diplomático- GDD, devida aos 
ocupantes de cargos efetivos da Carreira de Diplomata em ell'ercicio de atividades inerentes às 
atribuições da carreira no Ministério das Relações Exteriores. 

Parágrafo único. A GDD terá como limite · máximo 2.238 pontos por servidor, 
correspondendo cada ponto a 0,1820% do maior vencimento básico dei nivel·superior, observados o 
disposto no ait. 22 da Lei n2 8.477, de 1992, e os limites estabelecidos no an. 12 da Lei r{! 8.460, de 
1992, e no art. 22 da Lei r{! 8.852, de 1994. 

Art. 13. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Chancelaria
GDC,. devida aos ocupantes de cargos efetivos da carreira de Oficial de Chancelaria em exercício de 

atividades inerentes às atribuições da carreira no Ministério das Relações Exteriores. 

Parágrafo único. A GDC terá como limite máximo 2.238 pontos por servidor, 
correspondendo cada ponto aos percentuais estabelecidos no Anexo n, incidentes sobre o maior 
vencimento básico do nível superior. observados o disposto no art. 22 da Lei r{! 8.477, de 1992, e os 
limites estabelecidos no an. 12 da Lei n2 8.460, de 1992, e no art. 22 da Lei n2 8.852, de 1994. 

Art. 14. A GDD e a GDC serão calculadas obedecendo a critérios de desempenho 
individual dos servidores e institucional do Ministério, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de 
Estado das Relações Exteriores e da Administração Federal e Reforma do Estado. 

Art. I S. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e 
Tecnologia- GDCT, devida aos ocupa.·nes dos cargus efetivos de- nível superior das carreiras de 
Pesquisá em Ciência e Tecnologia. de DesenvolvimentoTecnológico e de Gestão. Planejamento e Infra
Estrutura em Ciência e Tecnologia. criadas pela Lei n~ 8.691. de 28 de julho de 1993. 

§ J2 A GDCT terá como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada 
ponto aos percentuais estabelecidos no Anexo III, incidentes sobre o maior vencimento básico do nível 
superior. observados o disposto no art. 22 da Lei ne 8.477, de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 
da Lei ne 8.460, de 1992, e no an. 22 da Lei n2 8.852, de 1994. 

~ ~- ·-. 
§ ig So.mentef:irão jus li"GDCT~ os s~~ido~;-;;; .exercício de atividades inerentes às 

atribuições das carreiras. e nos órgãos e entidades a que se refere o§ 12 do an. 12 da Lei.ne 8.691 de 
1993, e que optarem expressamente por regime de trabalho com dedicação exclusiva. 

§ 32 O regime de que trata o parágrafo anterior implica a obrigação de prestar quarenta 
horas semanais de trabalho, e o impedimento do exercício de outra atividade remunerada, pública ou 
privada, admitindo-se: 

a) participação em órgãos de deliberação coletiva; 

__ b) participação em comissões julgad.>ras ou verificadoras relacionadas com a pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico; 

c) percepção de direitos autorais ou correlatas; 

. d) colaboração esporádica, remunerada ou não, em assuntos de sua especialidade, de 
acordo com normas aprovadas pelo Conselho do Plano de Carreira de Ciência e Tecnologia. 

.,. § 42 A GDCT será paga em conjunto, de forma não cumulati~a, com a Gratificaçãc de 
Ativiclades em Ciência e Tecnologia de que trata o art. 22 da Lei r{! 8.691, d~ IS'93 . : 
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' . 
§ Si Para cálculo da GDCT não se aplica ao vencimento básico a vantagem de que tratl 

o art. 21 da Lei n! 8.691, de 1993. 

Art. 16. A GDCT será calculada obedecendo a critérios de desempenho individual do 
servidor c institucional do órgão ou entidade em que estiver lotado, conforme dispuser ato do Ministro 
de Estado da Administração Federal c Reforma do Estldo, ouvido o re$pectivo órgão ou entidade. 

Art. 17. A GDP, a GDD e a GDC serão pagas em conjunto, de forma não cumulativa, 
com a Gratificação de Atividade de que trata a Lei Delegada n~ 13, de 27 de agosto de 1992. 

Art. IS. Aplica-se o disposto nos ans. (/-, ~. 82 e 92 aos servidores das Carreiras de 
Diplomata, de Oficial de Chancelaria, de níyel superior das carreiras de Pesquisa em Ciência e 
Tecnologia, de Desenvolvimento Tecnológico e de Gestão, Planejamento e lnfra-Estnnura em Ciência e 
Tecnologia. 

Art. 19. Até que sejam definidos os critérios de desempenho institucional referidos nesta 
Medida Provisória, as gratificações serão calculadas utilizando-se apenas critérios de avaliação de 
desempenho individual. 

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos órgãos e entidades que possuam 
critérios de avaliação de desempenho institucional já implantados. 

Art. 20. O ser-Vidor aposentado ou o beneficiário de pensão fará jus à GDP. GDD. GDC 
e GDCT. considerando-se a média dos pontos resultantes da avaliação de desempenho referentes aos 

· dois últimos anos em que estava na atividade. 

Parágrafo único. Na impossibilidade de aplicação do disposto no caput. o número de 
pontos considerados para o câlculo se:-:i o equivalente a 75% do limite m:i.ximo de pontos fixados para a 
avaliação de desempenho. 

Art. 21. Aos ocupantes dos cargos efetivos da carreira de Especialista em Políticas 
Públicas e Gestão Governamental compete o exercício de atividades de gestão governamental, nos 
aspectos técnicos relativos à formulação, implementação e avaliação de politicas públicas. 

Art. 22. Aos ocupantes dos cargos efetivos de nível superior da carreira de Finanças e 
Controle compete o exercício de atividades de gestão governamental. nos as;>ecros técnicos relativos à 
formulação e implementação de políticas na j.rea económico-financeira e patrimonial, de auditoria e de 
an:ilise e avaliação de resultados. 

Art. 23. Aos ocupantes dos cargos eretivos de nível superior da carreira de Pl~jamento 
e Orçamento e do cargo de Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo TP-1500, compete o exCrclcio de 
atividades de gestão governamental, nos aspectos técnicos relativos à formulàção e implementação e 
avaliação de polfticas nas ~= orçarnent!.ria e de planejarnento. 

Art. 24. Aos ocupantes dos cargos efetivos de Técnico de Planejarnento e Pesquisa do 
IPEA compete o exercício de atividades de gestão governamental, nos aspectos relativos oo 
planeja:liento, à realização de pesquisas econõmicas e sociais e à avaliação das ações governamentais 
para subsidiar a formulação de poUticas públicas. 

' ' 

Art. 25. A distribuição do quantitativo global dos cargos da carreira de Especiaf!Stl em 
.,. PoUticas Públicas e Gestão Governamental, por órgão ou entidade do Poder Executiw Fed=l =i 

deõnida cm ato do Presidente da República. · 
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§ J2 A redistribuição de servidor ocupante de cargo da carreira de que trata o caput fica 
condicionada à redistribuição de cargo de .igual denominação do órgão ou entidade de destino para o 
órgão ou entidade de origem do servidor a ser redistribuído. 

§ 22 Os servidores ocupantes de cargos da carreira de que trata o caput serão lotados nos 
órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal em que ocom:r a nomeação. 

Art. 26. Ficam lotados no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, ati 
que sejam distribuídos, os cargos de que trata o artigo anterior. 

Parágrafo único. Até que seja definida a distribuição prevista no caput. fica garantido o 
recebimento da GDP, a partir do mês de outubro de 1997, na forma legal vigente até setembro de 1m. 

Art. 27. Durante os meses de outubro e novembro de I 997, os servidores titulares de 
cargos de que trata o an. 12, perceberão a GDP calculada com base nos critérios de concessão vigentes 
até setembro de I 997. , 

Art. 28~ Se a aplicação do disposto no art. 20, para os servidores aposentados e 
beneficiários de pensão, resultar redução de proventos ou pensão. serão preservados os valores 
praticados até 30 de outubro de 1997. 

An. 29. O Anexo I da Lei n~ 8.829. de 22 de dezembro de I 993. passa a ser o constante 
do Anexo IV desta Medida Provisória para efeito de enqu:1dramento dos servidores e correlação dos 
padrões de vencimento. 

Art. 30. Fic:1m conv:1lidados os atos praticados com base n:1 Medida Provisória r 
1.548-36. de 2 de outubro de 1997. 

An. 31. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasilia. )) de out.b:ro de 1997; 176~ da Independência e 1092 da República. 
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ANEXO I 

Rtgr.J dt ajuste d:J avali:Jç.3o de destmpenho individual 

T ot31 de integrantes NUmero minimo de NUmero m:iximo de Número máximo de 
da cazreira no órgão intesrantes da carreira integrantes da emeirn integrantes da carreira 

com desempenho até 75% com desempenho acima de com desempenho acima 
do limite mãximO de 7S% até I 00% do ,limite de 90% ate 100% do 
pontos de desempenho máximo de pontos de limite máximo de pontos 
individual desempenho individual de desempenho 

individual 
9 2 7 2 
8 I 7 2 
7 I 6 2 
6 I s I 
s I 4 I 
4 I 3 I 
3 I 2 I 
2 o 2 I 
I o I I 

ANEXO li 

Percentuais para c:i1cu1o da Cratific:açio dt Oestmptnho dt: Ativid:ade de Chantclaria 

CLASSE PADRAO PORCENTAGEM 

A III 0,11715% 

A 11 Ó,ll586% 

A I 0.11456% 

B VI 0,11326% 

B v 0,11196% 

B IV 0,11067% 

B lll 0,10937'/o 

B 11 0,10807'/o 

B I 0.1067TVo 

c VI 0,10547o/, 

c v 0,10418% 

c IV 0,10288% 

.. - c lll 0,10158% 

c 11 0~10028% 

c I 0,09899% 

D v 0,09769% 

D IV 0,09639% 

D III 0,09509% 

D 11 0.09380% 

D I 0.09250% 
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ANEXO III 

Percentuais pon cálculo da Cntilicoç5o de Desempenho de Alividade de Cicncia e Tecnologia 

CLASSE PADRAO PORCENTAGEM 
A Jll 0,08743o/o 
A 11 0,08613% 

A I 0,08482% 

B VI 0,08352% 

B v 0,08221Yo 

B IV 0,08091% 

B III 0,07961Yo 

B 11 0,07830'/o 

B I O,OnOO'/o 

c VI 0.0693=~~ 

c v 0,06166% 

c IV Q,'JS400'/o . 
c III 0,04667% 

c D 0,03933% 

c I 0,03200'/o 

ANEXO IV 

Anuo I do Lei n' 8.829, de 22 de dezembro de 1993 

VALOR 
CORRESPONDENTE 

QUANTIDADE CARREIRAS CLASSES PADRÕES AOS PADRÕES DO 
ANEXO liDA DE CARGOS 

U:l N!! S.461119Z 

QllCIAL dei a VIII · O. I I C-III soo 
OFICIAL DE ·-A• dei a VIl C-IV 1 8-IV 3SO 
CHANCELARIA ESPECIAL dei a V 8-V a A·lll ISO .. -

SUBTOTAL 1.000 

INICIAL dei a VIII O. I I C-III 600 

ASSJSTEN'JE DE •A• dei a VII C-IV 1 B-JV 420 

CHANCELARIA ESPECIAL dei a V 8-V a A·JII 110 

SUBTOTAL 1.200 

TOTAL GERAL 2.200 
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Exposição de Motivos que acompanhou 
a primeira edição d~sta Medida Provisória 

E. M. INTERMINISTERIAL NV 400 MF /SEPLAN-PR 

MAIO DE 1998 

EM 2 de dezembro de 1994. 

Execelent1ssimo Senhor Presidente da RepOblica, 

Na Exposição de Motivos Interministerial nV 097, de 
06 de abril de 1994, acolhida por Vossa Excelência, afirmamos que 
as medidas de reestruturação do Sistema de Controle do Poder 
Executivo, efetivadas pela Medida Provisória nv 480i de 27 de 
abril de 1994, deveriam ser complementadas até novembro próximo 
passado, com a melhoria da remuneração das categorias que compõem 
o ciclo de Planejamento, Orçamento, Finanças e Controle, tendo 
como base critérios que estimulass~m o desempenho e a 
produtividade. 

Os baixos vencimentos dos servidores que .integram 
esse importante segmento da Administração PCblica Federal 
constitui-se obstáculo maior n!o só ao aperfeiçoamento das açOes 
governamentais, como também à própria imPlantação do novo Sistema 
de Controle Interno concebido no governo de Vossa Excelência, bem 
como à preservação do padrão de excelência de instituições como 
a Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a Secretaria de 
Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência da 
RepOblica . - SEPLAN, o Instituto de Pesquisas ·EconOmicas e 
Aplicadas - IPEA e a Secretaria de Orç8lllcllto Federal - SOF. 

Para se ter idéia do n!vel de dificuldades que 
enfrentam, devido à evasão de recursos humanos, nos três 
concursos pOblicos o:-ealizados pela STN, ·no per!odo de 1989 a 
1993, foram ofertadas 1.419 vagas de Analistas e Técnicos de 
Finanças e Controle, sendo preenchidas ·somente 895, restando, 
hoje, .apenas 553 servidores em exerc!cio • 

Do total dos 7. 000 cargos da carreira, -somente 
2.503, cerca de 36\, encontram-se.atu~lmente pre~~chid~s. Esse 
número é inferior aos 2.912 existentes em 1987, ano ~e cr1ação da 
Secretaria do Tesouro Nacional, marco inicial da reformulação do 
modelo de finanças pOblicas do Pais. 
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, No caso do IPEA, do total de 1.042 cargos 
existentes, 244 passaram para a inatividade e 351 encontram-se 
cedidos/afastados, ·restando 447, cerca de 43\, em efetivo 
exercicio. 

--

Com relação à SOF, dos 1.002 cargos ~xistentes, 
SOO, ou seja, 50\, encontram-se vagos. No concurso realizado em 
1989, foram aprovados 79 candidatos, nomeados 62, restando, hoje, 
apenas 19. _. · 

Dessa forma, julgamos oportuno e necessário 
submeter à elevada consideração de Vossa Excelência a anexa 
proposta de edição de Medida Provisória criando a Gratificação de 
Desempenho e Produtividade, como mais um passo na consolidação do 
crocesiõlae-isonlõmiã salarial do servidor público. 

Respeitosamente, 

c;:fç_ 
CIRO FERREIRA COMES 

Ministro de E•tado da Fazenda 

41/h?.-J·~ 
BÉNI VERAS 

Minbtro de Eotado Chefe da Sect'otal:ia 
de Planejamento, Orçamento e 
Coordenação da Preddência da 
República 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N~ 8.477, DE 29 DE OUTUBR0 DE 1992 

Di.~ril•linn n 1••~:wmrnto •ltt vnntliKtn:tt 
qu~ mrnciuna e 1lú uutr11.1 pr••viclchu:in.~ 

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

I . 
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' 
Art. 2! Os valores da Retribuiçlo Adicional VariáVel 

IRA VI, do pro labore e da Gratifita~Ao de Estimulo à fi•L•Iita· 
(lo e i Arrecadaçao. estabelecidos na forma do art. l!. nio se· 
rio computados para ·os fins de cálculn dC'I limite previ~tn no 
art. 12 da Lei n! 8.4GO, de 1992. · 

Lf:l N! 8.4r.O, PE 11 PE SETEMDitO llF.:1992' 

Coect:d• anCI'ciP•C'•n d,. reajuste' d• 
~.,ciDHnhn ' d• •o/dos dM unidtlrr.• ci· 

·ri.' .. iliures do ~adcr t:a«.,Ci"" • d.i eu• 
11•11 fU11t'Mf.:nci•~· 

1\rt. 12. O •ervidor titular de corgo do Grupo de !Jirec4o e 
Au~!'llsornrnento Suptriores fDASt ou de cargo de llin!ç~n de 
ln:'{tituiç-;to de F.H:dno fCVl que optar pelo remuneraç4o do car· 
r.:n efc•tivn ndo poclerâ rrct-lw.r rtmuner:1('dO mt!'n~al sup~rior à 
m;~inr rt•muncoracto puga • servidores. a que se referem os Anc· 
xos J r 11 desta lei. nlo ncupanlu de carto ou funrfto clr run· 
finnta. ' 

LEIN" 8.852 ,DE ' DE i'E:Vttttno DE 1994. 

Dispõe sobre a aplicação dos ans. 37. incisos 
XI e XII. e 39, § I". da Constituição Feden.l. 
e dá ou= providenci:LS. 

- ... _ .. ________________________ .. _ .. ______ _ 
Act. 2• Pm os fins do inciso Xn do :ut. 37 da Constituição Feder:U. o maior valor 

de vencimentos com:soondcri. no Poder Exccu!ivo, a no m.:iximo 90% !novenu cor cento) da 
remuner:~ção devida a Minisa-o de Estado. · · 

·-

-
LElW : .óH • OE :s DE :L'U!O DE 1993. 

Dispõe sobre o Pl:mo de C=iras para a~ 
de Cl!ncia e Tecnolol!ia da Aclll1inisaaçio 
Federal 0~!3. das- Auurquias c das 
Fund:lçOes Feder.lis c dá ouaas providencias. 
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-·-

A!t. 1• Fica estnltllr3do. nos termos desla Ld. o Pltno de Cureíru. dos órilos e 
emidades da Administraç;lo Públi...t Fedetal Dircta. Autúquica c Fundacional. lnu:grames da ._ 
~ Cl!ncia c Tecnologia. que lellham como ;-incipais objclivos a pronloçfo e a n=alinçta da 
pesquisa c do c!='«llvimento cienl1fleo c teatológieo. · 

§ t• Os órpos c cntid:!des de que U:l!3 o caput são os seguinteS: 

I · Ministério da Ciência e Tecnologia • MCI'; 

d • .:'omissão Nacional de Energia Nuelear - CNEN; 

ln - lnstiruto Nacional de Propriedade lndu.urial • INPI: 

IV - Instituto Nacional de MelrOiogia. Nonnali%açio e Qualidade lndu.urial 
INMETRO; 

V • Conselho Nacional de Desenvolvimento C"u:utifieo e Teet~ol6gieo • QIPq; 

VI • Fundação Centro Tcenológieo para ln!ornátic:a • Cl1; 

VII • Coordetuç:io de AperfeiÇ03lllt:nto do Pessoal de Nfvcl Superior ; CAPES: 

VIII • Fundação Joaquim Nabuco • FUNDAI; 

IX • Fundação Oswaldo Cruz • flOCRUZ: 

X - Fúndaçio Instituto Brasileiro de Cieognf"Ja c Eswtstica • IBGE: 

XI • Fundac5o Jorge Dupr:lt Figueiredo de Serunnç:t e MC<!icir!3 do Tnbalbo -
FUNDACENTRO: . • 

XII • ln51nuto de Pcsqui<:tS cU Marinh~ • IPqM: 

Xlll • Centro de .... n:ilí:.c de Si5tcm:~.• N~v~is ·C ASNA V; . 
XIV • lnstiluto de Estudos do ~~r Almir:mtc P~ulo Morcir:l· IEAPM: 

XV • Coorccnldori~ p•~ Projetes E.•peci~is • COPE.SP. do Minist~rio da Marinha: 

XVI • Sccrc::n: d: CienCl~ c Tc:cnoloci~ do Minist~rio do E.t~rcito • SCI'JMEx: . . 
XVIi • Dcp:n:mento de Pesquis:. e De:.cnvoi;.;'Í'ento do Minist~rio cU Aeronúltica • 

DEPEO/MAer: 

XVIII • tVETAOOl 

XIX - lnsmuto Evlnóro Ch:g:IS • IECIFNS: 

XX • lnsunno Naeionll do Clnct:r • INCa: 

XXI • l vcr. \00) 

XXII • t VET,\00) 

XXIII • IVETAOOl 

.. 
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XXIV • (VETADO) 

. XXV • (VETADO) 

XXVI -(VETADO) 

XXVII • t VET.\DOl 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

§ 2" O Pl~no de Cmrir.l.o;. 'objcro dc.s~ Lei. :dcqu<ll';SC·~ às dirctri= de Planos de 
Cmtir.r pm li AdminiSlr.l~o Feder.!! Dircr:1. Aur:lrtjuic: c Fund:cion:J li serem implcmcnt:U1as 
pcl:l S~ dll Adminimr.l~o Fcdcr.rl. no.~ rcnnos do t:~pul do :m. 39 dll ColiSiitui~o Fedem. 
e=.~§§ I" c:!". 

An. 21. Os scrvidon:s de que 1r:1~ cstll Lei. pon3dores de llrulos de Dou!OI'. de 
.MCS!rc c de ccniliC3do·dc :[!Ctfci<;o3mcnro ou de c.<pccilli7.aç.io r:>no jus a um ~o de 
..:ncimcnro de scrcnt3 pnrcenro. rrjnr3 c cinco por ccmo. c de1.oiro por ccnro. ~vamenr.:.. 

· § I" Os lflulo.• de Doutor c o :;r,~u de Mestre referidos neste :migo dcY1:r!o ser 
-comp:r!veis com :s :tivid.1dcs do.< ó~os ou cntidlldc.s onde o servidor estiver lotado. 

§ 2" Os cursos de Doutot:ldo c Mc:strndo. p:ua os fins previstos nosra Lei. sedo 
considc:r:;dos somcnrc se m:dcnci:dos pelo Conselho r-cder:tl de Educ:1~ e. q=do ,..uz:!dM no 
exu:rior. tcv:llidlldos por in.<titui~o n:cion:U compcrcntc p:ua Wlto. 

An. 21. Os scrvidon:s de que ti':!~ CSt: Lei r:>no jus a uma 0121ificação de 
Alividlldcs cm Ciênm c Tccnologi3. GCT de volor com:spondcntc a cento e scs:scnta por cento de 
seus vencimentO!<. que nio poder:! = pem:bida cumulativamente com a 0121i!icação de 
Atividlldcs in.<tituldll pela Lei Oclc~da n• 13 .. de -:!.7 de agosto de 1992. 

------------------... -·---·---------
I.I!:IIJEI.f:GAIIA W 13. UE %71lE AGOSTO DE 199% 

l•uttu• c:r.aufinC' ... d• Aü .. id"W p•· 
r• .,. H-td-... .:n·i• do Podff t'•«•U.-., 
~ t-a~tra.r.-•• r 1/#-.ucra• ,,...,,dr•t:iat. 

---..----------·---·······----

LEIN" 8.629 .DE U DE CEZEH3Rü DE1993. 

Crio. no Semco E.ttcnor BI2Sileiro. 3S 
Catte1m <1e OtlCi:ll de 03"CC'1n:l c de 
Assis=t.e de Ch:lnceim:L e cU o= 
provt<i<!nctaS. 

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

MEDIDA PROVISÓRIA N' I.S4S-36, DE : DE OUTUBRO DE 1997. 

Cria a Gratificação de Desempenho e Produtividade • 
GDP das atividades de lin3nças. controle. orçamentõ e 
planejamento. e dá outras providenms. 

MAIO DE 1998 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Ex· 
pediente üdo vai à publicação. 

Sobre a mesa. projeto de lei que será lido pelo 
Sr. Primeiro Secretário em exercício, Senador Car· 
los Patrocínio. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 100, DE 1998 

Acrescenta dispositivos ao art. 20 
da Lei n• 8.036, de 11 de maio de 1990, 
que "Dispõe sobre o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço e dá outras provi
dências" a fim de permitir a movimenta· 
ção da conta vinculada do trabalhador no 
FGTS, nas situações que menciona. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1° O art. 20 da lei n• 8.036, de 11 de maio 
de 1990, passa a vigorar acrescido do inciso XIII e § 
16 seguintes: 

"Art. 20 ........................................................... . 

Xllt - pagamento de despesas ocasionadas 
pela seca, enchentes. vendavais e desabamento 
parcial ou total da moradia. 

§ 16. O saque previsto no iniso XIII ümitar-se-á 
a setenta por cento do valor do saldo da conta vincu
lada do trabalhador". 

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação 

Desde sua criação, o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço sempre teve como objetivo pro· 
porcionar recursos que, admini~trados pela Caixa 
Económica Federal, fossem investidos num plano 
de construção de habitações populares, sanea· 
mento e inlra'i!strutura. 

~ Com o advento da Constituição Federal de 
1988, sua finalidade passou a ser também a subs· 

tituição da indenização e da estabilidade decenal no 
emprego. 

Não é demais ressaltar que o FGTS !em, in· 
discutivelmente, um preponderante papel social, 
Janto pelo ângulo individual, quanto pela ólica co· 
letiva. 

Sob o aspecto individual, o FGTS constitui 
um crédito trabalhista, resultante de poupança for· 
çada do trabalhador, instituído para socorrê-lo em 
situações excepcionais, quer na vigência do víncu· 
lo empregatício, quer na cessação deste, de forma 
instantânea ou futura, conforme a causa que der 
origem à cessação contratual. 

Do ponto de vista coletivo, a aplicação dos 
recursos do FGTS com vistas ao financiamento 
de habitações populares, saneamento e inlra'i!S· 
trutura representa a realização de importante 
Junção social desse fundo, ao mesmo tempo que 
favorece o aumento do nível de emprego, uma 
vez que as atividades de construção civil absor
vem, sobremaneira, mão-de-obra não qualifica· 
da, exatamente a mais necessitada de atenção. 

Dentro desse contexto, insere-se nossa ini· 
ciativa que tem por objetivo permitir ao trabalha· 
dor sacar parte do saldo de sua conta vinculada 
do FGTS para lazer frente às despesas decor· 
rentes de secas, enchentes, vendavais e desa· 
bamento parcial ou total da casa própria. 

A proposta, que ora apresentamos, guarda 
perfeita sintonia com as finalidades do sistema 
que já prevê a movimentaçãc da conta vinculada 
do trabalhador no FGTS para pagamento de par
te das prestações decorrentes de financiamento 
habitacional, liquidação ou amortização extraor· 
dinária do saldo devedor de financiamento ímobi· 
liário e para pagamento total ou parcial do preço 
da aquisição de moradia própria. 

Por entendermos .que se trata de medida de 
grande alcance social, estamos convencidos de 
que a nossa iniciativa contará com o apoio de 
nossos pares. 

Sala das Sessões, 13 de maio de 1998. -Se
nador Ney Suasuna. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 8.036. de 11 de maio de 1.990 (~tu~lizada) 
(Publicada DOU de 1~.05.90) 

Dispõe sobre o Fundo de Omntia do Tempo de Strviço e dá outr:ls providências . 

. ............................................. _, .............................................................................................. . 

Art. ~o... A conta -.incul:~d:l do tr.lb:sih:ldor no FCiTS poder.l S(r n1ovim~.!nl:ll.iJ n::t s~;uintes siluaçóts: 

(Le/949/)lo despedida sem jrma causa, Inclusive o indirera. de culpa reciproca e de fo~o maior. 
comprovada com o depÕJito dos valorts de q11t trata o art. 18: 

Jlo extinção total da empresa. fechamento de quaisquer de sous estabelecimentos. filiais ou agências. 
supressio de pane de suas atividades. ou ainda falecimento do empregador individual sempre que qualquer dessas ocorrêÕcias 
implique rescisão de con0'3to de rrabalho, eomprovad.l por declaração emita da empresa. suprida. quando for o caso. por 
decisão judicial transitada cm julgado: 

lllo aposentadoria concedida pela Previdén~ia Social;. 

. IV o falecimento do lraba!hador; sendo o saldo pago a seus dependentes, para esse fim habilitados 
per.mte a Previdência Social. segundo o critério adorado para a ccncessâo de pen\Oes por morte. Na falta de dependentes. farão 
jus ao recebimento do saldo da conta vinculada os seus sucessores previsto em Lei civil. indicados em alvará judicial. 
expedido a requerimento do interessado. independente de invenrário ou arrolamento: 

V • pagamento de pane das pmtaçOes decorrentes de financi;unento habitacional concedido no-
imbito do Sistema Financeiro da Habitação o SFH. desde que: 

a) o mutuário conte com o mútimo de ris anos de trabalho sob o regime do FGTS. na mesma 
empresa ou em empresas dife~ntes: 

b) o ulor bloqueado seja utilizado. no mútimo. durante o prazo de doze m~ses: 

c) o valor do abatimento atinja. no mâ.ximo. oitenta por cenro do monranre da prrstaçlo: 

VI- liquidação ou amon.izaçao extraordinária do saldo dendor de financiamento· imobiliário.. 
observad.lS as condições esr:abc!edda.s pelo Conselho Curador. dentre elas a de que o fmanciamenro seja concedido no ãmbi1o 
do SFH c haja iruerstício mínimo de dois anos pãra cada movimcntaçlo: · 

VII- pagamento total ou parcial do·preç~ da aquisição de moradia própria. observadas as seguintes 

a) o muruâtio deverà contar com o minimo de tris anos de rrabalbo sob o re2ime do FGTS. na 
mesma empresa ou emprtsa.s direrente: --- b) seja a opemção financi:lvel nas condiçOes vigentes para o SFH: 

(L~/8618) .. Yfll- quando "permanecer lris anos ininterruptas. o partir de J• de j11nlro de 1990. fora do 
regime do FGTS. podendo o saque. neste caso. ser efotuado a panir do mt!s de ~no·ersário do titular da coma: -

_ IX- txtinçJo nonnal do conrr.no a·renno. inclusive o dos rr.sbalh~dorcs tempor.irios. regidos pela Lei 
n• 6.019. del de janeiro de 1979; 

c- X... suspensl.o total do trabalho avulso por periodo igual ou superior a noventa dias. comprovadol por 
declar.~ç3o do sindicato ~restntativo da wegoria prorJSsionaf. 

•o• · .. 
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IL<i 89!!J "XI· quando o trabalhado; ou qualquer Úl! seus dependentes for acame/ido de neoplas1a 

(Lei 9491) "XII· aplicação em quotas di! Fundos Mrituos de p,;,·ari:açdo. regidos pela Lei n• 6.J8J. Je :"' 
Je d.::ttmbro de /976. permitida a utili:açdo máxima de JO % lcinqrienta por ~entol do sa/Jo e.tistenre ~ dispotti,·e/ em sua 
~.·ama \'inptlada do Fundo de Garantia do T t!ltlpo de Sc!n·iço. na dar a em que e.Tercer a oprão. 

§ J•. A resulament:~çâo das siru:~çOes previstas nos incisos I e II assegurará que a.rednda a que faz jus 
o t~bllh:sdor correspondJ. :~os d~pósiros efetu:tdos na conta vinculada durante o periodo de \'igtncia do último contr:no de 
rr.~b:~lho. :acrescida de juros e :uu:~liZJç;1o monet:iri3. deduzidos os saques. 

§2° O Conselho Cu1'3dor~disciplinar.i o disposto no inciso V. \'isando a bceneliciar os trabalhado'res de 
b3ixa renda e a preservar o equilibrio fin;~nceiro do FGTS. 

§3• 
p3r3 um único imóvel. 

O direito de adquirir mor3di3 com recursos do FGTS. pelo tr3b3lhador. só podcer3 ser exercido 

§ol• O imóvel objeto de utilit.:~ç.5o do FGTS somente poder.i ser objeto de outr.l tr.lnS3Ç.5o com recursos 
do Fundo. na fonna que vier a ser reg:ulamene~dJ. pelo Conselho Curador. 

§S• 
dos \J.Jores devidos. 

O pag:unento da retir.1d:1 após o pceriodo previsto em reguhunento. i1nplic:~r.l atua1izaçio monet:iri:J 

(.t/P U.OJ ··,,.;6• Os N!C'llrsos c~plicados l!tn quutas clus Funcios .\hituus ,J,: l'rn·uu:urüo. rf!Ji!riclos 11u 
incuo XII d~ttste urtigo. sf!rüu d.tslmuJps. 11as t:UIIdü,-iks upro,·uJIJS pdo C.\"D. u uquisif;Ws Jt.: t·u/ures mubi/iür10S. 110 cimbito 

do Programa Nacional de Desestati:ardo. de que trata a Lei n•9.491. de 1997, e de programas estaduais de desestat~ão, 
desde que. em ambos os casos. tais destinações seja"} ap,.ovadas pelo CND." 

(Lei 9.191) .. §7• Os valores mobiliários de que trata o parágrafo anterior só poderão ser integralmente 
'·endidos. pelos respectivos Fundos, seis meses após sua aq11isição. podendo ser alienada. em pra:o inferior. ptii-cela 
eqúil:aleme a /0 "(de: por cemoJ do valor adquirido. autOI't:ada a livre aplicação do produto dessa o/iena~ão, nos termos 
da Lei n' 6.38S. de 1976." 

(Ld 9.191) ''§8° As aplicoçdes em Fundos ,\flíntos de .Prh·oti:a~ào são nominoti\·os. impenltOI"ál-eU·e. 
salvo as hipóteses previstas nos incisos I a /Y e Yi a XI deste artigo e o disposto na Lei n• 7.670, de 8 de setembro de 1988. 
indisponiveis por seus titulares. " 

(Le/9.19/) "§9• Deco"ido o pra:o minimo de do:e-meses. contados da efeti\.·a tronsferincia dQU:IIIOtas 
para os Fundos Mútuos de Pri\:ati:açdo. os titulares poderão optar pelo retomo para sua coma \'inculada no Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço." 

(L~/9.49/) .. §/O, A cada período de seis meses. os titulares das aplicações em Futrdos Mútuos de 
Pri\.·ati:a~ào poderão transferi-las para orttro fundo de mesma namre:a. " 

(Lei 9.191) "§1/, O montante das aplico~ões de que trata o §6• deste artigo ficará limitado ao \."olor dos 
créditoJ contra o Tesouro Nacional de que seja titular o Fundo de Caranna do Tempo de Sen·i~o." -

(Le/9.491} .. §12~ Desde que presen:ada a participação indi\.'iduo/ dos quoristas. serã permitida a 
conuiruiçao de clubes de investimento. visando a aplico\60 em qno1as de Fundos Mútuos de Prh·ori:aç-do." 

-- tLei 9.491) .. §/J A garantia a que alude o §J•do art. IJ desta Lei não compreende os ap1icaçóes ã que 
se refere o iiPCiso .XII deste artigo: " 

(Lei 9.491) "§I.J.. O Imposto de Renda incidirá e:rcltui\·omeme sobre os ga"nhos dos"Fundos .\11ituos de 
Pril·oti:açdo que excederem a remuneração das comas vinculadas do Fundo de Garamis do Tempo de Ser111ço. no mesmo 

_pe'riodo." 

(Lei 9.191 J "§I J. Os recursos automaticamente transferidos da coma do titular do Fundo de Cara mia do 
.:I"t~mpo de Sen·i~o f!nt ra:ão da aquisi~do de açcJes n4o afetarào a base de cd/cu/o da mula rescisório de que tratam os 

parágrafos 1• e 1• do ort. 18 desta L,zi." 
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Necessidade de Legislação sobre o FGTS 
~ Modificar o atigo 220 da Lei n• 8.036 de 11-5· 

90, acrescentando mais uma situação para a movi· 
mentação do FGTS pelo trabalhador. 

Artigo 20. • ....................................................... . 
- Pode o trabalhador sacar o saldo de sua 

conta do FGTS, em até 70%, para fazer frente as 
despesas (preurzos) decorrentes de: 

- Enchentes, vandavais, chuvas fortes que 
dêem preuízos ao trabalhador, 

- Desabamentos, destruição da casa própria, 
apartamento ou local de moradia; 

Cabe ao conselho curador do FGTS, no prazo 
de 60 dias, regulamentar esta lei, permitindo ao Ira· 
balhador sacar o mais rápido possível, após compro
var os incidentes ocorridos, o saldo de sua conta do 
FGTS. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O proje
to será publicado e remetido à Comissão competente. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Abdias 

Nascimento. S. Ex' dispõe de vinte minutos. 
O SR. ABDIAS NASCIME,.ro (Bloco/PDT -

RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Sr's. e Srs. Senadores, sob a proteção de Olorum, 
inicio este meu pronunciamento. 

Na data de hoje, 110 anos passados, a socie
dade brasileira r.vrava-se de um problema que se 
tomava mais agudo com a proximidade do século 
XX, ao mesmo tempo em que criava condições para 
o estabelecimento das maiores questões com que 
continuamos a nos defrontar às vésperas do Tercei
ro Milénio. Assim, a 13 de Maio de 1888, a Princesa 
Isabel, então regente do trono em função do afasta· 
mento de seu pai, O. Pedro 11, assinava a lei que ex
tinguia a escravidão no Brasil, pondo fim a quatro 
séculos de exploração oficial da mãCKie-obra de 
africanos e afro-descendentes nesta Nação, mais 
que qualquer outra, por eles construída. 

Durante muito tempo, a propaganda oficial fez 
desse evento histórico um de seus maiores argu
mentos em defesa da suposta tolerância dos portu· 
gueses e dos brasileiros brancos em relação aos ne
gros, apresentando a Abolição da Escravatura como 
fn.ffo da bondade e do humanitarismo de uma prin· 
cesa. Como se a história se fizesse por desígnios in
dividuais, e não pelas ambições coletivas dos deten
tores do poder ou pela força inexorável das necessi
dades e aspirações de um povo. 

- A tentativa de vender a abolição como produto 
da benevolência de uma princesa branca é parte de 
uífi quadro maior, que inclui outras fantasias, como a 

"colonização doce" - suave aç.elido do massacre 
perpetrado pelos portugueses na África e nas Améri
cas - e o "lusotropicalismo", expressão que en.:erra 
a contribuição lusitana à construção de uma "civiliza· 
ção" tropical supostamente aberta e tolerante. Tal
vez do tipo daquela por eles edificada em Angola, 
Moçambique e Guiné-Bissau, quando a humilhação 
e a tortura foram amplamente usadas como formas 
de manter a dominação física e psicológica de euro
peus sObre africanos. 

Na verdade, o processo que resuttou na aboli· 
ção da escravatura pouco tem a ver C')m as razões 
humanitárias -embora essas, é claro, também se fi· 
zessem presentes. O que de fato empurrou a Coroa 
imperial a libertar os escravos foram, em primeiro lu· 
gar, as forças econõmicas subjacentes à Revolução 
Industrial, capitaneadas por uma Inglaterra ávida de 
mercados para os seus produtos manufaturados. 
Explicam-se desse modo as pressões exercidas 
pela Grã-Bretanha sobre o Governo brasileiro, espe
cialmente no que tange à proibição do tráfico, que 
acabaria minando os próprios alicerces da instituição 
escravista. Outro fator fundamental foi o recrudesci· 
mento da resistência negra, traduzido no pipocar de 
revottas sangrentas, com a queima de engenhos e a 
destruição de fazendas, que se multiplicaram nas úl
timas décadas do século XIX, aumentando o custo e 
impossibilitando a manutenção do sistema. 

Foi assim que chegamos ao 13 de maio de 
1888, quando negros de todo o País - pelo menos 
nas regiões atingidas pelo telégrafo - puderam co
memorar com euforia a liberdade recém-adquirida, 
apenas para acordar no dia 14 com a enorme ressa
ca produzida por urna dúvida atroz: o que fazer com 
esse tipo de liberdade? Para muitos, a resposta se
ria permanecer nas mesmas fazendas, realizando o 
mesmo trabalho, agora sob piores condições: não 
sendo mais um investimento, e sem qualquer prote
ção na esfera das leis, o negro agora era livre para 
escolher a ponte sob a qual preferia morrer. Sem 
terras para cuttivar e enfrentando no mercado de tra· 
balho a competição dos imigrantes europeus, em 
geral subsidiados por seus países de origem e in· 
centivados pelo Governo brasileiro, preocupado em 
branquear física e cutturalmente a nossa população, 
os brasileiros descendentes de africanos entraram 
numa nova etapa de sua via crucis. De escravos 
passaram a favelados, meninos de rua, vítimas pre
ferenciais da violência policial, discriminados nas es· 
feras da justiça e do mercado de trabalho, invisibili· 
zados nos meios de comunicação,. negados nos 
seus valores, na sua religião e na sua cuttura. Cida· 
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ciãos :!e ~ma curiosa •democracia racial· em que 
ocupa~. ~:edomina~te!':'lente. luga:- Ce destaque e~ 
todas as estatisticas q:.:e ~apeiar:: a miséria e z 
destituição. 

O !":'!i!c Ca ·:::e;.:oc:-acia :ac:a:·. que teve e;.: Gl> 
=>e::c ~reyre ser..: :o~uiado~ mais sofisticado. const:· 
~;;:. ::o:;:; efeitc. c ;:inc::la: s~stentác:.::c ~eóricc éa 
s~;::=-e~ac:a e:.;:-xê:-:t:-t:::a :-:este ?afs. ~:-:te:-;:>:-e!a;"!C:: 
:ates :,is~ó~ccs de ~a:-:e::a c:::-:ve:-:ie:-:te aos ser..:s 
;>:opós:tos. :iet:.;:';)a:-:C:c ac:.::. :~ve~ta~Cc aco:á. so~:s
~:-:::::c se~~:-s. ::s aoós!o:cs ta ·::e~oc~c:a :-ac:a:· 
::o:;seg::::a:':": co:-:s::-..:::- ;,.::;: sóiiC:: e a::ae:-::e eci::c:c 
:oeo:óç;i~ ~:;e a:é :;o:e e~ga~a ~ãc sc~e~.te ?2~s 
dos do:':":::-:aC:os. ~s :a;;:oé:.: os ::o::-:::-:a::o:-es. :s
:es. so:: ::: :;.ar::e!a:- te sloga:-:, ;x:: vezes ac:-ec::a
:-a::: s~:-.ce:-a;.;e:":te :-:a :::exis~ê~.c:a Ce :ac:s:-:;c ~::: 

:":'le~:c ::e ::::i;:a. =:ssa ~es~~ :-:-:::c. :::c~ :::e::o:-:-:::-:a
yões va:-;acas. ccmc ":az.a cósmica• o~ "café co:-: 
ieche", !ambérr: cor.tamma as ~elações de raça ~e 
:naiotia de ;>aíses Ca c~ar.tada América :..atir.a. :e
sulta:-rCo. :nvariavet!":":.e!"tte. :-~ hegemonia dos Orar..
cos - ou daqueles que assim se consideram e sãc 
considerados - sobre cs negros e os índios. E assirr. 
no México, na Colômbia. na Venezuela, no Equador, 
no Peru e nos países da América Central e do Cari
be. Disso não escapa sequer a Cuba socialista, que 
pude visitar mais uma vez poucas semanas atrás e 
onde, a despeito do grande esforço de nivelamento 
social realizado pela Revolução, hábitos, costumes e 
linguagem continuam impregnados do perverso eu
rocentrismo ibérico. 

Um dos efeitos mais cruéis desse tipo de ideo
logia é confundir e atomizar o grupo oprimido, impe
dindo-o de se organizar para defender seus interes
ses. Assim, por exemplo, se denuncia a discrimina
ção racial de que é vitima, o negro se vê enquadra
do nas categorias de "complexado", "ressentido" ou 
mesmo de "perturbado mental". Algum tempo atrás, 
poderíamos acrescentar as de "subversivo" ou 
"agente do comunismo internacional", estigmas que 
as instituições repressoras de nosso Pais tentaram 
imprimir em minha própria pele e que me obrigaram 
a viver no exterior por mais de uma década. 

•• Terríveis na sua capacidade de ocultar o óbvio 
ostensivo, todos esses instrumentos de coerção e 
imobilização não foram suficientes para impedir que 
parcelas da população afro-brasileira se tenham or
ganizado, nesses 11 O anos desde a abolição, a fim 
áe lutar, por todos os meios possíveis, pela justiça e 
~la igualdade neste País edificado por seus ante
pÍissados. Já tive ocasião de celebrar, aqui mesmo 

nesta Casa. c aniversário de fundação da maior 
der.!ce :ocas as organizações afro-!:>rasileiras deste 
século, a Frenle Negra Brasileira, que assinalo~.:, 
ainda :-:a década de trinta, a existência de um pensa
:ner.!c e de ~rr:a açãe: negros comprometidos er.-: 
der:uba: as ~a:-re!ras ccnstr.Jidas cor.1 =>ase ~a o:-!
ge~. a::-:ca~.:!.. -:-~a~sfo~aca e~ pat:idc potíticc e ~e
c~ada ::c~ c ;;o:;:>e ::c :=stato ~ove. a :=:-ente Neg~. 
e~ se~s ace::os e eq:ivocos, ~a!!zo:.: c caminhe e 
se~ ?e~c=-:::-: ;>e:as :~:.:~as c~a:::zayões a!~~·~:-as:
:e:~as. 

=~ ~ea::s ::e :::éca:::a ::::s ~:.;a;e~!e. :::e: ~= 
~:-: -:; ..:a:-:.e::=. ~=~- ajuta ::e c·-~:os ::1ilita~tes, : 
':""ea::e :x;:>e::~e~:a: ::c ~eç:-:, :;ga:::zaçãc que;:.;:-:.. 
:::a a~e. =:.:!::.::-c: e ~oiitica ::a :o:-:scien:izaçãc dos 
a::c#=~as:ie::cs. s :cs =:n:.si;e::cs e~. gera:. ?ara as 
=:.:es~ões :::::: ~ac:s:-::c e ::a ::::sc=:~:~açãc. ass::-:: 
c:~c ?a:-a a ·,a:c::zaçãc ::e ::::.::!:.::-a ::e orige::-: at:-:ca
~a. ;..pesa~ :cs obstác~~os que lhe ~orar:: interpcs
!os. :nclu!ncc a :lássica a:usação de "racismo às 
avessas·, c 7eat:c Experimental do Negrc marco:.: 
sua trajetó~.a. ;>elo volume e qualidade de sua atua
ção, no meio artistico e cultural daquela década e de 
decênio saguinte, com;:~ também no cenário politico, 
sendo diretamente responsável pela primeira pro
posta de legislação antidiscriminatória no Brasil. 
mais tarde neutralizada pela malfadada Lei Afonso 
A ri nos. 

Minha militância acabaria me rendendo um exí
lio, do final dos anos sessenta ao inicio da década 
de oitenta. Pude então travar contare em primeira 
mão com toda uma lidarança negra, na África, nos 
Estados Unidos e na Europa, em luta contra o impe
rialismo, o colonialismo e o racismo. As idéias e ações 
dessa liderança. que incluía Amílcar Cabral, Samora 
Machel, Agostinho Neto, Julius Nyerere, Jomo Ke
nyatta, Léopold Senghor, Wole Soyinka e Sam Nujo
mo, na África: Malcolm X, Martin Luther King. Amiri 
Baraka, Stokeley Cannichael e os Black Panthers, 
na América do Norte - para c~ar apenas alguns de 
seus mais destacados expoentes -, encontraram 
eco no Brasil, estimulando a antiga luta afro-brasilei
ra. agora sob o rótulo de "Movimento Negro". 

Recuperando a tradição das antigas organiza
ções, a exemplo da República dos Palmares, da 
Frente Negra e do Teatro Experimental do Negro, o 
Movimento Negro logo se espalhou pelo Pais, catali
sando o idealismo de uma generosa juventude afro
descendente, com grande incidência dos escassos 
universitários que enfrentavam, na busca de se inse
rirem no mercado de trabalho, as cruéis contradições 
de nossa 'democracia racial". 
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O Sr. Ney Suassuna (PMDB - PB) - V. Ex' 

me perm~e um apar!e? 
O SR. ABDIAS NASCIMENTO (Bioco!PDT -

RJ)- Ouço V. Ex' com mu~o prazer. 
O Sr. Ney Suassuna (PMDB- PB) -Senador 

Abdias Nascimento, no dia 13 de maio gostaria de 
me solidarizar com V. Ex• e com toda a raça da qual 
V. Ex' faz pane. dizendo que a esta raça nós. brasi
leiros. devemos mUlto. Todos nós devemos estar 
conscientes de que deve haver cada vez mais igual
dade e mais espaço para ela. Juntos haveremos de 
construir_ essa raça brasileira, que é a miscegenação 
de todas elas. Muito obrigado. 

O SR. ABDIAS NASCIMENTO (Bioco!PDT -
RJ)- Muito obrigado a V. Ex". 

Continuo. Sr. Presidente: 
.b.pesar de todas as dificuldades e resistências. 

o Movimento encontrava também o apoio de alguns 
politicas impor!antes. Dentre eles se destaca Leonel 
Brizola. responsà1el, como Governador do Rio de 
Janeiro, pela mais séria e ousada experiência de en
frentamento do racismo até hoje empreendida no 
plano do Estado: a criação da Secretaria Extraordi
nária de Defesa e Promoção das Populações Afro
Brasileiras. da qual tive a honra de ser o primeiro ti
tular. 

Urna das reivindicações do Movimento Negro 
no plano das politicas públicas tem sido a adoção da 
chamada "ação afirmativa" - que eu pretiro designar 
como "ação compensatória" - , objeto, nos úhimos 
tempos, de algumas propostas no âmbito do legisla
tivo, incluindo o Projeto de Lei do Senado n• 75, de 
1997, de minha r.utoria, atualmente tramitando nesta 
Casa. Trata-se este, na verdade, de um assunto so
bre o qual muito se fala - quase sempre contra -
mas do qual, geralmente, pouco se conhece. 

"Ação afirmativa" ou "ação compensatória", é, 
pois, um instrumento, ou conjunto de instrumentos, 
utilizado para promover a igualdade de oporlunida
des no emprego, ~ educação, no acesso à moradia 
e no mundo dos negócios. Por meio deles, o Estado, 
a universidade e as empresas podem não apenas 
remediar a discriminação passada e presente, mas 
la~bém prevenir a discriminação futura, num esfor
ço para se chegar a uma sociedade inclusiva, abena 
à participação igualitária de todos os cidadãos. Ao 
contrário do que costumavam afirmar seus adversá
rios, a sção compensatória recompensa o mérito e 
garante quP. todos sejam incluídos e cor.siderados 
cÕm justiça ao se candidatarem a empregos, rnatrí· 
cylas ou contratos, independentemente de raça ou 
de género. São seus propósitos específicos: 1) au-

mentar a parlicipação de pessoas qualificadas, per
tencentes a segmentos historicamente discrimina
dos, em todos os níveis e áreas do mercado de tra
balho, reforçando suas oportunidades de serem con
tratadas e promovidas; 2) ampliar as oportunidades 
educacionais dessas pessoas, particularmente no 
que se refere à educação superior, expandir seus 
horizontes e envolvê-las em áreas nas quais tradi· 
cionalmente não têm sido representadas; 3) garantir 
a empresas de propriedade de pessoas desses gru
pos oportunidades de estabelecer contratos com o 
governo, em âmbito federal, estadual ou municipal, 
dos quais de outro modo estariam excluídas. 

A ação compensatória na área do emprego im
plica o recrutamento ativo de mulheres e membros 
de grupos historicamente discriminados, buscando
se candidatos além das redes convencionais de re
lacionamento. tradicionalmente dominadas por ho· 
mens brancos. Ela estimula, por exemplo, o uso de 
anúncios públicos de emprego para idenWcar candi· 
datas em lugares em que os empregadores geral
mente não iriam procurá-los. 

Na área educacional, as medidas de ação 
compensatória adotadas em outros países, " que se 
pretende sejam adotadas aqui, são muitas vezes 
acusadas de constituírem preferências por alunos 
não-qualificados. Na verdade, porém, também nessa 
área o objetivo é recompE:õlsar o mérito. Recentes 
estudos de escores obtidos em testes e de notas li· 
radas no curso secundário - os padrões tradicionais 
e presumivelmente "objetiv<'s" para mensurar as 
qualificações de estudantes - têm posto em questão 
a precisão de~ses instrumentos em predizer o de· 
sempenho futuro de todos os alunos, particularmen
te de mulheres e de membros de grupos discrimina
dos. Poucos especialistas sustentariam racional
mente que, por si sós, esses escores e médias se
jam capazes de medir objetivamente a capacidade e 
o potencial de um indivíduo. Qual a experiência de 
vida do candidato? Que obstáculos ele teve de su
perar? Quais são suas ambições e esperanças? Me
nos tangíveis do que números, esses padrões são 
mais precisos em prever o futuro desempenho edu
cacional do que a origem familiar, herança ou outros 
atributos do privilégio. 

Além do falido argumento meritocrático, tam· 
bém se costuma brandir contra a ação compensató
ria - como aconteceu nesta própria Casa - 8 tese da 
inconstitucionalidade. Seria inconst~ucior.al estabe· 
lecer qualquer espécie de "discriminação posniva" -
outro sinOnimo de ação afirmativa -porque isso feri
ria o princípio da igu11Jd2de ele todos perante 8 lei. A 
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primeira resposta a esse argumento vai contra o seu 
caráler eminentemente conservador. Como se não 
tivéssemos a possibilidade, o dire~o. o dever, eu di· 
ria, de lutar por mudanças nos diSpositivos constitu· 
cionais que não nos interessam. Ou como se a 
igualdade fosse apenas um princípio abstraio, e não 
algo a ser implementado por meio de medidas con· 
cretas. A verdade, porém, é que existem diversos 
precedentes jurídicos que abrem as portas à implan· 
tação da ação compensatória em lavor dos afro-de· 
scendentes no Brasil. A igualdade de homens e mu· 
lheres perante a lei não impede, por exemplo, que 
estas tenham dire~o de se aposentar com menor 
tempo de serviço, nem que disponham de uma: re· 
serva de vagas nas listas de candidatura dos parti· 
dos. Há também a proteção especial aos portadores 
de deficiência, a famosa lei dos Dois Terços - que 
estipulava uma preferência para trabalhadores brasi· 
leiros no quadro funcional das empresas-, sem falar 
no imposto de renda progressivo e na inversão do 
ônus da prova nas açôes movidas por empregados 
contra empregadores. Todos casos em que a igual· 
dade formal dá lugar à promoção da igualdade. 

Vale ressaltar, neste ponto,' que pelo menos 
três convenções internacionais de que o Brasil é sig· 
natário - e que portanto têm força de lei - contem
plam a adoção de medidas compensatórias. Uma 
delas é a Convenção Internacional sobre a Elimina· 
ção de Todas as Formas de Discriminação Racial, 
da Organização das Nações Unidas, cujo art. 19, 

item 4, diz o seguinte: "Não serão consideradas dis· 
criminação racial as medidas especiais tomadas 
com o único objetivo de assegurar o progresso ade· 
quado de certos grupos raciais ou étnicos ( ... ) que 
necessitem da proteção que possa ser necessária 
para proporcionar( ... ) igual gozo ou exerclcio de di· 
reitos humanos e liberdades fundamentais ( ... )". 

Teor semelhante tem o art. 2" da Convenção 
111 da OIT- Organização Internacional do Traba· 
lho, concernente à discriminação em matéria de em
prego e profissão, pelo qual cada signatário •com
promete-se a formular e aplicar uma política nacio
nal que tenha por fim promover { ... ) a igualdade de 
oportunidades e de tratamento em matéria de ern
prêgo e profissão, com o objelivo -de eliminar toda 
discriminação nessa matéria". E também o art. IV da 
Convenção Relativa à luta Contra a Discriminação 
no Campo do Ensino, da UNESCO: "Os Estados 
Partés ( ... ) comprometem-se ( ... ) a formular, desen
vól\)er e aplicar uma política nacional que vise a pro
mover( ... ) a igualdade de oportunidade e tratamento 
~ matéria de ensino". 

Outra postura contrária vem dos que, dando 
corno exemplo a experiência de pafses socialistas, à 
ação compensatória costumam contrapor as políti· 
cas públicas de combate à pobreza e aos problemas 
a ela associados - as chamadas políticas redistribu· 
tivas. Esse argumento, em geral oriundo da Esquer· 
da, é duplamente falacioso. Primeiro porque nin· 
guém, em sã consciência, poderia vislumbrar no ho
rizonte próximo urna revolução socialista no Brasil -
condição indispensável ii adoção de reformas radi· 
cais como aquelas que possibilitaram a alguns da· 
queles países não acabar com o racismo, mas redu· 
zir a um nível mínimo as desigualdades raciais (o 
que é diferente) nas áreas do trabalho, da educação, 
da saúde e da moradia. A outra falácia desse argu
mento é deixar implícito que se trata de opções mu· 
tuamente excludentes ;. ou ação compensatória, ou 
políticas redistributivas, quando, de lato, necessita· 
se de ambas. Com certeza, os afro-brasileiros se
riam, por sua inserção social, os grandes beneficiá· 
rios de quaisquer ações governamentais voltadas à 
melhoria das condições de vida das grandes massas 
dest~uídas. E continuariam precisando de proteção 
contra a discriminação, bem como de mecanismos 
capazes de lhes assegurar a igualdade de oportuni· 
dades. 

Em entrevista publicada semana passada pela 
revista Veja, em que se discute a situação dos ne
gros neste País, o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso disse não ser contrário ao sistema de quo
tas, forma mais incisiva de ação compensatória, que 
constitui a essência do meu projeto de lei. O Presi· 
dente foi além dessa declaração e afirmou literal· 
mente: "Havendo duas pessoas em condições iguais 
para nomear para determinado cargo, sendo uma 
negra, eu no~T~E:aria a negra•. Como é curioso, para 
dizer o mínimo, observar correligionários do Presí· 
dente aqui no Senado manifestando idéias e ati1u· 
des absolutamente contrárias às de seu suposto li· 
der e utilizando, para isso, todo um arsenal de argu· 
mentos ou intempestivos, ou equivocados, ou desin
formados - pois não quero acreditar que sejam mali· 
ciosos. 

Ao mesmo tempo, pesquisa realizada pelo 
prestigioso instituto de pesquisa Datalolha, e publi· 
cada à página 46 do livro Racismo Cordial, revela 
não apenas que praticamente metade dos brasilei· 
ros de Iodas as origens étnicas aprova a ação com
pensatória, mas que essa aprovação chega a 52"/o 
entre aqueles que admitiram ter preconce~o em rela· 
ção aos negros. Muito significativo em função da 
cortina de desconhecimento que cerca o terna, esse 
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resultado indica que o Pais está mudando, e mais 
rapidamente do que se quer admitir. E esta Casa, 
cujos membros têm o dever de acompanhar e até 
mesmo antecipar as mudanças que o Pafs quer e 
necessita, não pode ficar se ancorando em velhos 
chavões para manter um estado de coisas que a 
maioria da sociedade quer ver superado. Sabemos. 
eu e meus companheiros de-luta. que é árdua a ba
talha que temos pela frente, no confronto com o rea
cionarismo, a ignorância e o atraso.' Mas estamos 
dispostos a levar nossa luta a todos os foros, nacio
nais e internacionais, e·a conduzi-la, corno alguém já 
disse, "por todos os meios necessários". ' 

Assim, neste 13 de Maio, fazemo-nos presen
tes nesta tribuna, não' para comemorar, mas para 
denunciar uma vez mais a mentira cívica que essa 
data · representa, parte central de uma estratégia 
mais ampla, elaborada com a finalidade de manter 
os negros no lugar que eles dizem ser o nosso. A 
comunidade afro-brasileira, porém, já mostrou-clara
mente que não mais aceita a condição que nos que
rem impingir. Mais umà prova disso foi dada na ma· 
drugada de hoje, quando o Instituto do Negro Padre 
Batista, juntamente com dezenas' de outras organi
zações, reàlizou em São Paulo a segunda Marcha 
peta Democrac1a Racial, desfraldando a bandeira da 
igualdade de oportunidades para os afro.descendentes. 
Assim, ao mesmo tempo em que denuncia as injusti· 
ças de que é vitima, nossa comunidade apresenta 
reivindicações consistentes e viáveis para a solução 
dos seculares problemas que enfrenta. Reivindica· 
ções, corno a ação compensatória, capazes de con· 
tribuir para que venhamos a concretizar. com o 
apoio de nossos aliados sinceros, a segunda e ver· 
dadeira abolição. 

Sr.· Presidente, pulei vários trechos para abre
viar meu pronunciamento, solicito que a publicação 
seja feita na fntegra. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
Axé! 

SEGUE NA iNTEGRA PRONUNCIA· 
. MENTO DO SR. ABDIAS NASCIMENTO: 

Na data de hoje, 11 O anos passados, a socie
d~e brasileira livrava-se de um problema que se 
tomava mais agudo com a proximidade do século 
XX. ao mesmo tempo em que criava condições para 
o estabelecimento das maiores questões com que 
continuamos a nos defrontar às vésperas do Tercei· 
r~M-ilênio. Assim, a 13 de maio de 1888, a Princesa 
Isabel, então regente do trono em função do afasta· 
mento de seu pai, Pedro 11, assinava a lei que extin
guia a escravidão no Brasil, pondo fim a quatro Sé· 

culos de exploração oficial da mão-de-obra de afri· 
canos e afrodescendentes nesta Nação, mais que 
qualquer outra, por eles construída. 

Durante muito tempo, a propaganda oficial fez 
desse evento · histórico um de seus maiores argu· 
mentes em defesa da suposta tolerância dos portu· 
goeses e dos brasileiros brancos em relação aos ne
gros, apresentando a abolição da escravatura cómo 
fruto da bondade e do humanitarismo de uma prin· 
cesa. Comei se a história se fizesse por desígnios in· 
dividuais e não pelas ambições coletivas dos deten· 
tores do poder ou pela força inexorável das necessi· 
dades e aspirações de um povo. 

A tentativa de vender a abolição como produto 
da benevolência de uma princesa branca é parté de 
um quadro maior, que inclui outras fantasias, corno a 
"colonização doce• - suave apelido do massacre 
perpetrado pelos portugueses na África e nas Améri· 
cas -e o "lusotropicalismo·, expressão que ericerra 
a contribuição lusitana à construção de uma "civiliza· 
ção" tropical suposlamente aberta e tolerante. Tal· 
vez do tipo daquela por eles edificada em Angola, 
Moçambique e Guiné-Bissau, "quando a humilhação 
e a tortura foram amplamente usadas como formas 
de manter a dominação física e psicológica de euro
peus sobre africanos. 

Na ·verdade, o processo que resunou na abofi· 
ção da escravatura pouco tem a ver com as razões 
humanitárias - embora estas. é claro, também se fi
zessem presentes. O que de fato empurrou a Coroa 
imperial a libertar os escravos foram, em primeiro lu· 
gar, as fori;as econõmicas subjacentes à Revolução 
Industrial, capitaneadas por uma Inglaterra ávida c'o 
mercados :para os seus produtos manufaturad,. ·, 
Explicam-se, desse modo, as pressões exercid.Õ.':. · 
pela Grâ-Bretanha sobre o Governo brasileiro, espe
cialmente no que tange à proibição do tráfico, que 
acabaria minando os próprios alicerces da instituição 
e~cravista. Outro fator fundamental foi o recrudesci
mento da resistência negra. traduzido no pipocar de 
revoltas sangrentas. com a queima de engenhos e a 
destruição de fazendas, que se multiplicaram nas úl· 
timas décadas do século XIX. aumentando o custo e 
impossibilitando a manutenção do sistema. 

Foi assim que chegamos ao 13 de maio de 
1888, quando negros de todo o Pais - pelo menos 
nas regiões atingidas pelo telégrafo - puderam co
memorar 'com euforia a fiberdade recém-adquirida, 
apenas para acordar no dia 14 com a enorme ressa· 
ca produzida por uma dúvida atroz: o que fazer com 
esse tiPo 'de liberdade? Para muitos, a resposta ~ 
ria permanecer nas lllt'~mas fazendas, realizand, 
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mesmo trabalho, agora sob piores condições: não 
sendo mais um investimento, e sem qualquer prote
ção na esfera das leis, o negro agora era livre para 
escolher a ponte sob a qual preferia morrer. Sem 
terras para cultivar e enfrentando no mercado de Ira· 
balho a competição dos imigrantes europeus, em 
geral subsidiados por seus países de origem e in
centivados pelo Governo brasileiro, preocupado em 
branquear tisica e cuhuralmente a nossa população, 
os brasileiros descendentes de africanos entraram 
numa nova etapa de sua via crucis. De escravos 
passaram a lavelados, meninos de rua, vítimas pre
ferenciais da violência policial, discriminados nas es· 
feras da justiça e do mercado de trabalho, invisibili· 
zados nos meios de comunicações, negados nos 
seus valores, na sua religião e na sua cuhura. Cida· 
dãos de uma curiosa "democracia racial" em que 
ocupam, predominantemente, lugar de destaque em 
todas as estatísticas que mapeiam a miséria e a 
destituição. 

O mito da "democracia racial", que teve em Gil· 
berto Freyre seu formulador mais sofiSticado, consti· 
tui, com efeito, o principal sustentáculos teórico da · 
supremacia eurocêntrica neste Pais. Interpretando 
fatos históricos de maneira conveniente aos seus 
propósitos, deturpando aqui, inventando acolá, sofis
mando sempre, os apóstolos da "democracia racial" 
conseguiram construir um sólido e atraente edffício 
ideológioo que até hoje engana não somente parte dos 
dominados, mas também os dominadores, estes, sob 
o martelar do slogan, por vezes acreditaram since
ramente na existência de racismo no Brasil. 

podiam, assim, oprimir sem remorso ou senti· 
mento de culpa. Esse mesmo mito, com denomina
ções variadas, como "raza cósmica" ou "café con le
che", também contamina as relações de raça na 
maioria dos países da chamada América Latina, re
sultando, invariavelmente, na egemonia dos brancos 
- ou daqueles que a•~im se consideram e são con
sidcraaos sobre os negros e os índios. É assim no 
Méxioo. na Côlombia, na Venezuela, no Equador,no 
Peru e nos países da América Central e do Caribe. 
Disso não escapa se<;uer a Cuba socialista, que 
pUde visitar mais uma vez poucas semanas atrás e 
onde, a despeito do grande esforço de nivelamento 
social realizado pela Revolução, hábitos, costumes e 
linguagem continuam impregnados do perverso eu
~ritrisrr.o ibérico. 

L'm dos efeitos mais cruéis desse tipo de ideo
logia é confundir e atomizar o grupo oprimido, impe
dindo-o de se organizar para defender seus interes-

ses. Assim,por exemplo, se denuncia a discrimina· 
ção racial de que é vítima, o negro se vê enquadra· 
do nas categoriaiS de "complexado", "ressentido" ou 
mesmo de "pertubado mental", Algum tempo atrás, 
poderíamos acrescentar as de "subversivo" ou 
"agente do comunismo internacional", estigmas que 
as instiluiçõés repressoras de nosso país tentaram 
imprimir em minha própria pele e que me obrigaram 
a viver no exterior por mais de uma década. 

Terrível na sua capacidade de 9C1Jhar o óbvio 
ostensivo, todos esses instrumenios de coerção e 
imobilização não foram suficientes para impedir que 
parcelas da população afro-brasileira se tenham or· 
ganizado, nestes 11 O anos desde a abolição,a fim 
de lutar, por todos os meios possíveis, pela justiça e 
pela igualdade neste País edificado por seus ante
passados. Já tive ocasião de celebrar, aqui mesmo 
nesta Casa, o aniversário de fundação da maior 
dentre todas as organizações afro-brasileiras deste 
século, a Frente Negra Brasileira, que assinalou, 
ainda na década dos trinta, a existência de um pen
samento e de uma ação de negros comprometidos 
em derrubar as barreiras construídas com base na 
origem africana. Transformada em partido político e 
fechada com o golpe do Estado Novo, a Frente Ne
gra, em seus acertos e equívocos, balizou o cami
nho a ser pecorrído pelas futuras organizações afro
brasileiras. 

Em meados da década dos quarenta, criei no 
Rio de Janeiro, com a ajuda de outros militantes, o 
Teatro Eperimental do Negro, organização que fun
dia arte, cuhura e política na conscientização dos 
afro-brasileiros, e dos brasileiros em geral, para as 
questões do racismo e da discriminação, assim 
como para a valorização da cuhura de origem africa· 
na. Apesar dos obstáculos que lhe foram interpos
tos, incluindo a clássica acusação de "racismo às 
avessas", o Teatro Experimental do Negro marcou 
sua trajetória, pelo volume e qualidade de sua atua
ção,no meio artístico e cultural daquela década e do 
decênio seguinte, como também no cenário políti· 
co,sendo diretamente responsável pela primeira pro
posta de legislação antidiscriminatória no Brasil, 
mais tarde neutralizada pela mattadada lei Afonso 
Arinos. 

Minha mililáncia acabaria me rendendo um exí· 
lio, do final dos anos sessenta ao início da década 
de oitenta. Pude então travar contato em primeira 
mão com toda urna liderança negra, na África, nos 
Estados Unidos e na Europa, em luta contra o impe
rialismo, o colonialismo e o racismo. As idéias e ações 
dessa liderança, que inclula Amflcar Cabral, Samora 
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Machel, Agostinho Neto, Julius Nyerere, Jomo Ke
nyatta, Léopold Senghor; Wole Soyinka e Sam Nujo
mo, na África; Macolm X, Martin Luther King, Amiri 
Baraka, Stokeley Carmichael e os Black Panthers, 
na América do Norte - para citar apenas alguns de 
seus mais destacados expoentes - , encontraram 
eco no BrasU, estimulando a antiga luta afro-brasilei· 
ra, agora sob o rótulo de 'Movimento Negro'. 

Recuperando a tradição das antigas organiza
ções, a exemplo da República dos Palmares, da 
Frente Negra e do Teatro Experimental do Negro, o 
Movimento Negro logo se espalhou pelo País, catali
sando o idealismo de uma generosa juventude afro
descendente, com grande incidência dos escassos 
universitários que enfrentavam, na busca de se inse
rirem no men:ado de trabalho,· as cruéis contradições 
de nossa 'democracia racial'. Apesar de todas as di· 
ficuldades e resistências, o Movimento encontrava 
também · o apoio de alguns ·políticos importantes. 
Dentre eles se destaca Leonel Brizola, responsável, 
como Governador do Rio de Janeiro, pela mais séria 
e ousada experiência de enfrentamento do racismo 
até hoje empreendida no plano do Estado: a criação 
da Secretaria Extraordinária de Defesa e Promoção 
das Populações Afro-Brasileiras, da qual tive a hon· 
ra de ser o primeiro titular. 

Uma das reivindicações do Movimento Negro 
no plano das políticas públicas tem sido a adoção da 
chamada 'ação afirmativa' -que eu prefiro designar 
como 'ação compensatória' - , objeto, nos ú"imos 
tempos, de algumas propostas no âmbho do Legisla
tivo, incluindo o Projeto de Lei do Senado n• 75197, 
de minha autoria, atualmente tramitando nesta 
Casa. Trata-se este, na verdade, de um assunto so
bre o qual mu~o se fala - quase sempre contra -
mas do qual, geralmente, pouco se conhece. 

'Ação afirmativa' é uma expressão que foi utili· 
zada pela primeira vez em 1963, numa Ordem Exe
cutiva do presidente norte-americano John Kennedy, 
que referia à necessidade de uma 'ação afirmativa• 
para promover a população negra dos Estados Uni
dos. Embora seja uma expressão cunhada por nor
te-americanos · em função de um contexto norte
americano, o conceito que ela encerra - o de c:>m· 
Pênsar determinados segmentos sociais pelos obs· 
táculos que seus membros enfrentam no presente 
devido à discriminação a que esses grupos têm sido 
historicamente submetidos - está subjacente em 
muitas praticas implementadas em diferentes socie
dades contemporâneas - na lndia, na Malásia. na 
tfjgéria, nas antigas Iugoslávia e União Soviética, 
em Israel, na China, na Colômbia, na nova África do 

Sul, na Alemanha e em outros países europeus. Pai· 
ses com cunuras, graus de desenvoMmento, formas 
de estnrturação social e regimes políticos tão diver
sos quanto a própria amplitude do espectro. 

'Ação afirmativa', ou 'ação compensatória' é, 
pois, um instrumento ou conjunto de instrumentos, 
utilizado para promover a igualdade de oportunida
des no emprego, na educação, no acesso à moradia 
e no mundo dos negócios. Por meios deles, o Esta
do, a universidade e as empresas podem não ape
nas remediar a discriminação passada e presente 
mas, também, prevenir a discriminação futura, num 
esforço para se chegar a uma sociedade inciusiva, 
aberta à participação igualitária de todos os cidadã
os. Ao contrário do que costumavam afinmar seus 
adversários, a ação compensatória recompensa o 
mérito e garante que todos sejam incluídos e consi· 
derados com justiça ao se candidatarem a empre
gos, matriculas ou contratos, independentemente de 
raça ou de gênero. São seus propós~os específocos: 
1) aumentar a participação de pessoas qualifiCadas, 
pertencentes a segmentos historicamente discrimi· 
nados, em todos os níveis e áreas do mercado de 
trabalho, reforçando suas oportunidades de serem 
contratadas e promovidas; 2) ampliar as oportunida· 
des educacionais dessas pessoas, particularmente 
no que se refere à educação superior, expandirseus 
horizontes e envolvê-las em áreas nas quais tradi· 
cionalmente não têm sido representadas; 3) garantir 
a empresas de propriedade de pessoas desses gru· 
pos oportunidades de. estabelecer. contratos com o 
Governo, em âmMo federal, estadual ou municipal, 
dos quais de outro modo estariam excluídas. 

Na área do emprego, programas de 'ação afir· 
mativa'. têm sido usados voluntari'!mente há mu~os 
anos por empresas dos Estados ;unidos, a fim de 
constnuir uma força de trabalho diversificada que re
flita sua base de consumo e as ·ajude a competir 
com eficácia num mundo de negócios internacional 
caracterizado pela muhirracíalidade. Com efe~o. re
cente estudo da revista Forbes encontrou umà cor
relação posniva entre a adoção de medidas compen· 
satórias - no caso, sob o rótulo de 'promoção da di· 
versidade no local de trabalho' - , na área do recru· 
tamento, seleção e promoção de passeai e a lucrati· 
vidade das empresas que optam por es~e caminho. 

A ação compensatória na área do emprego im
plica o recrutamento ativo de mulheres e membros 
de grupos historicamente discriminados. buscando· 
se candidatos além das redes convencionais de re
lacionamento, tradicionalmente dominadas por ho
mens brancos. Ela estimula, por exemplo, o uso de 
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anúncios públicos de emprego para identificar candi
datos em lugares em que os empregadores geral
mente não iriam procurá-los. No caso norte-america
no, muitas empresas estabelecem metas de diversi
ficação de sua força de trabalho à aHura de determi
nada data, o que encoraja seus gerentes a COnCen
trarem esforços em jogar uma ampla rede à procura 
de pessoas qualifiCadaS pertencentes aos grupos 
em pauta. O estabelecimento de metas e cronogra
mas - que não se confunde com o estabelecimento 
de quotas - estimula os gerentes a pensarem duas 
vezes sobre as verdadeiras qualificações que um 
candidato deve ter para ser contratado ou promovi
do, em vez de simplesmente escolherem seus cupin
chas, ou pessoas que se pareçam fisicamente com 
eles próprios. Assim, a ação compenst6ria abre as 
portas da opotunidade a todos os indivíduos qualifi
cados. É isso que têm feito no Brasil. por orientação 
de suas matrizes. muHinacionais como a Xerox. a 
IBM. a Levi Straus e a Monsanto. 

Na área educacional. as medidas de ação 
compensatória adotadas em outros países. e que se 
pretende sejam adotadas aqui, são mu~as vezes 
acusadas de constituírem preferências por alunos 
não-qualifiCados. Na verdae. porém. também nessa 
área o objetivo é recompensar o mémo. Recentes 
estudos de escores obtidos em testes e de notas ti
radas no curno secundário - os padrões tradicionais 
e presumivelmente "objetivos" para mensurar as 
qual~icações de estudantes -têm posto em questão 
a precisão desses instrumentos em predizer o de
sempenho futuro de todos os alunos, particularmen
te de mulheres e de membros de grupos discrimina
dos. Poucos especialists sustentariam racionalmente 
que, por si sós, esses escores e médias sejam capa
zes de medir objetivamente a capacidade e o poten
cial de um indivíduo. Qual a experiência de vida do 
candidato? Que obstáculos ele teve de superar? 
Quais são suas ambições e esperanças? Menos 
tangíveis do que números, esses padrões são mais 
precisos em prever o futuro desempenho educacio
nal do que origem familiar, herança ou outros atribu
tos do privilégio. 

No caso do Brasil, em que é extrema a desi
gualdade entre negros e brancos em termos de es
colaridade, em especial no nível superior, a s~uação 
mais flagrantemente injusta é a das universidades 
públicas, nas quais um sistema supostamente meri
tq,crático garante, de fato, urna verdadeira reserva 
de mercado para a mediocridade branca. Por exem
Plo. vamos imaginar um jovem oriundo da escola pú
blica (onde está confinada a maioria esmagadora 

dos alunos negros) que tire, digamos, nota cinco no 
exame vestibular, e um aluno branco, vindo da esco
la particular (que os negros s6 freqüentam por exce
ção), e que tire sete. Deixemos de lado outros fato
res- como o chamado "cunriculo invisível"- as via
gens· à Europa e aos Estados unidos, a familiaridade 
com computadores, o acesso a diversas fontes de 
conhecimento, o próprio teor das conversas domés
ticas em ambientes mais sofisticados - , e mesmo 
os problemas de auto-estima enfretados por quem 
não está acostumado sequer a ver sua imagem rep
resentada de maneira poitiva nos livros didáticos ou 
nos meios de comunicação. Será possível calcular, 
na diferença das notas desses dois alunos, o quanto 
se deve ao talento e ao esforço individuais - ao mé
mo, em suma - e o quanto é fruto tão-somente da 
desigualdade no ponto de partida das duas trajet6-
rias imaginárias aqui focalizadas? A criação de cur
sos pré-vestibulares para afro-brasileiros - que or
ganizações negras já têm implantado com sucesso
, a concessão de bolsas de estudo preferenciais e 
outros mecanismos - incluindo o estabelecimento 
de quotas mínimas para alunos negros - podem 
não apenas trazer um pouco de justiça a essa área. 
Muito mais do que isso, podem minimizar o Imenso 
desperdício de talentos desta sociedade. Talentos 
que com certeza teriam uma grande contribuição a 
dar para o desenvoMmento deste país, que no en
tanto continua se dando ao luxo de desperdiçá-los. 

Além do falido argumento memocrático, tam
bém se costuma brandir contra a ação compensató
ria - como aconteceu nesta própria Casa - a tese 
da inconsmucionalidade. Seria inconst~ucional esta
belecer qualquer espécie de "discriminação positiva" 
- outro sinónimo de ação afirmativa - porque isso 
feriria o princípio da igualdade de todos perante a 
lei. A primeira resposta a esse argumento vai contra 
o seu caráter eminentemente conservador. Como se 
não tivéssemos a possibilidade, o direito, o dever, eu 
diria, de lutar por mudanças nos dispositivos consti
tucionais que não nos interessam. Ou como se a 
igualdade fosse apenas um princípio abstraio, e não 
algo a ser implementado por meio de medidas con
cretas. A verdade, porém, é que existem diversos 
precedentes jurídicos que abrem as portas à implan
tação da ação compensatória em favor dos afro-de
scendentes no Brasil. A igualdade de homens e mu
lheres perante a lei não impede, por exemplo, que 
estas tenham dire~o de se aposentar com menor 
tempo de serviço, nem que disponham de uma re
serva de vagas nas listas de candidatura dos parti
dos. Há também a proteção especial aos portadores 
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de deficiência, a famosa Lei dos Dois terços - que 
estipulava uma preferência para trabalhadores brasi
leiros no quadro funcional das empresas - , sem fa
lar no Imposto de renda progressivo e na inversão 
do õnus da prova nas ações movidas por emprega
dos contra empregadores. T odes casos em que a 
igualdade formal dá lugar à promoção da Igualdade. 

Vale ressaltar neste ponto que pelo maneis três 
convenções internacionais de que o Brasil é signatá
rio - e que portanto têm força de lei - contemplam 
a adoção de medidas compensalórias. Uma delas é 
a Convenção Internacional sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação Racial, da Orga
mização das Nações Unidas, cujo art. 19, ~em 4, diz 
o seguinte: "Não serão consideradas discriminação 
racial as medidas especiais tomadas com o único 
objetivo de assegurar o progresso adequado de cer
tos grupos raciais ou étnicos ( ••• ) que necesshem da 
proteção que possa ser necessária para proporcio
nar ( .•• ) igual gozo ou exercicio de direitos humanos 
e liberdades fundamentais ( ••• ). • Teor semelhante 
tem ·o art. 2' da Convenção 111 da OIT - Organi
zação Internacional do Trabalho, concernente à 
disciiminação em matéria de emprego e profissão, 
pelo qual cada signatário "compromete-se a for
mular e aplicar uma política nacional que tenha 
por fim promover ( .•• ) a igualdade de oportunidades 
e de tratamento em matéria de emprego e profissão, 
com o objetivo de eliminar toda discriminação· riessa 
matéria". E também o art. IV da Convenção Relati
va à Luta Contra a Discriminação no Campo do 
Ensino, da Unesco: "Os Estados Partes ( ••• ) com
prometem-se ( ••• ) a formular, desenvolver e aplicar 
umà política nacional que vise a promover ( ••• ) a 
igualdade de oportunidade e tratamento em matéria 
de ensino.• 

Outra postura contrária vem dos que, dando 
como exemplo a experiência de paises socialistas, à 
ação compensatória costumam contrapor as polfti
cas públicas de combate à pobreza a aos problemas 
a ela associados- as chamadas políticas redistribu
tivas. Esse argumento, em geral oriundo da esquer
da, · é duplamente falacioso.·· Primeiro porque nin
guém, em sã consciência, poderia vislumbrar no ho
riZonte próximo uma revolução socialista no Brasil -
condição indispensável à adoção de reformas radi
cais como aquelas que possibilharam a alguns da
queles pafses, não acabar com o racismo, mas re
duzir a um nível mínimo as desigualdades raciais (o 
ciúe é diferente) nas áreas do trabalho, da educação, 
da. saúde e da moradia. A outra falácia desse argu
mento é deixar implí~o que se trata de opções mu-

tuamente excludentes - ou ação compensatória ou 
poffticas redistribuffvas, quando de fato se necessM 
de ambas.Com certeza, os afro-brasileiros seriam, 
por sua inserção social, os grandes beneficiários de 
quaisquer ações governamentais vo~adas à melho
ria das condições de vida das grandes massas desti
tufdas.E continuariam precisando de proteção contra 
a discriminação, bem como de mecanismos capazes 
de lhes assegurar a igualdade de oportunidades. 

Em entrevista publicada semana Passada pela 
revista Veja, em que· se discute a situação dos ne
gros neste País, o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso disse não ser contrário ao sistema de quo
tas. forma mais incisiva de ação compensatória que 
consthui a essência do meu projeto de lei. O Presi
dente foi além dessa declaração e afirmou rrteral
mente: "Havendo duas pessoas em condições Iguais 
para nomear para determinado cargo, sendo urna 
negra, eu nomearia a negra. • Como é curioso, para 
dizer o mínimo, observar correligionários do Presi
dente aqui no Senado manifestando idéias e atitu
des absolutamente contrárias às de seu suposto Ir
der e utilizando, para isso, lodo um arsenal de argu
mentos ou intempestivos, ou equivocados, ou desin
formados- pois não quero acreditar que sejam mali
ciosos. 

Ao mesmo tempo, pesquisa realizada pelo 
prestigioso Instituto de pesquisa DataFolha, e publi
cada à· página 46 do livro Racismo cordial, revela 
não apenas que praticamente metade dos brasilei
ros de todas as origens étnicaS aprova a ação com
pensatória, mas que essa aprovação chega a 52"k 
entre aqueles que admitiram ter preconceito em rela· 
ção ao:: negros. Muito signnicativo em função c.••, 
cortina de desconhecimento que cerca ·o tema, esse" 
resultado indica que o País' está mudand,;, e mais 
rapidamente do que se quer admitir. E esta Casa, 
cujos membros têm o dever de acompanhar e até 
mesmo antecipar as mudançàs que o País ouer e 
necessha, não pode ficar se ancorando em velhos 
chavões para manter um estado de coisas que a 
maioria da sociedade quer ver superado. Sabemos, 
eu e meus companheiros de luta, que é árdua a ba
talha que temos pela frente, no confronto com o rea
cionansmo, a ignorância e o atraso. Mas estamos 
dispostos a levar nossa luta a todos os foros, nacio
nais e internacionais, e a conduzi-la, como alguém já 
disse, 'por todos os meios necessários'. 

Assim, neste 13 de maio, fazemo-nos presen
tes nesta tribuna, não para comemorar, mas para 
denunciar urna vez mais a mentira cívica que essa 
data represerrta, parte central 'de uma estratégia 



.. 

MAIO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 211 

mais ampla, elaborada com a finalidade de manter 
os negros no lugar que eles dizem ser o nosso. A 
comunidade afro-brasileira, porém, já mostrou clara
mente que não mais aceita a condição que nos que
rem impingir. Mais uma prova disso foi dada na ma
drugada de hoje, quando o Instituto do Negro Padre 
Batista, juntamente com dezenas de outras organi
zações, realizou em São Paulo a segunda Marcha 
pela Democracia Racial, desfraldando a bandeira da 
igualdade de oportunidades para os afrodescenden
tes. Assim, ao mesmo tempo em que denuncia as 
injustiças de que é vitima, nossa comunidade apre
senta reivindicações CO!"lSistentes e viáveis para a 
solução dos seculares problemas que enfrenta. Rei
vindicações, como a ação compensatória, capazes 
de contribuir para que venhamos a concretizar, com 
o apoio de nossos aliados sinceros, a segunda e 
verdadeira abolição. 

Axé! 
O SR. PRESIDENTE (Ger"ido Melo) - V. Ex" 

será atendido na forma regimental. 
Por permuta com o Senador Casildo Maldaner, 

concedo a palavra à Senadora Benedita da Silva, 
que disporá de vinte minutos. · 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT·RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pnsidente, 
Sr's. e Srs. Senadores, em primeiro lugar, quero 
agradecer ao Senador Casildo Maldaner por ter per
mutado comigo, dando-me a oportunidade de falar, 
nesta tarde, também a respeito do 13 de. Maio. 

liberto ofiCialmente da escravidão, há mais de 
cem anos, o negro brasileiro ainda continua em si
tuação precária no País. Na verdade, a Abolição da 
Escravatura foi apenas um dos muHos ates ofiCiais 
da elite brasileira, que não mais necessitava do sis
tema escravista para impor o seu domínio sobre a 
maioria da população. O negro foi dispensado de um 
tipo de trabalho que entrou em desuso, mas a liber· 
dade concedida não veio acompanhada de outras 
medidas necessárias para inseri-lo de fato nos no
vos tempos. 

Analisar a situação da exclusão social e econó
mica dos afro-descendentes nos dias de hoje, em 
nosso País, exige um breve olhac sobre as contin
gências históricas que fermentaram os conflitos do 
presente e que não podem ser esquecidas em qual
q\ler projeto de resgate da cidadania negra. Embora 
sem a pretensão de resumir a história da escravidão 
no-J>rasil, não se pode omitir um fenómeno de qua
tro séculos que nasceu, prosperou e entrou em de
c!loio em função da eslrutura económica e social do 
regime colonial, cuja natureza contraditória forneceu 

as matrizes da situação do negro no País. A estrutu
ra escravocrata da economia brasileira, não obstan
te a sua importância interna, começa a sofrer pres
são de fora desde o século XVIII, pois não se com
patibilizava mais com as novas idéias e concepções 
acerca do trabalho. A Revolução Industrial se expan
dia no mundo, desvinculada do escravismo, em opo
sição a ele em muitos aspectos, sobretudo no que 
se refere ao alargamento dos mercados consumido
res e à concorrência de produtos obtidos sem o Ira· 
balho escravo .. 

O golpe mais profundo e o mais conseqüente 
viria em, 1808, do Reino Unido: o tráfico foi declara
do ilegal para os ingleses. O comércio inglês, então 
senhor da metade do montante do comércio mun
dial, depois de se haver aproveitado largamente dos 
lucros do tráfico, sentia-se superior aos interesses 
do setor eo;cravocrata, motivado pelo propósito de 
penetrar na África, vendendo manufaturados e com
prando matérias-primas. 

Portugal era, na época, o país mais profunda
mente envolvido no comércio de escravos. Seria, 
por conseqüência, um dos alvos, senão o principal, 
das medidas antitráfico. Mediante compensação 
económica, a coroa portuguesa concordou em de
clarar ilegal o tráfiCO, na tinha proposta pelos ingle
ses, permanecendo aberto o comércio entre a África 
e o Brasil, da Bahia para o sul. Portugal comprome
tia-se, além disso, a promover a gradual cessação 
do comércio de escravos em todos os seus domí
nios. 

Com a separação do Brasil de Portugal, os es
tadistas ingleses entenderam que o tráfiCO se toma
ra, de fato, ilegal. Segundo o tratado firmado, a ficitu
de se limitava às possessões portuguesas. Deixan
do o Brasil de pertencer à coroa portuguesa, a cláu
sula geral abrangeria o novo país soberano, o que 
admitiam as autoridades portuguesas, interessadas 
em frustrar a independência. 

Finalmente, em 1 825, o Brasil se comprometia 
a pôr fim ao tráfico. Dessa orientação, originou-se a 
lei de 7 de novembro de 1831, declarando, n:> art. 
1° que todos os escravos que entrassem no tenit6-
rio ou portos do Brasil vindos do exterior seriam li· 
vres. 

A abolição do tráfico, que se alheara da eman
Co;dçãO do escravo, suscita a discussão sobre os 
fundamentos do sistema. Os fazendeiros estavam 
persuadidos de que, a longo prazo, seria impossível 
manter o regime escravocrata, ferido pelas idéias 
dominantes no mundo. 
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Assim, por meio da Lei n• 3.353, de 13 de 
maiq, a Lei Áurea, extinguiu-se, secamente, num 
simples artigo, o regime do trabalho escravo, sem in
denização e sem qualquer compensação aos pro
prietários. 

Embora não tenha desarticulado a economia, 
como era previsto, a aboiição trouxe conseqúências 
na vida do Pais. Sob o aspecto politico, acreditaram 
os monarquistas que a abolição, gerando descon
tentamentos, teria precipitado a República. O 13 de 
Maio provocou o 15 de Novembro. 

A abolição gerou um quadro social que persis
tiu longamente no País. Ubertou-se o escravo sem 
que se lhe dessem meios para sua emancipação 
económica. À abolição não se seguiu o parcelamen
to da propriedade com entrega de tenras aos escra
vos lavradores, nem se providenciaram escolas de 
artífices e de educação primária. Substituiu-se, ape
nas, o escravo pelo assalariado, com a permanência 
dos mesmos hábnos. 

Como se vê, a abolição não foi para os negros 
o ato generoso que os livros didáticos mencionam. 
Os ex-escravos, fibertos em 13 ~maio de 1888, e a 
Imensa massa que já era livre antes dessa data fo
ram alijados do mercado de trabalho ou ficaram rele- . 
gados a um segundo e terceiro planos. Sofrendo a 
concorrência de trabalhadores nacionais e estran
geiros, o ex-escravo é marginar~zado pelo sistema 
econômico vigente, snuação reforçada pelos este
reótipos que o marcavam desde o tempo da escravi
dão. Os poucos que possuíam um oficio- aHaiates, 
sapateiros, ferreiros, marceneiros - , mantiveram
suas ocupações. Os que deixavam as zonas rurais 
sofriam o impacto da adaptação à realidade urbana, 
passando a formar o exércno de desempregados ou 
engrossando o contingente de pessoas em ocupações 
que exigiam pouca qualificação - carregadores e 
vendedores ambulantes. A mulher negra passou a 
aluar numa versão atualizada da mucama ou da 
mãe preta: empregada na prestação de serviços do
mésticos. 

O deslocamento de ex-escravos para ocupaçõ
es marginais ao sistema de produção agravou-se, 
ainda mais, diante de fluxo da imigração européia, 
qüe se acelera na década de 1880. A imigração eu
ropéia foi, de fato, uma.política de Estado formulada 
não como resposta a necessidades de natureza ex
clusivamente econômica, mas atendendo a interes
ses tle um certo projeto de nação que tentava com
bTnar piogresso econômico com "branqueamento• 
da sociedade brasileira. É curioso notar o fato de 
q"'úe os europeus que imigravam para o Brasil vi-

nham de zonas economicamente decadentes e tra
ziam como única bagagem técnica a experiência do 
trabalho rural, ou seja, a mesma do ex-escravo ne
gro. 

O Censo de 1920 registrou, na capnat de São 
Paulo, um total de 104.758 pessoas empregadas na 
indústria, das quais 50,5% eram estrangeiras. Os 
Imigrantes formavam mais da metade do número de 
empregados nas indústrias metalúrgicas, de alimen
tação e construção civil, da mesma forma' que nos 
setores de transportes e cornêrcio. · 

Seja porque competiu em desvantagem com 
os imigrantes nas regiões ' industrialmente mais 
avançadas, seja porque fiCou mais· concentrada nas 
regiões economicamente menos dinãmicas,' a verda
de é que a população negra, 'nas décadas posterio
res à abolição, incorporou-se de maneira tardia e su
bordinada ao mundo urbano-industrial em· desenvol
vimento. 

Durante os anos 40, o setor industrial gerou 
831.000 empregos, dos quais 247.000, ou 29,8%, 
foram ocupados por pretos e pardos. Levando-se 
em conta que a proporção de não-brancos economi· 
camente ativos, durante esse período, permaneceu 
estável, em tomo de 36% a 37%, conclui-se que, no 
conjunto do Pais, esse grupo teve desvantagem na 
ocupação dos novos postos de trabalho abertos na 
indústria. 

A partir dos ú~imos anos da década de 1970, a 
pesquisa possibiln&da pela análise dos dados origi
nais do PNAO de 1976 e do próprio Censo de 1980 
mudou os rumos dos estudos sobre raça no Brasil. 
O quadro que emerge depois de mais de quatro dé
cadas de rápido crescimento econômico é de acen
tuadas desigualdades econômicas e sociais entre 
brasileiros brancos e não-brancos. A partir dessa 
constatação desabam, definitivamente, : as ima
gens sobre relações raciais no Pais vinculadas à 
noção de "democracia racial". Caem por tenra, tam
bém, as teorias que postulam uma diluição das áderen
ciações raciais como efe~o do desenvoMmento e da 
modernização. 

Hoje há motivo para comemoração? Alterou-se, 
substancialmente, a situação dos afro.descendentes em 
nossa sociedade? 

A população negra do Brasil corresponde a 
44,3% do total da população nacional, segundo o 
PNAO. Os movimentos negros consideram - tendo 
por base a conce~uação da Unesco - que 70"k da 
população brasileira é negra ou mestiça, com algum 
grau de ascendência africana. No entanto, nas uni
versidades púbfocas não chega a 2,3% a pen:entagem 
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dos negros; 81,4% dos empresários, administrado
res e.. profissionais de nlvel superior são brancos; os 
brancos ocupam, ainda, 75% do mercado profiSSio
nal de nlvel médio e têm as melhores posições e sa
lários na indústria, na agricuttura e no setor de pres
tação de serviços. Em todas as categorias profiSsio
nais estudadas, o negro ocupa posição inferior ao 
branco; na categoria "ocupações de nível superior, 
empresários e administradores• é onde existem 
maiores desigualdades, com os pretos e pardos ga
nhando, respectivamente, 36.9% e 49,6% do rendi· 
mento médio dos brancos; nas ocupações manuais 
urbanas, a relação de anos médios de estudo entre 
brancos e negros é sempre menor que a relação en
contrada entre rendimentos médios, o que significa a 
pior remuneração da força de trabalho negra, mes
mo quando essa possui nlvel educacional igual ou 
superior ao da força de trabalho branca. 

A maior parte do rendimento fica nas mãos dos 
brancos, independentemente das categorias ocupa
clonais em que estejam. Os brancos detêm 85,4% 
dos rendimentos dos trabalhadores não-manuais, 
65,8% dos rendimentos dos trabalhadores manuais 
urbanos; e 57% dos rendimentos 'dos trabalhadores 
manuais rurais. A desproporção de rendimento ten
de a se acentuar nas ocupações ~ue exigem maior 
qualificação, habilidade ou mesmo a propriedade de 
alguns instrumentos de trabalho para desempenho 
de atividades autõnomas. 

Concluindo, pode-se afirmar, sem receio de in
correr em injustiça, que, após 110 anos da abolição 
da escravidão, as desigualdades raciais continuam 
sendo um traço marcante da sociedade brasileira. 
No plano da realidade, o fator racial aparece como 
elemento diferencial na distribuição de oportunida
des educacionais, econõmicas, sociais e políticas. 
Mesmo considerando a concentração da população 
negra nas regiões mais pobres do Pais e a visível 
desvantagem educacional que atinge o povo negro, 
as estatísticas revelam uma discriminação específi
ca que viola dire~os básicos dos descendentes de 
africanos. No cotidiano, os meios de comunicação, o 
currículo escolar e a publicidade veiculam, sistemati
camente, estereótipos que reproduzem o preconc{,; 
to-e legitimam as práticas discriminatórias. 

Contra esse estado de coisas, Srls. e Srs. Se
uaoores, o Congresso Nacional tem sido tímido em 
iniciativas destinadas a resgatar a cidadania no n ... 
gro brasileiro. 

- Somente a partir da Constituição de 1988 que, 
do ponto de vista institucional, a questão racial ga
nlia um novo enfoque na sociedade brasileira. O tex-

to Constitucional promulgado traz uma série de dis
positivos antidiscriminatórios, dentre os quais a cri
minalização do racismo e o direito à propriedade das 
terras das comunidades remanescentes dos quilom
bos. Mas é necessário um enorme esforço de cará
ter educacional, que envolve atterações curriculares 
e práticas p.Jdagógicas, para o resgate da repre
sentação que o brasileiro negro faz de si mesmo. 

O Congresso Nacional. entretanto, pode fun
cionar como a vanguarda de um movimento anti-ra
cista organizado, com crescente capacidade de in
tervenção social, plural e politicamente capaz de al
terar a realidade que cerca o povo negro. Para tanto, 
é fundamental o comprometimento com a transfor
mação das condições do povo deste País. O resgate 
da cidadania dos afro-brasileiros não se fará sem o 
resgate da cidadania indígena, sem a distribuição 
justa da terra, sem a implantação de níveis aceitá
veis de renda e de emprego. O resgate da cidadania 
dos afro-descendentes é parte do resgate da cidada
nia brasileira. 

Vale lembrar aqui o oportuno e recente pronun
ciamento do Presidente Fernando Henrique Cardo
so, já c~do pelo Senador Abdias Nascimento, que 
foi matéria da revista Veja. 

Com mu~ propriedade, o movimento negro 
brasileiro tem enfrentado, questionado as desigual
dades raciais. Se é bem verdade que muitas con
quistas já foram obtidas, também é verdade que ain
da existe um longo caminho a percorrer e milito ain
da a conquistar, alcançar, conseguir, obter. 

Existem projetas em tram~ação no Congresso 
Nacional, de minha autoria e de tantos outros, que 
gostaríamos de ver aprovados como ações afirmati
vas e como comprometimento no combate a todo 
tipo de discriminação que $ofremos em nosso Pais. 

Quero e:~ dizer que o lato de pedirmos cotas 
- !::: :..mbém ressattado pelo Senador- , como fiz&
mos para as mulheres, significa apenas oportunida
de igual para o exercício de nossa capacidade int&
lectual, porque ela existe. A maioria dos brasileiros é 
pobre e não pode freqúentar universirtades. Pesqui
sas revelam que os afro-descendentes não chegam 
ao Terceiro Grau porque não podem pagar as men
salidades e não por falta de capacidade. Pobre e n&
gro não pode ser a equação da ignoráncia. 

Por tudo isso, como diz a letra da música dos 
Titãs: •a genle quer inteiro, e não pela metade". 
Queremos uma cidadania e um espaço conquista
dos por inteiro, e não pela metade. Reafirmo, neste 
13 de maio, que esta é a cidadania que esperamos, 
uma cidadania sem Jim~es. 
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Muito obrigada, Sr. Presidente. 
' SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Por per

muta com o Senador Ney Suassuna, concedo a pa
lavra ao Senador Roberto Freire. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PP5-PE. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, tenho em 
mão um mandado de notificação da abertura de um 
inquérito. Os autos iniciam com a seguinte referên
cia: "Constatação de panfletagem da Praça 7 de Se
tembro, em Belo Horizonte". Esse é o ilícno, esse é 
o crime cometido. 

Quero esclarecer aos Srs. Senadores e à ópi· 
nião pública brasileira que esses autos não são ba
seados no Decreto-Lei n• 896, de setembro de 1969, 
da Junta Militar, que dizia, no art 45. "é proibido fa
zer propaganda" - e já a qual~icando - "subversi
va, utilizando-se de boletins ou panfletos, ou reali
zando comício ou reunião pública". Os autos não 
são baseados nesses dispositivos; são de hoje, isto 
é, da democracia. 

"Panfletagem da Praça 7 de setembro, em 
Belo Horizonte"! E vem com um auto de constatação 
de oficiais da Justiça, dizendo que houve urna mani
festação de campanha de Ciro Gomes, com distri
buição de panfletos de propaganda. Disse ainda que 
a man~estação constou de show de ateres, contrata
do pelo Partido, e que os manifestantes vestiam ca
misas e portavam bandeiras do PPS, além de distri
buírem santinhos a todos aqueles que transitavam. 

Lembro mais urna ve:c estávamos distribuindo 
panfletos e santinhos em plena democracia, até por
que a distribuição de panfletos e santinhos era crime 
no período d~atorial; e,' ainda assim, distribuíamos. 
Hoje, querem nos impedir, depois de termos con
quistado a liberdade. Que liberdade? 

Diz a Constituição brasileira, com muita simpli
cidade; no inciso IV do art. s•. que trata dos "Direitos 
e Deveres Individuais e Coletivos• - é !nclusive 
cláusula pétrea: "É livre a manifestação do pensa
mento". Veda apenas o anonimato. Quero dizer que 
não houve nenhum anonimato. O Partido loi às ruas. 
O PPS assumiu a panffetagem, na sua livre rnanifes
ta_xão de expressão, de organização e das suas re
s.oluções; do seu posicionamento inclusive de crítica 
ao Governo Fernando Henrique Cardoso. 

Diz mais' o inciso XVI do mesmo art. 5° da 
Con~li!uição brasileira: ~todos podem reunir-se paci
fi_çamente, sem armas, em locais abertos ao público, 
independentemente de autorização". Sem armas, é 
eyidente; para fins lícitos, óbvio! Estávamos sem ar
mas, os fins eram lícitos e é evidente que poderia-

mos nos reunir sem pedir autorização. O juiz enten· 
deu que é preciso autorizar: por isso, abriu um in
quérito. 

Essa situação não é nova. O Corregedor-Geral 
da Justiça Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral já 
tinha mandado uma advertência, até porque esses 
autos foram abertos por causa de urna notícia de jor
nal e da comunicação de uma jornalista, talvez pen
sando na época em que se denunciava que alguém 
estava fazendo propaganda subversiva, panfletando 
contra o regime, talvez 'órfão da ditadura, saudoso 
do tempo do autoritarismo. 

Também o Corregedor-Geral da Justiça man
dou uma advertência ao PPS, mediante a qual dizia 
ter conhecimento de que o Partido iria fazer uma 
panfletagem das resoluções do seu congresso, den
tre elas urna crítica ao Governo Fernando Henrique 
Cardoso e ainda uma resolução da mais alta instân
cia do Partido Popular Socialista, em nível nacional, 
dizendo que tinha um candidato, chamado de virtual 
candidato pelo Juiz de Minas. Depois que inventa
ram o computador, tudo é virtual. Mas virtual é o di
nheiro que circula no mundo. Ciro Gomes é candida
to do Partido Popular Socialista. Não há nada virtual 
nisso, pois foi uma decisão da mais atta instância do 
Partido, tomada livre e democraticamente. 

Fomos à rua dizer que tínhamos realizado esse 
congresso, que tínhamos uma crítica ao Governo e 
uma attemativa para a eleição. o mais atto momento 
da cidadania brasileira - livre manifestação, autono
mia dos Partidos; livre reunião em local aberto ao 
público, a praça pública. 

Pois bem, os autos dizem que foi feita uma · 
panfletagem. Que crime é esse? É do art. 45 da Lei 
de SeguranÇa Nacional, da Junta Militar? Mas Isso 
já foi revogado! Não há crime. Segundo a própria lei 
eleitoral em seu art 38. independe de licença policial 
ou de autorização judicial toda e qualquer man~esta
ção do pensamento, com panflelagem, boletins, vo
lantes, comícios, manifestações, reuniões, porque 
se remete à Constituição, e evidentemente não po
deríamos ter uma lei que fosse contrária à Constitui
ção, impedindo esse direito. 

Essa visão interpreta de forma ampla o que a 
lei eleitoral remete para uma regulamentação, aí, 
sim, propaganda eleitoral restrita, nas concessões 
ou permissões do serviço público. Tanto assim que 
a lei eleijoral fala e trata da propaganda em outdoor, 
que é permissão pública; no rádio e na televisão, 
que são concessões, e isso está regulamentado, até 
para evitar abuso do rode r económico. 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sena
dor Boberto Freire, desculpe interrompê-lo, mas sou 
obrigado a lazer isso para prorrogar a Hora do Expe
diente, a fim de que V. Ex" possa concluir o seu dis
curso, na forma do Regimento. 

O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco/PPS- PE)
Agradeço, Sr. Presidente. 

O que a lei eleHoral regulamenta. inclusive para 
evitar o abuso do poder econOmico, é a utilização 
dos meios de comunicação de massa e dos serviços 
de concessão ou permissão pública - esses, sim, 
regulamentados, com prazos, com determinações 
de proporcionalidade, com a graluidade para os Par
tidos Políticos. Definir data, local, momentos para a 
livre manHestação ou expressão partidária é o mes
mo que dizer que liberdade não existe, que o que 
existe é a tutela. Esse direno constHucional, que é 
um direito da cidadania, seja em nível individual ou 
de organização, não tem local ou data. Tem apenas 
as limitações da lei do silêncio, da proximidade de 
determinados estabelecimentos, como os hospnala
res, e de algumas leis do trânsno. Estávamos na 
contramão do Governo, mas não na contramão do 
trânsno, até porque não o estávámos atrapalhando 
quando distribuíamos panfletos de críticas ao Se
nhor Fernando Henrique Cardoso. 

Será que não se pode? Será que o oficialismo 
quer determinar urna data bem restrita para que a ci
dadania diga que tem alternativas, que discorda, que 
protesta? Será que talvez tenhamos que incitar o cri
me para lazer valer o nosso direito, como o fazía
mos quando a dnadura considerava crime o lato de 
dizermos que éramos livres e que podíamos distri
buir panfletos? 

Durante a dnadura militar, via a bandeira com a 
foice e o martelo. Não temos mais essa bandeira, te
mos a que a sucedeu. E aqui está ela, num auto de 
inlração, como se crime estivéssemos cometendo! 
Quando lá lutávamos, era inclusive para restaurar 
predicados da Magistratura, um Poder Judiciário li
vre. E lá, afrontávamos a lei, subversivos éramos! 
Hoje, somos democratas e queremos exercnar esse 
nosso direno. 

Querem impedir um pequeno Partido de falar
e )à vai ter pouco tempo de televisão - , querem timi
tar nosso direfto de dizer que temos um candidato, 
que somos Oposição, que formulamos e elaboramos 
urna alternativa, para nos dizerem quando vamos la· 
lar?'Que Mela é essa? Em que país estamos viven
do? Que a lei regulamente propaganda elenoral gra
tuna na televisão, no rádio; que determine a propor
c'lõnalidade dos outdoors, evidente, isso é justo, até 

porque evita abusos, repno, do poder econOmico; 
mas que não queira determinar qual é o dia, qual é a 
data em que possamos dizer que há um Partido que 
fez um congresso e que tem urna resolução e um 
candidato. 

O Senhor Fernando Henrique Cardoso pode 
ter a propaganda que bem entender. Vai haver um 
prazo que determina a propaganda ofiCial, no entan
to, agora pode ter a propaganda que bem entender. 
E nós não podemos ir à rua distribuir um panfleto 
que não incna o crime, que não foi feito com organi
zação ou reunião armada, que está dentro da legali
dade democrática, da Constituição, dos DireHos e 
Garantias Individuais, cláusula pétrea da nossa 
Constftuição. Onde isso? E vamos nos submeter? 
Quero dizer que não. Vamos discutir, dialogar res
peitosamente, como fizemos com o Corregedor da 
Justiça Eleitoral, erri BrasOia, mas vamos nos rebe
lar. Não vamos nos submeter. 

Desde logo digo que na manhã da próxima 
sexta-feira, na Praça 7 de Setembro, em Belo Hori
zonte, vamos distribuir novos panfletos com as posi
ções do Partido e com a definição da nossa candida
tura - que não é virtual e será homologada no prazo 
devido, embora já escolhida pelo congresso nacional 
do Partido. Que hipocrisia! Os jornais falam dos can
didatos - e têm que falar, conquistamos liberdade 
para isso; os jornais falam de articulação e coligações 
- e é bom que falem, porque é a demonstração da 
plenftude do exercício da cidadania e da democracia 
entre nós. Mas não podemos ir para as ruas falar 
que temos candidato, distribuir panfletos de critica 
ao Governo Fernando Henrique Cardoso, divulgar 
nossas alternativas e nosso projeto de programa de 
governo. 

Trago esse assunto para o Senado porque é 
muito grave, Não vou cftar, até porque não tenho de 
memória, urna poesia que se usava mufto. No come
ço, tínhamos restrições contra os negros. que, hoje, 
estão discutindo a sua libertação no dia 13 de maio 
- a nossa reverência à comunidade negra - ; não 
estamos discutindo restrições aos judeus, que não 
têm nada a ver conosco; mas precisamos começar a 
discutir aquilo que tem a ver com todos nós. Come
ça assim: uma Mela indevida à manifestação da ci
dadania, restrição a um determinado momento, que 
alguém diz que deve ser para eu me expressar 
como cidadão ou como organização partidária, num 
país que lutou, como lutamos na resistência à dita
dura, por essa plena liberdade de podermos ter um 
Congresso soberano e um país em que a cidadania 
tenha direito de se expressar. 
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O Sr. Djalma Falcão (PMDB- ALI- Perm~e • 
me v.. Ex' um aparte? 

O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco/PPS..PEI -
Concedo o aparte a V. Ex', Senador Ojalma Falcão. 

O Sr. Ojalma Falcão (PMDB-ALI - Senador 
Roberto Freire, inicio meu aparte dizendo que o Juiz 
que expediu esse mandado de citação começa a er
rar na regência: a panfletagem não foi da praça, mas 
na_praça. 

O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco/PPS - PE.I 
- Isto era muito comum também na época da d~
. dura: erros de ortografia, etc. 

O Sr. Djalma Falcão (PMDB -ALI- Há um 
vezo nosso em afirmar que decisão judiciária não se 
discute, cumpre-se. Sempre me rebelei contra isso 
que se tomou um costume brasileiro, porque erro é 
erro, e deve ser criticado, parta de quem partir. Ora, 
se merecem críticas as decisões do Presidente da 
República, que é a maior autoridade const~uída do 
Pais; se merecem críticas as decisões dos Presiden
tesdos Poderes, dos representantes do povo no 
Congresso Nacional, no Senado e na Câmara dos 
Deputados; se merecem críticas ,as decisões ema
nadas de quaisquer pessoas ou autoridades, por 
que fiC8m imunes os membrosdo Poder Judiciário a 
críticas? Essa decisão a que V. Ex' se refere mere
ce não somente a nossa crítica, mas a nossa conde
nação. Faço-o como seu ex-eompanheiro de lutas 
democráticas na Câmara dos Deputados. Lá, nos 
unimos durante vários anos - não somente lá, mas 
nas ruas, nas praças públicas deste País - para 
restabelecer as liberdades democráticas para o povo 
brasileiro. No momento em que assisto a um discurso, 
como o que V. Ex' profere nesta tarde oo Senado Fe
deral, condenando a atrtude desse Juiz de Minas Ge
rais, somo voluntariamente a minha voz e o meu pro
testo à voz e ao protesto de V. Ex', sobretudo porque 
mconheço em V. Ex' um dos melhores lutadores po
pulares e democráticos deste País. Pedi o aparte para 
dar este depoimento a seu respeito. Estamos em parti· 
dos d~ereirtes, mas temos raízes comuns na luta cívi
ca pelo restabelecimento do estado de direito demo
crático no Brasil e pelo restabelecimento das franquias 
democráticas do povo brasileiro. V. Ex' está com intei· 
r;nazão ao lazer esse protesto da tribuna do Senado. 
Tem a minha homenagem e minha solidariedade. 

O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco/PPS- PE) -
Agradeço a V. Ex' pelo aparte. Independentemente 
de observarmos ou não decisões judiciais, digo que 
rió caso não se trata de uma decisão, até porque va
mos recorrer. Evidentemente iremos até o Supremo, 
{ti necessário for, e não leremos interpretação díver· 

sa, afrontando a Constit:;ição. ArF. ~o:m.-:J o pré;;:-:·.: 
Supremo Tribunal Federai. ~m "·;,;:o.~ nriestos. já&.~ .. 
finiu que qualquer norma ~UC!' d~i :• ... gar à dúvi~a. a 
interpretação tem que ser fa•orc,; ~C::nst'.uiyào, e 
não o contrário. Aqui se tra!a ée hll'lé! ~: ::.-::-·pr(!'.açào 
equivocada. Não é nenhuma ~o. e si~• uu•a :·r<::· 
pretação de que isso é urr..:. propaganda, qua esr.: W· 

gulamentada e tem um pa.zc. r ... 1as. r.a re~Jidc::e. nüc 
é propaganda; é um direito da ::itll·:!ar.ia. E ;. 1r1rP. r::a
nffestação e a fivre reunião. Isso é autonomia particjá
ria. Isso é direito democrático. Propaganda eleitoral re
gulamentada é aquela que se dá - rep~o - :nas con
cessões ou permissões pública$. Não é livre' inanifes
tação. Até porque seria um absurdo imaginaimos que 
só posso falar de política a partir de um determinado 
prazo - e aí seria melhor fecharmos o Pártído e o 
abrirmos quando a Justiça: Eleitoral dete"'!'i':'asse. 

, Que importa o Partido reunir-se em Brasma, 
durante três dias, definir um programa altemalivo ao 
Governo, de críticas; portanto, ao que o. Governo 
vem fazendo, uma resolução mediante a qual se de
fine uma candidatura: Por que isso tem que fiCar fe
chado em quatro paredes? Por que é proibido ir às 
ruas dizer do posicionamento que foi ali adotado? 
Evidentemente que a Interpretação é equivocada. E 
Iremos demonstrar isso por meio de recurSos, todos 
os necessários, todos os que precisarem ser inter· 
postos. Assim o faremos. 1 · 

O Sr.'José Eduardo Outra (Bioco/PT- SEI
Pe..mite-mé V. Ex' um aparte? · · · 

' • .. J 

O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco/PPS- PE) -
Concedo o aparte ao Senador José Eduardo Outra. 

O Sr. José Eduardo Outra (Bioco/PT- SEI
Senador Roberto Freire, não ouvi por inteiro o pro
nunciamento de V. Ex', nias esto~.: solidário a V. Ex' 
em relação ao que foi dito. Penso tratar-se de uma 
interpretação absurda da· Lei Ele~oral, pois panfleta
gem está inserida na 6berdade de organização e mani
festação dos partidos. TIVemos uma reunião da Frente 
ontem- PT e PDT- e, a partir do momento que isso 
se formalizar, faremos panfletagem. Em Sergipe, já 
formalizamos a Frente, mas ainda não fizemos a pan
fletagem porque o material não ficou pronto. Logo que 
isso !!COnlecer, estaremos distribuindo os panfletos, 
para informar à população a decisão politica desses 
Partidos. Portanto, não se insere, em absoluto. nas 
restrições que estao estabelecidas na Lei Elertoral. 
Oest3co a importância do pronunciamento de V. Ex'. 
Vejo-o como uma defesa fundamental da democracia 
e da liberdade de organização e manifestação dos 
partidos políticos. Muno obrigado. 
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O SR. ROBERTO FREIRE (BiocoiPPS- PE) -
Agradeço a V. Ex' pelo aparte e pela solidariedade 
que, acred~o. terei de todos: Digo mais: existem as· 
pectos que. se eu não os tivesse vivenciado, diria 
que não existiam. Há juízes e membros do Ministério 
Público que estão interpretando que. se alguém ves
tir uma camisa com nome de um candidato, . estará 
infringindo a lei, cometendo um crime. Se alguém, 
no seu automóvel, trouxer um adesivo com o nome 
de um candidato, também estará infringindo a lei. E 
aí abro uma exceção. Se, por qualquer motivo, o 
adesivo impedir a visibilidade do retrovisor, ou do 
manejo a nível do tráfego, tudo muito bem: Mas não 
porque se trata de um candidato. Até mesmo aquele 
adesivo mediante o qual se saúda a quem bem en· 
tender, inclusive o Salvador - é comum a manHes
tação do sentimento religioso do proprietário do au
tomóvel-, se proibir a visibilidade, devem ser retira· 
dos. Mas há juízes que querem retirar a propaganda 
ele~oral de um candidato. E aqui se inventa esse ri· 
dículo p~ndidato, o candidato virtual. como se 
estivéssemos em um mundo em que a cidadania es
tivesse Melada por alguém que diz que a partir de 
agora não é mais pré, é candidato: que a partir de 
agora não é virtual, é real. Essa tutela foi feita pela 
ditadura. e criamos anticandidatos. Ali, sim. !amos 
para as ruas e enfrentávamos não apenas a lei de 
Segurança. mas também cachorros, cavalos. tortura, 
priSão e exmo. Fozemos tudo isso. Se naquele mo
mento essas coisas não nos impediu, não pode nos 
impedir agora num regime democrático. Essa inter
pretação evidentemente não vai prosperar. pois é 
uma limitação inacenável para todos os democratas. 
Não apenas para os que resistiram, como nós, Se
nador Djalma Falcão, Senador Pedro Simon e tantos 
outros que junto conosco resistiram ao regime auto
rnário. Isso é para ser defendido por todos aqueles 
que hoje têm dire~o de pronunciar-se, de afirmar
sede delinir-se, de manHestar-se, de organizar-se. 
porque esse dire~o é urna conquista que faz parte 
da nossa Const~uição. 

O Sr. Epitacio Cafeteira (PPB- MA) - Penni
ta-me V. Ex' um aparte'? 

O SR. ROBERTO FREifiE (Bioco/PPS- PE) -
Concedo um aparte ao Senador Epitafio Cafeteira, a 
quem agradeço a gentileza por ter-me concedido 
este tempo para que eu pudesse falar na Tribuna do 
Senado neste momento. 

·O Sr. Epitacio Cafeteira (PPB- MA)- Nobre 
Senador Roberto Freire. cedi o tempo a V. Ex' por
qy!! conheço a sua luta. lutamos juntos num perío
dÕ difícil. O que V. Ex' hoje está a defender é justís· 

simo. Ou seja, V. Ex' dá a interpretação verdadeira 
do que é propaganda ele~oral. Propaganda ele~oral 
estabelecida na lei vale para as concessões que o 
Governo dã aos partidos politicas. Mas as Interpreta· 
ções nesta eleição vêm acontecendo; na outra, já 
aconteceram. O que não é concessão do Governo. 
de repente, (. considerado abuso e propaganda fora 
de época. E agora com urna lei Ele~oral que dã 
apenas noventa dias de campanha ... 

O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco/PPS- PE) -
Quarenta e cinco na televisão. 

O Sr. Epitacio Cafeteira (PPB- MA)- São qua
renta e cinco na televisão. mas, ao todo, são noventa. 
Só pode ter um cartaz noventa dias antes da eleição. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB - RS) - Não são 
quarenta e cinco 'dias na televisão. São quarenta e 
cinco dias, excetuando os domingos. 

O Sr. Epitaclo Cafeteira (PPB - MA) - Mas 
veja V. Ex', noventa dias de campanha para quem 
não vem exercitando a política. É muito difícil entrar 
em política hoje. Com relação àquele adesivo, pa
guei dez mil Ufir's na eleição de 1994, porque um 
amigo fez um adesivo que dizia: "Tenha fé, ele volta· 
rá". Não tinha nem meu nome, mas paguei porque a 
Justiça me obrigou. Esse fato ~eí en passant,o im
portante é a bandeira que V. Ex' carrega. Temos 
que defender, de qualquer maneira, o dire~o de pan
lletar. Não podemos ter um regime assemelhado ao 
da ditadura. Parabéns a V. Ex'. 

O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco/PPS- PE) -
Agradeço. E gostaria apenas de dizer que esse nos
so pronunciamento não tem desrespeito algum em 
relação a nenhuma decisão judicial nem ao Judiciá
rio, embora eu discuta inclusive a questão da Justiça 
Ele~oral. Mas esse é assunto, talvez, para um outro 
debate, não é agora o momento. 

Mas quero dizer que é Inadmissível eespero 
que o próprio Tribunal tenha a capacidade com a de
fesa que iremos apresentar. que será baseada no 
que aqui falamos, a própria Justiça Eleitoral reco
nheça que a interpretação tem que ser restrita. A ln· 
terpretação da propaganda eleitoral é restrita. Não 
pode ser ampla para impedir o pleno exercício de di· 
reitos de cidadania,.direitos constitucionais. cláusula 
pétrea. É a isso que estamos aqui nos insurgindo. 
Não estamos indo contra a lei. Ao contrário. estamos 
exercitando aquilo que conquistamos: o direito de
mocrático de nos rnanHestar mesmo que seja contra 
o Governo, de nos rnanHestar mesmo que proponha
mos anernativas distintas do que está ar. porque 
esse foi o direito básico conquistado pelos democra
tas no nosso Brasil. 
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Durante o discurso do Sr. Roberto Frei
re, o Sr. Geraldo Melo, Primeiro V.ce-Presi
dente, deixa a cadeira da presidencia, que é 
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães. 
Presidente. 

O SR. PRESIDEnTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa. ofício que será Udo J:elo Sr. Primeiro 
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio. 

É fido o seguinte: 

OF/CAE/12198 

Brasma, 5 de maio de 1998 

Senhor Presidente, 
Nos tennos do § 2" do art. 91 do Regimento ln

temo. comunico a V. Ex' que esta Comissão apro
vou o Projeto de Lei do Senado n• 146, de 1996, que 
"dispõe sobre o regime tributário, cambial e adminis
trativo das Zonas de Processamento de Exportação 
e dá outras providências•, em reunião realizada na 
presente data. 

Atenciosamente, - Senador Francelina Perei
ra, Presidente Eventual. 

O SR. PRESIDEnTE (Antonió Carlos Magalhães) 
- Com referência ao ofício que acaba de ser lido, a 
Presidência comunica ao Plenário que, nos tennos 
do art. 91, §§ 3• a s•do Regimento Interno, abrir-se
á o prazo de cinco dias úteis para interposição de re
cursos, por um décimo da composição da Casa, 
para que o Projeto de Lei do Senado n• 146, de 
1996, cujo parecer foi lido anteriormente, seja apre
ciado em plenário. 

O SR. PRESIDEnTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A Presidência comunica ao Plenário que o Projeto 
de Lei da Câmara n• 9, de 1998, cujo parecer foi lido 
anterionnente, ficará perante a Mesa durante cinco dias 
úteis, a fim de receber emendas, nos tennos do art. 235, 
11, d, do Regimento Interno, combinado com o art. 4• da 
Resolução n• 37, de 1995, do Senado Federal, 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo 
Sr. Primeiro Secretário em exercício, Senador Car
los Patrocínio. 

.. - São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 319, OE 1!1!1e 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, sejam presta

das pelo Ministro da Fazenda as seguintes infonnações: 
~ 1. O Governo do Estado do Mato Grosso enca

minhou Ofício ao Senado Federal informando sobre 
afterações introduzidas nas atividades que serão fi-

nanciadas através da operação de crédito junto ao 
Banco Internacional para Reconstr~ção e Desenvol
vimento - BlRD, no valor de us~s.ooo,ooo.oo ob
jeto do Ofício S/75, de 1997, do Banco Central do 
Brasil. Com o objetivo de melhor esclarecer o assun
to, solicito que esse Ministério informe quais os valo
res inicialmente acordados (antes das modificações) 
entre o Governo e o BIRD relativamente às seguin
tes atividades: · 

1. Reestruturação e demissões voluntárias na 
Empresa Mato-Grossense de Pesquisa e Assistên
cia Rurai-Empaer; 

2. Pagamento de indenização com rescisões con
tratuais dos servidores da Co~ de Saneamento 
do Esado de Mato Grosso- SANEMAT, cujas ativida
des estão sendo transferidas para os municfpios; 

3. Pagamento de rescisão contratual e indeni
zações trabalhistas das· empresas em liquidação: 
Companhia de 'DesemioMmento do Estado de Mato 
Grosso - CODEMAT e Companhia Habitacional do 
Estado de Mato Grosso-COHAB; , 

4. Pagamento· e renegociação das dívidas fis
cais e sociais junto 'ao Govemo Federal (INSS, 
FGTS e Imposto de Renda) das empresas em liqui
dação e municipalizadas; 

5. Ressarcimento dos gastos realizados pelo Go
verno do Estado de Mato Grosso junto a CEMA T-Cen
trais Elétricàs Matogrossense S/A. hoje privatizada; 

6. PrOgrama de Treinamento de lodos as servi
dores da Administração Direta; 

7. Programa de Modernização dos Sistemas 
Gerenciais e de· controle das Secretarias de Estado 
da Fazenda, SeCretaria de Estado de Planejamento 
e C:>ordenação-: Geral, Secretaria de Estado de Ad
mir.istração, Audioria Geral do Estado e Procurado
ria-Geral do Estado; 

6. Programa de Modernização e Recuperação 
do Setor Rodovário Estadual. 

2. Quais as razões que justificam as atterações 
de atividades e/ou valores, com relação ao que foi 
posterionnente acordado? 

3.1 No quê a nova atividade "pagamento de En
cargos Federais da Companhia de Saneamento do 
Estado de Mato Grosso- SANEMAT', acrescentada à 
atividade 2 acima descrita, d~ere dos gastos previstos 
na atividade 4 (mantidas nas novas negociações), ten
do em vista que a Sanemat é uma das empresas a se
rem municipalizadas, cujos g'lSIOS com encargos fede
rais devem estar indu idos nesta atividade 4? 

3.2 Quais as empresas que estão contempla
das na atividade 4 e quais dívidas serão financiadas 
em cada empresa, por tipo de dívida? 
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4.1 Quais as atividades previstas no e111poéstimo 
realizado pela Caixa EcoOOmica Federal- CEF, ao Es· 
lado do Mato Grosso, no valor de US$20,813,000.00, 
autorizado pela Resolução n• 19197, do Senado Federal, 
no ânilito do Programa Nacional de Apoio à Administra· 
ção Foscai para os Estados Brasileiros- PNFE? 

42 Do valor total previsto, quanto já foi desem
bolsado e quais ações já foram implantadas pelo 
Governo do Estado? 

4.3 No que as ações previstas no PNFE para o 
Estado do Mato Grosso diferem das ações previstas 
na atividade 7 da operação de créd~o objeto do Oli· 
cio n• sns. de 1997? 

Justificação 

A operação de aédrto em tela está em tramrta· 
ção no Senado Federal desde setembro de 1997 e 
tem sido objeto de vários questionamentos, o que re
suHou em ofício encaminhado pelo Governo do Estado 
introduzindo alterações no objeto do contrato de em
préstimo. Com essas alterações, foram retiradas ativi
dades que antes estavam sendo questionadas, como 
o programa de demissão voluntária da Empaer, o res
sarcimento dos gastos realizados sielo Governo com a 
privatização da Cerna! e o Programa de Modernização 
e Recuperação do Setor Rodoviário Estadual. 

Inexplicavelmente, essas atividades foram ex
cluídas da operação, mas o valor total a ser financia
do não foi aHerado, sem que tenham sido introduzi
das novas atividades. Temos, então, uma questão a 
esclarecer: ou na previsão inicial os gastos com as 
atividades estavam sub-dimensionados, ou após a 
revisão tomaram-se super-dimensionados. 

Este requerimento tem, portanto, o objetivo de 
esclarecer essas questões. 

Sala das Sessões. 13 de maio de 1998. - Se· 
nador Eduardo Suplicy. 

(A Mesa, para decisão.) 

REQUERIMENTO N" 320, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 

50, § 2", da Constituição Federal, combinado com o 
art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, 
que sejam solicitados ao Ministro do Meio Arriliente, 
dos Recursos Hídricos e da Amazônia legal, Dr. Gus
tavo Krause Gonçalves Sobrinho, as seguintes infor
mações: 
_ • 1) Quais as obras, e suas respectivas localida· 

des, realizadas pelo Governo Federal, diretamente, 
O.Jl com a participação de Estados e Municípios na 
Região Nordestina, durante a administração do Pre-

sidente Fernando Henrique Cardoso, nas áreas de 
Irrigação, açudagem, canalização de água de rios e 
abertura de poços artesianos? 

2) Quais as obras realizadas pelo Governo Fe
deral, diretamente, ou em parceria com Estados e 
Municípios, na Região Nordestina no setor de abas· 
tecimento d'água, em benefício das populações do 
semi-árido, durante o atual Governo? 

Justificação 

As últimas secas que se abateram sobre o Nor
deste mais uma vez, abalaram profundamente a so
ciedade brasileira. A forma como o fenômeno da es
tiagem se apresenta perante os órgãos de comuni· 
cação, transparece à opinião pública que no comba· 
te aos efe~os das secas não existe prioridade no 
atendimento aos reclamos das áreas flageladas, no
tadamente no que diz respe~o à realização de inves
timentos duradouros, visando a minimizar o sofri· 
mento dos noroestinos. 

Sabemos que investimentos existem, como 
também desperdícios e desvios de prioridades. Con
tudo acreditamos na viabilidade do Nordeste, neces
s~ndo apenas de um projeto nacional incluindo 
essa sofrida região na primeira linha de preocupa
ção dos governantes, pois só assim conseguiremos 
a integração total dÓ Brasil ao processo de desen
volvimento. 

Sala das Sessões, 13 de maio de 1998. - Se
nador Antonio Carlos Valadares, PSB- SE. 

(A Mesa, para decisão.) 

REQUERIMENTO N" 321, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art 50, § 2" da Cons

t~uição Federal e do art. 216, do Regimento Interno 
do Senado Federal, sejam solicrtadas ao Sr. Ministro 
de Estado da Saúde as seguintes informações: 

1 - Quais os convênios existentes entre esse 
Ministério e o Governo do Estado de Rondônia, in
formando o valor total dos convénios, os repasses já 
efetivados, com os respectivos valores e datas? 

2 - Quais os convênios existentes, especifica· 
mente, e'ltre a Fundação Nacional de Saúde e o Go
verno do Estado de Rondônia, informando o valor to
tal dos convênios, os repasse já efetivados, com os 
respectivos valores e datas? 

3 - Fornecer cópias das contas correntes exis
tentes no Banco do Brasil, agências localizadas em 
Porto Velho, referentes a cada um dos convênios. 

Sala das Sessões, 13 de maio de 1998.- Se
nador José Blanco. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Callos Magalhães) 
- Os requerimentos lidos serão despachados à Mesa 
para decisão, nos termos do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. Primeiro Secretário em exercicio, Senador Car
los Patrocinio. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO H" 322, OE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos da alrnea b, do art. 336, do Regi

mento Interno, requeremos urgência para o Projeto 
de Lei da Câmara n• 9, de 1998, que cria a Gratifica
ção de Desempenho de Atividade de Ciência e T ec
nologia- GDCT, e dá outras providências. 

Sala' das Sessões, 13 de maio de 1998.- El
clo Alvares- ~rglo Machado- Hugo Napoleão
Jader Barbalho. 

O SR. PRESIDENTE (ArloOO Cru1os Magahães)
Este ~será votado após a Ordem do Dia, na 
forma do dispos!o no art. 340 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. Primeiro Secretário em exerçicio, Senador Car
los Patrocinio. 

É fido o seguinte: 

REQUERIMENTO H" 323, OE 1998 

Propõe a criação de Comissão Se
natorial Tempor,rla, para acompanhar as 
ações emergenclals e elaborar um plano 
de medidas permanentes a serem adota
das junto às 'reas atingidas pelas secas 
no Nordeste. 

Senhor Presidente, 
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 

58 da Constituição Federal e nos arts. 71 e 7 4 do 
Regimento Interno, a criação de Comissão Senato
rial Temporária, constituida de 11 (onze) membros ti
tulares e 11 (onze) suplentes, para, no prazo de 120 
(cento e vinte) dias, acompanhar as ações de emer
gência empreendidas pelo Governo Federal junto às 
áreas atingidas pelas secas no Nordeste e elaborar 
as diretrizes de um Plano de Ação, a ser encaminha
do.ao Poder Executivo, que contemple medidas de 
caráter pennanente, destinado a criar uma infra-es
trutura 'hidrica capaz de conviver adequadamente 
com os efe~os da seca sobre aquelas áreas. 

Justificação 

O fenOmet 10 da seca que atinge o Nordeste, que 
~icamente sensibiliza a Nação e mobiliza recur
sos emef900Ciais, tem merecido por parte dos suces-

sivos governos um tratamento mu~o mais voltado a 
remediar do que a previnir seus daoosos elehos. 

A ausência de uma política consistente, aliada 
a repetidas soluções de continuidade, agrava um 
quadro previsivel, de ocorrência cicfica. onde falta 
planejamento estratégico e sobram paliativos nem 
sempre adequados, sequer para o momento em que 
são aplicados. 

Lamentavelmente, a infra-estrutura, os órgãos 
e os programas existentes têm-se mostrado insufi
cientes. Eslão longe de solucionar o problema a cada 
vez que se manifesta, muho menos de previni-Jo. 

É sabido que a tecnologia modema oferece 
meios de uma convivência apropriada do ser huma
no às mais severas intempéries. Não é justo que, no 
limiar do terceiro milênio, se deixe inflijir ao sertanejo 
tamanho sofrimento, pela escassez, pela fome e 
pela miséria, em virtude de causas conhecidas e 
conseqüências anunciadas. 

Nosso pais tem inequivocamente optado pelo 
modelo de crescimento sustentável. O processo de 
sustentabindade traz como pressuposto a compatibi
lização, no espaço e no tempo, entre o desenvolvi
mento eeonOmico, a conservação ambiental, a quali
dade de vida e o equillbrio social. 

Ora, o Nordeste ocupa uma faixa de 18% do 
território nacional e abriga quase um terço de sua 
população. Por isso, urge integrar o desenvolvimen
to do Nordeste ao contexto do Pais como um todo, 
sob pena e se verem ameaçados, na prática, os 
princípios do legitimo federalismo por todos nós per
seguido. 

Pretende-se, com a presente proposta. encon
trar mecanismos que aliviem e acabem por super?'\ 
os inestimáveis danos acarretados Pela seca à cc>
munidade nordestina, buscando para tanto soluções 
que resolvam em definitivo os problemas de adequa
ção entre o progresso do Nordeste e a co-existência 
harmoniosa de sua população com as condições cli
máticas da região. 

Neste sentido justifica-se a criação de uma Co
missão Especial de caráter temporário, no ãmbno do 
Senado Federal, tal como ora se propõe. 

Sala das Sessões, 13 de maio de 1998.- ~r
gio Machado. 

SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O requerimento lido será publicado e incluído em 
Ordem do Dia, oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (AntOnio Callos Magalhães) 
- Esgolado o~ destinado ao Expediente. · 

Passa-se à ' 
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ORDEM DO DIA 

-Item 1: 
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N" 32, DE 1996 
(Tramnando em conjunto com a Proposta de 

Emenda à Constituição n• 24, de 1997) 

Votação, em primeiro turno, da Propos
ta de Emenda à Constituição n• 32, de 1996, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Antonio Carlos Magalhães, que a~era a re
dação dos§§ 19 e 2" do art. 143 da Consti
tuição Federal (serviço civil obrigatório), tendo 

Parecer, sob n• 93, de 1998, da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Romeu Tuma, favorável, 
com a Emenda n• 1-CCJ, que apresenta, e 
pela prejudicialidade da matéria que tramna 
em conjunto, com abstenção do Senador Jo
saphat Marinho. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa do dia 7 do corrente, quando teve sua 
discussão encerrada, em primeiro turno, e a sua vo
tação transferida para a presente 'sessão. 

Em votação a matéria. 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Sr. Pre

sidente, peço a palavra para encaminhar a votaçfo. 
O SR. PRESIDEtné (Antonio Carlos Magalhães) 

-Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon, para en
caminhar a votação. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador). - Sr. 
Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, finalmente che
ga o dia de votar uma matéria que considero da 
maior importância neste Congresso, que é exala
mente a que cria o chamado serviço civil obrigatório. 

Acredno que esse projeto apresentado por V. Ex', 
Sr. Presidente, será votado e, tenho certeza e convie· 
ção. aprovado pelo Plenário, prejudicando um de mi
nha autoria, que se assemelha ao de V. Ex', que 
tem preferência por ter entrado inclusive em primeiro 
lugar, mas reconheço a importância desse projeto e 
do seu significado. 

Já conhecemos e é tradicional no Brasil o que 
sê chama o serviço militar obrigatório. Acredito que 
o serviço milnar obrigatório prestou inestimáveis ser
viços à nossa Pátria. Gerações e gerações de jo
vens durante um ano prestando serviço militar, 
aprenderam a compreender e a conhecer o seu 
P'aís, aprenderam muitas vezes disciplina, camara
dagem, companheirismo e, muitas e munas vezes, 
foi. ali, no serviço militar, que se fez uma confratemi· 

zação entre os mais humildes e os mais ilustres nas 
suas ascendências, entre os pobres e os humildes 
ou as pessoas mais importantes. 

O que se quer aqui é um passo adiante. Sabe
mos que, hoje, o serviço milnar. volto a repetir o que 
já disse, está acolhendo uma quantia muno pequena 
de jovens. Primeiro porque a população brasileira 
aumentou - eram cinqüenta milhões, hoje são cento 
e sessenta milhões - ,eos quartéis não aumentaram, 
as instnuições militares não aumentaram. Não têm 
estabelecimentos, não têm condições de fazer com 
que se receba os jovens que poderiam prestar esse 
serviço. Em segundo lugar, as condições financeiras 
das Forças Armadas são tão fracas emterrnos de 
conteúdo de possiblidade que mesmo as instalações 
existentes não estão sendo usadas no seu total. 

Em Porto Alegre, os jovens que prestam o ser
viço militar chegam às 8 horas, para já terem toma
do café em casa; saindo às 17 horas, que é para 
não precísarem receber o jantar, e dessa forma não 
existir o problema de dorrnnório. Então, as pessoas 
que estão fora do serviço militar somam um grande 
número. 

O que quer o projeto que estamos votando é a 
opção de se criar um serviço civil. Em outras pala
vras, os jovens ao completarem 18 anos, homens ou 
mulheres. e nãoprestarem o serviço milnar, para 
eles o governo poderá criar um serviço civil, que eu 
chamaria de serviço civil comunnário, participativo, 
que em vários países do mundo já existe há bastan
te tempo, e que, no Brasil, lamentavelmente, o tra
balho facultativo, comunnário, voluntário tem sido in
finitamente aquém do que poderia ser. 

Esse projeto é um passo adiante nesse senti
do. Dessa forma, milhões de jovens passariam a ter 
condições de prestar um trabalho que, repno, com o 
tempo se transformará em trabalho voluntário, que 
poderá ser na comunidade, na prefeitura, na entida
de, na creche, no hospital ou na escola, não preci
sando ser obrigatoriamente no Exército. Será um 
serviço participativo, onde o jovem terá condições, 
duranteum período, se é humilde, se veio da favela, 
de aprender a ler e escrever,e a tratar dos dentes, 
como acontece hoje com os jovens que são convo
cados. Se ele é de classe média ou a~a terá condi
ções de se identificar, de conhecer o outro lado da 
vida, de trabalhar pelo seu País e pela sua sociedade. 

Sei que essa tese está muno longe de atingir o 
nosso sentimento; até nós, Parlamentares. A socie
dade brasileira é muno individualista, herdamos dos 
portugueses, das capitanias herednárias, dos planta
dores de cacau, de cana-de-açúcar, dos criadores 
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":ie oaáo, c sentido do individualismo que "um manda 
. ~c ~~•t" cbedece·. l~ão temos ainda no Brasil o que 
5-=J 7 9rn nos J:s!ê.dos Unidos e em vários pafses. que 
o! o trabalho comunitário, o trabalho participativo. A 
sociea3da laé de entender que cada cidadão, por 
mais hu:~:ilde que seja, é realmente um cidadão que 
'>:>r:ic;pa, Que vota, que discute, que analisa. 

l~os Estados Unidos, eles eiegem o juiz e, em 
nuiros estados, elegem o promotor e o xerife. Por
rue Pies querem participar, debater, discutir questõ
.• d~ sua comunidade e da sua sociedade. 

S!te p!"0j~te"! ~ncaminha neste sentido, de que 
·1s IPõ<'mcs, em vm determinado periodo, que con
•·c~.r A rrccidade t> um trabalho de participação co
·ri·Ja. ? uma Pção de trabalho voluntário; serão mi
'e< c'~ hor~s que poder~o ser usadas para prestar 
>rviço de parti~ipação comuntlária. Agora, por 
"P.moio, n" distribuição de alimentos no Nordeste, 
• • trao~lho <ia Primeira-Dama, no trabalho dos vo
, ·~tários. há uma infinidade de ações a serem exe
" •ta das. Mas ~ há essa vantagem de esse trabalho po
''" prest'lr inestimáveis ser..oiço; à commidade e à socie
::de. rrois irrporlarrte do que esse ~M;o. rmis irpoltln
: do que o valor agre!pcto desse trabalho, é o que sigif'· 
"rá na consciência do jovem, é o quesignifrcará na 

cnescla entre as raças. entre as pessoas de classes di-
• e'entes, onde poderão conhecer· o outro !ado: o de 
·1?i~o sentir o topo e o do topo conhecer a base. 

Per isso, voto com emoção esse projeto. Éàse ·é 
::nque!~s projetas que na minha vida tenho procurado 
:;tar no serrtido de seu conteúdo e de sua importãncia, 
.:~rque acho, Sr. Presidente, que este País tem que ter 
::; participação de seu povo, da sua gente. Lamentavel
~nte. nós, que somos a sua el~e. achamos que isso 
:>iio é necessário, achamos que o povo não precisa 
;>ensar nem refletir nem absolutamente nada, porque 
nós fazemos o que é necessário, só que o resuhado 
~e nos~o trabalho está lá no Nordeste, na seca, na 
!om~;>, nos que morrem, nos 30 milhões de pessoas 
:10e <?sti;o à margem da sociedade. 

Meus currip~mentos a V. Ex', Sr. Presidente, 
por este projeto. Felicito-me a mim próprio por ter 
um projeto semelhante. Fico satisfeito em votar a fa
vt:Yr do projeto de V. Ex', porque acho que ele marca 
uma posição do maior conteúdo no que tange a 
quem quer ver no próximo milênio um novo Brasil. 
?ara urn novo Brasil, é necessário uma nova menta
lidade, e esse projeto busca essa nova mentalidade. 
~ 

O sn. PRESIOEilTE (Antoni::> Carlos Ma~cs)-
.•. e. nenda constitucional que esb!T"".....; 'o/Ctarcc é :ão mi
nha quanto de V. Ex', porque"· ,:,..< tam ioêmicos p.-o-

pósitos e emenda ·semelhante; conseqüentemente, 
sendo votada esta, a autoria é dupla: minha e de V • 
Ex'. 

O SR. ROMEU TUMA (PFL- SP) - Sr. Presi
dente, peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIOENlE (Arrtonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o Senador Romeu Tuma. 

O SR. ROMEU TUMA (PFL- SP. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre
sidente, eu apenas queria realmente realçar essas 
palavras que V. Ex' colocou tão bem. 

Quando me foi dada pelo Presidente da Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Senador 
Bernardo Cabral, a honra de relatar o projeto de V. 
Ex', Senador Antonio Carlos Magalhães, eu o fiz 
com muito prazer, consultando o EMFA, consuhando 
vários segmentos que tinham iniportância em serem 
consultados para se estabelecer realmente qual se
ria a melhor medida para que fosse viável essa 
emenda consttlucional. Apresentei o relatório à Co
missão e, no dia da votação, o Senador Pedro Si
mon, sempre presente, informou à Comissão que ti
nha um projeto também no mesmo sentido. Então foi 
requerido à Mesa e despachado favoravelmente o 
seguimento conjunto. O relatório foi elaborado fun
dindo os dois projetas em um substitutivo que vem à 
Casa hoje para ser votado. 

Com todo esse drama que tem passado a so
ciedade brlii.Sileira nos rincões em que a população é 
vitima de maiores dificuldades, sentimos quão ne
cessária é a presença de servidores que não têm 
vinculo com o Estado administrativo. Mas como jun
to ao serviço miltlar, os convocados têm aquele pe
ríodo de aprendizado e quem já tem alguma forma
ção profissional poderia melhor servir à sociedadé 
mediante a prestação de um serviço civil. · 

Senador Pedro Simon, homenageio V. Ex' por 
ter sido talvez o estimulador da •tel:l:idade que se 
impôs à votação do projeto de a\Jicria do Senador 
Antonio Carlos Magalhães, 1=ara o quc:l fui designado 
relator, e não tinha conhecime'!r.to do seu projeto, 
tendo este caminhado junto ao pr.meiro. 

Tenho d~o- e ainda esta sgmana tive oportu
nidade de fazer um aparte nesse sentido - que vá
rios jovens convcrcados ou conscritos para a apre
sentação, cuja grande maioria 'é dispensada em vir
tude do excesso de contingente, fato esse somado à 
redução implementada pelas Forças Armadas do 
número de sotdacics, têm pedido permissão para 
servir, pois argumentam que a5sim teriam um apreO: 
dizado de cida1ania, talvez uma profissiio, roui;a, 
cama e comida. 
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Ainda ontem, numa conversa com o Presidente 
da República, expliquei-lhe esses fatos e sugeri que 
Sua Excelência levasse aos Ministros das Forças 
Annadas a idéia de direcionar a convocação das 
três Annas à área da seca, o que talvez venha aju
dar um pouco a minorar a angústia por procura de 
emprego, de comida, que tem sido o grande tema das 
discussões nacionais. Sua Exceléncia viu a sugestão 
com simpatia e disse que iria comunicar aos ministros 
militares. Aprove~ei a oportunidade para dizer ao Pre
sidente da República que hoje votariamos a emenda 
const~cional de autoria dos Senadores Antonio Car
los Magalhães e Pedro Simon e que ela iria, sem dúvi
da alguma, quando aplicada - porque já temos algu
mas experiências com o Projeto Rondon e outras ini
ciativas nesse sentido - , consolidar a necessidade 
desses jovens, ao servir a sociedade, de aprender algo 
que levariam para toda a sua maioridade. Esse perío
do, da passagem da adolescência para a maioridade, 
é o mais d~ícil- quem tem filho sabe disso! Quando 
há um aprendizado sobre o que é cidadania, amor à 
pátria e ao próximo, sem dúvida, trata-se de um baga
gem que o jovem levará para toda a vida. Digo isso 
porque tenho o meu próprio exerJlllo. 

Cumprimento os Senadores Antonio Ca~os 
Magalhães e Pedro Simon por essa iniciativa, na es
perança de que o projeto seja aprovado pela maioria 
desta Casa. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT -RJ) 
- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio ~ Magalhães) 
- Concedo a palavra a V. Ex', por cinco minutos, 
para encaminhar a votação e, posteriormente, ao 
Senador Ramez Tebet. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (BiocoiPT- RJ. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) 
- Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, eu não pode
ria deixar de me man~estar a respe~o dessa matéria. 

Trata-se de uma proposição de relevância Cum
primento os Senadores Antonio Ca~ Magalhães e 
Pedro Simon por essa iniciativa, e o faço porque en
tendo que não somente teremos ,mais pessoas envol
vidas com insmuições como escolas, hospitais, asilos, 
creches e orfanatos, mas também estaremos criando 
uma nova cultura na relação de compromisso. 

É importante que tenhamos em nossa cons
~iêricia que, independentemente dos Poderes, indivi
dualmente temos compromissos uns com os outros. 
Não Estamos institucionalizando a caridade, o huma
nis~. estamos criando um instrumento que levará a 

uma reflexão diferente soc;e o serviço que coloca
mos à disposição da populaçào. 

O serviço civil alternativo obrigatório restringe
se, nos dias de hoje, como sabemos apenas às mu
lheres, aos eclesiásticos e àqueles que, alistados, 
alegam imperativo de consciência para se eximirem 
de atividades de caráter militar. Sempre pensamos 
que seria importante teralgum instmmento que en
volvesse a sociedade como um todo. 

A nossa Constituição diz que as mulheres e os 
eclesiásticos fiCam isentos do seNiço m!itar obrigató
rio em tempos de paz, mas estabelece o envolvimento 
de todos em tempos de guerra. E existe, nesse proje
to, uma reflexão feita por mim: corno, em tempos de 
paz. não incluímos as mulheres e os eclesiásticos no 
serviço militar, fiCOU; na cuttura da sociedade. a res
ponsabilidade de o gesto humanrtá1io e o compromis
so com o próximo partirem desses setorés. 

Mas estamos enfrentando urna guerra surda 
constante na sociedade, que atinge a solidariedade. 
a fraternidade, o compromisso e o envolvimento. 
Esse projeto chama a nossa atençao para esse ou· 
tro lado. Por considerarmos que, apesar da guern 
surda que travamos, estamos vivendo ern tempo d 
paz, não são convocados todos os membros da < 
ciedade, além das mulheres. dos teligiosos, <J~ 
eclesiásticos, para o serviço ci>.ól obrigatório. 

Portanto, Senador Antonio Carlos ~lagalhã• ~ 
Senador Pedro Simon, fiz que•'3o de manffesta·· · 
e de dar apoio, mas com essa reflexão. d~ere~!e aa 
preocupação com a abscrç.ão da ;"I' à o d.robra . vem 
que está por aí. Sabem.'ls l'erl.;itãn,::mte oue há •xr
tunidade para a prestação de serrir;-..-:>. Eu qu;s ,,:· .-.ar 
a atenção para esse aspecto. que t:or.siden- .;;;r ;:,3n
te e acred~o estar inserido nessa iniciativa de V. Ex's, 
de cunho humanístico, espiritual e de envolvimento 
numa nova concepção e numa nova relação cul:ural 
no compromisso que temos uns com os outros. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o Senador Rame~ Tebet. 

O SR. RAMEZ TEBEí (PMDB - MS. Para en
caminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s. e Srs. Senadores, é claro que há projetes e 
projetes. Quando digo isso, estou querendo fazer 
uma distinção, estou querendo mostrar que há proje
tes que empolgam e que constituem uma unanimi
dade. Esse é um deles. Quem conhece a história do 
Brasil observa que, no nosso serviço militar, consi
derado obrigatório, não há qualquer inovação. 

Sabemos como o rrundo se moderniza. sabemos 
o que está acontecendo, sabemos, por exemplo, que as 
questões de consciência avultam hoje na sociedade 
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brasileira. Há jovens que, por QUeStão de consciência. in
gressam oo Poder Judiciário para tentar irpedir que coo
cursos públicos se realizem aos sábados, pois há reftgiõ
es que ÍITlJedeiTl qualquer forma de trabalho, ainda que 
intel€ctual, em determinados éi3S da semana O proble
ma ocorre até mesmo em colégios. 

Então, o projeto ora apresentado, de inspiração 
do Senador Pedro Simon e do nosso Presidente, 
sem dúvida alguma tem elevado alcance social e fi
losófico, principalmente. Ele dá oportunidade para 
que se prestem serviços ao País. 

Hojé, o nosso País está sacudido pelo flagelo da 
seca no Nordeste, e a solução desse problema não se 
restringe, evidentemente, à solidariedade no envio de 
cestas básicas ou que se leve água àqueles que dela 
estão necessijando. Um flagelo como o da seca atinge 
principalmente os setores da saúde e educacional. 

Esse projeto oferece· a oportunidade de um 
serviço alternativo obrigatório em benefício da socie
dade. Vemos, com muita alegria e satisfação, que 
estava faltando um projeto como esse ao País, que 
faltava regulamentar o serviço civil obrigatório. Esse 
projeto incentiva a mobilização nacional e vai ajudar 
a nossa juventude num aspectomu~o importante, so
cial. O nosso País constitui-se essencialmente de jo
vens, que estão em busca de emprego. Temos,com 
o projeto, a oportunidade de agasalhar essa juventu
de, a juventude universitária, que sai das escolas e 
passa a ter mais chances de obtenção de empregos. 

Sr. Presidente e Srfs. e Srs. Senadores, há 
projetes e projetes. Esse é, sem dúvida alguma, um 
grande projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden
te, Sr<s. e Srs. Senadores, quero apenas declarar 
que, perante a Comissão de Const~uição, Justiça e 
Cidadania. abstive-me de votar este projeto por ter 
dúvida de sua conveniência. 

Com a discussão posterior travada neste ple
nário, devo declarar que estou convencido de sua 
conveniência. Transformo, por isso, o meu voto de 
abstenção em manifestação favorável. 
•. - O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o Senador Ney Suassuna. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden
te, é!esejo dizer que considero tratar-se de projeto 
éxtnemamente útil ao País, porque vai acirrar, me
l~rar e lazer crescer o sentimento de cidadania. 
Além disso, teremos um contingente grandioso de 

pessoas que poderá ser aprove~ado em atividades 
importantes para o nosso desenvolvimento. 

Quero parabenizar V. Ex', porque é o autor do 
projeto, e dizer que todos devemos votar favoravel
mente a ele pois, com certeza, vai trazer a este País 
grandes dividendos. 

O meu voto será favorável. 
O SR. PRESIOENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Convido os Srs. Senadores e Senadoras que se en
contram em outras dependências da Casa para vi
rem votar. Tratando-se de emenda constitucional, 
exige-se quorum qualificado. 

Votação da proposta sem prejuízo da emenda. 
A Presidência maga como votam os Srs. Líderes. 
O SR. JÁDER BARBAUIO (PMDB- PA) -Sr. Pre-

si:lcne, a lOOarr;a do PMOO laxli r e da o \dO "sim". 
O SR. PRESIOENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-0 PMDB vota "sim•. 
O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA) - Sr. Pre

sidente, a Uderança do PFL também recomenda o 
voto •sim·. 

O SR. PRESIOENTE (Antonio Carfos Magalhães) 
-O PFL vota "sim". 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB - MA) -
O PPB recomenda o voto "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-0 PPB vota "sim'. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT -
SE)- O Bloco recomenda o voto "sim". 

O SR. PRESIOENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O Bloco também vota "sim". 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSOB- CE) - Sr. 
Presidente, o PSDB recomenda o voto "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã"í, 
-0 PSOB vota "sim". •' 

Peço aos Srs. Senadores que se encontram 
em seus gabinetes ou outras dependências do Se
nado para virem votar. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP) -
Sr. Presidente, a recomendação do Bloco de Oposi
ção é favorável ao projeto. Manijestamos o nosso 
apoio à proposição do Senador Pedro Simon e do 
Presidente, Senador Antonio Carlos Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-o Bloco de Oposição vota "sim" • 

Haverá a votação, em seguida, da emenda da 
Comi~são de Constituição, Justiça e Cidadania. 

A Presidência propõe que, se os Srs. Senadores 
ooncordarem, a sessão de hoje se encerre às 18 horas, 
levando em oonta que haverá uma exposição inaugu
rando o Projeto de Museu Eletrônico do Senado. 

(Procede-se à votação.) 
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O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Magalhães) 
- .Votaram SIM 61 Srs. Senadores; não howe votos 
contrários. 

Não howe abslenção. 
Total: 61 votos. 
Aprovada a Proposta. 
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Magalhães) 

-Será votada, neste momento, a emenda da CCJ que 
modifica a proposição original para melhor. 

Em votação. 
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP) -

O Bloco da Oposição recomenda o voto 'sim', Sr. 
Presidente. · 

O SR. ROMEU TUMA (PFL- SP) - Sr. Presi· 
dente, essas emendas são para consolidar o texto; 
por isso peço o voto favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A emenda consolida o texto, segundo declaração 
do Relator. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Sr. Pre
sidente, eu tinha votado 'sim', mas me equivoquei e 
depois votei 'não'. Não sei se está anerado ali, votei 
novamente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- V. Ex' pode apertar agora o botão 'sim'. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Eu o 
apertei novamente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Então agora está 'sim' o 

O SR; PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Tem 
que estar •não•. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Provavelmente está. a não ser que o painel tenha 
falhado. Se na segunda vez, V. Ex' ••• · 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Eu vo
tei pela segunda vez. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-V. Ex' votou 'sim' na segunda vez? 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Votei 
'não' na segunda vez. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-V. Ex' agora vota 'sim' e corrige. 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTFIA (Bioco/PT -
SE) -Todo mundo tem seu dia de Kandir, Senador 
Pedro Simon. · 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Aqui não há o eleho Kandir. 

(Procede-se à votação.) 
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O SR. PRESIDEtJT'E (Antonio Carlos Magalhães) 
- Vo_taram SIM 60 Srs. Senadores, levando-se em coota 
que o Senador Pedro Simon votou SIM. Não houve 
votos contrários. · 

tlouve 1 abstenção. 
o·voto de V. Ex', Senador Pedro Simon, foi 

contado a favor. 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Eu vo

tei •não•, Sr. Presidente, quero •não• mesmo. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga

lhães) - Entendi mal. Então, ·votaram SIM 59 Srs. 
Senadores; e NÃO 1. 

Houve 1 abstenção. 
Total: 61 votos. 
Aprovada a Proposta e a emenda, fica prejudi

cada a Proposta de Emenda à Consmuição n• 24, de 
1997, que tramita em conjunto. 

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania, para redação para o segundo tur
no. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Sobre a mesa, parecer da Comissão de Consmui
ção, Justiça e Cidadania, oferecendo a redação para 
o segundo turno. 

É fido o seguinte: 

PARECER N•242, DE 1998 
(Da Comissão de Consmuição, 

Justiça e Cidadania) 

Redação para o segundo turno da 
Proposta de Emenda à Constituição n• 
32,de 1996. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia apresenta a redação para o segundo turno da 
Preposta de Emenda à Constituição n• 32, de 1996, 
que attera os parágrafos do art. 143 da Constituição 
Federal. 

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de maio de 
1998. - Bernardo Cabral, Presidente - Romeu 
Tuma, Relator- Pedro Simon -Jefferson Péres -
Benl Veras - José lgnáclo Ferreira - Francelina 
Pereira - Djalma Falcão - Edison lobão- Rober
to. Freire- Osmar Dias -José Eduardo Outra. 

~ 

ANEXO AO PARECER NO 242, OE 1998 

Altera os parágrafos do art. 143 da 
Constituição Federal. 

Ar1igo único. Os parágrafos do art. 143 da 
~nstituição Federal passam a vigorar com a se
guinte redação: 

"§ 1• As mulheres e os eclesiásticos 
são isentos do serviço militar obrigatório em 
tempo de paz, sujeitos, porém, a outros en
cargos que a lei lhes atribuir. 

§ .29 A lei disporá sobre a prestação de 
serviço civil obrigatório para os isentos e ex
cedentes do serviço militar obrigatório ou 
dispensados de incorporação a ele, e para 
aqueles que, em tempo de paz, alegarem 
imperativo de consciência, entendendo-se 
como tal o decorrente de crença religiosa e 
de convicção filosófica ou política, para se 
eximirem de atividade de caráter essencial
mente militar. • 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A matéria constará oportunamente, em Ordem do 
Dia, para o segundo turno, obedecido o Interstício. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) - Sr. Pre
sidente, V. Ex' me desculpe. Estou fazendo confu
são. Pensei que estávamos votando o item 3, mas 
agora estou informado de que era o item 1; Peço 
desculpas, mas votei "sim" mesmo, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Constará em Ata a declaração de V. Ex'. 

O item 2 tramita em conjunto com o item 1, e 
foi prejudicado. 

-ltem2 

É o seguinte o item prejudicado: 

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO NO 24, OE 1997 

(T romitando em conjunto com a 
Proposta de Emenda à Constituição 

n• 32, de 1996) 

Votação, em primeiro turno, da Propos
ta de Emenda à Constituição n• 24, de 1997, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Pedro Simon, que altera o art. 143 da Cons
tituição Federal (serviço civil obrigatório). 

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

Quinto e último dia de discussão, em 
primeiro turno, da Proposta de Emenda. à 
Constituição n• 8, de 1995, tendo como pri
meiro signatário o Senador Geraldo Melo, 
que dá nova redação ao incise. X do § .29 do· 
art. 155 da Constituição Federal (aplicaçjío 
do ICMS), tendo 

· Parecer favorável, sob n• 205, de 
1998, proferido em Plenário, Relator: Sena-
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'lm !;'speridiiio Amin, em substituição à Co- . 
rni<-.;ão de C"..onstituição, Justiça e Cidadania. 

·: :, .. "'~i:io d::. proposta, em primeiro tu mo. 
.:. ~:nA BENEI:liTA OA SILVA (BiocoiPT-RJ)

::-::: ~5!d.:a1té:. peço a palavra. 
~ SR. 1-'RESICE.'ITE (Antonio Carlos Magalhães) 

' .. ~~.v;o 3 po.lavr.a t. Sena~ora Benedita da Silva. 
~' !;;~.A eE~:Eurí A DA SILVA (Bioco/PT -RJ. 

Para discutir. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, Sr"s. e Srs. Sen;>-lo-;, a propcsta de emen· 
da const~ucional do S; . .ador Geraldo Melo, que visa 
transferir dos Estados consumidores para os produ· 
tores a rece~a tributária originada do ICMS Incidente 
sobre o petróleo e a j!nergia e!étrica, já mereceu de 
alguns pares nesta Casa defesa e apoio:· 

Eu quis me man~estar hoje, antes da votação, 
porque entendo que, para nós, a iniciativa do ilustre 
Senador revogará a imunidade atualmente vigente, 
facu~ando um incremento signifiCante, decorrente 
desse imposto, na rece~ dos Estados produtores. 

. · O Senador Abdias Nascimento fez urna belissi· 
ma exposição do assunto e, em particular, ressa~ou 
os benefícios que trará essa emenda para o Rio de 
Janeiro. Estado que não podemoS considerar pobre, 
mas que tem suas dificuldades sociais, o Rio de Ja
neiro conia com a grande bacia de Campos, cuja 
produção, como todos sabemos, representa 60"k da 
produção nacional de petróleo, 662 mil barris ·'de 
óleo/dia, e produz também 11 milhões de metros cú
bicos de gás natural. 

Apesar de tudo isso, o Rio de Janeiro não re
cebeu nenhum acréscimo em sua receita de ICMS, 
o que representa um grande prejuizo para o Estado. 

A iniciativa é oportuna, faz justiça quando im· 
pede que Estados pobres remetam esse imposto a 
Estados ricos. Com essa emenda, corrigiremos a 
distorção. 

O Estado do Rio de Janeiro sofreu um dos 
maiores esvaziamentos económicos e precisou de 
muitos recursos. Se pudéssemos contar com a apli
cação dos recursos oriundos do ICMS na diminuição 
da pobreza no Estado, r.ão iríamos constatar o de
semprego, problemas sociais, mas trabalhar para 
aumentar as oportunidades de emprego no nosso 
Estado. O Rio de Janeiro ainda cortvive com o pro
blema da tuberculose, da fome. da desnutrição. E, 
em que pese ser considerado um Estado rico, preci
sa desse ICMS para os incentivos a urna politica pú· 
blica de atendimento a essa população. 
' 'Não falo apenas pelo Rio de Janeiro, mas por 

Minas Gerais e tantos outros Estados que fiCaram 
um tanto quanto assustados com essa emenda do 

Senador Geraldo Melo. É bom que se diga que os 
Estados que não pr-=-:luzem petróleo ou que não ge
ram energia elétrica continuarão a auferir o ICMS, só 
que, desta vez, é bom que se diga, com justiça. 

Está, assim, de parabéns o Senador Geraldo 
Melo, que contará com o nosso voto favorável a 
essa emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o Senador Geraldo Melo. 

O SR. GERALDO MELO (PSOB - RN. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Srs. Presidente, 
Sr"s. e Srs. Senadores, hoje é o quinto e último dia 
de discussão da emenda constitucional que, junta· 
mente com outros eminentes Pares, estou propondo 
a esta Casa. 

Sinto-me no dever, no momento em que se en· 
cerra a discussão em primeiro tumo, de elucidar não 
apenas alguns co~nheiros, mas também a opi· 
nião pública a respeito da questão de que se trata. 

Na realidade, como se recordam todos, o siste
ma tnbutário nacional instituiu como tnbuto principal 
para os Estados brasileiros o Imposto sobre a Circu
lação de Mercadorias e Serviços, que se aplica, por 
princípio, universalmente a todas as transaçôes que 
envolvam circulação de mercadoria ou de serviços. 

Mas a Constituição abriu duas exceções. No 
Estado que produz petróleo ou no Estado que pro
duz energia elétrica, a transação, a circulação do pe

·--. tróleo ou da energia para outro Estado deixa de pa· 
gar ICMS no Estado produtor. 

Em primeiro lugar, o que a nossa proposta de
seja é abolir essa exceção. Na realidade, Srs. Sena· 
dores, entendo que mu~s vezes seja necessário 
instituir-se urna exceção à regra geral quando isso 
seja conveniente ao interesse público, quando a ex· 
ceção se destine a resolver algum problema da so
ciedade, a resolver algum problema do Estado brasi
leiro. 

Fosse essa a situação, não estaria eu aqui lu· 
!ando para que o Senado Federal pusesse fim a 
essa exceção. Na realidade, até hoje, ninguém, ab
solutamente ninguém, foi capaz de me mostrar qual 
é o problema da sociedade brasileira que se resolve 
por meio dessa exceção. ~i que na cabeça de ai· 
guns existe a dúvida de que, no momento em que se 
exigir a tributação no Estado produtor, possa isso 
acarretar algum tipo de majoração nos preços, seja 
dos derivados de petróleo, seja da energia elétrica. 

Penso que é indispensável deixar bastante ela· 
ro para o Senado Federal, para a sociedade brasilei
ra, que, se acolhida a proposição, ela não afetará 
em um ún"=o cof".avc-. c. ,~.!tt~ C)U o· preço final, nem 
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dos produtos derivados do petróleo, nem da energia 
elét~. 

Sei que a Casa é familiarizada com o processo 
de aplicação do tributo, mas que não se perde nada 
em exemplificar os mecanismos por meia dos quais 
esse tributo se paga. Imaginemos urna certa quanti
dade - vamos tirar a petróleo e a energia elétrica 
deste exemplo, por enquanto - de algodão produzi
da no Estado do Paraná e que viesse a ser vendida 
por R$50,00. Se o tributo (ICMS) sobre esse algo
dão é de 17"/o, o produtor desse algodão, ao vender 
aquela mercadoria, pagaria 17"k sobre ela, o que 
corresponde a R$8,50. 

Suponhamos, agora, que esse algodão produ
zido no Paraná foi adquirido por urna indústria têxtil 
do Estado de São Paulo, que, com esse algodão, 
produziu uma certa quantidade de tecidos, a ser 
vendida por R$100,00. O que acontecerá no paga
menta do ICMS se a aliquota for a mesma, de 17%? 
Ao vender o tecido, o industrial retirará dos 
R$1 00,00 o equivalente ao ICMS devida, que seria 
de R$17,00. Entretanto, como os R$8,50 incidentes 
inicialmente sobre o algodão já terão sido pagos no 
Paraná, ele recolherá a diferença,' de tal forma que, 
necolhendo R$8,50, no preço final de R$100,00 do 
algodão existirá um total de R$17,00, só que R$8,50 
foram pagos por ele e R$8,50 pelo produtor de algo
dão no Estado que o produziu. 

Se, agora, com esse tecido se faz urna camisa 
que vai ser vendida por R$200,00 - que neconheço 
ser cara - , e sobre esse preço incidem os mesmos 
17"k,no preço da camisa, R$34,00 correspondem ao 
ICMS. A loja que vender a camisa recolherá ao Esta
do apenas R$17,00, pois R$8,50 foram pagos ·pela 
indústria de tecido e R$8,50 pelo produtor de algo
dão. 

O que ocorre com o petróleo, que seria, no 
meu exemplo, o correspondente ao algodão produzi
do no Paraná, é que ele produzido ou no Rio Grande 
do Norte, ou no Rio de Janeiro, ou na Bahia, ou em 
Sergipe, ou em Alagoas; ou com a energia elétrica 
produzida no Paraná, em Minas Gerais, no Piauí. E 
no Estado onde a energia elétrica e o petróleo são 
produzidos e vendidos.não se paga ICMS. Mas o 
lo;IS será pago integralmente ao Estado que rece
ber o petróleo e o processar, significando que aquela 
parcela, que, no meu exemplo, já havia sido paga 
pelo produtor de algodão no Estado do Paraná, não 
será· paga pelo produtor de petróleo no Estado do 
Río Grande do Norte, ou pela energia gerada no 
Piauí e vendida ao Maranhão ou a qualquer outro 
EStado do Nordeste, pois a energia elétrica não 

paga ICMS no Estado que a produz. Se vier a pagar, 
como demonstrei no caso do algodão, a quantidade 
total de ICMS, no final, sobre o preço do quilowatt
hora usado para acender urna lâmpada na casa de 
qualquer brasileiro. A quantidade de ICMS será, por
tanto, absolutamente igual à que já existe. 

O Sr. Ademir Andrade (Bioco/PSB-PA)- Se
nador Geraldo Melo, V. Ex' me permne um aparte? 

O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN) - Ouço
o com prazer, Senador Ademir Andrade. 

O Sr. Ademir 'Andrade (Bioco/PSB-PA) -
Gostaria de fazer uma indagação, Senador Geraldo 
Melo. Na sua proposição, V. Ex' suprime as três alí
neas do H em 1 O e as transforma em apenas urna, 
que diz: "Não Incidirá sobre operações que destinem 
ao Exterior produtos industrializados•. Sobre as alí
neas b e c, não tenho dúvida e somo com V. Ex'; to
davia, é na' alínea a, Senador Geraldo Melo, que 
está a minha preocupação, porque batalhamos mui
to, quando fizemos a Constnuição brasileira, para 
que os produtos semi-elaborados ou produtos não
industrializados, ln natura, ·ao serem· exportados, 
pagassem ICMS. A Lei Kandir veio para revogar isso 
na maioria dos produtos. Ora, temo que, aprovada a 
emenda como V. Ex' propõe, a Lei Kandir se tomará 
algo definhivo. E aquilo pelo que sempre lutamos e 
que seria um estímulo à industrialização dos nossos 
bens no Brasil deixa de existir,' porque -vamos deixar 
de cobrar por tudo o que · é exportado, inde
pendentemente de ser industrializado ou não. Era 
esse esclarecimento que ' queria receber, porque 
continuo defendendo que o produto semi-elaborado 
ou o produto retirado do nosso solo e mandado em 
estado bruto para o exterior tem que dar urna contr 
buição ao Estado brasileiro, :até como motivaçà::..·, 
para que ele seja industrializado no nosso Estado, 
considerando que 52% da nossa pauta de exporta
ção, Senador Geraldo Melo, é de produto não-indus
trializado. E isso é péssimo para o País. 

O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN) - Sena
dor Ademir Andrade, agradeço o aparte de V. Ex' e 
desejo esclarecé-lo quanto a isso. 

Gostaria de concluir a discussão em tomo da 
questão furidamental da PEC, que é o pagamento 
do ICMS no Estado produtor de petróleo e energia 
elétrica. No entanto; posso afirmar a V. Ex' que não 
é essa PEC qúe toma pemianente o disposhivo; ele 
já está na Consthuição. FIZ somente uma aneração, 
apenas rnaquiei um disposnivo que já está na Cons
tituição. O que a PEC propõe é que o inciso X diga 
que "não incidirá sobre operações que destinem ao 
exterior produtos industriali.iados", ou seja. a imuni-
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dade que a Constftuição atribuiu a vários produtos fi
cou limitada aos produtos que se destinarem ao ex
terior, os produtos industrializados. 

No entanto, como está escrita a alínea a? O in
ciso X diz: "Não incidirá ••• • - o quê? O ICMS. 'Não 
incidirá sobre operações que destinem ao exterior 
produtos industrializados'. Ou seja, exatamente o 
que estamos propondo. Isso já está escrito na Cons
tituição. Não estou ampliando nada. Estou apenas ti
rando o restante: 'excluídos os semi-elaborados, de
finidos em lei complementar". Por quê? Porque, se 
se diz produtos industrializados, os que não forem 
industrializados não serão beneftciados e, portanto, 
não há necessidade dessa afirmativa. 

Voltando à discussão em tomo da questão do 
ICMS no Estado produtor, espero ter deixado bas
tante claro que a aprovação dessa proposta não po
derá servir de pretexto para o aumento de um único 
centavo no preço de mercadoria alguma, porquanto 
o montante de ICMS contido no preço final dos pro
dutos será igual ao que é hoje. 

O Sr. Lúcio Alcântara (PSDB-CE) - V. Ex' 
me concede um aparte? 

O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN) - Ouço 
V. Ex' com prazer. 

O Sr. Lúcio Alcântara (PSDB- CE) -Gosta
ria de fazer uma indagação a V. Ex' que talvez ajude 
a aumentar a compreensão sobre o problema. V. 
Ex'. basicamente, está defendendo uma isonomia 
de tratamento. Por que com outros produtos é de 
uma forma e com o petróleo não-industrializado é de 
outra? A lese de V. Ex' é de que seja adotado o 
mesmo tratamento. Gostaria de ensejar a V. Ex' a 
possibilidade de prestar um esclarecimento ao Ple
nário que acredito seja mufto útil para a compreen
são do problema. Imagino que nos Estados menores 
do Norte e do Nordeste - principalmente no caso de 
não serem produtores, portanto, não têm, em princi
pio. nada a ganhar com essa a~eração que V. Ex' 
propõe - a incidência do ICMS sobre a energia elé
tr;ca e sobre o petróleo seja relevante para suas fi
nanças. Indago a V. Ex' se estou entendendo corre
lamente ou não. A minha tendência é simpatizar 
com a proposta de V. Ex'. Os Estados menores, em 
principio, perderiam essa recefta porque não são 
produtores e vão deixar de cobrar o ICMS como Es
tados consumidores. Pergunto: é relevante ou não 
essa arrecadação no total das finanças estaduais? 

·O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN) - Não 
Wnho, Senador Lúcio Alcãntara, os números de to
dos os Estados, mas gostaria de esclarecer, e agra
déÇo queV. Ex' tenha me dado tal oporturúdade, 

que, em primeiro lugar, os Estados· não vão perder 
essa arrecadação, mas apenas uma parte, na medi
da em que um Estado como o meu recebe Certa quan. 
!idade de energia elétrica por mês sem que essa tenha 
pago qualquer contribuição no Estado produtor. A 
energia utirtzada pelo Rio Grande do Norte pagalá, 
portanto, int"9f81mente o ICMS e não terá Ctédito a 
abater. Mesmo o montante pago~ não é fundamen
tal para o. orçamento de nenhum· Estado - seja pe
queno ou grande. Em segundo lugar, a perda que ha
verá será de uma parte do imposto incidente sobre 
energia elétrica que, por sua vez,não é urna parte re
levante na lonnação da renda total dos Estados. 

Acredfto, Senador, que ou bem iremos adotar o 
crftério da Conslftuição para que benefteie quem 
deva ser benefociado e, se houver prejl•fzo, prejudi
que quem deva ser prejudicado, ou vamos aplicar, 
como se fez na Constftuição, a la~ do cm é rio. T an
to é assim que, no meu Estado, também haverá per
da com relação à recefta de ICMS sobre a energia 
elétrica. Mas nem por isso estou deixando de propor, 
porquanto entendo que, apesar da perda, que é in
signiftCBnte em relação à contribuição derivada da 
energia elétrica, se procederá a uma assepsia na es
trutura do tributo em todo o País, aplicando uma nor
ma igual para todos. Não há razão para que o miné
rio de leiTO que sai de Minas Gerais para Vo~ Re
donda pague ICMS para o Estado de Minas e pague 
depois ICMS para o Rio de Janeiro sobre a diferen
ça; que a bauxfta saia do Pará, pagando o ICMS ao 
Estado e, transfonnada posteriormente em alumínio 
no Maranhão, a este pague o tributo sobre a diferen
ça. Ademais, não há motivo, com relação a petróleo 
e energia elétrica, para ser diferente. Se um boi sai 
vivo de um Estado para ser abatido em outro, haverá 
o pagamento de ICMS em um Estado sobre o ani
mal vivo e o pagamento sobre a diferença no preço 
final da carne, ao sair do frigorífico. Por que seria di
ferente com o petróleo e a energia elétrica? 

Se alguém me der urna razão de ordem púbfi
ca, alguma razão de interesse social que justifique a 
exceção, estou pronto a retirar a proposição. 

O Sr. Josaphat Marinho (PFL- BA) - V. Ex' 
me permfte um aparte? 

O SR. GERALDO MELO (PSDB - RN) -
Peço a compreensão da Mesa e do Sr. Presidente 
dada a relevância da matéria para o nosso Estado. 

Senador Josaphat Marinho, ouço com mufta 
honra o aparte de V. Ex'. 

O Sr. Joaaphat Marinho (PFL- BA) - Sena
dor Geraldo Melo, meu aparte, como sempre, será 
breve. V. Ex' está fornecendo excelentes i o1orrraQ6ea 
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quanto aos pormenores. Quero apenas, para aderir 
a ~a proposição, assinalar esta passagem da sus
tentação da proposta: ao punir o Estado produtor, 
proibindo-o de arrecadar o tributo, e ao transferir 
para o Estado consumidor toda a receita, a Consti
tuição consagra absurdamente um mecanismo per
manente de transferência de renda das regiões mais 
pobres para as mais ricas, sem gerar qualquer bene
fício para a sociedade. A essência deste trecho me 

·faz plenamente aderir à tese da sua proposição. 
. O SR. GERALDO MELO (PSDB- RN) - Mui-

to obrigado, Senador Josaphat Marinho. Mutto me 
honra que um homem das qualifteilções de V. ~ 
declare o seu apoio a essa proposição. 

O Sr. José Agripino (PFL - RN) - V. Ex" me 
permtte um aparte? 

O SR. GERALDO MELO (PSDB - RN) - Sr. 
Presidente, compreendo que V. Ex" deseja que eu 
encerre minhas palavras; porém, antes de fazê-lo, 
apenas gostaria de ouvir o Senador José Agripino e, 
após S. Ex", lazer urna observação final. 

Ouço o aparte do Senador José Agripino. 
O Sr. José Agripino (PFL-flN)- Sr. Presiden· 

te, agradeço a tolerância da Mesa.'Como subscmor 
dessa emenda, penso que a colocação, do ponto de 
vista económico e fiscal, fetta pelo Senador Geraldo 
Melo é perfetta. Está claramente caracterizada a ln
justiça fiscal que ocorre pela não cobrança do ICMS 
sobre petróleo e energia a partir do Estado produtor. 
Contudo, gostaria de acrescentar um argumento, um 
outro viés de discussão, que é a injustiça social que 
ocorre com o problema. Vejam bem V. Ex"s: os pro
dutores de petróleo no Brasil são, pela ordem, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Norte, Bahia, Sergipe, 
Ceará, Amazonas. Todos eles padecem de um mes
mo problema. O Rio Grande do Norte tem a segunda 
maior renda per capita do Nordeste. A primeira 
quem a detém é o Estado de Sergipe, e não a Ba
hia. Sergipe apresenta uma boa produção de petró
leo e de gás. O Rio Grande do Norte ocupa a segun
da posição. Por quê? Para sermos especifteos, onde 
está a riqueza do Rio Grande do Norte? Está exala· 
mente na produção diária de 1 00 mil barris de petró
leo, qfle compõe a renda estadual e, via de conse
qOência, reflete na renda per captta do potiguar e, 
perversamente, no cálculo do Fundo de Participação 
dos Estados e Municípios, o qual é inversamente 
proporcional à mesma renda per capita. Ou seja: so
mos produtores de petróleo; temos uma renda "artifi
c:1ã.l". Assim, a nossa participação no aludido Fundo, 
no seu rateio é .inferiorizada por uma riqueza que 
oferecemos ao País como um todo. Portanto, além 

de não termos a receita do ICMS, ainda temos uma 
queda de rec&r9 pelo aumento da renda per capita, 
que redunda em uma diminuição na quota do Fundo 
de Participação. Para tanto, basta-nos ver que a par· 
te dó Fundo de Participação que cabe a Natal, capi
tal do Rio Grande do Norte, Estado produtor de pe
tróleo, com uma população de pelo menos 100 mil 
habitantes a mais que João Pessoa, em relação a esta 
mesma capital nordestina, é inferior, pelas razões que 
acabo de expor. Gostaria, pois, apoiando integral
mente a proposição de V. Ex", que subscrevi, de co
locar esse viés da injustiça social que a questão en
volve - além da injuStiça fiscal e tributária, há a injus
tiça social. Assim, a proposta é oportunfssima, prin
cipalmente neste momento em que a Nação procura 
e temos tramitando aqui um projeto de lei nesse sen
tido eliminar a guerra fiscal entre Estados e na hora 
em que a União procura distribuir oportunidades 
para os mesmos, principalmente para os mais po
bres. O projeto de V. Ex" é, pois, em relação ao 
tema, um tiro na mosca; é dar a oportunidade a Es
tados que têm um trunfo económico e que dele não 
tiram nenhum provetto. Está na hora de votarmos 
essa proposição e a aprovarmos, para fazer justiça 
fiscal, tributária e social. 

O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN) - Muho 
obrigado, Senador José Agripino. 

No encerrarrento desta minha exposição, além 
de agradecer a todos os Srs. Senadores a atenção 
com que a Casa acompanhou esta exposição e aos 
Srs. Senadores que contribulram com as suas inter
venções, gostaria de dizer, Senador Josaphat Mari
nho, que V. Ex" leu as palavras com as quais dese
java, de fato, encerrar este pronunciamento, corno 
destaco na justijicação do projeto. 

O petróleo e as Cataratas não precisam estar 
localizados nos Estados pobres ou ricos; estão onde 
a natureza os colooou. Entretanto, por acaso, neste 
Pais, os Estados produtores de petróleo e os Estados 
produtores de energia elétrica, sobretudo os de petró
leo, não estão ' à exceção do Rio de Janeiro entre os 
mais ricos 'do Pais. E o que se faz oom essa exoeção 
é, por iniciativa e por determinação oonstitucional, atra
vés de uma exoeção injuStifiCável, tomar permanente 
um mecanismo negativo de distribuição de renda, um 
mecanismO concentrador, num pais em que todas as 
vozes resPonsáveis, sem exoeção, consideram a má 
distribuição de renda o seu maior problema. · 

I - ' ., I I' • ' " ' · • I I 

O que nós, os subscmores desta PEC, traze-
mos ao Senado Fe<feral e ao Congresso Nacional é 
a proposta de ·que se laça com esses produtos aqui
lo que se faz com todos os oútros, ou seja, não jiJ-
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gamos que seja mais a hora de os Estados mais po
bres,. atrasados ou periféricos deste País virem dis
cutir os seus problemas em lágrimas. Não estamos 
em lágrimas nem estamos pedindo que seja instijuf
do nenhum tipo de subsídio para socorrer a nossa 
pobreza; pelo contrário. Estamos pedindo que·se en
cerre o ciclo da prestação de um subsídio aos con
sumidores de petróleo e de energia elétrica às cus
tas dos Estados produtores, que, por coincidência, 
são os Estados mais pobres deste País. 

Agradeço a atenção da Casa e confoo em que 
o Senado Federal aprovará a Proposta de Emenda 
Constitucional que acabO de delender. 

A Sr' Júnia Marise (Bioco/PDT - MG) - V. 
Ex' me permije um aparte, Senador? 

O SR. GERALDO MELO (PSDB - RN) - Se 
a Mesa concordar.-

0 SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Tem a palavra V. Ex'. 

A Sr' Júnia Marise (Bioco/PDT- MG) - Se
nador Geraldo Melo, estou acompanhando desde o 
ini::io a exposição de V. Ex', feita com muita proprie
dade, na delesa da aprovação desta proposta. Em 
alguns pontos, creio que V. Ex' expõe com clareza 
as suas preocupações em relação à distribuição da 
renda e, principalmente, à distribuição da arrecada· 
ção do ICMS, quando visa estabelecer, por meio 
desta Proposta de Emenda Constitucional, mudan
ças roo inciso X do §2" do art. 155 da Constijuição 
Federal. Contudo, tenho uma dúvida que gostaria 
que V. Ex' me esclarecesse, uma vez que ela, certa· 
mente, interessa muijo a nossa Bancada de Minas 
Gerais. V. Ex' sabe que, lamentavelmente, ainda te
mos poucos Estados no Pais produtores de petró
leo; a grande maioria dos Estados são consumido
res. Minas Gerais, que é consumidor, paga, portan
to, o ICMS sobre o consumo de petróleo. Penso que 
se inicia, neste momento, com esta proposta. uma 
disalssão sobre uma mudança para um novo pacto 
federativo no País, ainda mais, uma discussão sobre 
a refonnulação de alguns pontos já consagrados na 
nossa Constituição. Pois bem, quais seriam, na ava
liação de V. Ex', os prejuízos que os Estados consu
rrâdores, que constituem a grande maioria de nosso 
Páis, poderiam ter como resultado dessa mudança? 
Os prejuízos na arrecadação do ICMS, certamente, 
hoje e depois de aprovada a matéria. vão ser repre
sentativos pata os Estados consumidores. Daí a mi
nha preocupação. 

- O SR. GERALDO MELO (PSDB - RN) - Se
nadora Júnia Marise, já entendi a preocupação de V. 
EX-. Eu diria apenas que o Estado de Minas Gerais 

passará a receber ICMS sobre o excedente de ener
gia elétrica que produz e vende para outros Estados, 
sobre o qual não incide ICMS hoje. A energia elétri
ca que Minas Gerais produzir e que se destinar a ou
tros Estados passará a pagar ICMS em Minas Ge
rais, que hoje não paga. 

Com relação ao pagamento do ICMS e às per
das que eventualmente algum Estado possa ter, não 
se preocupe, pois não estou pedindo a devolução 
daquilo que tenha sido cobrado indevidamente pelos 
Estados que recebem até hoje o que jamais deve
riam ter recebido. Queremos que pagamentos feijos 
como exceção injustificada a alguns Estados deixem 
de ser feijos, a fim de que a regra do jogo que preva
lece sobre todos os produtos do País prevaleça tam
bém para o petróleo e a energia elétrica. 

Essa é a nossa proposição. Agradeço, de qual· 
quer forma, a intervenção de V. Ex'. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, por sua tolerância. 
SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioeo/PT - SP. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, peço a atenção do Senador Geraldo Melo, 
pois, como proponente, tenho algumas dúvidas que, 
talvez, S. Ex' queira responder. 

No caso dessa proposta de emenda à Consti
tuição, como Llder do Bloco da Oposição, deixarei a 
questão em aberto. Diversas dúvidas ainda não fo
ram suficientemente resolvidas, no nosso entender, 
até porque a proposta veio diretamente para o Ple
nário, não tendo havido a discussão que normalmen
te poderia significar um exame mais profundo da 
proposta no ámMo da Comissão de Constttuição, 
Justiça e Cidadania. 

Apesar de sua redação diminuta, as conse· 
qüéncias dessa PEC são bastante amplas. A aHera· 
ção proposta do art. 155, § 2', inciso X. implicará a 
incidência do ICMS sobre as vendas interestaduais 
de petróleo e seus derivados e de energia elétrica. 
Hoje, o ICMS incide apenas sobre a venda final des
ses produtos, deixando de beneficiar os Estados 
produtores dos mesmos, como assinalou o Senador 
Geraldo Melo. A intenção dessa proposta, à primeira 
vista, vem atender a um princípio de justiça quanto à 
distribuição do ICMS incidente sobre o petróleo e a 
energia elétrica entre as Unidades Federadas. A 
questão, no entanto, é mais complexa, pois a própria 
Constijuição ofereceu a necessária contrapartida 
aos Estados produtores por meio do art. 20, § 19, ao 
assegurar aos Estados e Municípios participação no 
resuHado da exploração de petróleo ou gás natural, 
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de recursos hídricos e de recursos minerais, Se há 
qu~quer prejuízo aos Estados produtores, ele é re
duzido, é compensado pela receita proveniente de 
royalties. 

O Sr. Geraldo Melo (PSDB- RN) - Permite· 
me V. Ex' um aparte, Senador, para esclarecer logo 
esse ponto? 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bloco/PT - SP) 
- Com muito prazer. · 

O Sr. Geraldo Melo (PSDB - RN) - Isso é 
uma falácia. Vou dar só um exemplo numérico a V. 
Ex' .Ainda ontemesteve comigo um proprietário rural 
do Rio Grande do Norte, em cujas terras a Petrobrás 
tem em operação 120 poços dos quais extrai petró
leo. O nome dele é Genivam Josué Batista, a sua 
propriedade fica entre os municlpios de Mossoró e 
Areia Branca. Vou lhe dizer o valor dos royalties 
que ele recebe por ano sobre esses 120 poços de 
petróleo: R$6 mil! Acredito que isso esclareça bem o 
assunto de que se trata. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT - SP) 
- É importante esse esclarecimento, Senador Gerai
do Melo, mas ternos de considerar, também, a reper
cussão dessa medida sobre o préço pago pelos con
sumidores por esses produtos e serviços. O Senado 
Federal. por meio de resolução, estabeleceu alíquotas 
de ICMS aplicáveis às operações interestaduais, que 
não podem ser alteradas. No entanto, os Estados têm 
liberdade para elevar as alíquotas que incidem sobre 
as operações intemas, o que pode e deve ocorrer 
para compensar a perda de arrecadação decormnie 
dessa Proposta de Emenda à Constituição. 

Essa proposta de emenda constitucional não 
pode ser analisada sob o ponto de vista do desequi
librio regional, pois os três Estados com menor ren
da per capita da União poderão perder receita com a 
aprovação dessa PEC, que é o caso do Piauí, To
cantins e Maranhão. Esses Estados não são propria
mente produtores de energia elétrica ou de petróleo. 

Trata-se, portanto, de uma medida que se refe
re ao equilibrio entre Estados produtores e não pro
dutores de bens e serviços em questão, não propria
mente de uma questão entre Estados pobres e ricos, 
uma vez que Tocantins, Maranhão e Piauí poderão 
-perder receita em decorrência dessa proposta de 
emenda à Constnuição, a não ser que o Senador 
Geraldo Melo possa esclarecer mais aprofundada
mente a questão. Os três Estados citados não são 
atualmente produtores de petróleo ou de energia 
e1étrica em larga escala. 

O Sr. Geraldo Melo (PSDB - RN) - Senador 
Êduardo Suplicy, desculpe-me, mas, em primeiro lu-

gar, V. Ex' Incorreu em uma impropriedade ao se re
ferir à possibilidade de aumento de preços em virtu
de da aprovação desta emenda. Creio que focou bas
tante claro, com o exemplo numérico que dei a V. 
Ex' da tribuna, que a massa de tributos não se atte
ra. O que se attera são os escaninhos para onde se 
dirigirá o tributo. No produto final saído de uma refi
naria haverá uma quantidade de ICMS que deve ser 
correspondente, pelas alíquotas vigentes, a algo 
como 12%.Senador Suplicy, vamos pensar sobre o 
petróleo que sai do Rio Grande do Norte. Ele sai do 
Rio Grande do Norte, paga aqueles royalties 'mara
vilhosos' que acabei de demonstrar, mas não paga 
ICMS algum. Ele é transportado para uma refinaria 
em qualquer outro Estado da federaÇão. Ao sair des
sa refinaria,pagará 1,20.k de ICMS. Do ponto de vista 
do consumidor, ele está adquirindo um produto que 
contém 12"/o de ICMS. Esses 12% foram pagos no 
Estado onde está a refinaria.· O que estou propondo 
é que uma parte desses tributos sejam pagos no Es
tado produtor e o restante, no Estado consumidor. 
Na realidade, é disso de que se trata: O Estado do 
Piauí, que V. Ex' citou, não é produtor de petróleo, 
mas produtor e exportador de energia elétrica. E, so
bre a energia elétrica produzida no Piauí e utilizada 
no território de qualquer outro Estado, o Estado do 
Piauí não cobra, 'não pode cobrar, por proibição 
constitucional, ICMS. Agora; eu é que queria que V. 
Ex'me explicasse o seguinte: por que razão o miné
rio de ferro que sai de Minas Gerais deve pagar 
ICMS a Míóas Gerais e o aço deve pagar ICMS ao 
Estado do Rio de Janeiro e aí se deduz que o ICMS 
já pago em Minas? E por que o petróleo, numa situa
ção exatamente igual, não deve pagar ICMS ao E
ta do produtor? Perg:.rnto a V. Ex': em que argum" <':: 
to técnico, em que argumento jurídico, em que argc· 
mente económico, em que argumento social se ba
seia isso? Se existir um argumento ·defensável, sem 
nenhuma falácia, sem nenhuma falsidade, retiro a 
proposição. Por que a estrutura tributária incidente 
sobre o petróleo deve obedecer a mecanismos dife
rentes da estrutura tributária· incidente sobre todos 
os demais produtos? O princípio geral do tributo é a 
sua universalidade. Por que ·abrir essa exceção? 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT - SP) 
- Senador Geraldo Melo, relativamente à primeira 
questão, gostaria de argumentar que, se em decor
rência da aprovação da PEC,' houver uma perda do; 
receita para os Estados. tais oomo o Piauí, Tocantins 
e Maranhão, é possível que esses Estados procurem 
compensar a perda aumentando a alíquota de ICMS." 
Isso poderia ser feito por um Governador que tivesse 
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percebido uma perda de receita. Nesse caso, ele vai 
compensá-la, aumentando a alíquota de ICMS, o que 
poderia signHicar um aumento de preço para o con
sumidor. Essa é uma hipótese que formulo. 

Sobre a segunda questão, devo dizer que não 
fui Constituinte em 88, mas as informações que me 
chegaram são de que houve essa formulação em virtu
de de se considerar que os Estado produtores tinham 
a receita de royatties. V. Ex', no entanto, argumenta 
que a receita de royatties é relativamente pequena. 

Quero esclarecer, ainda, que a questão da re
ce~a de royalties poderia ser mu~o melhor e mais 
democraticamente utilizada pela população. V. Ex' 
conhece a maneira como, no Estado do Alasca, que 
é um grande produtor de petróleo, a rece~a de royal
ties é destinada em benefício de praticamente todos 
os hab~antes que ali estão. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Senador Eduardo Suplicy .•• 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT - SP) 
- .Eu já conclui, Sr. Presidente. 

Mu~o obrigado. 
O SR. GERAlDO MELO (PSDB - RN) - Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ofdem. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- V. Ex' tem a palavra, pela ordem. 
O SR. GERALDO MELO (PSDB - RN. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
eu pediria a V. Ex' trinta segundos para deixar regis
trado um ponto. Compensação do imposto pelo 
royalty existiria se os valores fossem ao menos 
comparáveis, mas não o são. 

Estamos tratando de um problema tributário. O 
royalty é um encargo da Petrobrás. Por que deve 
ser um problema que onere a Petrobrás o que pode 
ser resolvido pela via tributária? A Petrobrás é quem 
paga os royalties. Na realidade, estou discutindo 
um problema tributário. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Senador Geraldo Melo, sinto que há profundas dú
vidas no Plenário em relação ao assunto. Regimen
talmente, talvez eu não esteja certo - a não ser 
com o consentimento do Plenário e do autor - ao 
opinar pela retirada desse processo. Este é o último 
l:liâ de discussão e manter-sa-ia 'a discussão. En
quanto isso, haveria um esclarecimento por intermé
dio da Comissão de Assuntos Econômicos. 

O SR. GERALDO MELO (PSDB - RN) - De 
J!!iJ;Iha parte, Sr. Presidente, estou de pleno acordo. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-c Então, eu o retiraria e enviaria para a Comissão 
de Assuntos Econômicos, pedindo urgência na apre-

ciação da matéria, como no requerimento assinado 
pelos Senadores Ademir Andrade e Vilson Kleinü
bing, dada a relevância da matéria. E como esta é 
uma Casa de todos os Estados, evidentemente, es
tes também poderiam se manHestar nesse tempo 
sobre a conveniência ou não dessa proposta 

Se o Plenário aceitar esse requerimento, não 
encerro a discussão, mas tiro de pauta a matéria, já 
contando esse prazo e{Tl que a emenda tramitou. 
Concluiríamos a discussão e depois votaríamos aqui 
com a opinião do órgão técnico, a Comissão de As-
suntos Econômicos. -

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
- Sobre a mesa, requerimento que será &do pelo Sr. 
Primeiro Secretário em exercfcio, Senador Carlos Pa
trocínio. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 324, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 279, alfnea a, do Regimento 

Interno, requeiro o adiamento da discussão da PEC 
n• 8, de 1998, a fim de que sobre ele seja ouvida a 
Comissão de Assuntos Econômicos. 

Sala das Sessões, 13 de maio de 1998. - Ad&
mir Andrade- Vilson Kleinübfng 

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

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
conservar-se como se encontram. (Pausa) 

Aprovado. 
A matéria é retrada de pauta e vai à Comissão 

de Assuntos Econômicos. 
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB - PA) 

- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 

- Concedo a palavra ao Senador Ademir Andrade, 
pela ordem. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB - PA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, eu gostaria de fazer um apelo a V. Ex'. Eu e 
vários Senadores desta Casa, inclusive o Uder do 
PMDB, fizemos um requerimento de convocação do 
Ministro da Educação, Paulo Renato, a fim de que S. 
Ex' traga alguns esclareCimentos ao Senado da Re
pública sobre a s~ção das universidades do nosso 
País. E V. Ex', Sr. Presidente, assumiu o compro
misso conosco de colocar esse requerimento em vo
tação hoje. 

Estamos mu~o preocupad~JS, porque os estu
dantes do Brasil inteiro estão sujeitos a perder um 
semestre letivo, caso o impasse continue. E, quem 
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sabe; a vinda do Sr. Ministro a esta Casa poderia 
contdbuir para sanar essa d~iculdade. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Se votannos a Ordem do Dia, que, evidentemente, 
já está pautada, o requerimento de V. Ex' será vota
do ainda na sessão de hoje. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB - PA) 
- Mutto obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- ltem4: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n• 81, de 1996 (n• 54195, 
na Casa de origem), que dá nova redação 
ao art. 11 da Consolidação das Leis do Tra- . 
balho e determina outras providências (pres
crição de diretto de ação), tendo 

Parecer favorável, sob n• 194, de 
. 1998, da Comissão de Assuntos Sociais, 
Relator: Senador Waldeck Omelas. 

. Não foram oferecidas emendas. _. _ 
Passa-se à discussão do projeto, em turno úni

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

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

pennanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

E a seguinte a matéria aprovada: 

OE LEI DA CÃMARA N' 81, OE 1996 
(N' 54195, na Casa de origem) 

Dá nova redação ao art. 11 da Con
solidação das Leis do Trabalho e determi
na outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• O art. 11 da Consolidação das Leis do 

Trabalho- CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n• 5.452, 
de 19 de maio de 1943, passa a vigorar com a se
guinte redação: 

.. -
• Art. 11. O direi o de ação quanto a cré

dttos resultantes das relações de trabalho 
prescreve: 

I - em cinco anos para o trabalhador 
urbano, até o fimtte de dois anos após a ex
tinção do contrato; 

11 - em dois anos, após a extinção do 
contrato de trabalho, para o trabalhador rural. 

§ 19 O disposto neste artigo não se apfi
ca às ações que lenham por objeto anotações 

para fins de prova junto à Previdência So
cial. 

§ 29 O diretto de que trata este artigo, 
obedecida a linha sucessória estabelecida 
no art. 1.603 do Código Civil, transmtte-se 
também aos dependentes económicos do 
empregado falecido. 

§ 3' O dependene económico que te
nha vivido comprovadamene a expensas do 
empregado falecido participará dos t1irenos 
pecuniários reconhecidos pela Justiça do 
Trabalho em igualdade de condições com os 
sucesores legítimos. • 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário. 
SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 

- Item 5: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n• 60, de 1997 (n• 
1.286/95, na Casa de origem), de Iniciativa 
do Presidente da República. que áaspõe sobre 
a criação de cargos efetivos de Agente Peni
tenciário na Carreira PeriCial Civil do Distrito 
Federal e dá outras providências, tendo 

Parecer favorável, sob n" 177, de 1998, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, Relator: Senador Romeu Tuma. 

Não foram oferecidas emendas. 
Passa-se à discussão, em turno único. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. · 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

pennanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É a seguinte a matéria aprovada: 

PROJETO OE LEI DA CÃMARA N' 60,DE 1997 
(n'1.286195, na Casa de origem) · 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Dispõe sobre a criação de cargos 
efetivos de Agente Penitenciário na Car· 
reirs Policial Civil do Distrito Federal e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• FICam criados, na Carreira Policial Civil 

do Distmo Federal, quatrocentos cargos de Agente 
Penitenciário. , · 
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Parágrafo único. A nomeação para os cargos a 
quP. se refere o caput deste artigo será limitada em 
até-cem cargos por ano. 

Art. 2" O efetivo de Agentes Penitenciários, 
constante do Anexo I do Decreto-Lei n• 2.266, de 12 
de março de 1985, passa a vigorar de acordo com o 
Anexo desta lei. 

Art. 3• As despesas decorrentes desta Lei cor
rerão à conta das dotações orçamentárias consigna
das peta União no Orçamento do Distrito Federal. 

Art. 49 Esta Lei entra em lrigor na data de sua 
publicação. 

Art. 59 Revoga-se a Lei n• 9.095, de 15 de se
tembro de 1995. 

ANEXO 

(Art. 2" da Lei n• de de de) 

CARREIRA POUCIAL CIVIL DO 
DISTRITO FEDEDRAL 

Categoria Classes e quantidades 
funcional decaraos 

Esoecial 11 classe 2" classe 

Agente 
Penitenciário 88 105 607 
(Nível Médio) 

SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-hem 6: 

.. -

Discussão, em turno único, da redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo n• 
146, de 1997 (n• 224195, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Estatuto 
da Conferência da Haia de Direito Interna
cional Privado, aprovado na VIl Conferência, 
realizada no período de 9 a 31 de outubro 
de 1951, tendo 

Pareceres da Comissão Diretora, Rela
tor: Senador Caoos Patrocínio: 

- sob n• 182, de 1998, oferecendo a 
redação final; e 

- sob n• 207, de 1998, favorável à 
emenda de redação • 

A matéria constou da Ordem do Dia. 

Passa-se à votação do parecer oferecendo a 
redação final, sem prejuízo da emenda. 

• Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
pMmanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
"" Em votação a emenda de redação. 

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

Aprovada. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a con

solidação do texto. 

É a seguinte a matéria aprovada: 

' EMENDA DE REDAÇÃO 

De modo a deixar explicito o fato de que o Bra
sil retoma à Conferência de Haia de .Direito Interna
cional Privado, confonne consta daramente da ex
posição de motivos do Ministro de Estado das Rela
ções Exteriores, ofereço a seguinte emenda de reda
ção a ser incluída na redação final, nos termos do 
art. 323 do Regimento Interno: 

Acresça-se ao art. 19 do Projeto de Decreto Le
gislativo n• 146, de 1997, a seguinte expressão ex
pletiva, após a data "1951" 

• ... 1951, em lrirtude do retomo da Re
pública Federativa do Brasil à Conferência". 

O SR. PRESIOEUT'E (Antonio Caros Magalhães) 
não havendo Seção de Plenário, e conforme enten
dimento de lideranças, incluo na presente Ordem do 
Dia o seguinte: 

-Item 7: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n• 248, de 1998, de autoria dos Sena
dores Ademir Andrade e Eduardo Suplicy, 
solicitando, nos termos regimentais, a con
vocação do Sr. Ministro da Educação; para, 
perante o Plenário do Senado Federal, tratar 
da politica do Governo Federal relativa ao 
ensino superior. 

Em votação o requerimento, em lume único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A Presidência tomará as prolridênci<:s, a fim de 

cumprir o que o Senado deliberou. 

É a seguinte a matéria aprovada: 

REQUERIMENTO N" 248, DE 1998 

Convoca o Sr. Ministro da Educação 
para prestar esclarecimento, no plenário 
do Senado Federal, acerca da política do 
governo federal para o ensino superior. 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 50 da Constituição Federal 

e do disposto no inciso I, do art. 397 do Regimento 
Interno do Senado Federal, solicito seja convocado o 
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·Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Edu
caçã~o, para tratar da politica do governo federal para 
o ensino superior, em particular tratando das seguin
tes questões: 

a) Greve dos docentes das instituições federais 
de ensino superior; 

b) Offerenças de tratamento regionais às uni
versidades brasileiras, e 

c) Créd~o Educativo. 
SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 
Sobre a mesa, parecer da Comissão Oiretora 

oferecendo a redação final do Projeto de Decreto le
gislativo n• 146, de 1997, que será lido pelo f:riméiro 
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio. 

É lido o seguinte 

PARECER N•243, OE 1998 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
legislativo n• 146, de 1997 (n' 224, de 
1995, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Oiretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto legislativo n• 146, de 1997 (n• 
224, de 1995, na Câmara dos Deputados), que apro
va o texto do Estatuto da Conferência da Haia de Di
reito Internacional Privado, aprovado na VIl Confe
rência, realizada no periodo de 9 a 31 de outubro de 
1951, consolidando a emenda de redação apresen
tada em Plenário. 

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de maio de 
1998. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente -
Geraldo Melo, Relator- Carlos Patrocfnio- Ludlo 
Coelho. 

ANEXO AO PARECER N' 243, DE 1998 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do art. 48, ~em 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 

··-

DECRETO LEGISLATIVO N' , OE 1998 

Aprova o texto do Estatuto da Con
ferência da Haia de Direito Internacional 
Privado, aprovado na VIl Conferência, 
realizada no período de 9 a 31 de outubro 
de 1951. 

·o Congresso Nacional decreta: 
Art. 11 É aprovado o texto do EstaMo da Con

ferência da Haia de Dire~o Internacional Privado, 
.Provado na VIl Conferência, realizada no perfodo 

de 9 a 31 de outubro de 1951, em virtude do retomo 
da República Federativa do Brasil à Conferência 

Parágrafo único. São suje~os à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido Estatuto, assim como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do art. 49, I, da Const~ição Federal, acarretem en
cargos ou compromissos gravosos ao património na
cional. 

Art. 2' Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
Primeiro Secretário em exercício, Senador Carlos 
Patrocínio. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 325, OE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos tenmcs do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a éaspensa de pubracação do Parecer, para 
imediata discussão e votação da redação final con
solidada dn Decreto legislativo n• 146, de 1997 (n' 
224195, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Estatuto da Conferencia da Haia de Dire~o 
Internacional Privado, aprovado na VIl Conferência, 
realizada no período de 9 a 31 de outubro de 1951. 

Safa das Sessões, 13 de maio de 1998. - Car
los Patrocínio. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
- Aprovado o requerirrento, passa-se à imediata 
apreciação da redação final do Projeto de Decreto 
legislativo n• 146, de 1997. 

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

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

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n' 
322, de 1998, de urgência, fido no Expediente, para 
o Projeto de lei da Câmara n• 9, de 1998, que cria 
gratifacação de desempenho de atividades de ciência 
e tecnologia- GDCT, e dá outras providências. 
· Em votação o requerimento. · 

Os Srs. Senadores que o aprovam queimm 
pennanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
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A matéria a que se relere constará do Ordem 
do Dia a partir de terça-feira próxima. 

' O SR. PRESIDEKre (Antonio Carlos Magalhães) 
-Sobre a mesa. ofícios que serão Idos pelo Sr. Primeiro 
Secretário em exerclcio, Senador Carlos Patroclnio. 

São lidos os seguintes: 

OF. N" 073J98- GLPFL 

Brasma, 7 de maio de 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, solic~o a subsmuição 

do Senador Leonel Paiva pelo Senador Joel de Hol
landa, como ~ular, na Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional. 

Cordialmente, - Senador Hugo Napoleão, LI
der do PFL no Senado Federal. 

OF. N" 076/98- GLPFL 

erasrroa, 12 de maio de 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico o Senador Ojal

ma Bessa para ocupar, como suplente, a vaga deste 
Partido na Comissão de AssuntoS Económicos. 

Cordialmente, - Senador Hugo Napoleão, U
der do PFL no Senado Federal. 

SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A Presidência designa o Senador Joel de Hollanda 
para integrar a Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, em subsmuição ao Senador Leonel 
Paiva, na condição de t~lar, bem como designa o 
Senador Ojalma Bessa para integrar, como suplente, 
à Comissão .de Assuntos Econõmicos, de conformi
dade com os ofícios que acabam de ser lidos. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A Presidência corrunica ao Plenário que deferiu, ad 
referendum da Mesa. os Requerimentos n•s 273, 
293, 296, 319 e 320, de 1998, de autoria dos Srs. 
Senadores Emandes Amorim, Romero Jucá, Eduar
do Suplicy e Antonio Carlos Valadares, solic~ndo 
informações a M•mstros de Estado. Os Requerimen
tos n•s 273, 293, 296 e 319, de 1998, visam a escla
recer matérias constantes dos Projetas de Resolu
ção n"s 47, de 1998 !Ofício •s• n• 30, de 1998), e 
164, de 1997 (Oficio ·s· n• 75, de 1997), e do Proj&
to de Lei do Senado n• 84, de 1998 - Complemen
tar. De acordo com o disposto no art. 216,1nciso IV, 
do Regimento Interno do Senado Federal, f.ca, em 
conseqooncia, interrompida a tram~ção das maté
rias em referência. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-"Volta-se à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao Senador Mauro Miranda. 
(Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu 
Tuma. . 

O SR. ROMEU TUMA (PFL- SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, gostaria de convidar os Srs. Senadores para 
comparecerem à reunião da Comissão de Relações 
Exteriores onde estará presente o Diretor-Geral do 
FBI, que virá lazer um vis~ e debater sobre acordos 
de colaboração na área de justiça e segurança. 

Outro assunto que me traz á tribuna é a seca 
no Nordeste, apesar de secular, continua fazendo 
suas vítimas. 

Sr. Presidente, dado o adiantado da hora, peço 
a V. Ex' que dê como lido, na íntegra, o meu pro
nunciamento. 

Mu~o obrigado. 

S~GU~ DISCURSO NÃ'iNTEGRA 00 
SR. ROM~U TUMA:- ---

A seca no Nordeste, apesar de secular, conti
nua fazendo suas vítimas. O quadro de flagelo que 
atinge homens, mulheres e, principalmente, as crian
ças já sensibilizou munos governantes e contribuiu 
com seus personagens para enriquecer nossa l~era
tura. Se em outras vezes chegou sorrateira. de man
sinho, surpreendendo as autoridades, desta vez. 
veio anunciada com bastante antecedência, como 
lembrou o nobre jornalista José Nêumanne, um !Uho 
do Nordeste, em artigo publicado no jornal O Estado 
de S. Paulo. Era o fenômeno El Nino mas ninguém 
acred~ou. A Comissão Especial do Senado para 
análise do El Niiio e ações preventivas - Presiden
te Senador Roberto Requião, relatado pelo Senador 
Waldeck Omelas cujo projeto criando o Sistema de 
Defesa Civil foi aprovado nesta Casa. 

Entretanto, Senhoras e Senhores Senadores, 
não vim aqui para analisar as causas da seca no Nor
deste e, mu® menos, apresentar sugestões para a 
solução de um problema que se repete há décadas. 

As razões da seca e as ações para enfrentar o 
problema já são por demais conhecidas. 

A seca deste ano, segundo levantamentos do 
próprio Governo Federal, através da Sudene, casUga 
9,6 milhões de nordestinos, o que corresponde a 
21,44 por cento da população da região. 

A s~uação é c:riUca em 1209 municípios do 
Nordeste e do norte de Minas Gerais. A Bahia, com 
quase 3.5 milhões de flagelados, é o Estado mais 
aUngido pela seca. Mas em temros da área, a Paraí
ba é o mais casUgado. Dos seus 223 municípios, 
193 foram atingidos pela seca. 
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O Govemo, depois e um momento de hesita
ção. até como estratégia para identrricar e neutralizar 
ações de conteúdo político, está enfrentando o pro
blema de frente, com determinação. A primeira pro
vidência foi iniciar a distribuição de um milhão de 
cestas básicas. 

Trata-se de uma ação emergencial, mas não 
se pode dizer que o Govemo estava ausente .do 
Nordeste e distante das populações mais carentes. a 
Conab, como órgão gestor do Programa de Distribui
ção Emergencial de Alimentos (PRODEA), já vinha 
distribuindo mensalmente 1,5 milhão de cestas em 
1.344 municípios da região. 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso já 
rnanrrestou decisão de retomar o projeto de transpo
sição do rio São Francisco. A transposição é urna 
espécie de afluente artrricial, que levará parte das 
águas do São Francisco para alguns rios secos do 
Nordeste. 

Por tratar-se de urna obra que enfrenta resis· 
tência entre os próprios Nordestinos, o Presidente 
tem procurado não se precipitar. Afinal, não se pode 
mexer com a natureza, atterar o curso natural dos 
rios, sem medir devidamente as éonseqüências am

·bientais. 
Hoje leio no jornal Correio Braziliense a infor

mação de que o Govemo e o Banco Mundial assi· 
nam, na próxima semana, um contrato de investÍI!l'ln
tos de R$ 1 bilhão para a construção de barragens e 
adularas na região castigada pela seca. O objelivo é 
levar água a sete milhões de pessoas ue sofrem com a 
estiagem em dez estados do No~te. 

É mais urna boa notícia e, por certo, não se tra
ta de urna decisão tomada apenas como resposta aós 
críticos que acusam o Governo de manter-se iná~eren
te ao problema do nordestino. Afinal, um contrato des· 
sa ·envergadura com o Banco Mundial não se assina 
de urna hora para outra. Exige estudos, projetas e pro
longadas negociações. É mais uma prova de que o 
Presidente Fernando• Henrique vem encaminhando 
providências efetivas para o combate à seca. 

Mas, Senhoras e Senhores Senadores, o aluai 
quadro de seca e de desespero que afeta milhões 
de Nordestinos, por outro lado, ressatta uma carac
têrística de nosso povo que sempre me chamou a 
atenção. É a solidariedde do brasileiro. É o esphito 
de amor ao próximo, que tem prevalecido nestes 
momentos de enorme sofrimento e dor. 

· Colocando o amor ao próximo acima de qual· 
quer convicção religiosa, política ou ideológica, no 
simples intuito de aliviar o sofrimento de alguém, o 
tfrasileiro não nega sua colaboração, numa demons-

!ração clara do verdadeiro sentido da palavra solida· 
riedade. 

De nada adiantariam as campanhas de coleta e 
distribuição de alimentos se não pudessem contar com 
o cidadão que não se omite, que doa com desprendi
mento e manrresta sempre o desejo de colaborar. 

Na verdade, Senhoras e Senhores Senadores, 
muitos segmentos se mobir!Zaram para oferecer o au
xmo possível aos flagelados pela seca. Temos visto o 
envolvimento de emissoras de rádio e televisão, como 
Rede Globo e TV Record, da Polícia Rodoviária, den
tre outros, que têm procurado arrecadar donativos, 
levando-os aos que deles estão necessitados. 

Quero congràtuta'r-me com· a Conferência Na· 
cional dos Bispos do Brasil (CNBB), que, no momen
to oportuno, deixando ele lado as querelas e discus
sões estéreis, decidiu desencadear uma campanha 
nacional de coleta de alimentos para socorrer as víti· 
mas da seca do Nordeste. 

A campanha vai mobilizar oito mil paróquias em 
todo Pais e será coordenada pelas Caritas, organismo 
de ajuda e socorro subordinada ao episcopado. 

A CNBB está de 'parabéns pela sua pronta 
ação destinada a minorar o sofrimento de uma par· 
cela significativa do povo brasileiro. 

Mas, se o problema da seca no Nordeste tem 
raizes estruturais, retomo, para encerrar, ao artigo 
do jornalista José Nêumanne, onde ele afirma: 

'NãÓ bá5ta. distribuir cestas de alimentos nem 
abrir frente de trabalho. Não dá para mandar chover 
no sertão, mas é posslvel trabalhar contra estruturas 
sociais injustas que se 'reproduzem na exploração 
política vil, à esquerda 'e à direita.· 

Muito obrigado.' ' 
O SR. PRESIDEKTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-V. Ex' será atendido na forma regimental. 
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bloco - PTISP.) 

- Sr. Presidente, peço a palavra como Lide r do Blo· 
co de Oposição. • · ' · 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- V. Ex' tem preferência. Logo após, concederei a 
palavra ao nobre Senador Mauro Miranda, que retor-
nou ao plenário. · 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bloco/PT - SP. 
Como Lfder. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden
te, gostaria de registrar, por sua importância, docu
mento elaborado a partir das discussões das crian· 
ças nos vários Estados do Brasil, organizado pela 
CNBB, por ocasião da Marcha Global Contra o Tra
balho Infantil. • 

Cópias foram 'entregues ao Presidente da Re
pública, aos Presidentes do Senado e da Câmara. à 
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Frente Parlamentar, à Conferência dos Oire~os Hu
~r!QS, e demais autoridades e pessoas responsá
VeiS pelas crianças brasileiras, na data de hoje, 13 
de maio de 1998. 

--

Passo a lê-lo:: 
Nós somos crianças do Brasil. 

Estivemos nos reunindo no$ vários Es-· 
lados do Brasil. Estudamos e debatemos so
bre a s~uação das crianças em nosso País. 
Nesses seminários da "Marcha Global Con
tra o Trabalho Infantil" concluímos que era 
muno importante fazer um documento para 
entregar os Presidente da República e às 
pessoas que têm responsabilidades sobre 
~sasvidas. 

A gente sonha muno. Sonhamos com o 
dia em que todos nós possamos viver nossa 
infância e adolescência com dignidade. 

Estamos exigindo o direno de cidada
nia que nos vem sendo negado. Tem gente 
grande que acha que nós não podemos ficar 
exigindo nada. Que, se a nossa s~uação 
não está boa, a gente !(1m que se virar e 
pronto. Mas nós sabemos que o art 22.7 da 
nossa Constnuição Federal diz que a gente 
é a Prioridade Absoluta. O Estatuto da 
Criança e do Adolescenta tem uma porção 
de coisas boas que não são le radas a sério 
pelas nossas autoridades. 

Nós vemos que a sociedade exige tan
to das crianças mais ainda faz muno pouco 
por nós. 

Estamos vendo que a Marcha Global é 
muno importante. O trabalho, para nós, não 
é nenhum motivo de alegria. Nos causa mui
ta dor e sofrimento. A gente ainda tem nos
so corpo em formação. O trabalho traz, para 
as crianças, sérios problemas físicos. Nossa 
vida acaba ficando torta. O que a gente que
ria mesmo é poder estudar, brincar, conviver 
com saúde na familia e na comunidade. Mui
tas vezes, enquanto nós trabalhamos, esta
mos tirando o emprego de nossos pais. É 
claro que não estamos nos negando a aju
dar a mãe lá em casa, .ajudar o pai, às ve
zes, lá na roça. Mas isso não pode ser a coi
sa mais importante da vida da gente. Não 
aceMmo5 o trabalho que nos explore. 

A responsabilidade de garantir a vida 
da famma é dos pais, não é nossa Mas nos
sos · pais estão desempregados, nossas 
mães estão desesperadas. Quando eles têm 

emprego, os salários são muno baixos. A si
tuação em nossas casas está muno compli
cada. A gente queria ver corno vocês iam se 
virar com uma vida assim! 

Nós acredn&mos que o Presidente da 
República tem que dar mais atenção para as 
pes$03S que vivem no campo, terras para 
os querem trabalhar nela. Só assim as pes
soas deixarão de vir para as cidades e vai 
haver mais alimento para todos. 

Queremos estar nas escolas. Por causa 
da sn~ção econõmica, tendo··que trabalhar 
desde cedo, munas crianças nunca entrarão 
nelas. Outras entram e têm que trabalhar tam
bém. FICa muno difícil aprender assim e per
manecer na escola. Nós achamos que o tra
balho da cmnça é o dever da escola E isto 
não é brincadeira. Queremos que as escolas 
sejam lugares bons prá gente, que nossos 
professores tenham bons salários e sejam 
motivados para nos ensinarem com paixão. 

Também é verdade que munas crian
ças e adolescentes estão sendo obrigados a 
se prostnuírem para auxiliar na manutenção 
da familia. Nossos corpos não nos são da
dos para serem explorados. Eles são um 
território sagrado. 

Tem gente que diz que 'é melhor traba
lhar que roubar'. Nós a chameiS que é melhor 
estudar que roubar e, também, que é melhor 
estudar que trabalhar. 

Estamos apresentando soluções para 
o problema 'trabalho infantil', e acredMmos 
que os adultos podem resolver. Por favor, 
não nos decepcionem! 

- FIScalização sobre o trabalho infantil 
e punições severas aos exploradores; 

- Ampliações da bolsa escola ou dos 
programas de renda mínima no Brasil; 

- Garantias a todas as crianças de 
acesso, reingresso, permanência e sucesso 
na escola de qualidade; 

- Ampliação da oferta de empregos 
aos nossos pais e salários que sejam sufi
cientes para garantir as necessidades das 
famflias; 

- Ratifocação e respeno à Convenção 
n• 138, da Organização Internacional do 
Trabalho, que determina a idade mínima 
para o ingresso no mercado de trabalho; 

- Aprovação do Projeto de Emenda à 
Constnuição n• 413196, que proíbe o traba-
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lho de crianças e adolescentes menores de 
, 14 anos, Inclusive, na condição de aprendiz: 

- Cumprimento do Estatuto da Criança 
e do Adolescente com a implantação dos 
Conselhos Tutelares e de Oire~os em todos 
os municípios do País. • 

Esse é o manifesto das crianças que fizeram 
parte da Marcha Global. contra o Trabalho Infantil 
que foi entregue hoje às autoridades em Bras ma. 

Nosso apoio integral às recomendações e rei
vindicações desse manifesto. 

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su
plicy, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presi
dente, deixa a cadeira da presidéncia, que é 
ocupada pelo Sr. Romero Jucá. 

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Conce
do a palavra, pela lista de oradores, ao Senador 
Mauro Miranda. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMOB - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, o povo de 
Goiás vai viver amanhã uma data especialmente im
portante. Teremos o privilégio de festejar a vis~a 
honrosa do Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
que vai assistir, na cidade de Acreúna. ao início da 
colhe~a da safra do algodão. No município que é o 
campeão da produção algodoeira de toda a região 
Centro-Oeste, o nosso Presidente terá uma recep
ção à ahura das tradições de hosp~lidade do povo 
goiano. Será uma ocasião para reafirmar as nossas 
identidades e as nossas parcerias com o Governo 
de Sua Excelência. 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso vai 
ver de perto uma região que é um dos pólos mais 
ativos de desenvolvimento econômico do nosso 
País. Com cidades do porte de Jataí, Rio Verde, Mi
neiros, Santa Helena, Montevidiu e Acreúna, o Su
doeste de Goiás tem hoje uma economia diversifica
da que deixou de ser amparada apenas pela agricul
tura. Temos um setor agroindustrial que é dos mais 
fortes de toda a Região Centro-Oeste, garantindo 
escala económica para culturas importantes como a 
cana-de-açúcar, a soja e o milho. Além de tudo isso, 
temos a modema malha de transportes rodoviários 
rriõntada na Região pelo ex-Governador !ris Rezen
de, assegurando o escoamento sem problemas de 
toda a produção agrícola e industrial. No seu progra
ma de vis~. creio que o Presidente Fernando Henri
que "Cardoso poderá sentir a pujança desses vários 
sétores de nossa economia agroindustrial. 

O algodão tem sido, nos ú~imos anos, uma das 
a1ãvancas mais importantes no desenvolvimento do 

Sudoeste e na formação da renda agrícola regional. 
Há algumas décadas, Goiás já viveu o ciclo de ouro 
do algodão, que garantiu o florescimento de municC
pios importantes como o de Santa Helena. A inci
dência de pragas, a falta de indústrias que garantis
sem um mínimo de valor agregado na comerciafiza. 
ção, a guerra de preços com produtos importados ou 
de outras regiões produtoras, levaram o algodão a 
um longo período de crise que, felizmente, foi supe
rado nos últimos anos. Hoje, Goiás é o maior produ
tor nacional e mantém também o primeiro lugar no 
ranking de produtividade. 'A área plantada subiu de 
84 mil para 163 mil hectares, e o parque industrial de 
beneficiamento do produto já chega a 36 usinas. 

O Presidente' Fernando Henrique Cartloso vai 
tomar conhecimento da luta dos produtores que 
acreditam na região e investiram grandes somas de 
recursos para aumentar as áreas plantadas e melho
rar os Cndices de produtividade, mas vai sentir tam
bém os diversos problemas que vêm atingindo a cul
tura do algodão. Em documento recente enviado às 
autoridades federais, os dirigentes das entidades &ga
das ao algodão reclarnararil melhor política de preços 
e outras medidas que possam garantir a sustentação 
econômica do produto. Em Goiás, a cultura àJgodoei
ra não pode sofrer retrocessos, porque emprega ai· 
guns milhares de trabalhadores na produção rural, 
no beneficiamento e na indústria têxtil. Com o forta· 
lecimento do setor, grandes grupos têxteis de outros 
Estados instalaram-se em Goiás, como a Vicunha, 
que montou o seu parque Industrial em Anápolis. 

No memorial encaminhado ao Governo, as li· 
deranças empresariais do setor alegam que foram 
realizados grandes investimentos para melhorar a 
tecnologia de produção e benefiCiamento, compra de 
máquinas para colhe~ e montagem de novas usinas. 
Os preços oferecidos pelo mercado já estão abaixo 
dos preços mínimos, e o mais grave é que o nCvel de li· 
quidez está abaixo das expectativas. Com isso, os pre
ços passam a ser apenas referenciais, diante da es
cassez de negócios. Entre as medidas sugeridas estão 
as seguintes: revisão dos prazos de financiamento e 
das taxas de juros; aquisição de 20"k da produção 
de algodão em pluma dos produtores que não este
jam enquadrados no beneficio dos Adiantamentos 
do Governo Federal, os AGPs: agmzação dos crédi
tos de EGF no valor Integral do preço mínimo e dila· 
tação dos prazos de pagamento; agilizar os chama
dos contratos de opção, · buscando atender as ne
cessidades do mercado: igualdade de condições 
com o algodão importado nas operações de comer
cialização; e aumento das alíquotas de Importação. 
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Amanhã, Sr's. e Srs. Senadores, será um dia 
de homenagens ao Presidente Fernando Henrique 
Cardoso. O Presidente vai ver a colheita do algodão, 
mas vai participar também da festa de aniversário de 
Acreúna. Não será um dia adequado para a cobran· 
ça de providências para salvar a cunura do algodão, 
mas estou certo de que o próprio Presidente, ao ver 
a importância e a força desse setor agrícola e da in· 
dústria têxtil para manter empregos e criar novos 
postos de trabalho, recomendará aos ministros da 
área ec:onômica que agilizem as medidas de prote
ção que foram solicitadas pelas lideranças mais rep
resentativas do setor em Goiás. 

Sr"s. e Srs. Senadores, quero lembrar que, há 
43 anos, nessa mesma região do Sudoeste goiano, 
Juscelino Kub~schek inaugurava a campanha para a 
Presidência da Republica. Falando para algumas 
centenas de pessoas, numa praça de Jataí, ele 
anunciava o sonho de construir Brasnia. Começava, 
ali, a grande epopéia de desenvolvimento e de inte
gração do Centro-Oeste. Com urna assessoria políti· 
ca competente, atenta e bem informada, o Presiden
te Fernando Henrique Cardoso será certamente lem
brado daquele discurso histórico de abril de 1955. 

Faltando apenas 19 meses para a virada do 
século e diante do carinho de rrjlhares de goianos 
de Acreúna e das cidades vizinhas, creio que não 
faltará inspiração ao nosso Presidente para lançar 
as bases de um grande programa de desenvolvi
mento da infra-estrutura no Centro-Oeste, comple· 
tando a obra que foi iniciada por Juscelino. Como foi 
Jataí há 43 anos para JK, Acreúna poderá ser amanhã 
o palco para a primeira grande festa popular que vai 
errbalar a campanha pela reeleição do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso. É nesse clima de grande ex
pectativa que Goiás estará dando as boas-vindas ao 
nosso Presidente. E estou absolutamente certo de 
que essa visita deixará marcas objetivas no desen
volvimento ec:onômico da região Centro-Oeste. 

.. -

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

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Mauro Mi
randa, o Sr. Romero Jucá, deiXJJ a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. An· 
tonio Carlos Valadares. 

O Sr. Antonio Carlos Valadares deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Mauro Miranda. 

' O SR. PRESIDENTE (Mauro Miranda) - Con
cedo a palavra o Senador Antonio Carlos Valadares, 
ccffiio Lfder. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bio
co/PSB - SE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
PresidEnte, Sr"s. e Srs. Senadores, dando continui· 
dade aos pronunciamentos que não só eu como ou· 
tros companheiros de Senado fizemos no decorrer 
desse período de estiagem, ocorrida no Nordeste do 
Brasil, que penaliza milhares de irmãos nossos com 
a fome a sede que se abatem sobre aquela região, 
estivemos em visita a um dos Munic;ípios mais atingi· 
dos pela seca no Estado de SergiPe. 

Nessa visita, estivemos acompanhados do Se
nador José Eduardo Outra, do Partido dos Trabalha· 
dores. TIVemos oportunidade de constatar pessoal
mente o menosprezo com que o sertanejo está sen
do tratado durante essa crise que o humilha. Em de
poimentos pessoais prestados por conte!Tâneos nos· 
sos do Município de Poço Redondo, fomos informa
dos de que as providências do Governo Federal 
corno também do Governo Estadual e do Prefeito do 
Municlpio estavam sendo procrastinadas apesar do 
sofrimento a que estavam sendo submetidas aque
las populações. 

Numa crise como essa de desemprego, de fal· 
ta das condições minímas para o exercício da cida· 
dania, de dinheiro para comprar comida e manter 
sua famllia, o Governo do Estado mandou que sua 
empresa concessionária de água desligasse o abas
tecimento dos perímetros irrigados daquele Municf· 
pio de Poço Redondo, como também de cidadãos 
que moravam na cidade e que não haviam pago 
suas taxas de água e de energia elétrica. Trata-se 
de uma prova da insensibilidade do Governo para 
entender que esse é o momento da solidariedade, 
de estar ao lado dos nossos irmãos, verificando as 
possibilidades de o Estado dar assistência, e não 
produzindo atos tão desumanos, que traduzem, 
como disse, urna insensibilidade incompreensível. 

A reclamação maior do sertanejo neste instan
te é a falta de um projeto permanente, que venha, de 
forma duradoura, resolver os problemas regionais. O 
Nordeste está cansado de aceitar esmola e de rece
ber caridade pública. O Nordeste quer - e para isso 
tem disposição - que haja vontade política das auto
ridades constituídas, para imprimir urna ação mais 
efetiva, solidária, permanente e duradoura no intuito 
de encontrar a resolução definitiva desse problema 
secular, o problema das secas. 

As secas constituem um problema clcfico, po
rém perfeitamente previsfvel, devido ao avanço da 
tecnologia, devido à ciência e à meteorologia Hoje 
sabemos por antecipação, de dias ou de horas, o 
que vai acontecer em qualquer região do Brasil. 



ANAIS DO SENADO FEDERAL MAIO DE 1998 

Apesar disso, Sr. Presidente, apesar dos avisos, 
apesar das admoestações, apesar dos esclareci
mentos dos órgãos científicos que fizeram previsões 
bastante exatas sobre o que ia acontecer no Nor
deste, o Governo Federal não teve a competência 
suficiente para levar avante um projeto que reduzis-
se ou minimizasse os efe«os da estiagem. ' 

Por essa razão, estamos apresentando o Re
querimento n• 320, já aprovado, de acordo com o 
Regimento da Casa, pelo Presidente do Senado Fe
deral, Senador Antonio Carlos Magalhães, que solicita 
ao Ministro do Meio Ambiente, 'dos Recursos Hídricos 
e da, Amazônia legal, Dr. Gustavo Krause Gonçalves, 
um nordestino, informações fundamentais para· que 
esta Casa possa avaliar a vontade política do Governo 
Fernando Henrique Cardoso, meá.ante compromissos 
por ele assumidos com a nossa Região. 

O Dr. Gustavo Krause terá a oportunidade de 
relatar a esta Casa, em primeiro lugar, as obras e 
suas respectivas locafídades realizadas pelo Gover
no Federal, diretamente ou com a participação de 
Estados e Municípios da Região Nordestina, durante 
a administração do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, nas áreas de irrigação, áçudagem, canali· 
zação de água de rios e abertura de poços artesia· 
nos. Em segundo lugar, falará sobre as obras reali
zadas pelo atual Governo Federal, diretamente ou 
em parceria com Estados e Municípios da Região 
Nordestina, no setor de abastecimento de água, em 
benefício das populações do semi·árido. 

Fazemos oposição nesta Casa, Sr. Presí~nte, 
mas não para destruir, não para tirar a honra dos go
vernantes ou para atingir a honorabilidade do Presi
dente da República. É uma oposição que dá oportu
nidade e abre a perspectiva de o Governo mostrar 
ao Senado e ao Brasil o que está fazendo, uma vez 
que Sua Excelência já disse o que pretende lazer 
quando de sua campanha para a Presidência da Re
pública. Hoje, sim, o Dr. Fernando Henrique Cardoso 
tem que prestar contas de sua ação, não só nas ou
tras regiões do Brasil, mas notadamente no Nordes
te, diante desse fenômeno que está dizimando nos
sos rebanhos, que está levando à morte, por inani
ção, centenas e centenas de crianças e deixando ao 
de~mparo fammas nordestinas inteiras. 

Sr. Presidente, não estamos aqui para ofender 
o Presidente da República, corno Sua Excelência o 
fez com relação aos trabalhadores. Num país demo
crátiCo, verdadeiramente democrático, que dá traba· 
lhÕ ao povo, que dá emprego, que dá ocupação, não 
e~ste vagabundo. Só existe vagabundo num pais 
em que o Governo não dá prioridade ao desenvolvi· 

mento económico e não o fomenla; num pais em 
que o Presidente da República. em vez de dirigir sua 
ação de governo para resolver o problema dos exclui
dos, dos mais pobres, dá prioridade à solução dos pro
blemas dos banqueiros; num país em que as taxas de 
juros são tão altas que investidores desconhecidos, 
morando em lugares incertos e não sabidos, aparecem 
aqui do dia para a no«e e levam milhões, de fonna 
abusiva, oriundos de cap«ais gerados aqui no nosso 
País.' Tudo Isso ocorre em virtude de uma· politica 
que desequilibra a economia, promove o desempre
go e a quebradeira das nossas empresas. 

Portanto, Sr. Presidente, se existe algum vaga
bundo neste País, se existe algum desocupado, a 
culpa é dos seus governantes, é dos seus dirigentes, 
porque o Brasil, com a dimensão continental que 
possui, com terras tão extensas, com tanto capital 
humano disponível, só tem vagabundo, como disse 
o Presidente da República- não sou eu quem o está 
dizendo - ,'porque ele próprio não providenciou pro
jetes para a ocupação desse povo, povo valente, 
povo corajoso, povo desprendido como o povo bras;. 
leiro, que ainda suporta acusações como essa. 

Ao teiniinar as minhas palavras, apresento mi· 
nha solidariedade ao nordestino, !'iincipalmente 
àqueles que não têm água,' não têm trabalho, não 
têm cesta básica,' não têm os direitos que a Consti
tuição prevê, mas que na prática não são garantidos. 
A minha solidariedade, enfim, ao povo de meu Sergi· 
pe, do meu Nordeste; ao povo de Poço Redondo. 

Muno' obrigado, Sr. Presidente. 
O SR., PRESIDENTE (Mauro Miranda) - Os 

Srs. Senadores Odacir Soares, Ademir Andrade E' 

lúcio Alcântara enviaram discursos à Mesa, para s~,, 
rew publicados na forma do disposto no art. 203 dé' · 
Regimento Interno. 

S. Ex"s serão atendidos. 
O SR. ODACIR SOARES (PTB - RO) - Sr. 

Presidente, S,.s. e Srs. Senadores, desde o inicio 
dos anos 90, instalou-se no Brasil, por <:anta da nova 
Constituição e das reformas que lhe imputavam ne
cessárias, uma acirrada discussão sobre o financia
mento da Previdência Social no Pais. 

Trata-se de discussão mais do que pertinente, 
e que deve ser conduzida dentro da ótica de que 
Previdência Social é um benefício universal, neces
sariamente acessível a todos os brasileiros. Essa é, 
na realidade, uma discussão que vem sendo coloca· 
da em grande número de países, desenvolvidos ou 
em desenvolvimento. O envelhecimento relativo das 
populações, pelo aumento da vida média e diminui· 
ção da natalidade, tem colocado sérios problemas 
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de financiamento da securidade social, como um 
todo, e da previdência, em particular. 

A questão fundamental que se coloca por trás 
da polêmica existente é a da privatização das contri
buições dos segurados e a modifiCBção da lógica de 
seu financiamento. É, pois, preciso que se tenha bem 
claro, nessa discussão, que a passagem da repartição 
para a capitaTIZSção individual signifiCB a ruptura do 
pacto intergeracional, segundo o qual os trabalhadores 
em atMdade são responsáveis pelo sustento dos 
atuais inativos. Isto é, as gerações mais novas ga
rantem pelo St'\1 trabalho que as gerações mais ve
lhas possam desfru!ar da aposentadoria 

·Ou seja, deve o Brasil deixar o sistema distri
butivo, onde a cotização dos ativos beneficia os ina
tivos, passando para o sistema de capitalização indi
vidual, onde cada trabalhador aprovisiona para si, 
mediante fundos privados de previdência? 

A lógica atual do modelo brasileiro de previdên
cia é a solidariedade social entre os cidadãos. Desse 
modo, os que trabalham cotizam-se para financiar os 
benefícios previdenciários dos que já não mais po
dem fazê-lo, ou para aqueles que a sociedade consi
dera que já deram sua contribuição para o desenvol
vimento do País durante número suficiente de anos 
de trabalho. 

Passar do sistema de repartição atual para o 
de capitalização, exigiria, caso fosse implantado no 
BraSil, uma fase de transição, cujos custos não são, de 
modo algum, desprezíveis. Assim, Senhor Presidente, 
é necessário que, na discussão ora em curso, antes da 
tomada de qualquer decisão, sejam incluídos e sope
sados, cuidadosamente, quais são esses custos, e 
se a sociedade está disposta a arcar com eles. 

O sistema previdenciário é uma das espinhas 
dorsais dos direitos sociais no mundo. Os palses de
senvolvidos da América do Norte e da Europa, aluai
mente em patamares de bem-estar social bem mais 
elevados que o nosso, discutem, também, revisões 
em sua estrutura previdenciária. Todavia, há se levar 
em conta que, à grande maioria de seus cidadãos, é 
dado acesso aos benefícios do desenvolvimento so
cioeconõmico que alcançaram. Tal não é a s~uação 
de nós brasileiros. Para citar apenas um exemplo, o 
qúe a nova lei previdenciária brasileira, ainda em vo
tação. prevê como leio de aposentadoria, 1.200 
reais, equivale ao salário mínimo francês. A um ~a
lieno é assegurada uma aposentadoria de cerca de 
6 mil dólares mensais. - Sr. Presidente, nós somos um País onde a 
llJiliOria da população não tem acesso aos mais ele
mentares dire~os sociais, mesmo os inscritos na 

Constituição Federal. Devemos, pois, ter muito cui
dado quando falarmos de reformas no sistema previ
denciário, sejam elas de caráter limitativo ou não. 
Ainda não asseguramos aos brasileiros a garantia 
do usufruto dos benefícios que a lei lhes outorgou e 
já discutimos sua aneração. 

Estou convencido de que não se cogita de reti
rar do nosso povo o direito ao bem-estar social, que 
se toma realidade através da justa repartição, entre 
todos, da riqueza nacional. VISlumbro, por trás das 
discussões que hoje se travam, uma visão do Brasil 
dirigida apenas para sua lace mais desenvoMda. 
Receio, portanto, que se esteja esquecendo de sua 
face mais desprovida, a outra lace que forma o Bra
sil integral. Não podemos incorrer na síndrome de 
Primeiro Mundo, num País de tão fortes defiCiências 
no campo social. 

Na verdade, mudar o sistema de previdência 
social implica três importantes tipos de custos de 
transição, cujo pagamento incumbirá a toda socieda
de. Estes três custos são: 

• a continuidade do pagamento dos atuais inati
vos por um período estimado de cerca de 50 anos, 
até a cessação dos seus benelicios; 

• o reconhecimento das contribuições passa
das feitas pelos trabalhadores que desejam formar 
as suas contas individuais, segundo o novo sistema; 

• o subsídio ou pagamento de benefício assis
tencial a pessoas que não têm capacidade de acu
mular fundos para a aposentadoria. 

Sr. Presidente, a reforma efetuada no Chile é 
lreqüentemente evocada como paradigma da viabili
dade da implantação do sistema de capitalização indi
vidual. Há que se ter, todavia, mu~o cuidado quando 
se faz tal assertiva. Em primeiro lugar, a reforma foi lei
ta sob um reai~ autornário, não tendo havido, pois, 
qualrn ~; oiscussão com a sociedade. Em segundo lu
gar, O Chile todo é pouco maior que a Região Sul do 
Brasil; sua população não chega a 10% da nossa e 
sua força de trabalho regula com a população do esta
do de Santa Catarina Há aí, pois, um fator de escala 
que toma o tratamento da questão previdenciária no 
Brasil consideravelmente distinto do caso chileno. 

Há, também, que se considerar a extensão ter
ritorial do Brasil e as notórias deficiências do Estado 
brasileiro de se fazer presente junto à população, até 
mesmo na grandes cidades. quanto mais nas regiões 
de baixa densidade populacional. 

Em um País de fortes desequilíbrios sociais, 
onde mais da metade da população tem renda men
sal baixíssima, como assegurar capacidade de pou-
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pança para que essa gente possa gerar uma capita
lizac?o para aposentadoria? 

Estudos recentes indicam que os custos impli
cados na transição entre sistemas, segundo o mode
lo chileno, seria da ordem de 255% do PIB brasileiro, 
se considerado o regime geral da previdência sorna
do ao dos servidores públicos. Passaria a algo ao re
dor de 2000.4, se englobasse apenas o regime geral. 
No Chile, os custos giram em tomo de 80% do PIB. 

Na Itália, mudar o sistema custaria 343% de 
seu PIB. Na França, 256%. No Brasil, como disse, 
mais de 2000/ •• É algo viável para nossa economia? 
É algo que nossa população pode pagar? Ou deve· 
mos continuar nossa discussão interna, em busca de 
novas attemativas, mais criadoras e mais adequadas 
à nossa realidade. Em lace das cnras que mencio
nei, estou convencido de que adotar o sistema chile
no aqui é absolutamente inviável. 

Sr. Presidente, é certo que, por Irás da tentati
va de privatizar- pelo menos parcialmente -a previ
dência social, está a idéia de Induzir, ou melhor, for
çar a poupança interna, visando melhorar o financia
mento do desenvolvimento nacional. Contudo, há 
que se atentar para o fato de que a grande maioria 
da ·população brasileira não consegue se aposentar 
de modo digno, sendo obrigada a continuar a trabalhar 
para sobreviver. 

Estou plenamente consciente da complexidade 
da questão da seguridade social e, em particular.lla 
previdência social em nosso País. Sei, também, que 
o foro mais adequado para a discussão aprofundada 
das questões ligadas à matéria é a Comissão. de As· 
suntos Sociais, no âmbfto do Senado Federal. 

Estou, todavia, convicto, de que a grande dis
cussão que deve ser travada é no seio da socieda
de, pal"3 que ela se laça consciente das implicações 
de sua escolha e dos custos com que deverá arcar. 
Não cabem mais atitudes tutelares sobre a socieda
de, no molde de experiências que tivemos em pas
sado não mu~o remoto. A sociedade deve ser cha
mada a discutir soberanamente à luz das conse
qüências que advirão das escolhas que fizer. 

É verdade que somos representantes do povo. 
Não somos. porém, detentores da verdade. Deve
mos prestar contas de nossas decisões à população 
que representamos, sobretudo se lhe estamos trans
ferindo ónus que ela deverá suportar, como os três 
pontos que levantei ao longo deste pronunciamento. 

• Este é o meu alerta: mudar a Previdência So
c:fal trará sérias conseqüências sociais e econõmi
cas, para as quais todos nós devemos estar prepa
r.íaos, caso o laçamos. 

Era o que eu tinha a dizer. 
Mu~o obrigado. 
SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB- PA)

Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, não bastasse 
a violência contra trabalhadores rurais sem terras e 
contra o próprio MST, que parece ter se transforma
do na marca registrada deste govemo;que não se 
mostra minimamente preocupado com os mu~os 
"vagabundos" que lhe dão apoio e sustentção, ao 
que parece o presidente FHC, na tarefa de entrar em 
choque com a sociedade, vem realmente fazendo 
escola entre seus aliados. 

Ao assumir posições absolutamente contrárias 
aos interesses do povo do Pará, e em total desres
pe~o aos legítimos mecanismos de organização do 
movimento social, o governador Almir Gabriel tem 
seguido à risca as lições do professor Fernando 
Henrique. 

O que se vê hoje no Pará é uma perseguição 
sistemática contra as principais lideranças dos servi
dores públicos que há mais de três anos tentam, 
sem nenhum sucesso, sensibilizar o governo esta
dual para uma negociação que pelos menos recom
ponha as perdas salariais e melhore a qualidade de 
serviço público ofertado à população. 

lnobstante os esforços das várias categorias 
de funcionários públicos estaduais, o governador AI· 
mir Gabriel, seguindo o exemplo do governo federal, 
age de forma. absolutamente irresponsável em não 
discutir, com seriedade, a pauta de reivindicações 
dos servidores. Ao contrário, para ludibriar a popula· 
ção, prática na qual vem se tomando um verdadeiro 
mestre, o governador Almir sustenta a existência de 
uma inoperante "Comissão de Negociação", que não 
negocia absolutamente nada e só faz dificuhar qual
quer perspectiva de entendimento entre os servido
res e o governo. 

Quero denunciar, Sr's e Srs. Senadores, que a 
úhima demonstração dessa insensibilidade para com 
a questão do serviço público, foi dada ontem pelo 
governo do Pará, com a publicação do Boletim Geral 
n• 086198, do Comando da Polícia Militar, que expul
sou dos quadros da PM paraense o Cabo Antõnio 
Êlio Borges, sob a acusação de que o militar teria 
sido um dos principais responsáveis pela greve da 
polícia mil~ar paraense, ocorrida em julho do ano 
passado na esteira de um movimento que envolveu 
as polícias civil e militar em todo o país. 

É preciso lembrar que a greve das polícias mili· 
tares na maioria dos Estados brasileiros deixou o 
país à beira do caos e no caso específico do Pará, 
só foi encerrada após uma dura rodada de negocia· 
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ções em que os militares concordaram com o fim 
mov.[mento grevista após a concessão de um abono 
de 130 reais, sob a promessa de uma discussão fu· 
tura acerca da recomposição di!s perdas salariais e 
outros benefícios - promessas que, aliás, até o mo
mento não foram cumpridas - e o compromisso de 
não haver quaisquer punições, conforme o Boletim 
Geral n• 140, de 28·7·97, assinado pelos Secretários 
de Estado de Planejamento, de Administração e de 
Indústria e Comércio, que representaram o govemo 
nas negociações. · 

A resposta do govemo Almir Gabriel, como se 
vê, é a intimidação e o uso da força; além, evidente
mente, da falta de escrúpulos para honrar os compri
misses assumidos. 

Na tentativa de reverter sua punição, o Cabo 
Élio entrou em greve de fome desde a manhã de on
tem e está acampado nas escadarias da Assembléia 
Legislativa do Estado, onde vem recebendo a solida· 
riedade de todo o movimento social organizado dos 
partidos políticos e de vários parlamentares, encabe· 
çàdos ~lo deputado Zé Carlos Uma - PT, que ten· 
Iam intermediar junto à liderança do govemo na As· 
sembléia Legislativa, a revogação' do Ato que expul
sou o militar, uma vez que a motivação foi meramen
te política, não tendo sido verifiCado no processo dis· 
ciplinar nenhuma formação de culpa que pudesse 
justificar seu desligamento. 

Ao contrário, o que os registros funcionais do 
Cabo Élcio evidenciam é uma irretocável folha de 
serviços prestados desde que ingressou na PM, há 
sete anos e nove meses. São várias menções hon· 
rosas, elogios publicados em Boletins de Dia e regis· 
tros de excelente desempenho em cursos de forma
ção e aperfeiçoamento, destacando-se inclusive a 
classificação de "ótimo comportamento• e a inexis· 
tência de quaisquer punições. 

Tudo indica, porém, que a perseguição do gover· 
no Almir Gabriel às principais lideranças do movimento 
dos policiais milrtares e civis no Pará não deverá encer· 
rar-se com a expulsão do Cabo Ébo, de vez que pelo 
menos outros trés milrtares do quadro de ofiCiais estão 
respondendo à Inquérito OiscipUnar pelos mesmos mo
tivos:- terem &derado a greve do ano ~do! 
··- O Capitão PM lvanildo Alves, que inclusive é 
Vereador na Câmara Municiál de Belém pelo nosso 
partido, o PSB; o Capitão PM Silva Júnior e o Te
nente Luiz Fernando, estão todos ameaçados de se
rem ·expulsos à qualquer momento, com base em 
p"fdcessos disciplinares sumários que correm no âm
bito interno da PM, onde nem sempre é respertado o 
p'i'fncípio constitucional da ampla defesa. 

É de se destacar, Sr. Presidente, que na tarde 
de ontem o Capitão PM Silva Júnior, apesar das 
ameaças de expulsão que pesam· contra si - num 
processo em que alias até agora não foi sequer ouvi
do - e numa demonstração de solidariedade com 
seu subordinado hierárquico, entrou também em 
greve de fome e passou a ocupar, junto com o Cabo 
Élio, as escadarias da Assembléia Legislativa do Es· 
tado. Na manhã de hoj~ o Comandante Metropolita· 
no da PM, Cel. Magela, esteve pessoalmente na As· 
sembléia Legislativa e aos grilos e xingamentos deu 
voz de prisão ao capitão Silva Júnior, qÜe foi condu· 
zido à força para um local até agora Ignorado. 

. Em que pese as ameaças e a intimidação sis
temática que o governo Almir Gabriel vem fazendo 
não s6 contra p movimento dos policiais militares e 
civis, mas contra todo o funcionalismo estadual, o 
movimento reivindicatório continua fortalecido! 

Com a greve de fome do cabo Élcio e o Cepi· 
tão Silva Júnior, várias entidades, entre as quais a 
Associação dos Investigadores (Aipo!) e Delegados 
de Polícia Civil (Adepol), Sindicato dos Delegados 
(Sindipol) Associação dos Peritos Policiais (Aspart), 
Associação dos Papiloscopistas do Estado (Aspepa) 
e Associação dos Peritos OfiCiais (Aspop), reuniram
se ontem em assembléia geral para discutir os enca; 
minhamentos da pauta de reivindicações apresenta· 
da ao governo, com um pedido de audiência que até 
hoje não obteve resposta. 

Dentre os indicativos da asserrbléia geral de on
tem. foi aprovada a proposta de que a pauta de reivin
dicações deverá ser discutida junto ao governo por 
urna comissão unificada de negociação dos policiais 
civis, militares e bombeiros, coordenada pelo Cepitão 
PM Jvanildo Alves, passando a incluir a imediata reinte
gração do Cabo Élio e ainda a suspensão dos pro
cessos disciplinares contra os líderes do movimento. 

Na tarde de hoje, Sr. Presidente, o comando uni
fiCado das entidades deverá reaflzar um Alo Público 
em frente à Assembléia Legislativa para pressionar o 
governo a reabrir negociações, suspender os proces
sos disciplinares contra as fideranças do movimento e 
revogar imediatamente a expulsão do Cabo Élio. 

Como se vê, Sr's. e Srs. Senadores, depende 
única e exclusivamente da boa vontade do governa· 
dor Almir Gabriel evitar uma nova crise social, além 
das muitas que vêm ocorrendo nesses últimos anos 
no Estado do Pará. 

As informações de que disponho dão conta de 
que na reunião de ontem as categorias de policillils 
mil~ares, civis e bombeiros estabeleceram um prazo 
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de quinze dias para que o governo respon<h pos~i
vam~nte à pauta de reivindicações ••• 

Desta tribuna faço, portanto, um apelo vee
mente ao governador Almir Gabriel, e peço inclusive 
que os parlamentares desta Casa r,gados ao gover
no, sejam interlocutores dessa negociação e bus
quem sensibilizar o governador do Pará a que flexi
bilize suas posições, determinando a imediata reinte
gração do Cabo ~roo às fileiras da PM, assim como o 
arquivamento dos processos disciplinares instaura
dos · por motivação política contra as lideranças do 
movimento de policiais mil~res civis e bombeiro$ e 
que o governador retome, de modo sério e respon
sável, as negociações com o diversos segmentos do 
funcionalismo público estadual, minimizando assim 
os efe~os de suas desastrosas relações com os me· 
vimentos sociais organizados do Pará. 

Era o que tinha a dizer, 
Mu~o ·obrigado. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE)

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, comemora
se, neste 13 de maio, a abolição da escravatura em 
nosso Pais. 

Como subproduto da colonização, o regime es
cravocrata de tal forma impregnou a sociedade que 
se vem formando desde o Descobrimento, que até 
hoje, mais de um século depois da Lei Áurea, mate
riariZ3-se em persistentes comportamentos e fatos 
sociais, quer de discriminação racial, quer de exclu
são dos mais pobres. 

Não faz rru~o. discorrendo sobre o Dia Internado
. na! pela Eliminação da Discrirrinação Racial, alimlamos 
que no Brasil os negros lutam pela igualdade não tanto 
de direitos, mas, principalmente, de oportunidades. 

Ademais, somos o País de maior população ne
gra fora da África e, no entanto, a ela historicamente 
recusamos a afirmação de sua identidade cultural. 

Por isso, prossegue hoje a mesma luta de Zumbi 
dos Palmares, desaparecido em 1695, e dos povos 
negros do Brasil que o seguiram, pela convivência de
mocrática e mesmos dire~os para todos os homens. 

Já naquela oportunidade, reafirmávamos a de
núncia de que os negros ainda são marginalizados 
na --sociedade, juntamente com minorias raciais, 
como a dos indígenas, ou corno as crianças pobres, 
as mulheres, os analfabetos e ·os defiCientes. 

Em nosso entendimento, se pretendemos de 
fato construir uma nação justa, democrática e solidá· 
ria;" devemos garantir a real inclusão de todos os 

. brasileiros em nosso convívio social, com Igualdade 
de 'áire~os e integral exercicio da cidadania. · 

A luta prossegue, conforme dissemos, até que 
se vença o racismo como p:'ática destinada a inferio
rizar parcela considerável dos brasileiros, e dela ex
plorar a fragilidade dai conseqüenie 

Por motivação racial, e esse é cm ctldo indes
mentivel, agride-se a lei e remove-se para plano soo l!l
dário o cidadão negro, nos meios de comunicação· So
cial, na vida escolar e no cotidiano das ruas. · Há 
opressão no trabalho e abuso da · atividade porocia!, 
configurando violência inaceMvel à dignidade humana. 

A perpetuação desse quadro põe em cheque a 
tese da existência plena da democracia racial no País. 

Procópio Mineiro, em estudo. publicado pelos 
Cadernos do Terceiro Mundo, constata que a 'sé
rie de exclusões, educacional, cuttural, política, eco
nómica e profissional, definiria as desvantagens se
culares do negro brasileiro'," reproduzindo-se até 
hoje e ·apresentando-se sem muitas perspectivas de 
mudanças à frente.- . 

Corno se isso não bastasse, devemos reconhe
cer a existência de novos contingentes de explora
dos, substttuindo os escravos negros, neste País 
tido corno civilizado e o úttirno, em todo o planeta, a 
abolir, de diretto, o escravisrno. 

O desvirtuamento das práticas democráticas, a 
. ausência de espírito comunMrio, o vezo de promo

ver o avittamento do trabalho, sobretudo no aspecto 
de sua justa remuneração, dão validade ainda à afir
mativa de Joaquim Nabuco, segundo a qual 'um 
país de escravos é um país sem povo'. 

A mulher brasileira, constnuindo a maioria da 
população, está longe de alcançar pelo menos a me
tade das vagas do mercado de trabalho, onde a car
teira profissional assinada é, em geral, uma ficção. ::. 
recebendo salário médio mensal de tão-somente um 
terço do que é pago aos homens. 

Além dessa discriminação, a existência de traba
lho servil ou semi-escravo é inna realidade há muno 
denunciada. entre outros, pela Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil - CNBB. Corno nos tem revelado 
a Imprensa, em qualquer parte do País encontram-se 
homens, mulheres e crianças 'obrigados a trabalhar 
pela manhã, à tarde e à ~. em jornadas ininterruptas, 
quase sempre desprOvidos dà EÍquipamentos de segu
~ e à margem do descanso Obrigatório. 

Segundo nos esclarece ·a· Comissão Pastoral 
da Terra- CPT, e veremos adiante, os trabalhado
res são levados pelos ·patrões ao endividamento, 
pela aquisição de me~dorias a preços extorsivos 
ou pela retribuição de alimentos, e mantidos sob a 
vigilãrocia permanente de pistoleiros que os impede 
de parar o serviço· ou de tentar a· fuga 
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Como foram recrutados de lugares mu~o dis
tant~ e recebem pagamento mu~o aquém do pro
metido, nunca alcançam reduzir ou eliminar a dívida 
obrigatoriamente assumida ou empreender a fuga, 
como vimos, com alguma possibilidade de êx~o. 

Dessa forma, no campo, milhares de trabalha
dores são compelidos a aceitar um regime de traba
lho escravo, recebendo castigos físicos a cada even
tual manifestação de protesto. 

Até mesmo na Cap~al da República, crianças 
foram encontradas trabalhando na produção de tijo
los, operando fomos de secagem sem qualquer pro
teção do frágil corpo, submetendo-se a temperaturas 
próximas dos 40 graus centígrados •. 

Infelizmente, a nossa região concentra cerca 
de 50% dos trabalhadores do País, com idades en
tre 5 e 14 anos, segundo recente reportagem do jor· 
nal O Globo. 

Meninos de não mais de 11 anos são encarrega· 
dos do transporte de sal, a troco de 40 centavos a to
nelada/dia Ou, igualmente longe das escolas e de seus 
lares, passam o dia quebrando pedras, recebendo 60 
centavos de realcada lata-medida completada. 

Indicadores do Governo e do Unicef estimam 
em cem mil as crianças vivendo e trabalhando nas 
ruas das cidades brasileiras, sendo parte delas víti· 
mas de exploração sexual. 

Meninas ingressam na prostituição com cerca 
de 12 anos e os meninos, a partir dos 10 anos, são 
levados pelos pais para trabalhar nos teares, no cor
te da cana, nas salinas e em outras atividades de 
ano risco para a saúde. 

Nas salinas, garotos ganham 40 centavos para 
carregar uma tonelada do produto, desconhecendo 
que esse trabalho acarreta, além de problemas der· 
matológicos, graves danos à visão, provenientes dos 
'raios uttravioleta do sol escaldante refletidos nas 
montanhas de sal'. 

Nos teares, encarregando-se da produção de 
redes, convivem com o barulho ensurdecedor e com 
o pó que se desprende do algodão cardado, que 
acarretam lesões de eslorço repet~ivo, sequelas res
piratórias e acidentes na o~ração das máquinas. 
··- O sempre lido Roberto Pompeu de Toledo noti
ciou, em recente edição de Veja, que, aqui tão próxi
mo, 'homens rnattrapilhos, cobertos de fuligem', tra
balham em fomos de uma carvoaria, onde, três ve
zes por dia, 'são contemplados com o prêmio de 
d!5is terços de um copo de cachaça'. 

São trabalhadores recrutados de cidades de 
Minas Gerais, há mais de mil quilômetros de distân-

cia, que, sob a promessa ·de pagamento dé uina diá
ria de 5 reais, estão submetidos a trabalho escravo. 

Na carvoaria flagrada em Jataf, Estado de 
Goiás, nem um só desses trabalhadores, na verda
de, consegue alcançar a retribuição em espécie de 
seu esforço, porquanto, na contabilidade dos seus 
patrões, todos são devedores das despesas de 
transporte, da alimentação, das roupas, dos calça
dos e das calorias que consomem, em forma de 
aguardente. 

Em déb~o. para sempre, os que ousam recla
mar ou ameaçam abandonar o serviço são impiedo
samente surrados, 'ora de cinta, ora de vara•. · 

Sem attemativa, deixam-se ficar, obedecendo 
a uma jornada de trabalho de 16 horas diárias, dor
mindo em camas beliche de imundas barracas de 
lona, sem água e sem banheiros, e alimentando-se 
de uma ração diária e irrvariável de arroz, abóbora e 
toicinho. 

Nesse verdadeiro Inferno, não há um dia se
quer de descanso, servindo as doses homeopáticas 
de cachaça 'para criar o vício, sem tirar o ânimo 
para o trabalho'. 

Daí concluir o notável ensaísta que, se 'a es
cravidão hoje choca, há 100 anos era normal e legal 
no Brasil', o que nos leva a acred~r 'no progresso 
da humanidade'. Mas, ante 'a enormidade dos fa
tos', é preferível 'desistir de conclusões'. 

Parece-nos inquestionável, Srs. Senadores .• o 
acerto desse raciocínio. Num misto de estupefação e 
revotta, devemos reconhecer que esses problemas 
se impõem à reflexão de todos os brasileiros, e os 
convocam à participação imediata, integral e perma
nente no duro combate a todas as formas de discri
minação, à odiosa exploração do homem pelo ho
mem, que é a síntese mesmo das múttiplas faces da 
escravidão. 

Conclusivamente, não se há de duvidar que os 
relatados acontecimentos são a clara demonstração 
da continuidade das práticas escravagistas na socie
dade brasileira. 

Lembra, a respe~o. o Professor Watter Costa 
Porto, da Universidade de Brasma, que o refer
enciãJo Joaquim Nabuco, corretamente avaliado por 
Gilberto Freyre, foi 'um desertor de sua casta, de 
sua classe, de sua raça e cujos privilégios combateu 
com vigor e desassombro'. 

Nabuco enfatizava, costumeiramente, que não 
basta acabar com a escravidão; é preciso, em defini
tivo, 'destruir a obra da escravidão'. 

Era o que eu ~nha a dizer. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Miranda) - Nada 
mais -havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos, lembrando às Senhoras e Senhores Se· 
nadores que constará da sessão ordinária deliberativa 
de amanhá, a rearszar-se às 1 O horas, a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

-1-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 48, DE 1998 
(Em regime de urgência, nos termos do Requeri· 

mente n• 317, de 1998 • art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto de R!)· 
solução n• 48, de 1998 (apresentado pela Comissão 
de Assuntos Econõmicos como conclusão de seu 
Parecer n• 231, de 1998, Relator: Senador Ney 
Suassuna, com votos contrários dos Senadores Lau· 
ro Campos, Esperidião Amin, Vilson l<leinübing e 
Osrnar Dias), que autoriza o Estado de Alagoas a 
transferir saldo não utilizado de operação de crédito 
celebrada com a Caixa Econõmica Federal, relativa 
ao Programa de· Desligamento Voluntário • PDV, 
para o pagamento de salários atrasados de servido· 
res públicos estaduais. 

(Poderão ser oferecidas emendas até o encer· 
ramento da discussão) 

-2-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 44, DE 1998 

(Em regirre de urgência, nos termos do 
Requerimento n• 318, de 1998 • art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto ·de Reso· 
lução n• 44, de 1998 (apresentado pela Comissão de 
Assuntos Econõmicos como conclusão de seu Parecer 
n• 224, de 1998, Relator: Senador Casildo Maldaner), 
que autoriza o Estado do Rio Grande do Sul a emitir, 
através de ofertas púbfocas, Letras Financeiras do Te
scuro do Estado do Rio Grande do Sul (LFTRS), desti
nando-se os recursos ao giro de sua dívida mobiliária 
com vencimento no 19 semestre de 1998. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mauro Miranda) - Está 
encerrada a sessão. 

··- (Levanta·se a sessão às 18 horas.} 

DISCURSO PROFERIDO PELO SE· 
NADOR EDISON LOBÃO NO DIA 04 DE 
MAIO DE 1998, QUE SE REPUBLICA A 
PEDIDO DO PARLAMENTAR; 

O SR. PRESIDENTE {Sebastião Rocha) -
Concedo a palavra ao eminente Senador Edison Lo
bão. S. Ex' dispõe de vinte minutos. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, desafortunada· 
mente,· o terna a que me proponho a abordar é o 
mesmo: a seca que se abate sobre o Nordeste bra
sileiro, causando vítimas em grande escala, legiões 
de famintos. 

Fui Governador do Estado do Maranhão e du· 
rante aquele período houve urna dessas cfclicas se
cas que tanto infelicitam o povo nordestino. Agi 
como governador, prontamente, no sentido de socor
rer as populações do interior do meu Estado. Bati às 
portas do Governo Federal àquela ocasião, onde re
cebi alguma ajuda escassa. Mas fiz com que os re
cursos do Estado fossem canalizados para minorar, 
se não resolver, o sofrimento daquela gente. 

O nordestino é como o judeu: errante no seu 
sofrimento e nas suas angústias. Parece-me que so
bre ele se abate urna crise não apenas cfclica mas bf
blica, pois é um sofrimento que nunca se acaba. No 
episódio atual, os jornais lodos falam, aqui da tribuna 
os senadores e deputados, ainda há pouco o senador 
que me antecedeu, o Senador leomar Quintarolha, 
chamava a atenção para o fato de que esta crise 
fora prevista com mais de um ano de antecedência. 

Ora, Sr. Presidente, um ano de antecedência! 
Perdoe-me o Governo Federal, que tem o meu apoio 
nas duas Casas do Congresso. Deveria o Govemo 
Federal, desde o ano passado, estar tomando provi
dências no sentido não de impedir a seca, porque 
isso seria impossível, mas de tornar as providências 
necessárias para socorrer os nossos irmãos desvali
dos do interior deste Pafs, e não o fez. Desgraçada
mente, não o fez. Agora, temos dez milhões de bra
sileiros, mais que o dobro da população do meu Es
tado, por exemplo, sem ter o que comer,· na mais 
triste e dolorosa carga de sofrimento. 

Sr. Presidente, a revista Veja desta semana 
enfoca na sua capa a fome no Nordeste. Esta é a 
afirmativa de um cearense de seis anos referindo-se 
ao seu sofrimento em relação à seca: "Ainda bem 
que não tenho de comer calango•. 

O Correio Brazlliense diz: 

·oez milhões sofrem com a seca que 
era esperada. Urna trágédia anunciada há 
quase um ano por pesquisadores e· especia
listas do Brasil e do Exterior está ameaçan
do a sobrevivência de dez milhões de pes
soas. Parece até o holocausto. 
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A vigésima sexta seca deste século, 
, que atinge nove Estados e 70% das cidades 

do Nordeste, foi prevista publicamente em 
junho de 1997. Mesmo assim, os Governos 
Federal, Estaduais e Municipais não toma· 
ram precauções ou providências para evitar 
a fome e o sofrimento dos nordestinos." 

No Jornal de BrasOia: "Interesses eleitorais 
atrasam socorro a esfomeados da seca.• lnteres· 
ses eleitorais! Mas como, numa hora como esta 
de angústia, ainda se pode falar em defender inte· 
resses eleHorais? O que se tem que defender é a 
vida das pessoas, dos famintos nordestinos, nossos 
irmãos! 

No Jornal de BrasRia de hoje: ·o Presidente 
da República decide ver de perto a tragédia da 
seca. • Afinal, o Presidente da República decide co
nhecer pessoalmente o sofrimento desses irmãos 
nossos, os nordestinos. 

Sr. Presidente, Srts. e Srs. Senadores, até 
mesmo o meu Estado, o Maranhão, que não é um 
Estado aleno a secas, está mergulhado agora nessa 
estiagem. 

Devo lembrar aqui, de tal ~o. a prática dos 
anos que se passaram era no sentido de que levas 
de retirantes cearenses, pemambucanos, rio-gran
denses.<fo.norte e outros demandando ao Mara
nhão, fugindo da seca, que no Maranhão resolve
mos criar uma área de um milhão de hectares. Um 
milhão de hectares! Essa área cedemos à Sudene e 
ao Banco do Nordeste para formar ali um grande as
sentamento de retirantes e fazer com que esses ir· 
mãos nossos, nordestinos, pudessem ter um lugar 
onde plantar sua lavoura e fugir a esse sacrifício bi· 
blico a que me referi ainda há pouco. 

O Sr. Leomar Qulntanllha (PPB- TO) • Nobre 
Senador Edison Lobão, V •. Ex' me pennHe um apar· 
te? 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL -IlM)-Ouvirei V. Ex' 
com todo prazer, Senador Leomar Quintanilha. 

O Sr. Leomar Qulntanllha (PPB -TO) - No
bre Senador Edison Lobão, estamos abordando, 
num mesmo instante, um mesmo tema, tratando de 
um. mesmo problema, quando V. Ex' lembra que o 
seu privilegiado Estado - graças a Deus - também 
está sofrendo os efeHos da seca. Gostaria de co
mentar com V. Ex", rapidamente, sem interromper o 
brilho de sua alocução, que o Estado do Tocantins 
tem "muno a ver com o Nordeste, pois foi desmem
brado do termório goiano. Eram duas regiões distin
~: o sul do Tocantins foi praticamente ocupado por 
paulistas e mineiros e o norte foi ocupado principal· 

mente por nordestinos, munos deles seus conterrâ
neos maranhenses, além de nordestinos de outros 
Estados tangidos pelas dificuldades e agruras da 
seca ao longo de anos a fio, que se transferiram 
para o termório tocantinense porque encontraram ali 
uma forma de se resguardar desse sofrimento árduo 
e perverso 4ue é a fome e a seca. Portanto, co
mungo com um sentimento muito forte de quem, 
como um nordestino, está sentindo na própria pele 
a intensidade dessa dor e desse problema, a gra· 
vidade do momento. Tenho certeza, nobre Sena· 
dor, de que esse apelo haverá de ser ouvido pelo 
Brasil inteiro, porque tenho convicção de que este 
não pode ser um problema meramente instHucio
nal. O Nordeste já foi solidário com a Região Sul 
quando esta foi afetada pelas enchentes. É hora 
de os irmãos ricos, de os Estados que não estão 
sofrendo esse problema, manffestarem sua solidarie
dade e procurarem ajudar, atender as fammas que 
estão vendo esvair-se de seu meio vidas de crianças 
e entes queridos. Gostaria de registrar que o T ocan
tins é solidário com as dificuldades que o Nordeste 
está enfrentando. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA)- Recolho 
com prazer e alegria a solidariedade que uma vez 
mais V. Ex' traz ao Nordeste, referindo-se ao seu 
Estado que hoje recebe grandes levas, grandes con
tingentes de nordestinos tangidos pelas dificuldades 
que sobre eles se abatem. 

V. Ex" lembra de raspão uma questão a respei
to da qual precisamos também refletir neste momen
to de dor e angústia. Quando acontece uma infelici
dade na Região Sul do País - e não queremos que 
qualquer infelicidade acometa o Sul do Pais ·, 
como, por exemplo, as enchentes que de tempos 
em tempos sacodem as estruturas económicas de 
Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e do Paraná, 
há sempre um socorro presente do Governo Fede· 
ral, e até do exterior, buscando debelar as dificulda· 
des que ali surgem. Isso tem acontecido sempre. 
O Governo Federal encontra meios e modos para 
socorrer, com rapidez, o Sul do País, no que pro
cede muito bem, mas não consegue meios e mo
dos de socorrer os nordestinos quando a infelicida· 
de bate à nossa porta. É contra isso que me levanto, 
é contra isso que trago aqui meu protesto! Não pos
so acenar que o Governo se mostre incapaz de so
correr com rapidez os nordestinos famintos, dez mi
lhões largados pelos socavões do imenso termório 
brasileiro. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, que fizeram a 
Sudene e o Banco do Nordeste com um milhão de 



252 A.'IAIS DO SENADO FEDERAL MAIO DE 1998 

hectares que o Maranhão lhes entregou para consti
tuir a colónia e socorrer esses nordestinos? Nada li
zeràm. Focaram com essas tantas terras do Mara
nhão, que acabaram sendo devolvidas ou entregues 
precipitadamente a algumas pessoas sem qualquer 
organização. 

A Impressão que fica é que tudo que diz res
peito ao Nordeste é tratado com menoscabo, .com 
interesses sub-reptfcios para que não se resol
vam mesmo tais questões. AI estão os armazéns 
do Governo ainda cheios de mercadorias, por
que o Governo muitas vezes as recebe em paga
mento a empréstimos tomados junto ao Banco do 
Brasil. Por que não entregar essas mercadorias, 
se não há outras, ao Exército, à Força Aérea e à 
Marinha, incumbindo-os de distribui-los com serie
dade e retidão aos nordestinos brasileiros? Não há 
tarefa mais fácil que esta, mas as coisas não aconte
cem. 

A seca prevista com um ano de antecedência 
ar está sem que nada tivesse sido leito para resolver 
o problema. 

Sr. Presidente, recebi umaprta dramática do 
Deputado Estadual Carlos Alberto Milhomem, dando 
1:9nta de que, no Estado do Maranhão - que como 
eu disse não é um Estado afeito às secas -, entre 
217 Municípios, 136 deles, ou seja, 60"/o dos Municl
pios estão mergulhados na seca. Isso não é uma 
contradição? 

Diz o Deputado, ao final do seu oficio: "A fome 
ronda as fammas maranhenses, e essas só têm a 
apelar para a classe política e para Deus." Com isso 

. ele quer dizer que o Poder Público, o Executivo Cen
tral não está tomando as devidas providências. 

São atingidos, no Maranhão, 136 Municípios 
constantes da relação que tenho em mãos, e que 
peço a V. Ex" laçam parte do meu pronunciamento, 
na Integra. 

Vejam V. Ex"s quantos Municípios do Mara
nhão são afetados agora também por essa dramáti
ca situação, que tanto infelicita nossos irmãos nor
destinos. 

Sr. Presidente, venho a esta tribuna basica
mente para lazer um apelo ao Senhor Presidente da 
República e às autoridades do Poder Executivo: en
treguem os alimentos aos Prefeitos, porque eles sa
berão o que fazer com eles, atendendo às suas po
pulações, ou então entreguem-nos às Forças Ar
madas, ou então encontrem outro mecanismo. o 
que não é possível é o imobilismo que hoje está 
êbmo que a manietar todo o Governo Federal no que 

diz respeito ao socorro a essas faixas da população 
brasileira. 

O Sr. Sebastião Rocha (Bioca/PDT - AP) -
Permite V. Ex" um aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA)- Concedo 
o aparte a V. Ex", Senador Sebastião Rocha. 

O Sr. Sebastião Rocha (Bioco/PDT - AP) -
Senador Edison lobão, quero associar-me às~ 
cupaçoos e aos apelos de V. Ex', bem como aos do 
eminente Senador Leomar Ouintanilha. Sou solidário 
ao povo nordestino neste momento dffícil. Não co
nheço a tragédia da seca no Nordeste, mas sou 
oriundo de uma famma que migrou do Nordeste exa
tamente em função das agruras da seca. Nasci na 
Amazónia, filho de uma famma de migrantes, e vejo 
que V. Ex' está se utilizando de muita coragem, de 
muita determinação e de muita responsabilidade -
tanto V. Ex' como o Senador Leomar Ouintanilha e 
os Senadores que apóiam o Governo nesta Casa, 
mas que jamais poderiam negar seu apoio e até ofe
recer ao Governo essas palavras que, se não são de 
apoio, são de apelo pelo fato de o Governo estar 
pelo menos atrasado na tomada de medidas que re
solvam o problema da seca e a previnam para os 
próximos anos, já que esse fenómeno repete-se 
anualmente. Neste ano parece-me ser mais dramáti
co, em função do El Nilio, que foi totalmente previs
to. Houve inclusive uma Comissão aqui, e parece
me que o Relator, o então Senador e atual Ministro 
Waldeck Omelas, pôde prever que a repercussão 
desse fenómeno com relação ao Nordeste produziria 
uma seca terrível em 1998. Portanto, de fato o Go
\Oemo está atrasado, está em déMo, e é lamentável 
que haja matérias do tipo da que V. Ex' mostrouna 
capa da Veja, que também tive a oportunidade de 
ler, que nos deixam extremamente entristecidos. En
tretanto, essa tristeza e o imobilismo têm que ser su
perados em favor de soluções que venham a m~igar, 
se não vierem a resolver esse grave problema. U re
centemente em um jornal que uma obra importante 
no rio São FraÍlcisco tem o valor de R$4 milhões. 
Ora, R$4 milhões para o Governo brasileiro resolver 
uma parcela do problema da seca não poderão ser 
um obstáculo para uma obra como essa, com a di
mensão social que tem ·e com esse pequeno custo, 
considerado o Orçamento da União. Então, julgo que 
falta mesmo é determinação e \OOntade política para 
ajudar a minorar esse problema. Muito obrigado, Se
nador Edison Lobão, e parabéns pela sua coragem e 
pela sua detemiinação. 

O SR. EDiSON LOBÃO (PFL- MA) - Amazõ
nida, V. E.<" também traz aqui a sua solidariedade 
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aos seus irmãos do Nordeste, já que confessa ser 
descendente de um nordestino. 

Eminente Senador, essas angústias sacodem 
profundamente a alma de quem é nordestino. Convi· 
vo com a minha gente e sei o quanto ela sofre nes
ses momentos de crise. Por isso, não posso ace~ar 
esse imobilismo gmante, que não nos deixa dormir à 
no~e. O Governo Federal não pode continuar nêssa 
situação. Ainda que não houvesse o abastecimento 
nos armazéns do Governo • mas existe -, trataría
mos de importar alimentos. 

Recentemente, ouvi aqui um discurso do Sena
dor Ronaldo Cunha Lima a respe~o da transposição 
das águas do rio São Francisco, obra que custaria 
aproximadamente R$1bilhão. É pouco? Não, não é 
pouco, mas também não é uma quantia exagerada a 
ponto de não ser realizada para servir ao povo nor
destino brasileiro. O Senador dizia quantos e quan
tos benefícios haveria, quantas e quantas tragédias 
seriam ev~das se pudéssemos transpor as águas 
dó rio São Francisco para outras regiões do Nordes
te brasileiro. No entanto, o Governo Federal mostra
se surdo a tudo isso, embora extremamente atento a 
outras questões do Sul do País, ·como a crise dos 
banqueiros. 

Não podemos silenciar-nos diante da fome, da 
miséria e do caos que se abatem sobre o Nordeste 
brasileiro neste momento. Deixamos aqui, Sr. Pre
sidente, Sr"s. e Srs. Senadores, o nosso mais pro
fundo apelo, pessoalmente ao Presidente da Re
pública e aos seus Ministros, para que prontamen
te tomem uma providência. O tempo perdido foi 
precioso, mas, pelo menos a partir de agora, que 
alguma coisa seja fe~a para resolver defin~ivamente 
essa crise. 

Mu~o obrigado, Sr. Presidente. 
DOCVIIENTO A QUE SE REFERE O SR. EDtSON 

LOBÃO EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

INDICAÇÃO N' /98 --·· Solicito que Vossa Excelência. ouvido o Plenário, encami-
nhe expediente oo ~·da SOOooe e oo Senador Edi· 
son lobão, solicitando ges1ões UtpOOies(iloglvais), dos Municl· 
pios a seguir 181acionados, com visla a ciagnóstioo Imediato dos 
pn!julzos causados pela "soca verde' e providência paza atendi· 
..-to de nossos hurrildes lavradores. 

A lome ronda as lamllias maranhenses e estas só tem a 
apelar paza classe politica e a Deus. 

Afonso Cu1ha - Água Oooe - Aldeias Altas - Alto Alegra 
do Maranhão- Alto Pamaiba - An'enlnte do l.1aranhAo- Anepu
rus -Araioses - Arame - Balsas - Barão de Grajau - Baml do 
c.troa- Bela VISta do l.1aranhAo- Beláqua, -1D Leite- Ber
natdo do Mearim - Bom Jesus das Selvas - Bom lugar - Brejo 
de.AnOa - Brejo - Burl1i Bravo- BOOti - Bur11icupu - eootirana 
--Compestte do l.1anrl1ão- Canlllnhede- Cepinzal do Norte-

carolina - Caxias - Chapadinha - Cldelandia - Codó - Coe
lho Neto - Colinas - Coroatá - Davinópolis - Dom Pedro -
Duque Bacelar - Esperantinópois - Estreito - Feira Nova do 
l.1aranhAo- Fernando Falcão- Formosa da Sena Negra- For
taleza dos Nogueiras- Fortuna- Gonçalves Dias- Gowmador 
Archer- Governador Ecison lobão- Governador Eugenio Bar
ros - Governador luis Rocha - Graça AraMa - Grajaú - lga· 
rapé Grarde - ~ralriz - ltaipava do Grajaú. 

ESTADO DQ MARANHÃO 
Assembléia t.eg;slaliva 

llapecuru -Mirim - !tinga do l.1aranhAo -. Jatobá - Jeni. 
papo dos VIeiras - João Usboa- Joselandia - lago da Pedra -
lago do JLI1CO- lago dos Rodrigues - lago Verde - lagoa do 
Mato - lagoa Grande do Maranhão - lajeado Novo - Lma 
Campos - Loreto- Magalhlias de Almeida - Marajá do Sena -
Mata Roma - Matões do Norte - Matões - Milagres do Mara
nhão - Mirador- Montas Altos - Nina Rodrigues - Nova eor~ 
nas - Nova Iorque - Nova Olinda do Maranhão - Olho D'Água 
das Cu1hâs - Parabano - Pamarama - Passagem Franca -
Pastos Bons - Paulino Neves - Paulo Ramos - Pedreiras -
Perito<ó - Pio XII - Pírapemas - Poção de Pedras - Por1D 
Franoo- -•Outra- PresidenteVargas- Riachão- Ri
bamar Foquene - San'baiba - Santa Folomena - Santa luzia -
Santa Quitéria - Santana do l.1aranhAo - Santo Antonio dos LD
pas - São Beneclto do Rio Preto - São Bernardo- São Domin
gos do Azeitão - São Domingos do l.1aranhAo - São FIMCisco 
do Maranhão - São João do Paraíso - São João do Soter -
São dos Patos - São José dos Basllios - São Luiz Gonzaga -
São Mateus - São Pedro da Água Branca - São Pedro dos 
Crentas - São Raimundo das Mangabeiras - São Raimoodo do 
Doca Bezerra- São Rober1o- Senador la Roque- Sitio Novo 
- Sucupira do Norte- Sucupira do RiacMo- Tasso Fragoso
Tmbiras- T""""- Trlzidelas do Vale- T1.01tum- Tutóia- Ur· 
bano Santos - Vargam Grande - Vila Nova dos Martirios- Vrtl> 
rino Freire- Zé Doca. 

Sala das Sessóas. Palácio l.1anoei Bequimão. 29 de abri 
de 1998.- ee~os Alberto Mil homem, Deputado Estadual 

AGENDA CUMPRIDA PELO 
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, 

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

13-5-98 
Quarta-feira 

1 Oh45mln - Encontro com os integrantes da Marcha 
Global contra o Trabalho Infantil e pela 
Educação. 
Salão Verde da Câmara dos Deputados 

15h30mln- Sessão Deliberativa Ordinária do Senado 
Federal 

18h30min - Cerimônia de lançamento das coleções 
Em CD "Grardes li O IBIJls do Palia IB to 
Brasileiro" e • Anais da Assem 
bléia Geral, da Const~uinte do Império, 
da Constituinte de 1987/88 e do Senado 
de 1826 a 1996" 
Plenário do Senado Federal. 
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Ata.da 47!! Sessão Deliber~tiva Ordinária 
em 14 de maio de 1998 

4! Sessão Legislativa Ordinária da 5Q! Legislatura 
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Flaviano Melo e Joel de Hollanda 

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

Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Anto
nio Ca~os Magalhães - Arlindo Porto - BeiJo Parga 
- Benedita da Silva- Beni V eras - Bernardo Cabral 
- Caoos Bezerra - Ca~os Patrocínio - Casíldo Mal· 
daner - Coutinho Jorge - Ojalma Bessa - Edison 
Lobão - Eduardo Suplicy - Élcio Alvares - Elói Por· 
tela - EpMcío Caleteira - Flaviano Melo - Francefi· 
no Pereira- Gerson Camata- Guilherme Palmeira
Hugo Napoleão - !ris Rezende - Jader Barbalho -
Jefferson Peres -João França -João Rocha - Joel 
de Hollanda - Josaphat Marinho - José Agripino -
José Bianco - José Eduardo - José Eduardo Outra 
- José Fogaça - José lgnácio Ferreira - José Sar· 
ney- Júnia Marise- Laura Campos -leomar Quin
tanilha -Leonel Paiva- Levy Dias -lucldio Porte lia 
-lúcio Alcântara -lúdio Coelho- Mauro Mirand:i
Nabor Júnior - Ney Suassuna :... . Odacir Soares -
Osmar Dias - Pedro Piva .:. Pedro Simon - Ramez 
Tebet- Roberto Freire- Roberto Requião- Romeu 
Tuma - Sergio Machado - TeotOnio Vilela Filho -
Vilson Kleinubing- Wellington Roberto. 

O SR. PRESIDENTE (Flaviano Melo) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 60 Srs. 

Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

· Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra· 
balhos. 

O Sr. 1° Secretário em exercicio, Senador Car· 
los Patrocínio, procederá à lettura do Expediente. 

É Udo o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

MENSAGEM W 142, DE 1998 
(NO 564198, na origem) 

Restttuindo autógrafos do Projeto de Lei da Câ· 
rnara n• 6, de 1998 (n" 4.181198, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que altera o 
anexo III da lei n• 9.442, de 14 de março de 1997 que 
dispõe sobre a tabela de. cálculo da Gratifocação de 
Condição Especial de Trabalho_ GCET, sancionado e 
transfonnado na lei n• 9.633, de 12 de maio de 1998. 

(Será feita a devida comunicação à 
c.!lmara dos Deputados.} 

MENSAGEM N~ 144, DE 1998 
(N2 568/98, na origem) 

I'· .. 
À Comissão de 

REI.. EXTERIORES E DEF. NA C. 

Senhores Membros do Senado Federal, 

--

Em 1... <-/ t.WS3 

Jt 
De conformidade com o art. 84, inciso VII, da Constituição, e com o disposto no an. 

_ '18, inciso I, e nos ans. 56 e 58, do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo 

Decreto n~ 93.325, de 1• de outubro de 1986, no art. 54, inéiso I, alínea "a", e no an. SS do Anexo I 

c- ao Decreto n• 2.246, de 6 de junho de 1997, submeto à apreciação de Vossas Excelências a escolha, 



MAIO DE 1998 A!IIAIS DO SENADO FEDERAL 

.. -

que desejo fazer, do Senhor PAULO DYRCEU PINHEIRO, Ministro de Primeira Classe, do 
Quadro Especial, da Carreira de Diplomata. para exercer o cargo de Embaixador do Br.uil junto à 
República de Cingapura. 

Os méritos do Embaixador PAULO DYRCEU PINHEIRO, que me induziram a 
escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa informação do Ministério 
das Relações Exteriores.· · .. · · 

Brasília. 12 de maio de 1998. 

DI 11' 153 /DP/AAC/G-HRE/APES 

Bras111a, \IS d.e maio 

EXcelen~1ssimo Senhor Presidente da República, 

de 1998 

De acordo com o are. 84, inciso VII, da constituição, e 
com o disposto no art. 18, inciso 1, e nos arts. 56 e 58, elo 
Requlaaento 'de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto 
n• 93.225, de 1• óe outubro ele 1986, no art. 54, inciso I, al1naa 
•a•, • no are. 55, do Anexo I ao Decreto n• 2.246, de 6 de junho da 
1997, sumaeto l apreciação ele Vossa Exceléncia a anexa minuta de 
Mensaqem ao Senado Federal destinada a. indicação do Senhor 
Paal.o Dyreeu Pinheiro, Ministro de Primeira Classe, d.o Qua4ro 
Especial, da carreira de Diplomata, para exercer o carqo de 
Eobaixador do 8rasil junto A RepUblica de Cinqapura. 
2. Encaminho, iqualmente em anexo, intoraaçio so~re o pata 
e curriculua Vitaa do Embaixador Paulo Dyrceu Pinheiro, que, 
juntamente com a Mensaqem ora submetida 6 a~reciaçio de Vossa 
~celência, ser4 apresentado ao Senado Federal para exame por parte 
de seus ilustres membros. 

Respeitosamente, 

Ministro Exteriores 

t N f O R M_A ~_t_s 

currjs;p!tm Vit:pe 

tmbaixaaor PAULo DYRCEU PIHHEXRO 

Rio da Janeiro/RJ, 25 de abril de 1939. Filho de Paulo Pinheiro 
e Aurora dos san~os Pinheiro. 

CPCO, IRBr. 

~erceiro Secret4rio, 07 de novembro de 1962. 
s~do secretario, Ant1QUidada, 01 de daza=oro de 1966-
Primeiro Secretario. merec1mento. 01 de jane1ro de 1973. 
conselheiro, merecimento. 20 da outUbro da 1975. 
Minis~ro de segunda Classe. meree1mento. 23 de ;aneiro de ~980. 
Kinis~ro de Primeira Classe, 24 de jane1ro· de 199~. 

255 
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, Assistente do Chefe da Divisão da Associação Latino-Americana 
de Livre Comércio, 1963/64. 
Assistente do Chefe da Divisão da Associação Latino-Americana 
de Livre Comércio, 1973/74. 
Assistente do Chefe da Divisão de Politica comercial, 1975. 
Chefe da Divisão de Produtos de Base, 1976/77. 
Conselheiro do conselho Administrativo de Defesa Económica -
CADE, do Ministério da Justiça, 1996/98. 

Santiago, Terceiro Secretário, 1964/66. 
Santiago, Chefe da SECOM, 1966. 
Santiago, segundo Secretário, 1966/67. 
Bruxelas, CEE, Segundo secretário, 1967/69. 
Bruxelas, CEE, Encarregado de Negócios, 1967/69. 
Taipei, Segundo secretário, 1970/73. 
Taipei, Encarregado de Negócios, 1970 e 1973. 
Taipei, Primeiro Secretário, 1973. 
Londres, conselheiro, 1977/79. 
Tóquio, Ministro-conselheiro, 1980/83. 
ottawa, Ministro-Conselheiro, 1983/85. 
Luanda, Embaixador, 1986/88. 
Santiago, consul-Geral, 1988/91. 
Islamabad, Embaixador, 19~1/96. 

III Conferência Ordinária da ALALC, 1963 (assessor). 
II conferência EXtraordinária da ALALC, 1964 (assessor). 
Missão Especial às solenidades de posse do Presidente da China, 
1972 (representante). 

II Reunião da cc::lissão ~lista Brasileiro-Peruana de cooperacão 
Económica e Técnica, Bras1lia, 1974 (delegado). 
Reun1ào do crupo de Trabalho incumbido de elaborar o estatuto 
do SELA, .Panama. 1975 ldelegadol. 
XXVI Assembléia da Alianca dos Produtores de cacau, Salvador, 
1976 (chefe!. 
IV, v, VII e VIII Sessões do crupe de Países Latino-Americanos 
e do caribe Exportadores de Açúcar, Cáli, Panamá, 1976, 
Kingston, 1977 e México, 1978 (chefe). 
X e XI Reuniões Plenárias do Grupo de Países Latino-Americanos 
e do caribe Exportadores de Açúcar, Buenos Aires e México, 1979 
(chefe). 
Missão Especial às cerimônias dos funerais do ex-Primeiro
Ministro Massayoshi Ohira, Tóquio, 1980 (membro). 
consultas Bilaterais sobre o Comércio de Fios de Seda com o 
Japão, Tóquio, 1980 (chefe). 

__ , 

//1 /,. ,. ..-o:· / 
.:..·.f..;. /~-'~A/~ • 

.~ç. s . ,·. • 
Stélio Marcos Amarante 

Diretor-ceral do Departamento do serviço Exterior 
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Enc:onlro entre o !)ennor ~\línistro uc Est:tao e o ,\linistro 

dos ~C'!!ócios Cstr:1n2eiro~ de Chur:u:)Ura. Prof. S. Javakumar 

Rel:.ções Br:uii-Cing:.pura 

a) Visjra cricial dg Ministro de Estado a Cjngapur;: 

O Ministro de Estado das Relações E:tteriores realizou visita oficial ól 

Cingapura no periodo de :!3 a 31 de outubro/97. A programação da visita consistiu de: 
cerimônia de abenu~ da "E."po Bruil-Ásiã; assinat= de Acordo sobre Serviços Aéreos 
com o Ministro das Comunicações. .Mab Bow Tan: encontro e j:~nrar com o lltinisrro. 
interino. dos Negócios Estrangeiros. Lim Hng Kiang; participação em mesa redondól no 
"lnstitutc oi Policy Studies"'; c instalação do Conselho de Cidadãos. 

b) Realjzacdo da "Elpo Brnii-Ãsja": 

O Governo brasileiro promoveu. de 2S a 31 de outubro/97, em Cingapura. no 
àmbito do Programa Naéional de Promoção Comercial. a "Expo Brasil-Ásia", direcionada 
ao empresariado dos países dói área de influencia comercial daquela cidade-Estado. O 
evento consistiu de mostra de produtos e serviços e worlcshops abnngendo os I O se10res 
considerados prioritàrios pela Câmara de Comércio dói Presidência da República 
(CAMEX): agribusiness; energia; telecomunicações; indústria automotiva; siderurgia e 
metalurgia; :~viação; serviçosiprojetoslgnndes obras; transpones; e turismo. A feira contou 
com a presença de autoridades brasileiras e de representantes do empresariado nacional. 

c) Comw:jp bilatml e jnvrnimemm: 

O Brasil é o maior parceiro comercial de Cingapura na América Latina (USS 722 
milhões de comércio nos dois sentidos). O comércio bilateral apresentou crescimento de 
21,1% de 1993 a 1996. Os dados dos investimentos bilaterais revelam inversões 
tingapurianas no Brasil no valor de US$16,4 milhões e brasileiras em Cingapura de USS 
12.,9 milhões. A "Natsteel", empresa cingapuriana do ramo siderúrgico, participara com 
USS 69,8 milhões no consôrcio para a ~ição de 30"/o dói Açominas, o que vem a ser a 
primeira inici:niva de investimento de grande monta de Cingapura no pais. 

d) Visita dp Navip Escola "Brasil"· 

O Navio Escola "Brasil" rc:alizou visita oficial a Cingapura entre 3 e 6 de 
novembro/97. 

. \tos oilatcrais 

Foi :~ssmado <iur.uuc J visita <:o :\linisrro c~ Estado a CingapurJ. t:ma vez 
impic:::e::taao o Acerco. a .Singaporc . .>,.,rlines. que ~ossui vóos pm a Ali"ic:~ do Sul. 
poderJ estender iigação aereJ ate : Amer:cJ cio SuL com preieréncia pm o Brasii. 
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..... ~)Acordo de lsenc~o de Vistps: 

Preve a isençio de viscos em p:ISsaportes ciplom:icicos. oticiais e de turisca. Em f:ISe 
final de negociação. resta apenas a aceitação. por parte de Cingapuri da extensão da 
isenção aos cõnjuges masculinos. 

c) Outros atos hifatmis: 

- Convénio de Cooper:~ção entre a Universidade de São Paulo e a "!1/anyang Technological 
Univcrsity": a ser assinado por oC:ISião da visita do 'Chanceier Jaya!:umar a São Paulo. 

- Memorando de Entendimento entre o "'Singaporc Imcmational Arbitration Centre" c a 
Câmara de Mediação c Arbitr3gem de São Paulo. ligada à FIESP: a ser assinado por 
OC:ISião da visita do Chanceler Jayakumar a São Paulo. 

- Memorando de Entendimemo entre a Embrapa e o "Primary Produccion Departmcnt" 
(PPD), órsão vinculado ao Ministerio do Desenvolvimento ·Nacional: em fase de 
negociação. 

Pontos de interesse do Góvemo brasileiro 

a) Injciatjva Conjuma sobre mejo ambieme: 

Cingapura participou. juntamente com o BrasiL a Alemanha e a África do SuL da 
Iniciativa Conjunta lançada em Nova Yorlc. em junho/97, por ocasião da 19a. Sessão 
Especial da Assembléia-Geral d:lS Nações Unid:IS. Em entrevista coletiva à imprensa. os 
mandatários dos quatro p.Uses apresentaram um elenco de contribuições ao debate 
multilateral sobre meio ambiente e desenvolvimento sustent:ivcl Em seguimento às 
recomendações constantes daquela iniciativa., o Ch:mceler Helmut Kohl propôs a mdização 
de reunião dos representantes pessoais dos qUatro Chefes de Estado. em Bonn. a fim de 
examinar questões relacionadas com as negociações -em curso na àrca de mudanças 
climàticas. com vistas à Conferência de Kyoto, em dezembro/97. A atuação de Cingapura 
na Iniciativa Conjunta tem sido, até o momento, discreta e n3o-pro13gôni:a. 

b) Reforma e ampliacão do Conselho de Segurang da ON!): 

Cingapura. que ocupa atualmcntc a presidência do grupo informal do "F o rum of 
Small Swes" (ou FOSS, fortnado por cerca de 70 potises com menos de lO milhões de 
habitantes}, singul.1riu-se por sua oposição sistematica à idéia de rotaÇão regional nos 
assentos permanemes que vierem a ser designados à Ásia. África e America Latina. Essa 

;:osJcio _ia est:m:t scncio comp~ruih:J.Cia cor in:egr;mtes ao FOSS d.:: outrls arc::1 gcogr~icJ.S. 
O Guverno cinglpun:u:o cons1derll proposta aiscnm1na:cria e contrlria aos Interesses aos 
p:uses peauenos e cese)a evitar futurl comoeucio entre os PllSCS til ASEA. > para aiternar 
~om l lndia na compos1çio perm:1ncnte do CS)lU. O Cl:elc da t-.Iissào cic Cingapurl nl 
ONU indicou. de rnane1r.1 reservada. .10 seu comraparte bruiieiro. que acoi:1 .1 lndia e o 
Brasii para :ISsentos perm:memes desunados a p:uses em desenvolvimento. 

c) Aberr.Iitt de E;r:C:~i:s:~dl de CingapuQ no Brnsii: 

Se viesse :1 ser aberta. seria a primeira Missão residente daquele pais em toda a 
América Latina e contribuiria para maior aproximação entre os dois paises. O atual 
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Emb3.ixador cingapuriano acreditado junto ao Governo brasileiro, Lee Ying Cheun, r=ide 
em Cingapura. 

d) Fruticultura irrigada no Nordeze: 

O Secreta:io-E:tecutivo do Ministerio cia Agricultura e Abastecimento, Ailton 
Barcelos. \Ísitou Cingapura. em agost0197, para divulgar projeto de investimentos c· 
parcerias na irea de fruticultura. 

Ponte! c' interesse do Governo cingapuriano 

a) Candidatura ge Cjngaoura a membro não pennaneme do CSNU· 

Cingapura é candidata a 11111 dos assentos não pennanemes reservados ao grupo 
asiático no bicnio 2000·200 I. A partir de proPosta apresentada pelo Chanceler S. 
Jayalrumar, em Nova Yorlc. durame encontro com o Ministro de Estado, à margem ela S2a. 
AGNU, o Governo brasileiro comprometeu-se a apoiar a candidatura cingapuriana em troca 
do apoio daquele p3.is ~ reeleição do Brasil no ECOSOC. 

b) Coopmci!o ciemj!h:; e tecnolôgjca: 

O Embaixador Lee Ying Cheun apresemou proposta recente de estabelecimemo de 
vincules cecnológicos entre o Brasil e Cingapura. A iniciativa é bem-vinda, ji que o Brasil 
conta com pesquisa cientifico-tecnológica em secores de imeresse para Cingapura. O 
MNational Science and Technology Board" de CinsaPura (NSTB) c a MNanyang 
Technologic;al University" também demonstraram imeresse em iniciar cooperação com 
instituições congcneres no Brasil (ver MAtes bilaterais". l~,., ;, suprrz). 

c) Instiwo Rio Branco· 

Cingapura jà manifestou. e:n algumas oportunidadc1. interesse em conhecer melhor 
a expericncia brasileira de formação de diplomatas no lnstinno Rio Branco. 

DADOS IJA~ICOS- C!:'\GAPt"RA 

Nome oriciai: Republica de Cingapura 
Área: e:?.6A km2 
Popuiaç:io: .3.04 mlihões 1 I 996) 
Lin~: inglês. mandarim. malaio. t:mnl 
Data Nacionai: 9 de agosto 
Capital: Cingapura (tr:lta-se de uma cidade-Estado) 
Sistema de Governo: Republica P:lr\amentarista 
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.Autoridndes 

Chefe de Estado: Presidente Orig Teng Chcong 
Chefe de Governo: Primeiro-Ministro Goh Chok Tong 
Ch3nccler: Prilfessor.S. Javakumar 

·Embaixador no Bràsi!: ~e~ Ying Cheun (não residente) 

Presenç:1 Br:tsiieir:t 

Embaixador do Brasil em Cingapurn: Ruy Antonio N. Pinheiro de Vasconcellos 
Endereço da Embaixada em Cingapurn: 

101;TI1omson Road 
United Square 10-05 
Singapore 307591 
Tel: (65) 256-6001 
Fa."t: (65) 256-6619 

V"ISitas de nutoridndes brasileir:ts a Cingapura 

1990 Secretário de Agriculturn e Abastecimento de São Paulo Antonio 'Fclix. 
1991 Missão Parlamentar: Deputados Ney Lopes, J. C. Sabóia, Ewides Brito, 

,Arthur da Távola, M. Campos, Aloísio Mercndante e Marcos Beyer 
1992 Deputado Carrion Junior 
1993 Visita do Governador de Santi Cat3rina, Vilson Kleinubing, a Cíngapurn 
1994 Deputado Elias Murnd 

Missão Empresarial do Estado do Ce:uá, chefiada pelo Subsecret:irio de 
Industria e Comercio; · 
Deputado Antonio Ueno, acompanhado de missão de empresários; 

1995 Prefeito Paulo Maluf; 

Govem::àor à:J Baltia. :::r. P:~uio Ganem :i~uto: 
:VIissao empres:Jri:~L composta peios Diretor~s à:J Strucrurai 2:'1.1 
:VIarke:ing imobiliário. Sr. Muriio Murnàas e Sr. César Moretra: 
Deputado Adylson Mort:J: 
Ministro da Ag:riculrura. Sr. Jose Eduardo de Andrade Vieira: 
Deleg:~çào Ca. Prefeirura ào Rio àe J:~neiro. chefiada pelo Secret:irio 
E."ttraordin:irio de Desenvolvimento Económico. Ciência c TecnoloL>ia, . ~ 

Sr. P:Julo Mauricio Castelo Branco 
1996 Visita do Ministre das Relações Exteriores, Embaixador Luiz Felipe 

Lampreia, no âmbito da I Reunião de Embaixadores na ASEAN; 
Secret:irio da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado do 
Paraná, Sr. Alexandre Beltrão; 
Ministro da Indústria, do Comércio e do Turismo, Dr. Francisco 
Domelles, no árnbito da reunião da OMC 

MAIO DE 1998 
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, Visitas de autoridades cingapurianas ao Dr:~sil 

.. -

1992 Visita do Embaixador não-residente de Cingapura ao Brasil, Ridzwan 
Dzafir, acompanhado por vinte empresários e autoridades 
governamentais daquele pais; 
Ministro dos Negócios Estrangeiros de Cingapura, Sr. Wong Kan Seng; 
Ministro do Meio Ambiente de Cingapura, Sr. Ahmed Mattar; 
Missão comercial do Singapore Trade Development Board 

1994 Visita do Diretor do Port of Singapore Authority; 
Visita do Embaiudor não-residente de Cingapura ao Brasil, Ridzwan 
Dzaiir, 
Missão Especial de Cingapura às cerimônias de posse presidencial. Sr. 
Chew Tai Soon, representante de Cingapura junto à ONU; 

1995 Ministro do Comércio e Indústria de Cingapura, Sr. Goh Chee Wee, 
acompanhado de Missão comercial e de investimentos 

1997 Embaixador Designado de Cingapura, Sr. Lee Ying Cheun 
Missão Comercial do Trade Development Board, chefiada pelo Emb. 

'Bany Desker 

Atos bilater:~is 

- Acordo sobre Serviços Aéreos: rubricado em 1992, encontra-se em fase final 
de negociação para assinarura . 

.. .J...corco cie iscnc::.o cil! Vistos: cm rJse r!nai ,i;,: n:;cct:lc:!o. 

lnformacõcs para ,·iagcm 

:Ouso horario: -.! I hor:1s 
Vôos do Brasti: VARIG i ate 8:lllgkok 1 

Vistos: r:jo h:i exí;;ência para penados rie perm:lllêncí:~ inferiores a .30 dias 

Economia 

PIB: USS 94,04 bilhões (1996) . 
Moeda: Dólar cingapuriano 
Câmbio: SS 1.41 = USS 1.00 (1996) 
Principais atividades económicas: indústrias. intermediação fin:lllceir:l e 

comercial 
E."tponac;ões tot:lis: USS 125,12 bilhões~ 1996) 
Principais produtos exportados: querosene e outros combustíveis, óleo diesel, 

computadores, circuitos eletrõnicos. · 
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Importações totais: US$ 131,5 I bilhões ( 1996) · 
Principais produtos: petróleo, circuitos eletrónicos, querosene e outros 

combustíveis, componentes cletrónicos, tecidos. 
Saldo: US$ • 6,39 bilhões (1996) 

MAIO DE 1998 

fcac; Ql'!tQIC.'SEP 

Comércio bilaternl Brnsil-Cingapurn 

Exportações do Brasil: USS 333,12 milhões (1996) 
USS 165,65 milhões (jan. a setembro/97) 

· Principais produtos: ferro, aço, papéis/cartões/têxteis para foto, glutamato, óleo 
de soja, extt:nos tanantes 

Importações para o Brasil: USS 392,73 milhões (1996) . 
USS 269,93 milhões (jan.-a setembro/97) 

"Principais produtos: borracha, partes de lltlquinaria, partes de cletto· 
clettônicos, partes de automóveis 

Saldo: USS • 59,61 milhões ( 1996) 
USS • I 04,28 milhões (jan. a setcmbro/97) ron&c: OPR.'Q:C'StP 

Repúblic:: de Cingapura- Informações Gerais 

Aspectos tísicos e humanos 

Terntôrio 

formada por umo. pequelU iiha. circundada por cerca de oO ilhotas. Cingapura 
situa-se ao sul da perunsula malisia. a 137 kms ao norte da linha do Equador. A ilha 
principal desse diminuto arquipelago, medindo em sua mixima extensão 42 km por 23 km. 
ocupa um território de 586,5 km'. A mo.ssa total do território cingapuriano alcança 646,1 
km'. Separada da Malásia pelo estreito de Johor, Cingapura liga-se ao continente por 
uma ponte multimodal - rodovia, ferrovia e oleoduto - de 1.056 metros. Umo. segunda 
ligaç.io com o continente encontra-se em fase de construç.io. 

Utiliz.lç.io do esp:~ço 

A= totol do arqwpcbço I 646.1~un' 1 
Are3s ccnscnudas trCSJdcnct.:ll c andUSln.:lll I JIS.9km' 

Faz.end:ls cxpcnmcntllS I 7.8km' 

Cobcrrura tlorcsul I 28.6km' 

P:!ntanos c m:lllgu=~S . U.7km' 

Racrvotorios. :is= de cxu~o trutiw. J>rálns cte 275.llr..nt' 
~ M-,y 01 ~ au.&IAW N\1 

lntormaçócs e.v.ud.ls de IOXIO elaborado pela Emb:tix.ada cm Cingapura. cm motÇO de 1996. 



1\IAIO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

--

Clima 

Equatorial, com pequena amplitude tcrmic:1. :uneniz:ulo por brisas oceânicas, umidad.: 
intensa ao longo de todo o ano, altos indices pluviometricos. As temperaturas médias 
variam de 23,9 a 30,8 graus. 

População 

Estirr.;::ia em 2.930.200 habitantes, em junho de 1994, entre cidadãos cingapurianos e 
residemes permanentes no pais. A taxa de crescimento populacional anual de 1993 para 
1994 foi de 2,C%. A densidade habitacional • das mais elevadas do mundo • registrada em 
19~ J foi de 4.535 hablkm'. A c:omposição étnica se distribui assim: 

Chineses: 
Malaios: 
Indianos: 
Outros: 

77,5% 
14,2~~ 

7,1% 
1,2% 

..;. pir.ir..Jce ::opuJ~cto:::u. ~:.:.:a comiçc~::;ão asscmelh:t·se r:J.orciamcmc :1 dos p3.1ses 
de e:cnomra acse::.·:oiv1da::~:!JStra .:J~õ C .. ens com idade :nicrior a 15 ::mos. e 9.7~-ó 
de ctciaci.ios ;~cU':-~ ~c oÚ anos.-

Lin!IU3S 

São recor~~ecidas corr.o iinguas oriciais o :'>1alas:o. o Chinés•manaarim), o Tamii e 
o lngies. O Mal:i.sio c a hngua nacmnat e o lngiés a lingua administrativa. Nas 
c:omur~dades chinesas observa-se 3 ~:::i:::.C::;;oo crescente do mandarim. em oposição aos 
dialeros hokkie:t. reochew. cantonés, hakka. hainan e :,.; ::.ou. A taxa geral de alfabetização 
em 1994 foi esrintada em 91,3%. 

Breve Resumo Histórico 

A mais antiga alusão a Cingapura d.lla de 1.365 AD. procedente do reino javanês 
de Nagarakenag:mu. reierináo-se 3 colõnia chamada T =ek (cidade maritirna) que 
provaveimenre se estabeleceu na ilha. A denominação arual. usada desde o tina! do século 
XIV deriva do sànscnto. cortesponaenáo a cidade (pura) do leão ~cinga, com inicial ~ 
como os ponugueses transcreviam o fonema do sànscrito ). 

Palc:o de c!isputas de ir:l:luênci3S territoriais e maritimas entre o reino do Sião e o 
império 1\.tajapalút. de Java. Cingapura voltou a figurar nos eventos históricos da região, 
quando, por volta de 1.390 AD, iskandar Shah ou Parameswara, príncipe de Palembang 
(Swnatra) rompeu a aliança com Majapalút e se refugiou em Temasek, onde se 
estabeleceu c:omo novo regente. Escaramuças entre forças de Java e do Sião se 
sucederam. O reino de Malac:1. ate então vassalo dos siameses, acabou dominando a ilha. 
Dessa epoca data a islamização do arquipélago, antes predominantemente sob a influência 
buc!ista ou hinduisra. Em 1511 os portugueses tomaram Malaca e em 1587 destroem 
fortificações malaias em Johor Un1a • ao none do estreito que separa a Malásia de 
Cingapura. Finalmente em 1613, ainda antes de serem expuisos pelos holandeses, forças 
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portuguesas põem logo no posto estabelecido pelos malaios na embocadura do. ~o 
Cingapun.. Durante os dois setulos subsequentes Cingapura se tomou posto de ~=~ 
de piratas. ~ue, seguodo alguns historiadores. na realidade, aw:avam os barcos ocidCilWS 
como forma de resistencia ao domínio externo. 

Cronologia: fatos principais 

1819. Sir Stamford R.úfles. em nome da Companhia Britânica das lndias Orientais. obtém 
a anuência do Sultão de Johor c do r~gcme malásio de Cingapur:l para o estabelecimento 
de um em:eposto comercial. 

1824 • Cessão perpétua de Cingapura à C'~a das lndias Orientais 'pelo Sultão deJ ohor. 

1825 • Cingapura é incorporada a Malaca e a Penang, formando os Estabelecimentos do 
·EstreitO. 

l SS 1 • Cing:tp:.:ra c tnnsrCriáa par:1 o ~l.lntroic oircto Uo t?uvern:tóor-Gcr:u aa !ndi:t. 

1867 ·O comroie de Cin!!apur~ c t=sleriào p~ra o "Colom:U Otlicc". 

1942 - inicio à~ ocupa~o miiitar japonesa. 

194 5 • Libera~o e rc-ocup~ção da ilha peias torças aliadas. 

1946 • Cingapura passa a ser colônia separada da Coroa britinica, conjuntamente às 
dcpendencias das ilhas Christmas e Cocos. 

1948 ·De um toul de:::.: membros do Conselho Legislativo, seis são eleitos pela primeira 
vez. 

195 1 • Eleva-se para nove o numero de membros eleitos do Conseiho. cuja composi~ 
passa a ser de 25 membros. · 

1955 • IntrOduzida nova Constituição, possibilitando a elci~ de 25 de um toul de 32 
.membros da Assembléia Legislativa. 

1957 • A conferencia constitucional .re•lizada cm Londres acolhe. em pnnctpto, a 
autodctenninação interna de Cingapura. reservando à Coroa britinica as responsabilidades 
de Politica Externa, Defesa e evenrual suspensão da Constitui~. 

1959 • Eleições gerais para a primeira Assembléia Legislativa toulmente cingapuriana. O 
.. - Partido da A~ Popular (PAP), de Lee Kuan Yew, domina completamente o pleito, 

elegendo 43 dos S 1 representantes e, consequentemente, formando o Governo. 

1961 • O Governo cingapuriano adere à proposta de criação da Malásia. juntamente com 
a federa~ Malaia, Sarawalc, Brunei e o Bornéu do Nonc (Sabah). · 

1952 • Referendum realizado em Cingapun.: 73% da população apóia a fusão com a 
Malásia. 
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1963 • Cingapura torna-se independente na federação da Malásia. 

196S ·Rompem-se delinitiv3mente os laços de Cingapura com a federação Malásia. Em 9 
de agosto Cmgapura proclama sua independCncia, como nação livre e soberana. Em 21 de 
membro é aceiu como o centésimo décimo sétimo membro das Nações Unidas. Em 22 
de duembro Emenda Constiwcional confere a Chefia de Estado ao Presidente e a 
denominação oficial do Estado passa a ser República de Cmgapura. 

·1968 ·O PAP rcafuma-se no poder, conquistando a totalidade dos S8 assentos disputados 
em eleição. 
; 971 • O Co::::r:co 13:i::i.~ico co Extremo urien:c cessa suas operacões. 

!976. O PAP rn::.:~:ern o ~or::ro:c co Goverr.o nas ~:e!çõcs gcr:us. c:nquistando todos os 
~9 assentos pan:uncn::~res. 

i980 • Repete-se a moria cio PA.P. ~:~gcnao toaos os 7S assemos. 37 dos quais não 
chcgar:un :1 ser cor:tcstaaos. 

1984 • ~ovas eleições gerais. nova vitoria do P AP, conquistando 77 dos 79 assentos 
disporuveis. As duas ngas restantes ôcaram com o Partido dos Trabalhadores e o Partido 
Democràtico. 

1988 ·Eleições gerais. o PAP conquist:l 80 dos SI assentos. A vaga restante coube ao 
Partido Dcmocràúco. 

1990. O PrcSíacmc da Republica. Wee Kim Wee. designa dois membros cio Parlamento. 

1991 • Eleições gerais. Vitória cio P AP cm 77 assemos. Qbcndo 4 a oposição. 
• Emenda Constitucional prevê a eleição dircta do Presidente da Republica. 

1993 • Na primeira eleição presidencial realizada em Cingapura. Ong Teng Chcong, ex· 
Vice Primeiro Ministro e Secrc:t:lrio-Geral do Congresso Nacional dos Sindicatos ê eleito 
com S8,7% dos votos validos. Seu oponente, Chua Kim Ycow, funcion&rio pUblico 
aposentado c banqueiro, recebeu 41,3% dos votos. 

Forma de Governo 

Parlament:~r, unicamcral. com mandato de atê cinco anos, desde a primeira sessio 
legislativa. A awal legislatura. a oiuva desde :1 formação do. Parlamento, foi eleiu em 
agosto de 1991, compost:l de 81 membros. :1 membros do Parlamento (MP) provêm de 
disUitos eleitorais representados individualmente c 60 provêm de distritos eleitorais 
representados por quatro membros cada ("Group Represcntaúon Constitucncies", GRCs). 
Por meio das GRCs assegura-se a rcpresentaúvidade das comunidades malaia. indiana e de 
outras minorias menos expressivas. ~ove GRCs têm pelo menos um membro 
representando a comunidade malaia e seis GRCs têm pelo menos um membro 
representando a comunidade indiana. 

Sob recomendação da Comissão de Seleção do Parlamento, o Presidente da 
República dcsignau, cm setembro de 1994, seis personalidades eminentes da sociedade 

.. 
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como membros da instituição para o exc:rcicio de mandato de de~ anos. O ~bj_ctivo 
declarado dessas designações é o de se conferir ao Parlamento nwor abrangcnaa de 
visões independentes e não-panidirias. · · · 

MAIO DE !998 

O Pariamemo reune-se pcnodiQ:ncn:c. sogumdo convOQcio do Exccuuvo. sem 
~ue se estabeic~ uma agenaa pre .. óctemnnao.l. O rcgtmemo interno e os procedimentos 
Ja COlSa s.iQ insp.raaos no tilncton:uncnto da C.lmara aos Comuns de \\"estmtnstcr. 

O Consolho Pr<stdencial para os Direitos das Minorias 1CPD:\I) 

O CP0:\1 constste de um Prestdeme e 1-1 membros. todos designados pelo 
Presiaente cia Republica. sob a indicação do Execuuvc. Salvo algumas exceçõcs. toda a 
legislação aprovada peio Parlamento deve passar pelo CPDM antes de receber a sanção 
presidencial. O CPDM tem a função especifica de se pronunciar sobre qualquer legislação 
cuja apiicação pratica possa ferir, ou beneticiar indevidamente, direitos comunitirios. 
raciais ou confession::is. 

O Poder Judici.:irio 

Representado peia Cone Suprema e pelas Cones Subordinadas. o Poder Judiciirio" 
tem sua soberarua assegurada pela Consmuição. 

A Cone Suprema 

Formada por duas cimar:a.s. a Al:a Cone e a Cone de Apelação. O Presidente da 
Cone Suprema (Ciúef Justice) c demais Juizes do retendo Tribunal, em número de 12. 
s1o designados pelo Prestdentc da República, ouvido o Primeiro Mirüstro. Em 1979, por 
meio de Emenda Constitucional. criou-se o cargo de Comissário da Justiça com o 
propósito de se agilizar o funcion:un~nro da Cone Suprema. Os Comissarias da Justiça • 
presentemente em número de 4 • são designados· pelo Presidente 'ela República por 
períodos indeterminados e detém os mesmos privilégios c imunidades dos Juizes da Cone 
Suprema. · · 

AJ Cones Subordinadas 

Consistem de Cones Distritais. Cones de Magistrados, Cones Juvenis, Cones de 
Oficiais de Justiça, e Tribunais de Pequenas Causas. 

Sisteou Ltgal 

-- fundado na ~common l.aw' britinica. Não reconhece a jurisdição compulsória da 
Cone Internacional de Justiça. · 

O Poder Executivo 

O mandato presidencial é de 6 anos, conquistado por meio de eleições diretas. 
universais. O arual Presidente, Ong Tens Cheong, tomou posse cm 2 de setembro de 
1993. . 
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Ao Pr:staen:e . .:.lmo (:~!!:C ::..: Est3ao. :lo rcserv:1~s t~n~ocs -.:tnincntementc 
protocolares. :\~ssc ~omc~"to. ~;oc-ihc rece~c1on:u- (~:~rcs oc Esr:wo. ~u retnbuir visitaS 
destes. bem como r:;eocr c•e:ícncl.lls a~ E:nba1xaaorcs c Altos t:om1ssanos acreditados 
junto ao 0overno c:::gapunano. T ~m amda a seu encargo, t'onnaiizar a designação cio 
Primetro ~linistro ~- ~ssessoraao por este. cicsign:u- ~lell'bros do Parlamento para o 
exerccio de c:::gos mzrustcnais. :::cu poder ac veto restnnge .. s~ 3S scgumtcs ma.terias: 
· • designação de aitos funetonanos do scrv1ço publico. ~onseihos aciministrauvos e 
diretonas de empresas estatais: 

• proteç.io de reservas internacionais de organizacões governamentais que não tenlwn 
sido acumuladas no curso de seu mandato presidencial, c 

• detenções peninentes ;i segurança interna, investigações sobre corrupção e ameaças 
de perturbações a harmonia confessional. 

O Gabinete 

Compreende o Primeiro :\1inistro e 15 :VIinistros. 

Primeiro Ministro· GOH Chok Tong 

Ministro Senior (no Gabinete do Primeiro Ministro)· LEE Kuan Yew 

Více-Primeiro Ministro tno Gabinete do Primeiro Ministro)· •aG (NS)LEE 
Hsien Loong, tratado por BG LEE. c filho do Ministro Senior LEE. c tem sob sua 
supervisão os Ministerios da Defesa e do Comercia e Indústria 

Vice-Primeiro Ministro e Ministro da Defesa • Toay T AN 

Ministro dos Negócios Estrangeiros • Professor S. JA Y AKUMAR. que acwnula a 
fUnção de Ministro da Justiça 

Ministro das Ftnanças ·Dr HU Tsu Tau. Richard 

MinistrO da Educação • I.EE Yock Suan 

Minisuo do Interior· WONG 1<an Seng 

Ministro do ComCreio e da Indústria • YEO Cheow T ang 

MUiisrro da Informação e das Artes -:ao (NS), YEO George Yong-Boon. que ac:umula 
a fitnção de Ministro da SaUde 

-- Ministre do Trabalho· Dr LEE Boon Yang 

Ministre das Comunicações - MAH Bow Tan 

:\linis:ro sem i':s::~. 1r.o Gabinete co i':imetro :\linistrol • LL\lllllon Hcng 

l>linistro do Desenvoivime:uo :Saaonai • LU.t Hng t:iang, -;ue :tcwnula :l função de 
c Segunao :\linisrro á~s Estrangeiros 
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~linimo co Desen\'Oi\'imento L<>murut:lrio • Abdull~h TARMIJG!. que ~cumula a função 
de Ministro :Senior éc Est~ao p~~ .-\ssuntos Domesticas ~ ~linistro en~egado dos 
Assuntos Islâmicos 

Ministro do Meio Ambiente - Contra-Almirante (NS) TEO .Chee- Hean: que acumula a 
função de Ministro de Estado Senior da Defesa 

• (Brigadier General, ~ational Service) 

Relatio de P:~nidos Políticos. por ordem cronológic:t de rund:~tio. reconhecidos pela 
lei tingapuri:~n:~: 

Singapore Chinese Pany 
Persatwn Melayu Singapura 
Panai R.ak)'at. Singapore State Division 
Angkatan lslam 
Tbe Woricers' Pany 
Pcnubohan Kebangsaan Melayu Singapura 
People's Action Pany • 
United People • s Pany 
Barisan Socialis · 
Uaited Democ:ratic Pany 
Singapore lndian Congress 
Alliance Pany Singapur~ 
Uaited National Front 
National Pany of Singapore 
The People's Front 
Justice Pany, Singapore 
Democratic Progressive Pany 
People's Republic:an Pany 
Uaited People's Front 
Singapore Democratic Pany 
Nation.al Solidarity Pany 
Singapore National Front 
Siagapore People's Pany 

Data de f..tndaçâo 

26.09.50 
02.02.52 
03.12.56 
06.08.58 
30.01.61 
20.02.61 
18.02.61 
14.07.61 
15.08.61 
18.06.62 
07.08.62 
17.02.66 
06.03.70 
21$.02.71 
21.05.71 
10.08.72 
11$.03.73 
10.08.73 
20.03.75 
08.09.80. 
06.03.87 
15.08.91 
21.11.94 

As r.::::s ~;:r.'lcc:c~s tigur~s da ooostc:io: ) 13. JEYARET:\A.\1. l'~estacme uo 
Workcr" s Pmy: CHEE Soon Juan. i'~staentc do :\ationai Solid:lrity t'~rty c SIN Kck 
Tong, Prestacnte co Sing~porc i'coote"s P~ 

LEE 1-.:u~n Y cw 

.>.os i: :mos éc idade c j:i ibrrnaJmcnte :lÜStado d~ funçócs executiv~ desde 
1990. qwnéo p=ou o com:mao do Governo ao atual Primeiro :\ linistro. GOH Cbok 
Tong, LEE 1-.:u:~n Yew, desde então ·senior Minister', continua sendo respeitado. 
temido ou reverenciado como a personalidade de maior destaque no cen:irio politico de 
Cingapura. · 

' . •.. 
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Nascido em 16 de setembro de 1923 em abastada famíli3 de chineses, radicados 
em Cingapura desde o século XIX. Lee. cuja educaçio inicial foi recebida em língua 
inglesa • e somente m;ús 1.1rde desenvolveu conhecimentos das línguas chinesa. malaia e 
tamil • cumpriu brilharuc tr:ljetória acadêmit:l. Após conquistar bolsa àe estudos no então 
elitista Raffles College, de Cingapura. Lee concluiu com alta distinção seu curso juridico 
na Universtdade de C:unbridge, havendo sido admitido, em 1950, na English Bar. 

Seu engajamento politico, tlo bem sucedido quanto meteorico. incluiu marcantes 
passagens pela União Postal e por centrais sindicais, onde participou ativamente de 
negociações por melhorias salari3is e de condições de trabalho. 

Desaliando o Conselho Legislativo cingapuri.lno • formado por eminentes homens 
de negócios da comunidade chinesa. que apenas referendavam resoluções da Coroa 
Britânica. sem contestação • Lee formou aliança com dois novos ateres da cena politica 
cingapuriana, David Marshall. jurista e Um Yew Hoçk. sindicalista - ambos recem 
falecidos· criando, assim, uma base de ativismo politico que propiciou a fonnaçio do 
Pcople's Action Pany • PAP • partido que domina a vida politica de Cingapura desde 
entio. Logo desavindo com os seus aliados iniciais, Lee assumiu posições radicais. 
tornando-se SecreWio Geral do PAP. 

Lee liderou pÓr ólllos seguidos a luta pela autonomia da colônia. obtida 
parcialmente cm 1959, sob uma nova Constituição. Embora o PAP - -ainda não 
formalmente registrado, o que veio a ocorrer somente em 18.02.61 - tenha obtido 
decisiva vitória uas eleições 1egislaiivas que se seguiram, conquistando 43 dos 5 I assentos 
no Parlamento, Lee recusou-se a formar novo Governo, ate que a Coroa Britânia 
acedesse em liberl.1r lideres politicas, seus aliados então, detidos desde 1956. Uma vez 
conseguida a liberação, Lee formou o Gabinete, introduzindo um plano quinquenal que 
comemplava reformas profundas c abrangentes como a emancipação das mulheres e a 
expansão dos serviços eduçacionais. 

A despeito de rompimento com os seus aliados de esquerda, que vieram a fundar a 
Freme Socialista (Barisan Sosialis) c a obter o desestabilizador apoio do lider indo:iésio 
Sukarno. L:: c:~-!cn:ou d.: !Cr:n:1 CCS3oricil ;~ :~rrcr.r.l vpos1do Uomcsucl. s.lincio-se 
VltOnCJso er:1 rc:erenao !=OPUi:lr. c::1. l~ó! . .;ue consoiidou suazidcr:mc:1. 

De ()j. a oS. Cinsapura experi:ncntou conturo:J.da convivtnc1a no seio ria Feder:u;!o 
da ~1.1l3sia. A raiz das irreconciii:ivezs àivergcncz:~S encontravam-se os corulitos raCiais. 
~c:làos por controntaelo e vioienci:l. Forçaoa a se alas1.1r ca Federaelo. Cingapura 
zruczou. ~m agosto de 1965. sua marcna àe naelo inàeper.cieme. sob o comanc:> de Lee. 

Primeiro Ministro da recem criada Républica de Cingapura de 1965 a 1990, 
apologista do mulú-racialismo, Lee parece ter logrado eliminar os conflitos raciais. Tamo 
no comando do Executivo cingapuri.lno, quanto no seio da Commonwealth Lee com sua 
postura austera. beirando à arrogância. representou o que foi qualificado per :u-.alistas 
políticos c biógrafos como um novo protótipo de lideranç:~, combinando valores asiáticos 
e ocidentais em busca da eficiência na administr:lçio, da prosperidade econ:>:rjca e do 
fortalecimento da autoridade, muitas vezes em detrimento de algumas !l~e.·t!ades 
democr.uicas. 
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Principais 011:anizacõcs e Entidadu Internacionais de que Cingapura i: Membro: 

APEC - Asia Paciõc Economic Co-operation 
AsDB - Asian Deveiopment Bank 
ASEA..'i -.Association ofSoutheast Asian Nations 
G-77 - Grupo dos 77 
GATT- Acordo Geral de Comercio e Tarifas 
AIEA- Agencia Internacional de· Energia Atômica 
BrRD- Banco Internacional de Reconstrução e do Desenvolvimer.ro 
OACI- Orga:lização da Aviação CivillnternacionaÍ 
OIT- Organiz.:>ção lnrernacional do Trabalho 
FMI- Fundo Monet:~rio Internacional 
Ol\'U- Organização das Nações liniàas 
UPU - União Postal Universal 
Ol>IC - Orga.'lização Mundial do Comércio 
Ol>IS - Orga.·tiização Mundial d:1 Saude 
UIT- (.;nião Internacional de Telecomunicações 
OMP! - Organiz.:lção Mundial da Propriedade Industrial 
INMARSAT- lnternational Telecommunications Satellite 
Ol>~l- Organiz.:lção Meteorolôgica Mundial 

MENSAGEM N!! 145, DE 1998 
( n'! 569/98, na origem ) 

À Comissão de 
REL. EXTERIORES E. DE.F. NA. C. 

Em a.'l',.t:&.@ 

Senhores Membros do Senado Federal, . JJ/ 
De confonnidade com o, art. 52. inciso IV da Constituição Federal. e de acordo com 

o disposto no art. 56, parágrafo 1', do Regul:unento de Pessoal do Serviço Exterior, oprovado pelo 

De~reto n' 93.325, de I' de outubro de 1986, e no art. 40, parágrafo 1', do Anexo I ao Decreto n' 

2.246, de 6 de junho de 1997, submeto à apreciação de Vossas Excelências a escolha, que desejo 

fazer, do Senhor MÁRCIO PAULO DE OLIVEIRA DIAS, Ministro de Primeira Classe, do 

Quadro Pen113ncnte, da CõUTeira de Diplomata. para. curnulativ:unente com o c:ugo de Embaixador 

do Brasil junto ao Reino da Bélgica, exercer o cargo de Ernbai~ador do Brosil junto ao Grilo

Ducado do Luxemburgo . 

Os méritos do Embaixador MÁRCIO PAULO DE OLIVEIRA DIAS, que me 

iaduzir.tm a escolhê·lo para o desempenho dessa elevada funç.!o, consl.lm da anexa irúorrnaçilo do 

Minist~rio das Relaçõc_s Exteriores. 

~ ,_}- Brasília, 12 
de moio de 1998. 

MAIO DE 1998 
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EM tf• 162 /DP/ARC/G-MRE/APES 

Brasília, 07 de maio de 1998 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

De acordo com o art. 84, inciso VII, da Constituição, e 
com o disposto no art. 56, par6grafo 1•, do Regulamento de Pessoal 
do serviço Exterior, aprovado pelo Decreto n• 93.325, de 1• de 
outubro de 1986, e no art. 40, p~r6grafo 1•, do Anexo I ao Decreto 
n• 2.246, de 6 de junho de 1997, submeto à apreciação de Vossa 
Excelência a anexa minuta de Mensagem ao senado Federal destinada à 
indicação do Senhor ~io Paulo de Oliveira Dias, Ministro de 
Primeira Classe, do Quadro Permanente, da Carreira de Diplomata, 
para, cumulativamente com o cargo de Embaixador do Brasil junto ao 
Reino da Bélgica, exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto ao 
Grão-Ducado do Luxemburgo. 

2. Encaminho, ·igualmente em anexo, informação sobre o país 
e Curriculua Vitae do Embaixador Márcio Paulo de Oliveira Dias, 
que; juntamente com a Mensagem ora submetida à apreciação de Vossa 
Excelência, serão apresentados ao Senado Federal para exame por 
parte de seus ilustres membros. 

Respeitosamente, 

Ministro Exteriores 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vitae 

-tmnaixador MÁRCIO PAULO DE OLIVEIRA DIAS 

Florianópo1is/SC, 19 de abril de 1938. 
Filho de Wilmar Dias e Alcione Oliveira Dias. 
EPCD, IRBr. 

Terceiro secretário, OS de outubro de 1963. 
~egundo Secretário, merecimento, 31 de dezembro de 1966. 
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'Prime~ro secretário, merecimento, 01 de janeiro·de 1973. 
conselheiro, merecimento, 29 de agosto de 1977. 
Ministro de Sequnda Classe, merecimento, 12 de dezembro de 
1979. 
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 28'de junho de 1990. 

Assistente do Chefe da Divisão da.Europa Oriental, 1964/66. 
Assistente do Chefe da Divisão da América Meridional-II, 1975. 
Chefe, substituto, da Divisão de Sistematização:da Informação, 
1976/77. 
Chefe da Coordenadoria Técnica de Departamento de Comunicações 
e Documentação, 1976/78. 
Chefe da Divisão de Sistematização da Informação, 1978/79. 
Chefe-do Departamento Consular e Jur!dico, 1986/90. 

Nova York, Vice-cOnsul, 1966. 
Nova York, COnsul-Adjunto, 1967/69. 
Nova York, Chefe do SECOM, 1967/69. 
Sidney, COnsul, 1969/71. 
Estocolmo, Sequndo Secretário, 1971/72. 
Estocolmo, Encarregado de Negócios, a.i., 1972. 
Argel, Primeiro Secretário, 1973/75, 
Argel, Encarregado de Negócios, a.i., 1973/75. 
Kingston, Encarregado de Negócios, a. i. , . em Missão Trarisi tória, 
1978. 

·Buenos Aires, COnsul-Geral, 1981/86. 
Cairo, Embaixador, 1991/95. 
Assunção, Embaixador, 1995/98. 
Bruxelas, Embaixador, 1998/ 

Seminário da CEPAL de Peritos Governamentais em Pol!tica 
Comercial, Bras i lia, 1964 (membro). _ 
Conselho Deliberativo da SUNAB, 1964 e 1965 (representante 
suplente do MRE). 
Exposição de Produtos Industriais Brasileiros Comemorativa da 
Inauquração da Ponte da Amizade entre o Brasil e o Paraquai, 
1965 (organizador e coordenador). 

Feira de Gotemburgo, 1965 (diretor e ...... ~anizador do pavllhão do 
Brasil). 
Grupo Executivo de Movimentação de Safras, GREHOS, Rio . de 
Janeiro, 1986 (representante do HRE) • 

.. - XXXVI, XXXVII e XXXVIII da ASTA, Seattle, 1966, Atenas, 1967, 
Porto Rico, 1968 (representante do Brasil). 
Reunião da F.ssociac;:ão das Câmaras de comércio da Austrália, 
Melbourne, 1970 (representante) • 

. Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente, Estocolmo, 1972 
(assessor). 
Negociações com as autoridades peruanas e chilenas sobre o 

ç- fornecimento de Cobre ao Brasil, Lima e Santiago, 1975 
(delegado). 
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Secretário-Geral-Adjunto da Secretaria de Comunicação·.social da 
Presidência da República, 1979/81. 
Subsecretário-Geral da Presidência da República, 1990/91. 

Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil. 

- _,...,..~:~-:.;:....::=. -· ·- .. .., .... / ~ ,.... 
. (Stélio Maréõ arante) 

Diretor-Geral do/Óepartamento do 
Servíçó Exterior 

APRESENTAC.l.O 

GRÃO-DUCADO DO LUXEMBURGO 
texto condensado 

O Grão-Ducado do Luxemburgo. independente desde 1839. desempenha na Europa 
Ocidental e. mais particularmente. no ãmbito da União Europeia. um papel ativo. independente e 
conciliador. propiciado pela sua estabilidade politica e prosperidade económica. bem como por uma 
continuidade administrativa que lhe tem pennitido. ao longo dos anos. manter posturas co=tes e 
construtivas no plano internacional. · 

A preocupação governamental. no campo interno. concentra-se sobretUdo em adequar o pais 
ao processo de integração europeia. garantir • dentro da diversidade populacional luxemburguesa • 
o bem estar e a qualidade de vida dos cidadãos e residentes no Grão-Ducado e preservar a paz 
social por meio de diálogo permanente com os principais atares económicos e sociais. 

Na área externa. o objetivo permanente do pais é de integrar-se num conjunto económico 
mais amplo e garantir sua segurança. Desenvolve intensa cooperação com a Bélgica e a. Holanda e 
mantém com a França e a Alemanha relacionamento igualmente profundo e diversificado. Nos 
planos económico e comercial, as prioridades recaem na Europa, Ásia e continente americano. 

Com um Produto Interno Bruto de cerca de USS li bilhões, renda per capita de USS 28 mil 
~.JJm comércio exterior de aproximadamente USS 16 bilhões, pode-se considerar o Luxemburgo 
como um dos países europeus mais prósperos e ricos, apesar de seu exíguo território • 2.586 km2 • 
e de sua diminuta população • 418 mil habitantes. dos quais 142 mil estrangeiros. 

As relações bilaterais entre o Brasil e o Luxemburgo são extremamente cordiais e se 
desenvolvem de maneira muito proficua. Neste contexto. merece menção o alto nível de 
investimemos e reinvestimentos luxemburgueses no Brasil (USS 658 milhões em 1992), bem como 
a .,expressiva participação das • Acieres Réuníes de Beerbach Eich Dudelange S.A • (ARBED) na 
Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira. 
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Dados Básicos 

Denominação Oficia! do Pais: 

Data Nacional: 

Forma de Governo: 

Superficie: 

Dimensões do Território: 

Extensão das F romeiras: 

População 

Ungua Nacional: 

Unguas Administrativas: 

Capital: 

Religião: 

Moeda: 

Composição do Govrrno 

Chefe de Estado: 

Gabinete Ministerial 

Grão-Dui:ado do Luxemburgo 

2Jjunho 

Monarquia Constitucional sob o Regime da Democracia 

Parlamentar 

2.586km2 

Eixo Norte-Sul: 82 km; Eixo Leste-Oeste: 57 km 

356km 

418.300 habitantes ( 1997) 

Luxemburguês 

Franc:Cs e Alemão 

Cidade do Luxemburgo 

98% católicos; 2% protestantes 

Fnnco luxemburguês' I USS = 32,005 LUF (1996) 

Grão-Duque Jean (Alteza Real) 

Jean-Claude Juncker (PCS:) .~ Primeiro-Ministro.· Ministro de Estado. Ministro do Tesouro. . , .. 
Ministro do Trabalho e do Emprego 

Jacques F. Poos (POSL3) - Vice-Primeiro-Ministro. Ministro dos Negócios Estrangeiros. do 
Comercio Exterior e da Cooperação 

Fernand Boden (PCS) - Ministro da Agricultura. da Viticultura e do Desenvolvimento Rural. 
Ministro das Classes Médias e dei Turismo e Ministro da Habitação 

Rõben Goebbels (POSL) - Ministro da Economia, Ministro dos Trabalhos Públicos e Ministro da 
Energia 

-
1 O fmlco ~ mamém paricladc lllliWia cem o frulc:o belga 

~ "2 Partido CriSIIo Soc:ial . 
, Partido Opcririo-W•liml.u.xtmbarJub 
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Ale~ Bodry (POSL) -Ministro da Organização do Território, Ministro da Força Pública, Ministro 
do Meio-Ambiente e Ministro da Juventude 

Marie-Josee Ja.cobs (PCS) - Ministra da Família, :Ministra da Promoção Feminina, Ministra dos 
Deficientes Físicos e Acidentados 

Mady Delvaux-Stehres (POSL) - Ministra da Previdência Social, Ministra dos Transpones e 
Ministra das Comunicações 

Ema Hennicot·Schoepges (PCS) - Ministra da Educação Nacional e da Formação Profissional. 
Ministra da Cultura e :Ministra dos Cultos 

Michel Wolter (PCS) - Ministro do Interior, Ministro da Funçã Pública e da Refonna 
Administrativa 

Georges Wohlfan- Ministro da Saúde, Ministro da Educação Física e dos Espanes 

Luc Frieden - Ministro da Justiça. Ministro do Orçamento e Ministro das Relações com o 
Congresso 

' 
J,.ydie Err (POSL) - Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros, do Comércio Exterior e da 
Cooperação, Secretária de Estado das Obras Públicas 

Estrutura do Goveruo 

O Grão-Ducado do Luxemburgo é uma democracia representativa e parlamentar, sob fonna 
de uma monarquia constitucional. 

O Grão-Duque, com poderes executivos e legislativos, exerce o poder soberano, sanciona e 
promulga as leis, assina tratados (ad refumd:mr da Câmara dos Deputados), comauda as forças 
armadas, tem o direito de iniciativa em matéria legislativa, nomeia e dispensa os membros do 
Governo. Emborã sejam e:aensas suas competencias e · atribuições. o Grão-Duque as exerce 
estritamente dentro da tradição parlamentar ocidental ·o que implica limitação sensível - mas 
espontânea • de suas prerrogativas. 

A ordem de sucessão ao trono se dá em linha direta por ordem de primcgenitura na 
descendência masculina. 

O Poder Executivo e exercido pelo Grão-Duque por intermédio do Governo. ao qual cabe 
cc-assinar as disposições adotadas pelo Chefe de Estado. A escolha dos Ministros é deixada ao 
Grão-Duque. levando em consideração a distribuição do poder politico representada na Câmara dos 
DSJutados. O Governo se compõe de um Primeiro-Ministro e de vários membros, na qualidade de 
Ministros ou. se necessário. de Secretários de Estado. De uma maneira geraL a Composição do 
Gabinete Ministerial é deixada ao Chefe do Governo, que pode submeter ao Grão-Duque. 
indicações de parlamentares eiou técnicos, assegurada a maioria parlamentar. Não se pode exercer 
cumulativamente, o mandato de deputado com funções de membro do Gabinete Ministerial. 
- O Poder Legislativo é representado pela Câmara dos Deputados, com 60 membros, eleitos 
~la nação. para um mandato de S anos. As eleições são diretas, na base do sufrágio universal; o 
vôto é obrigatório. 
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, Para a eleição. os panidos políticos elaborarr .. para cada cir':llnscrição eleitoral. listas de 
candidatos, em números não superio. ao de deputados a serem eleitos na circunscrição de que se 
tratar. 

A renovação da Câmara dos Deputados se dá a cada 5 anos. em eleição realizada no • 
primeiro domingo· de junho ou. caso esta data coincida com a Festa de Pentecostes, no último 
domingo do mês de maio. Na hipótese de dissolução da Câmara dos Deputados, procede-se a novas 
eleições, 3 meses após a data da dissolução. · 

A Câmara dos Deputados, UJmo o Grão-Duque, tem o direito de iniciativa em. matéria 
legislativa. Todo pr~jo:: de lei rleve ser em princípiô submetido ao Conselho de Estado para 
parecer, cujo teor . .ceve ser transmitido à Câmara dos Deputados junto com o projeto definitivo de. 
lei. . . . 

O Poder Judiciàrio é exercido pelas Cones Tribunais, que dispõem de competência p3I11 · 
ações que digam .respeito à pessoa. aos bens e à liberdade dos cidadãos. Os órgãos do Poder 
Judiciàrio são estruturados em três instâncias: justiça de paz, tribunais distritais e Cone Suprema de 
Justiça. 

O Conselh9 de Estad.o,: por outro lado. com funções deliberativas nas àreas administrativa, 
legislativa e judiciària, tem competência para decidir sobre projetes de lei e emendas que lhe sejam 
feitas na Câmara dos Deputados. para resolver questões do contencioso administrativo e para dar 
parecer em todas as questões que lhe sejam submetidas pelo Grão-Duque ou por força de lei. · 

Composto de 21 Conselheiros. e com panicipação de membros da Família reinante. o 
Conselho de Estado se reúne em Assemb1éia-Geral,.com atribuições consultivas. 

As atribuições jurisdicionais são exercidas pelo Comitê de Contencioso, formado por 11 
membro dentre os Conselheiros do Conselho de Estado, que se constirui na jurisdição suprema em 
matéria de contencioso adminiStrativo. 

Política I.átema 

A paisagem politica luicemburguesa se tem caracterizado, nos últimos 35 anos, por uma 
tradição de Govéino de coalizão, com panicipação preponderante do Partido Cristão Social (PCS) -
21 cadeiras na Câmara-, no poder quase que ininterruptamente desde 1937, exceto pelo periodo de 
1974 a 1978. Os outros dois ·grandes panidos são o Panido Operàrio Socialista Luxemburguês 
(POSL), com 17 deputados, e o Partido Democrático (PD), com 12. 

. Em termos de política. as grandes línhas da ação . governamental podem ser assim 
resumidas: . 

a) no plano orçamentàrio. controle rigoroso do gasto publico: 
b) na àrea tiscal. redução .seletiva da carga tiscal sem aumento dos impostos indiretos ou 

deslocamento da carga tributària entre as famílias e as empresas: 
c) em matéria de preços e renda. manutenção da indexação automática de salàrios e pensões: 
.. -acompanhamento da evolução dos preços. para adotar medidas corretivas a fim de manter a 

. inflação no nível m:lis baixo possível: 
d) · no campo do desenvolvimento e da diversificação económica. favorecer a implantação de novas 

empresas: subvencionar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico; 
er com relação ao comércio exterior e aos investimentos. diversificar e ampliar os mesmos: 

favorecer a penetração dos produtos e serviços nacionais nos novos mercados da Europa. da 
"" Ásia e do continente americano; a politica de prospecção de novos investimentos. em favor· 
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sobretudo da indústria, é apoiada com c:ampanhas publicitárias. de maneira a diwlgar o 
Luxemburgo entre potenciais investidores; 

f) em termos de política financeira c monetária, o Governo procura consolidar e diversificar o 
centro financeiro instalado no Luxemburgo, mediante, de um lado, o ajustamento e a adaptação 
do direito financeiro luxemburguês às necessidades do privare banlcing e de outros -segmentos e, 
de outro, a ampliação do número de tratados para evitar a dupla tnbutação; promover uma 
política de estabilidade monetária no âmbito da Associação Monetária belgo-luxemburguesa, de 
maneira a manter os francos belga e luxemburguês entre as moedas fones do sistema monetário 
europeu; . 

g) quanto à política cultural, valorizar a identidade e o patrimânio culturais. bem como estimular a 
criação contemporànea; I% dos investimentos em construção de imóveis públicos é destinado 
ao seu acabamento anístico e paisagístico; e 

h) no tocante à ordem e segurança, garantir a defesa externa do Estado no quadro de sua inserção 
na Aliança Atlàntica e promover a segurança interna, com ênfase na missão prevista das forças 
policiais. 

Politica Externa 

A desintegração do sistema comunista e o desaparecimento de uma ameaça real ou 
potencial no plano politico-!nilitar, associado a uma conjuntura marcada por dificuldades 
econâmicas e o crescimento do desemprego, geraram também no povo luxemburguês um ceticismo 
paradoxal. num momento de conquistas e vitória politica. A falta de visão sobre as finalidades da 
integração européia como mecanismo para solução de problemas contitui-se. -.l opiniio do atual 
Governo luxemburguês. no maior perigo para a continuação do processo. 

Segundo o Chanceler Jacques F. Poos. o nacionalismo, expressão legitima do orgulho 
recuperado de um povo, traz em si a semente de graves perigos quando se transforma em 
manifestações de hostilidade abena para com tudo o que é diferente. O nacionalismo extremado 
constitui ameaça à ordem internacional, pelo desafio ao primado do direito e ao reconhecimento 
dos direitos humanos. 

Economia 

O Luxemburgo, com uma economia aberta,. de pequeno pone e extraOrdinariamente 
vinculada a mercados e desenvolvimentos externos, ressente-se sobremaneira das conjunturas 
recessivas. A fragilidade da economia luxemburguesa - dependente em 86% dos mercados da 
Europa Ocidental para suas exportações - é compensada por uma ação hábil e firme por parte das 
autoridades governamentais, na identificação de problemas e enc:aminhamento de soluções. 

O Governo do Luxemburgo procurou reestruturar a economia do pais com investimentos 
públicos maciços, em antecipação ao Mercado Único e como forma de superar problemas 
coniunturais e estruturais. A indústria siderunzica luxembunruesa. que. no inicio da década de 80, 
contava com 29.000 empregados. deveri. em-tins da década de 90. componar apenas um quinto 
dessa cifra. 
, O principal setor em crescimento da economia luxemburguesa - o setor financeiro e 

bancário - incorpora também elemento de fragilidade. pela inexistencia de um mercado nacional de 
envergadura. 
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No entanto. o Grão-Ducado do Luxemburgo. entre os membro da União Européia. 
disttnl!llê-se , por um desempenho excelente em termos de a~trecados económicos: crescimento 
suste;tado. estabilidade exemplar de preços até recentemente. ausência· de desemprego, excelente· 
comportamento das finanças públicas e excedente apreciável nas trocas com o estrangeiro. 

RELACIONAMENTO BILATERAL 

Entre o Brasil e o Luxemburgo prevalece um relacionamento cordial,· cooperativo e 
de respeito mútuo. O Luxemburgo adota posturas e posições análogas às do Brasil na defesa da 
igualdade entre os Estados, da prevalência dos direitos humanos, da autodeterminação dos povos, 
da paz. da não-intervenção, das soluções arbitradas e negociadas dos conflitos, do repúdio ao 
terrorismo, ao racismo, à discriminação e à exclusão, da cooperação entre o Norte e o Sul e de 
decisões adotadas nos foros internacionais. Além disso, compartilham os dois países no apoio a 
iniciativas que visem, entre outras coisas, à erradicação do terrorismo e do tráfico de drogas, ao 
combate da proliferação nuclear, à ampliação e liberalização do comércio internacional e à 
eliminação do protecionismo. 

No plano multilateral, o Luxemburgo, além de dar em vàrias oportunidade.s. apoio a 
candidaturas brasileiras nas Nações Unidas e em outras organizações de que participam os dois 
paises, procura promover - incl\lsive no âmbito da União Européia - questões de interesse do Brasil, · 
quando as considera procedentes e justificadas. Para essa expressão de simpatia e compreensão, 
muito contribui o interesse que o Grão-Duque Jean tem pelo Brasil e os vínculos estabelecidos pela 
ARBED na área siderúrgica brasileira. 

As relaçoões econornicas refletem o clima de amizade e entendimento que 
prevalece entre o Brasil e o Luxemburgo. No comercio bilateral, destaque têm as exportações 
brasileiras para o Grão-Ducado, que, num período de 20 anos. de 1973 a 1992, se multiplicaram 
120 vezes. As vendas luxemburguesas para o Brasil, apesar de alguns resultados melhores em 1974 
e 1989, quando atingiram LUF 300 milhões (cerca de USS 9 milhões), não prosperaram, mantendo
se a niveis inexpressivos, nas últimas duas décadas. 

A Embaixada do Brasil em Bruxelas exerce cumulativamente funções ::: 
diplomáticas e consulares junto ao Grão-Ducado do Luxemburgo. Na lotação do Posto, a Seção de 
Assuntos do Luxemburgo (parte política e económica) fica a cargo do diplomata responsável pela 
Chefia da Seção Cultural, Científica e Tecnológica. 

Embora as atividades de legalização de expediente e documentos e concessão 
de vistos e passaportes seja da responsabilidade da Seção Consular da Embaixada, o Senhor 1 ean
Pierre Léon Paul Hayot exerce as funções de Cônsul Honorário no Grão-Ducado do Luxemburgo, . 
desempenhando funções de representação e encaminhamento de documentação e emolumentos 
consulares para a Seção Consular da Embaixada em Bruxelas, para as providências pcrtinemes. -- Visitas Oficiais 

- junho-julho de 1942: visita do então Grão-Duque Herdeiro Jean. como convidado oficial do 
Governo Brasileiro; 

-) 1 e 12 de janeiro de 1956: visita· oficial do Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira ao 
Luxemburgo; 
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- 13 a 17 de setembro de 1965: visita oficial dó Grão-Duque Iea!. e da Grã~Duquesa Charlotte ao · 
B 'J . . . . . .• 
rast~ . ·· ... ,·,· · . . . . . . . . . . . .. . ... . 

- IS de março de 1985: o entio Secretário de Es;ado p~ os Negócios EsmngCirõS, .. pãrl 'õ' 
Comércio Exterior e para a Cooperação, Robert Goebbels. chefiou a Missio Especial 
luxemburguesa às cerimônias de posse presidencial; .· 

- 13 a 17 de março de 1990: o Vice-Primeiro Ministro e Ministro dos Negócios Estrangeiros, do 
Comércio Exterior e da Cooperação, Jacques F. Poos, chefiou a Missão especial luxemburguesa is 
cerimônias de posse presidencial; 

-26 de abril de 1991: o Ministro das Relações Exteriores, Francisc:O.~ek, esÍéve no i.uiccmburgo, 
para participar da reunião CEE/Grupo do Rio;· · · · · 

- junho de 1992: o Primeiro Ministro Jacques Santer"ê:hefiou a Delegação luxemblirguesa à 
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada no Rio de 
Janeiro. · · 

Além disso, o Grão-Duque Jean esteve várias vszes no Brasil em caráter privado. · 

Acordos em Vigor 

- Acordo para criação de uma Comissão Mista Brasil-União Econôrnica Belga-Luxemburguesa de 
Desenvolviemto Econômico, em 17 de novembro de 1955 (trocas de notas); e · 

-Acordo sobre Passapones, assinado em Bruxelas, em 24 de agosto de 1957; 

-Convenção sobre Seguros Sociais, assinado no Rio de Janeiro, em 16 de setembro de 1965; entrou 
em vigor em 1". de agosto de 1967; 

-Convenção para Evitar a Dupla Tributação em Matéria de Impostos sobre a·Renda e o CaPital. 
assinada no Luxemburgo, em 8 de novembro de 1978. · ' 

02/o.'!/98 

.. -

-
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N.!! 14, DE 1998 

(N'! 3.770/97, na Casa de origem) 

). Comlss:.. tk 
CONST.JUSTIÇA E CIDADANIA 

~I .r,_ff' 

MAIO DE 1998 

~~ 
Dá nova redação ao paráqrafo,único .do 
art. 30 e ao inciso III do art. 31 da 
Lei n° 5~700, de 1° de ·setembro de 
1971, que dispõe sobra a forma de 
apresentação dos Simbolos Nacionais, 
e dá outras providências. 

--

\ 
O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1°. O paráqrafo único do art. 30 da Lei n° 

5. 700, ct. 1° da setembro da 1971, passa a viqorar com a 

aaquinto redação: 

"Art. 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Paráqrafo único. É permitida a saudação em 

palmas como forma de homenaqaar os Simbolos 

Nacionais, após o final da exec:ução do Hino. " 

Art. 2°, O inciso III do art. 31 da Lei n° S. 700, de 

1° da setembro de 1971, passa a viqorar com a sequinto 

z:edação: 
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".Art. 31 . ................................ . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
rrr - usá-la como revestimento de tribuna, 

ou como cobertura de placas, retratos, estampas em 

roupas, painéis ou monumentos a inaugurar; 

" ................................................... 

Art. 3°. Esta Lei entra em _vigor na data ·de sua 

publicação. 

Art. 4°. Revogam-se as disposições em contrário. 

PROJETO ORIGINAL 
(n" 3.770/97, na Câmara dos Deputados) 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. }0
- O parágrafo único do artigo 30 da Lei n• 5.700, 

de I 0 de setembro de 1971, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Parágrafo único. É permitida a saudação em palma:; 
como forma de homenagear os Símbolos Nacionais, 
após o final da execução do Hino.,. 

Art. 2°- O inciso III do artigo 31 da Lei n• 5.700, de i• 
de setembro de 1971, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"III- Usá-la como revestimento de tribuna, ou como 
cobertura de placas, retratos, estampas em roupas, 
painéis ou monumentos a inaugurar;" 
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An. 3° Esta lei entra ein vigor na data de sua publicação. 

Art 4° Revogàm-se as disposições em contrário. 

JUSTIFICAÇÃO 

O P.i.."lo N:tcional juntamente com a Bandeiia, o Selo e Íls 
Annas Nacionais são considerados Súnbolos Nacionais, conforme estabelece 
o§ 1° do art 13 de nossa Constiniição."Além dqordenamento constitucional, 
a Lei n° 5.700, de 1° de setembro de 1971, dispõe sobre a forma e 
apresentação desses Súnbolos Nacionais, em diversos momentos e ocasiões. 

Pretendemos como o presente projeto de lei propor 
algumas modificações no uso desses símbolos ao pemútir a _saudação em 
palmas como formá de homenageá-los, bem como a utilização da Bandeira 
Nacional em roupas. 

Uma análise histórico-sociológica de nossa cultura 
politica leva-nos a considerar que os Símbolos Nacionais não foram ainda 
incorporados ao cotidiano da população brasileira, diferentemente de países 
como os EUA, Argentina, França, entre outros. Isso se deve, em parte, ao fato 
de que nossa atual legislação é bastante rigida quanto ao usos desses Súnbolos 
e sua· utilização está relacionada, no inconsciente coletivo da população, às 
Forças Armadas. Em outras palavras: no Brasil, ocorreu, por força de nossa 
história política recente, uma militarização dos Símbo1os . .Nacionais e, por 
conseguinte, a população brasileira não toma esses símbolos como 
representativos de sua nacionalidade . 

Vejamos, também, o exemplo de nossas festas cívicas 
como o 7 de Setembro. Quanta diferença há nas comemorações dessa data 
nacional com o 14 de julho francês e o 4 de julho americano! Os Símbolos 
Nacionais, da forma como estão sendo . usados,· não se constituem em 
elementos para a afumação de nossa identidade cultural enquanto nação. 
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' Neste sentido, a proposição em pauta objetiva corrigir 
essas distorções, possibilitando uma maior flexibilização no uso e 
apresentação dos Símbolos Nacionais. Com isso, estaremos contribuindo 
para o desenvolvimento de uma consciência cívico-cidadã dos brasileiros, 
razão pela qual solicito de meus ilustres Pares a aprovação da matéria 

· LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI 5.700, DE 01 DE SETEMBRO DE 1971 

DISPÕE SOBRE 
APRESENTAÇÃO 
NACIONAIS, E 
PROVIDÊNCIAS. 

A FORMA E A 
DOS SÍMBOLOS 

DÁ ·ouTRAS 

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

CAPÍTULO V 
Do Respeito Devido à Ban-deira Nacional e ao Hino Nacional 

Art. 30 - Nas cerimônias de hasteamento ou arriamento, nas 
ocasiões em que a Bandeira se apresentar em marcha ou cortejo, 
assim como durante a execução do Hino Nacional, todos devem tomar 

·atitude de respeito, de pé e em silêncio, os civis do sexo masculino 
com a cabeça descoberta e os militares em continência, segundo os 

""" regulamentos das respectivas corporações. 
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Parágrafo único. É vedada qualquer outra fontia de saudação. 
· Art. .31 - São consideradas manifestações âe desrespeito à 

Bandeira Nacional, e portanto proibidas: 
I -Apresentá-la em mau estado de conservação. 
II - Mudar-lhe -a forma, as cores, as proporções, o dístico ou 

acrescentar-lhe outras inscrições. 
m - Usá-la como roupagem, reposteiro, pano de boca. guarnição 

de mesa. revestimento de tribuna. ou como cobertura de placas, 
retratos, painéis ou monumentos a inaugurar. 

IV - Reproduzi-la em rótulos ou invólucros de produtos expostos 
à venda. 

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

PROJETQ DE DECRETO LEGISLATIVO 
N~ 61, DE 1998 

(N!494197, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a concessão 
deferida à WIO EMISSORA BA'l:OVI 
L~A. para explorar serviço ele radio• 
difusão sonora em onda média na cida· 
de ele ·São Gabriel, Estado do Rio 
Grande do Sul. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1•. Fica aprovado o ato a que se refere o 

Decreto s/n°, ele 13 ele outubro ele 1994, que renova por dez 

a.noa, a partir ele 23 ele junho ele 1993, a concessão deferida à 

Rádio . Emi.aaora Batovi Ltda. para explorar, sem· direito da 

exclusividade, serviço ele radiodifusão sonora em· onda média na 

cidade da São Gabriel, Estado do Rio Grande do Sul. 

Ar"t. 2•. Esta Decreto Legislativo entra em vigor na 

data ela aua publicação:>. 
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Senhoros Membros do Cong=so Naaonal. 

Nos termos do artigo 49. inciso xn. combinado com o I r• do anilO 223. cta 
OlnstiruiçJo Fedenl. subroeiO laprecioçJo de Vossas Eud~ ICOI1Ipanlwlo ele ExposiçJo de 

Motivos do Senhor Ministro de Esl>do das C.....Ucações. o 110 coosunte do llecn:10 de 13 de 

ouiUbro de 1994. que "RenoY2 • <Ona:sslo ou!Drpd.l l RJ<!;o Emiss<n B.llovi lJd.L. ptn 

explonr serviço de ndiodifw.Jo sonora em onda m6!ia. oa cidade de SJo Oabric:l. Euado do ruo 
Gnnde do Sul". 

BI'1Sffia.. 11 de outubro de 1994. 

~~::::;u.w · _ ... 

EXPOSIÇÃO OE MOTIVOS tr 126/MC, OE 'ZT OE DEZEMBRO OE 1994 
DO SENHOR MINrSTRO OE ESTADO DAS. COMUNICAÇÓES 

Excelentissi~o Senhor Presidente da República. 

Sub~auo à apreciaçio de \"ussa E:cceUncia o incluso Processo 
Adllinistr.uh·o ·no ~0:'90.00016~/9), e• que a R'dlo taissora 8ato\•i 
Ltda. concession.iria do serviço de radiodirusio sonou em ond.;a média : 
na cidade de Slo Gabriel, Estado do Rio Grande do Sul. solicita 
reno,·açio do prazo' de ,.i.ênc:ia df sua conc:esslo por ••is dez anos. 

~. o pedido de renowaçlo encontra-se devidamente instruido de 
acordo com a le&islaçlo em viaor e a emissora esti funcionando dentro 
das caracceristicas cfcnicas a ela atribufdas por efte Ministfrio. 

J. Nos termos do 1 39 do are. ~~l da Constituiçlo, o ato de 
renovaçlo so•ente produzir4 efeitos leaais após deliberaçlo do 
Concresso Sacional, para onde dever! ser re~etido o processo 
administrativo pertinente, que esta acompanha. 

DECI'tCTO d c 13 d c outubro 

.11 4 OUT1994. I 
PROtOCOLO 

de :994, 

Renova 4 conc~sslo oucor;ada l Ridio 
Emissora B.ltO\'i Ltda. para •Uf)lonr 
sen·i;c:. de :'adiodirusiu sonor.: etn 
onda •édia. na cidade SJo Gabriel. 
Estado Rio Grande do Sul. 
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O PRESIDENTE DA REPOBLICA. no uso. das atribuiç~es que lhe 
conrc::-cm os .ans. s.a. i:.ciso I\', ~~: ~:::3 da Conscit.uiçlo, c nos termos 
do ~r:. 69. inciso ;, éo Dc~:eto n~ SS.066, de lG de janeiro de 19$3. 
~ :endo tm vista o GUC con~ta do Processo n2 !0790.00016:/93, 

O E C l t T A: 

Art. 12 Fica renovada, de acordo co• o art. 33,1 32, 
~a Lei n2 ~-11~, de:~ de asosto de 196!, por ~ais dez anos, a partir 
de ~' de junho de 1993, a concesslo deferida i Ridio E~issora Batovi 
Ltda. pelo Decreto n2 S8.246, de !O de abril de 1983, sendo •antido o 
prazo residual da outOrE• pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para 
e•ecutar, se• direico de e~cfusiY•dade, ser~iço de radiodi(usJo sonora 
em onda Mfdia, na cidade de Slo Qabriel, Estado do Rio Grande do Sul 

Par,araro único. A execuçlo do serviço de radiodifuslo. cuja 
outors~ i reno~ada por este Decreto. reser-se-• pelo Códi&o Brasileiro· 
d~ TeJccomunicaç4es. l~is subseq~entes e seus reaula•entos. 

Art. ::o:t::su ato so•..enu produzir' ehi\O$ h&ais após deli
beraçlo do Congresso Nacional. nos ter•os do § lO do art. ~~3 da Cons
t ituiçio • 

. .-.r r. JO C se e Decreto cnu1 em '"i&or na dar a de sua publica-
çio. 

Brasilia.Ude outubro de 199•: 1730 da Jndependi:ncia e 1060 
d.s Jtepúbl ica. 

C/~J-

Il~-·~.el~ 
. 

MINISTfRIO DAS COMUNICAÇÕES 
DELEGACIA NO RS 

008/94 - SEJUR/MC/RS 
PROCESSO N2 50790000162/93 
DMC/STR/RS 

MAIO DE !998 

PARECER N2 
REFERÊNCIA 

·ORIGEM 
ASSUNTO 
EMENTA 

Renovação de Outorga. 
Concessão para executar ser
viço de radiodifusão sonora 
cujo prazo teve seu t~rmo fi
nal em 23/06/J3. 
Pedido :-~·lir~sentado tempestiva
mente. 

CONCLUSÃO 

Regulares a situação técnica 
e a vida societária. 

: Pelo deferimento. 
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' RÁDIO EMISSORA BATOVI LTDA., concessionária do ser• 
viço de radiodifusão sonora em OM na cidade de são Gabriel, Estado do 
Rio Grande do Sul, requer renovação do prazo de vigência de sua con
cessão, cujo termo final ocorrerá em 23/06/2003. 

I - OS FATOS 

I. Mediante Decreto n2 88246, de 20 de abril de 1983, 
foi autorizada concessão a RÁDIO EMISSORA BATOVI LTDA.para explorar, 
por 10 anos o serviço de radiodifusão sonora em OM, na cidade de são 
Gabriel, Estado do Rio Grande do Sul. 

2. A outorga em questão começou a vigorar em 23/06/~3, 
data de publicação do contrato de concessão no Diário Oficial. 

3. Cumpre ressaltar que, durante o perÍodo de vigência 
da outorga, a entidade sofreu pena, conforme se verifica na informa
ção procedente do Departamento Nacional de Fiscalização das Comuni
caçoes a fl. 40. 

As punições aplicadas foram as seguintes: 

por art. 98 e/item 4 art. 122, RSR, art. 38 letra 
''b" Lei 4117/62 ao item 9 are. 28 RSR e art. 10 alÍnea V Decreto n2 
85064/80, pena de multa estabelecida no DOU, de 30.03.88. 

4. De acordo com a informação do mencionado Departa--
mento Nacional de Fiscalização das Comunicações, a multa foi reco
lhida. 

II - DO MÉRITO 

5. O CÓdigo Brasileiro de TelecomunicaçÕes, instruÍdo 
pela Lei n2 4.117, de 27 de agosto de 1962, estabelece os prazos de 
10 (dez) anos para o serviço de radiodifusão sonora a 15 (quinze) a
nos para o serviço de televisão, que poderão ser renovados por perío

dos sucessivos e iguais (art. 33 § 32), perÍodos -~sses man~ela 
atual Constituição (art. 22 - 52). --
6. Por sua vez, o Regulamento dos Serviços de Radiodi
fusão, aprovado pelo Decreto n2 52.795, de 31 de outubro de 1963, de
c lar a: 

Art. 27 - Os prazos de concessão e permissão serão 
de 10 (dez) anos para o serviço de radiodifusão sonora e 15 (quinze) ,.,. 
anos para o de televisão. 
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7. O pra%o de vigência desta concessão, teve seu ter-
mo flnal dia 23 de junho de 199~, pois começou a vigorar em 23/06/83, 
com a publicação do extrato do correspondente contrato de concessão, 
na Di~rio Oficial de 23/06/83, e os efeitos jurÍdicos da outorga fo
ram mantidos pelo prazo residual, conforme disposto no Decreto do 
dia 10 de maio de 1991, publicado no Diário Olicial do dia 13 subse
qUente. 

O pedido de renovação da outorga, ora em exame, foi 
protocolizado nesta Delegacia no dia 19/02/93, dentro, pois do prazo 
legal (fl. 01 e 02). 

8. A requerente tem seus quadros societ~rios e direti-
vos aprovados, respectivamente, pela·Po~taria 114 de 04/04/88, com a 
seguinte composição• 

COTISTAS 

BALTAZAR BALBO GARAGORRI TEIXEIRA 
CPF•<0071•630 470/15 
FERNANDO ABOTT FILHO 
CPF 157· 227 590/15 
NISSlO ESKENAZI 
CPF 066 365 510/20 
ISABELA HORAES TREVlSAN 
CPF 460 242 200/49 
ZÉLIO ALVIGGl JARDIM 
CPF 047 195 880/91 
LUIZ DENEY TAVARES BITENCOURT 
CPF 007 544 710/04 
PAULO GILBERTO ROER 
CPF 059 148 090/53 
LÉO ALTISSIHO 

COTAS 

294.000 

73.500 

105.766 

105.766 

38.992 

38.992 

38.992 

TOTAL ••••.••..• 735.000 

VALOR EH CR~ 

294.000,00 

73.500,00 

105.766,00 

105.766,00 

38.992,00 

38.992,00 

38.992,00 

-1~.:.22l...QQ 

735.000,00 

9. A emissora se encontra operando regularmente, den-
tro das caracterÍsticas técnicas que lhe foram atribuÍdas, conforme 
mencionado a fl. 38. 

10. É regular a situação da concession~ria/permissio-
ná;ia perante o Funco de Fiscalização das Telecomunicações - FISTEL, 
~onsoante informação de fl. 41 e 42. 

· .. 

11. Consultado o Cadastro Nacional de Radiodifusão, ve-
rifi~ou-se ~ue a entidade, seus s~cios e dirigentes nio altrapassam 
os limites fixos pelo art. 12 e seus parágrafoi,· do Decreto-lei n2 
23õ, de 28 de fevereiro de 1967. 
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Jt. Finalmente,.observa-se que o prazo de vigência áa 

outorga deverá ser renovado a partir de(fi/ô~ tendo em vista a 
manutenção do prazo da outorga por Decret~e.TÓ de maio de 1991 a 
data de prublicação da portaria de concessão, no Diário 

CONCLUSÃO 
.......... 

Diante do exposto pelo deferimento do pedido, s·~ 
gerindo o encaminhamento dos autos ao Departamento de Outorgas - · 
DPOUT da Secretaria de Fiscalização de Outorgas. 

t o parecer ''sub-censura''• 

de 1994. 

Chefe v1ço JurÍdico 
OAB/RS 3354 1 

De acordo. 

Ao DPOUT s icitando a fineza de dar prosseguimen-
to. 

_' 1&hneiro de 1994. 

IR~~ 
e Divisão das Comunicações 

D d · ""··· • "'" para prosseguime:~\o a cr em. a '-'V•'h• '-~n. 

Brasília, .;lj:Jde~ do 1997' 
•. -

1A Comissão de Educação.) 
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P~OJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N~ 62, DE 1998 

(N! 510197, na Câmara dos Deputados) 

MAIO DE 1998 

Aprova c ato que renova a concessão 
da RÁI:ll:O Dl:FOSORA CAXn:NSE L'rilA. para 
exp~orar serviço ct. radiodifusão so
nora am onda média na cidade ct. Ca
xias do Slà, Estado do ru.c Grande do 
Su~. 

O CONGRESSO NACl:ONAL decreta: 

Art. 1°. Fica aprovado o ate a que se refere o 

Decreto s/n°, de 20 de dezembro de 1996, que renova por dez 

·anos, a partir de 1° de maio de 1994, a concessão da Rádio 

Difusora Caxiense Ltda. para explorar, sem direito de 

exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na 

cidade de Caxias do Sul, Estado do ru.o Grande do SIÜ. 

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

KEKSA~ wr 12. ~~ 1997. 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 

Nos termos do anigo 49. inciso XII, combinado com o § 3" do aniso 21.3. da 

Constituição Federal. submeto à apreciação de Vossas ElCce!encias. acompanhado de E.~posição de 

Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações. o aro constante do Decreto de 20 de 

··- dezembro de 1996, que "Renova a concessão da Rãdio Difusora Caxiense Ltda., para explorar 

serviço de radiodifusão sonora em onda média. na cidade de Caxias do Súi. Estado do Rio Grande 

do Sul". 

_ j,...- . Brasília. 

LX:t--r c- /v.. 

J de janeiro de 1997. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 2:80/MC, DE 16 DE DEZE~BRO 2996, 
SR. MINISTRO DE ESTADO D"AS COMUNICAÇOES 

Excelentíssimo Senhor Presidente! da República. · 

Submeto à consider:1ção de Vosfa E"tcelenci:~ o incluso Processo Administrativo n• 
53790.000125,94. em que a Rádio Difusora Cbiense Ltda. solicita renovação da concessão para 
explorar o serviço de radiodifusão sonora em dnda media. na cidade de C:Was do Sul Estado do 
Rio Grande do Sul. outorgada conforme Portaiia MVOP n• S 18. de 29 de outubro de 1957. cuja 
última renovação ocorreu nos terrnos do Decreto n• 89.547. de li de abril cie 1984. publicado no 
Diário Oficial da União de 12 subsequente. por dez anos. a partir de I" de maio de 1984. cujo prazo 
.residual da outorga foi rn:~ntido pelo Decreto de 10 de maio de 1991. 

=1. Observo que o ato de outorga origin:~l esta amparado juridiomente. considerando as 
disposições contidas na Lei n• 5.785. de 23 de junho de 1972 e no Decreto n• 88.066. de 26 de 
janeiro de 1983. que a regulamentou. que consideram como deferidos os pedidos de renovação 
requeridos na forrna devida e não decididos ao termino do prazo de vigencia da concessão ou 
permissão. sendo. por isso. admitido o funcionamento precário das estações. mesmo quando 
expiradas as respectivas outorgas. 

3. Com estas observações. licito é se concluir que a terminação cio prazo da outor$a ou 
a pendencia de sua renovação. a cuno ou a longo prazo. não determina. necessariamente. a exunção 
do serviço prestado. podendo o processo da renovação ser ultimado. 

4 Em sen.do renovada a outorga em apreço 9 ato correspondente de,·era assinalar que a· 
renovação ocorrera a panir de I" de rn:~io de 1994 

s. Nessa conformidade. e em observ\incia ao que dispõem a lei n• 5.785. de 1972. e seu 
Reculamento. Decreto n• 88.066. de 1983. submetp o assunto ã superior consideração de Vossa 
Excelencia. para decisão e sn.bmissão da matéria ao Congresso Nacional. em cumprimento ao § 3" 
do artigo 223 da Constituição. 

-·-
Respeitosamente. 

~-~ ÇYi?=-t~c•o MOITA . 
Ministro de Estado das Comunicações 
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DECRETO OE !O OE OEZ&IBRO OE 1996. 

Renova a concessão da Rádio Difusora Ca.-üense Ltda.. 
para e~plorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média. na cidade de Ca.'cias do Sul. Estado do Rio 

·Grande do Sul. 

O PRESIDENTE DA· REPÚBLICA. no uso das atribuições q11e lhe conferem os 
ans. 84. inciso IV. c: 223 da Constituição: e nos rennos do art. 6~. inciso l.do D~crero n• 88.066. de 
:!6 de jmeiro úe 1983. e tendo ·em vista o que consta do Processo Administrativo n• 
S3790.0001ZS/94, 

DECRETA: 

Art. t'.Fica r7novada. de acordo com o art. 33. § J•,da Lei n• 4.117. de 27 de agosto 
de 1962. por dez anos. a partir de I' de maio de !994, a concessão da Rádio Difusora Caxiense 
Ltda.. outorgada pela Portaria MVOP n• 818. de 29 de outubro de 1957.' e renovada pelo Decreto 
n! 89.5-17, de I I de abril de:l984, sendo manrido o prazo residual da outorga. conforme Decreto de 
lO de maio de 1991, para ~piorar. sem direito de ~clusividade. serviço de radiodifusão sonora em 
onda média. na cidade de Caxias do Sul. Estado do Rio Grande do Sul. · 

Parágrafo único A exploração do seniço de radiodifusão. cuja outorga e renovada 
por este Decreto. reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações. íeis subsequentes e seus 
regulamentos. 

. . Art. :!~ Este ato somente produzirá 'efeitos legais apôs deliberação do Congresso 
Nacional. nos termos do § 3! do art. :!:!3 da Constituição. 

Art. 3~ Este Decreto entra em ,;gor na data de sua publicação. 

Brasília zo de dezembro de 1996, 175! da Independência e 108!' da Republica. 

~'~-
/\ ~?\ / ~ ~ ~ 
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PARECER CONJURIMC N" S:l5 /96 

Referência: Processo n• 53790.000125/94 

Origem: Delegacia do MC no Estado do Rio 
Grande do Sul. 

Interessada: Rádio Difusora Ca>dense Ltda. 

Assunto: Renovação de outorga. 

Ementa: Concessão para executar serviço de 
radiodifusão sonora, em onda média, cujo 
prazo teve seu termo final em 1° de maio 
de 1994. 
Pedido apresentado tempestivamente. 
Regulares a situação técnica e a vida 
societária. 

Conclusão: Pelo deferimento do pedido. 

1. A Rádio Difusora Caxiense Ltda., concessionana do serviço de 
radiodifusão sonora, em onda média, na cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio 
Grande do Sul, requer a renovação do prazo de vigência de sua concessão, cujo termo 
final ocorreu em 1° de maio de 1994. 

2. Mediante Portaria MVOP n° 818, de 29 de outubro de 1957, foi outorgada 
permissão á Rádio Difusora Caxiense ltda., para explorar o serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, na cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. 

3. A concessão foi renovada da última vez, pelo prazo de dez ?nos, a partir 
de 1° de maio de 1984, conforme Decreto n° 89.547, de 11 de abril de 1984, publicado 
no Diário Oficial da União de 12 subseqüente, cujo prazo residual da outorga foi 
mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, tendo passado para a condição de 
concessionária em virtude de aumento de potência autonzado para os seus 
transmissores, conforme Portaria n° 288, de 13.05.80, do Diretor da Diretoria Regional 

·"'do DENTEL em Porto Alegre/RS. 

4. O Código Brasileiro de T~lecomunicações, instituído pela Lei n° 4.117, de 
27 de agosto de 1962, estabelece prazos de outorga de 10 (dez) anos, para o serviço 

-de radiodifusão sonora, e de 15 (quinze) anos para o serviço de televisão, que poderão 
ser renovados por períodos sucessivos e iguais ( art. 33 - § 3°), períodos esses 

""mantidos pela atual Constituição ( art. 223 - § 5°). 
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5., Por sua vez, o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, ap~elo 
Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de 1963, declara: 

Art.27- "Os prazos de concessão e permissão serão de 
10 (dez) anos para o serviço de radiodifusão 
sonora e de 15 (quinze) anos para o de 
televisão". 

6. De acordo com o artigo 4° da Lei no 5.785, de 23 de junho de 1972, as 
entidades que desejarem .a renovação do prazo de sua outorga, deverão dirigir 
requerimento ao órgão competente, no período compreendido entre o 6° (sexto) e o 3° 
(terceiro) mês anteriores ao término do respectivo prazo. 

7. O prazo de vigência desta concessão teve seu termo final em 1° de maio 
de 1994, sendo que o pedido de renovação foi protocolizado na Delegacia do MC no 
Estado do Rio Grande do Sul, em 18/01/94, tempestivaménte portanto. 

8. A renovação deverá ocorrer a partir de 1 o de maio de 1994. 

9. A peticionán'a tem seus quadros societário e diretivo aprovados pela 
Portaria n°. 295, de 26/06/86, Portaria 467, de 15/12188 e Decreto n° 89.547, de 
11/04184, com as seguintes composições 

COTISTAS 

ROSA CATHARINA ANGELI ALVES 
RAUL BENTO ALVES 
HELENA JOANA BENTO ALVES 
CLÁUDIA BENTO ALVES 
JOSÉ FlORINDO ANGELI 
NESTOR JOSÉ GOLLO 

TOTAL 

COTAS 

.900.000 
3.180.000 

120.000 
120.000 
240.000 
240.000 

4.800.000 

QUADRO DIRETIVO: 

ROSA CATHARINA ANGELI AlVES 
CLÁUDIA BENTO ALVES 

.. -HELENA JOANA BENTO ALVES 
RAUl BENTO AlVES 

GlLDO ALVES FLORES-

Diretora Presidente 
Diretora Artística 
Diretora Administrativa 
Diretor Superintendente 

Procurador 

10. Vale ressaltar que, durante o período de vigência da outorga a entidade 
c-sofreu advertência e pena de multa, conforme se verifica às fls. 40. 
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'11. A emissora se encontra operando regularmente dentro das ca~ísticas 
técnicas que lhe foram atribuídas (fls. 39}. 

12. É regular a situação da concessionária perante o Fundo de Fisca::zação 
das Telecomunicações- FISTEL, consoante informação de fls. 45. · 

13. A outorga original está amparada juridicamente nos termos do que 
dispõem a Lei n• 5.785, de 1972, e o Decreto n• 88.066, de 1983, eis que o pedido de 
sua renovação foi apresentado na forma devida e no prazo legal e com a 
documentação hábil. 

14. Nos termos da lei, o pedido ter-se-á como deferido, porquanto não 
decidido ao termo da respectiva concessão , sendo permitido o funcionamento em 
caráter precário, dos serviços outorgados e não renovados em tempo hábil, concluindo, 
desta forma, que a terminação do prazo da concessão ou a pendência da sua 
renovação, a curto ou longo prazo, não determina, necessariamente, a extinção do 
serviço prestado. 

15. Mediante o exposto, opino pelo deferimento do pedido e sugiro o 
encaminhamento dos autos ao Exm•. Sr. Ministro de Estado das Comunicações, 
acompanhados da minutá dos atas próprios - Exposição de Motivos e· Decreto - com 
vistas ao encaminhamento ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
autoridade competente para conhecer e decidir do pedido. 

16. Posteriormente, de acordo com o artigo 223, § 3", da Constituição, a 
matéria deverá ser apreciada pelo Congresso Nacional, a fim de que o ato de 
renovação possa produzir seus efeitos legais. 

É o Parecer "sub censura· . 

Brasília, /1 de M<>V".....Q.n.., de 1996. 

{'o~~ .c_: P~l , 
lltÀ GU~GEf Ro;DO 

Assistente Jurídico 

Aprovo. Submeto ao Sr. Consultor-Jurídico. 

Brasília).2de ~de 1996. 

ADALZIRA ~~~AjSKO~A:RR~ES DE LUCCA 
Coorde ora de Comunicações 

c- (À Comissão de Educação.) 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
• 

N2- 63, DE 1998 · 
(N!?. 512197, na Câmara dos Depumdos) 

Aprova o ato que renova a concessão 
de A GAZETA DO ESPÍRITO SANTO - RÁDIO 
E TV LTDA. para explorar serviço de 
radi.odi.fusão de sons e imagens : ('l'V) 
na cidade de Vitória, Estado do Espi
rito Santo. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1°. Fica aprovado o ato a que se refere o 

Decreto s/n°, de 15 de janeiro de 1997, que .renova por quinze 

anos, a partir de 10 de abril de 1990, a concessão de A Gazeta 

do Espiri to Santo - Rádi.o e TV Ltda. para explorar, sem 

di.reito de exclusividade, serviço de radi.odi.fusão de sons e 

imagens ('l'V) na cidade de Vitória, Estado do Espirito Santo. 

Art.-2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

da ta de sua publicação. 
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MENSAGEM N2 122, DE 1997 

SeDhores Membros do Congresso Nacional, 

,. 

Nos tei'IM~ do art!?" 4 ;,, inciso XII, combinado com o § 3" do artigo 223, da 
Constituição Feder.l su!:::~:t;. i. ;;.preciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de 

Mot'>":ls <!;; Se::.':L'r Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante do Decw.o de 15 de 
j::neiro de 1997, que ~enova a concessão de A Gazeta do Espírito Sam<" -r .::.dia e TV Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (TV), m cidade d·c \'nória,. Estado do Espírito 

Santo". 

de janeiro de1997. 

EMn• 268 /MC 

Brasília, 16 de dezembro de 1996. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

Submeto à consideração de Vossa Excelência o incluso Processo Administrativo n• 
29117.000573189, em que a A Gazeta do Espírito Santo- RAdio e TV Ltda., solicita renovaçio da 
concessão para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (TV), na cidade de Vrt6ria, 
Estado do Espírito Santo, outorgada confonne Decreto n• 75.314, de 28 de janeiro de 1975, aijo 
~~pectivo contrato de concessão foi publicado no Diário Oficial da União de 10 de abrü de 1975. 

2. Observo que a outorga original está amparada juridicamente, · considerando as 
disposições contidas na Lei n• 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto n• 88.066, de 26 de 
janeiro de 1983, que a regulamentou. que consideram como deferidos os pedidos de renovaçio 
rEqueridos na forma devida e não decididos ao ténnino do prazo ·de vigência da concesslo ou 
~ssão. sendo, por isso, admitido o funcionamento precário das estações, mesmo quando 
ápiradas as respectivas outorgas. 
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3. Com estas observações, licito é se concluir que a tenninação do prazo da outorga ou 
a pendência de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não detennina, necessariamente, a extinção 
do serviço prestado, podendo o processo da renovação ser ultimado. 

4. Em sendo renovada a outorga em apreço o ato correspondente deverá assinalar que a 
renovação ocorrerá a partir de 10 de abril de 1990. 

5. Nessa confornüdade, e em observância ao que dispõem a Lei n• 5.785, de 1972, e seu 
Regulamento, Decreto n• 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa 
Excelência para decisão e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em cumprimento ao § 3• do 
artigo 223 da Constituição. · 

•. -

Respeitosamente, 

ÉRGIOMOITA 
Ministro de Estado das Comunicações 

DECRETO DE 15 DE 

JS ( !l-·OCOSf3 jgCJ-f~ 
_..,_L ..... 

OEPARTAMEt:TO llE OOCUMENTAÇAO 
Publicado n3 Sfç5., J de 
[li.);iu Cfid~l ,:3 

Cê;:!• A"tenG•tda, \ 6 JAN 1997 

DE 1997. 

· Renova a concessão de A Gazeta do Espirita Santo -
RAdio e TV Ltda." · para r explorar seryiço de 
radiodifusão de sons e imagens (TV), na adade de 
Vitória, Estado do Espirita Santo. 

. O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe conferem os 
íns. 84, inciso IV, e 223 dá Constituição, e ':los termos do art. 6°, inciso I,do Decreto .n~ 88.1?66, d; 
Z6 de janeiro de 1983, e tendo em VISta o que consta do Processo Administrativo n 
"2.9117.000573/89, . . .. 
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DECRETA: 

Art. I' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3!.da Lei nt 4.117, de 27 de agosto 
de 1962, por quinze anos, a partir de I o de abril de 1990, a concesslo de A Gazeta do Esplrito 
Santo • Rádio e TV Ltda., outorgada pelo Decreto n' 75.314, de 28 de janeiro de 1975, cujo. 
contrato de concessio foi publicado no Diário Oficial da Uniio de 10 de abril de 1975, para 
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de som e imagens (TV), na cidade de 
Vrt6ria, Estado do ~irito Santo. 

Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada 
por este Decreto, rcgcr-sC::á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, !Cts subseqüentcs e seus 
regulamentos. -·· _ 

Art. 29 Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição. 

República. 

--

-

-·- .. 
Art. 3" Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 15 de janeiro de 1997; 176' da Independência e 1091 da 

MINISTtRIO DAS COMUNICAçOES 

PARECER SE.JUR/DMC/ES HQ 0~ /94 

REFERtNCIA: Processo nQ 29117.000573/69 
ORIGEM : DMC/ES 
ASSUNTO : Renovação de Outorga 
EMENTA : Concessão para executar serviço de ra-

diodifusão em som e imagens cujo prazo 
teve seu termo final em 10/04/90. · 
Pedido apresentado tempestivamente. 
Regulares a situação técnica e a vida 
societãria. 

CONCLOSAo : Pelo deferiMento. 
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A GAZETA DO ESPlRITO SANTO RADIO E TV LTDA, conces·
sio.~àriã de serviço de radiodifusão em som e imagens na cic:ade de 
Vitõrio.,Estado do, Espirita Santo, requer renovação do prazo de vigência 
de sua concessão, cujo termo final ocorreu em 10 de abril de 1990. 

l. - OS FATOS 

' Mediante Decreto nQ 753l4,de 28 c;,; jc:nej ;·o 
ro~ <:.utoriza<::a concessão á A GAZETA DO ESPIRITO. SA~TO HAC•lD F.: 
p3!"<' ex~>lou .. r,poc 15 (c:;uir.ze) ar.oz,o serviço dr. rê.dioditL>zâo 
j magHns ~na cidade de Vi tõr ia • Cs tado do Espi r i to s~.i1to ~ 

Os 
-:-·.; 
de~ 

1975,. 
LTDI!.. 
S. O R! E :I: 

"'-. A C·Utorgs em questão comecc.;u a vi.gnrz.:· C•il l 0 dE"-
~i:· i· . .~.. "i f.lZ: i··,;~ a.l t.;~ a a Pllbl j c.;.c.;ãc do Contra to O e C"1iit:b::::..i'~:.:
(.1~r. ~.::.~. 

... ,o Vi à r 1 c-

~;t;i:i.:,,~t: r~:-:::: . ...., i :.at~ ·:iü?.,. C..:i..Jt"'"r' .• ;. ,, -iiO:;;;;t: .;j._·:;. ... co nt~ 

~..--.i.;;-Z.r~·:.ii-: ·-f. -·u:c:·r·~-~ a etotld/:,'--t.:: lj~'"ic ;.ni•·€::.• qtJii:..o~-..; ::-.-~n-:. ·r:..• <..-:;.·.'t:-tl:&n-
"";..~- ·-~r.;·:;.,;':":::,..:: \F-i 4 lt.i;:.,~ .. c; . ..:;:.-:.·:2n ... ::..:·~ ç.::,u.:.::.·i,:· ....... ~ .... -~--.-,; ::•·J•'.: 

II - 00 ME:RITO 

""'~ 0 Cõd190 Br~~lleii~o de TeleC-0:-rJ\.Jhj.: .. ~Ç.ã.:·;;. l•lStltUido 
pclz. LE":i N.Q "-.117, de 27 de agos!.o de lf~62,e~t.it•o31Pc.:: os p-~.:,zos de 10 
(dazJ anos ;, ... ra o servi;o de. i~adioditus8o sor.c.r·.~ .:=- !~(quir . .::e}-an.;.s par.u 
c '!3ervico d.~ ~elcvisão,qua poder::io -:;r.r i'ei)Ovados por ):'e~·i.:_.c.c.~t ~lh::ez.~i
vvs ·~ iç•.•-J:i!.- ~-J! t .. :.-3 % .1Q). ~e~· ~odos c~'3s:. Ma.nt.i.d~~~ O•'ii.C:• ~\· •.• ~l (;onsti-
1.UlC3i'l(<·d·:... -~;_:~. %- S.Q). 

5. 
fusão, 
r a: 

Por sua vez, o Regulamento dos Serviços de Radiodi
aprovado pelo Decreto NQ 52.795,de.3l de outubro de 1963,decla-

"Art.27-Qs prazos de concessao e permissão serão de lO(dez)anos 
para o serv1ço de radiodifusão sonora e de 15 (quinze) 
anos para o de televisão. 

6. De acordo com o artigo 4Q da Lei NQ 5.785, de 23 de 
ju~ho de 1972, as entidades que desejarem a renovação do prazo de sua 
outorga, deverão dirigir requerimento ao Orgão competente, no período 
compreendido entre O 6Q(Sexto) e O 3Q(terceiro)mês anterior ao termino 
do respectivo prazo • 

7,.. 
final no 
b!J.cacão 
de 1975, 

. O prazo de v1gencia desta concessão teve seu 
dia ·!() de abril de 1990,porquanto começou a vigorar com 
do Contrato de concessãono · Oiâ~io Oficial de 10 de 
e os efeitos jurídicos da outorga foram. mantidos pelo 

termo 
a pu
abril 
prazro 
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residual,conforme disposto no Decreto, do dia lO de "mai"o de···199i,pu-
bl~cadc no Dibrio Oficial do dia 13 subsequente. 

8. O pedido de renovação da ou"torga, ora em exame, foi 
protocoli~ado na Delegacia Regional do Dentel em Vitória em ZO de de
zembro de 1989, dentro, pois do prazo legal. (fls. 01),uma ·vez que, de 
acordo coon o disposto na Lei da Renovação, c pedido deveria ser apre-
sentado entr~ 10 de noven•bro de 1989 a 10 de janEiro da 1990. 

~..,\. A rc::quer'ente tem seus qu.:idrcs di r e ti vo e social 
aprov.:..ao-L i=·E->1.:. Port;,.r i.:,. ORMC/~~ NQ. C>l7 ~ de 17 /Oo,94, com o.1 seguinte 
compo~ic;:~o: 

COTISTAS 

- M-~ H··fi;~,':; r::=:- ,;;u.:::;:;L.;t. ... ;.-:0.:i·~c:.·-~~ 
( .:.:"-:;. ·::·. ;· -: ,, .... .;;..:·~:-_; ··:.-;..;i:= L:~J i, I...:-

n.:.1 1:~ ti~·.::-: J; ; ·· ,_J I:D::Ntó.:..~.:.C ·;U;n ~~ 
·-'~=--~·.: ':-· '-'~ r. ·o:.; ·-u:.: 

TOTAL 

C-ARGO 

COTAS 

-.. i ~ '... .• 
; I • '· J>J • '· • ' . 

L ·, .: ~.: . ;)·h ~-c .... : 
::,. ~ .. 8. '=i~lb. (,::JO 
.. -·::~· VV~· .v(.C• 

•.: ".:. . _:,.:.;.;-. .. . (.(. 

62.0CO.OOO.ü0ú 

NONE 

VALOR EM CR$. 

l&. cOO. 0(:0. (•(;O, C·O 
j ... ~- ,:;~ :.; .. :: . C;.).) , O•J 

; . ..; .. -;:. . ;:. .. j- . • ,,:.c·- <.•L· 
. ·:.,. •};;:., . ...,ç,:-~. \)\;.{),. 0\.· 

. t) ·~ . .";:~·. . "~ ·<J . •).j 
:;· 7 .-, ... = •• ;;::. (.hJQ ~ (,_,,:. 

.62.000.000.000,00 

•)f;:..ETUR ::,:;:~ .• ,it~,8 t;Mf<i.i,J::.o rt:M:i~t-lNIJO 1'-HJi·~iC.:..Rú l.~i'!O.:r~~~~RG 

r:j :~~ lí!R GER::11. ;)J 8~1~8C~:Ut co.-.;:..t.:~ 

10.• A emissora se endtintra operando· regulárinent.ã, den-
tro das caracterist1cas técnicas que lhe toram atribuié!as.,.c9.['[1Jrme in-
dica o setor de engenharia (fls.37). ~ 

11. E regular a situação da permissionària perante o 
Fundo de Fiscalização das Telecomunicações-FISTEL, .consoante registres 
ne:::. ta Regional. · ··=··· ·::,:.~.~ ~ ~~"'!.· ~: •• ~~ • • ..... ··j 

13. Consultado o Cadastro Nacion~"f··ae rRauicdi fusão ve-
rificou-se que a entidade, seus sôcios e dirigentes não ultrapassam os 
limites fixados pelo artigo 12 e seus paràgrafos, do Decreto Lei Ng_ 
236, de 28 de fevereiro de 1967. --
14. Finalmente, observa-se que c prazo de vigência da 
outorga deverà ser renovado a partir de 11 oe abril de 1990. 

III - CONCLUSi!lO 

Do exposto, concluimos pele ~eferimento do pedido 
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sugerinao o er.carninhame~to dos autos a~ Departamento oe Outorgas.que o 
en~aminharà à Consultor1a Juridica. para Prosseguimento. 

t 'o parecer ... sub censura" 

Vitória. 29 de nove•nbro de 1'994 

MARIA ELISA ETE FRANÇA PORTO 
Cnete- dt: Ser vic:.o 

(À Comissão de Educaçdo) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N2 64, DE 1998 

(N! 513197, na Câmara dos Deputados) 

Ap:ova o ato que renova a concessão 
da RÂOIO OSÓRIO LTDA. para · explorar 
eerviço da radiodifusão sonora em 
onda =-dia na c:idade de Osório, Esta
do do ltio Grande do SUl.. 

O CONGIU:SSO NACIONAL decreta: 

A:t. 1°. Fica aprovado o ato a que ·•• refere o 

Decreto s/n•, de 17 d.. janeiro de 1997, qua renova por dez 

.. - anos, a partir de 1° de maio de 1994, a concessão da RAdio 

Osório Ltda. para explorar, sem direito da exclusividade, 

serviço de radiodi~uaão sonora em onda média na cidade de 

Osório, Estado do ltio Grande do Sul. 

Art. 2°. Este Decreto Leqialativo ellt.r& em •iqo: na 

data de .•~;ic:açã(! •. 
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Senhores Membros do Congresso Nacional 

N~~ ~s ~ anigo 49, inciso XII, combinado com o § J• do artigo 'l:?· da 

Consri<Wçjo Federal, submeto à apm:iaç.lo de Vossas Excelências. aa>nlp3nhado de Exposição de 

Motivos do Senhor Mlnism)de útado cbs Comunic3ç6cs. o 1t0 conswoe do Dccmo de 17 de 

jancilo de 1997, que "Reno .. a conccssio cb R.idio o.õrio Lida., par.t cxploru scM<;o de 

l3dioJifusào sonora cm onda midia, .. cidode de Osório, E=lo elo 100 Grande elo sur. 

Brasilia, ZZ de janciro ·de 1997 • 

• 

EXPOSIÇÃO DE lloiOTIVOS N" 269/MC, DE 16 DE DEZEIIoiBRO DE 1996, 
DO SR. MINISTRO OE ESTADO DAS COMUNICAÇ0ES 

Submeto i considcnçio de Vossa E.'t«lencia o indu.so Proeesso Adminiszmivo n• 
53790.000!; ~~ em que a lüd.io Osório Lt4a. soliciu. renoVJç.Jo cb coneessio para explorar 
serviço de r~'wlo sonon em .onda media. m cicbde de Osório, E.stado do P..io Gnnde do Sul. 
oucorgacta conforme Ponan: r.• 7~: de 22 de agosto de J9SS. re:novacb nos tmnos do Decreto n• 
19.629. de I de maio de 1984. puocc.:..:::- r~ Oi'.~:- 06ciaJ da UCLio em 9 seguinte, por dez anos. a 
partir de 1• de ~M:o ac 1914, cujo pi'UO 'c:su::..ioi .a outorga foi nwu:ido pelo Oecm:o de lO de 
aWodc 1991. 

2 Observo que o ato de 01..'101!3 oriçiml esti ampuado juridicamente. considerando as 
disposições c:ontidas m. Lei n• S.1SS; de lJ. de )Unho de 191l,. e ao Dcaeto n• 11.066, de 26 de 
janriro de 191), que a regulamentou. que consideram como deferidos os pedidos de renovaçlo 
requeridos u forma dcvicb. e D1o decididos ao tênnino do prazo. de vigéncia cb autorizaç.Jo 
eoncess1 o ou pc:rrnis.slo. sendo, por isso. admitido o funcionamento prec.ãtio cW eszações. rnesmo 
qua.."Kfo ecpincbs as respecrivas outorgas. 

3. Com esw observações. licito i~ concluir que a terminação do prazo da ou1orp ou 
.a pendência de sua renovaç.lo,-a. cuno ou alongo pruo. nio ckt~ ....... n=:~e.. 1. aunçio 
do sefViço prestado, podendo o prous.so da rrt~ovaçio su ultimado. 

4. • Em sendo renov3da: .a concess1o em apreço o ato corT~née.'"IZe deveri assir.a!ar 
que a renovaçio ocorreria pmtr de 1• de II'WO de 1994. 

S. Nessa corúormicb.de. e em obsefviDcia ao que cflSpõcm a Lei n• .S.71S. de 1972. e seu 
Regulamento, Decm.o rf' 1&.066. de 1983. submeto o assumo i. w.fleriof considen.çio de Vos.s.a 
&cdincia.. pan. decislo e submiu:ão da rrweria ao Congresso Nacional. em cumprimem:o ao § J• 
do artigo 22l da Consutuiç.ão. 

À~ ~GIOMOIT~ 
· de Esudo das ComurUc:aç.6es 

.. 
: 
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DECREIO DE li DE .r~= DE1997. 

Renova a concessão da Rádio Osôrio {.tela.. para 
exp(onr serviço de radiociifusão sonora em onda 
m«tia. na cidade de Osório. Estado do Rio Grande do. 
S<d. . 

O PRESIDEl\'TE: DA JU:PÚUUCA. no uso c!.as atnbuíçõcs que lhe conferem os 
ans. 84. inciso IV. e 223 dl Constiruiçlo. e nos 1crmos do an. '6•. inciso l.do Decri:w n• 88.066, de 
26 de j.an.c:iro de J98). c lendo em vista o que consta do Processo Administrativo n• 
Sl790.000114194. 

DECRETA: 

Art. 1• fia :cnov:uh., Ce uorC:o com o zr.. 33, § 3•. da lei n• 4.117. de 27 de 
asosao de 1962. por deZ ;t."':OS.. a pmir de t• de r.-.,!jo ele JS9.;. a c.occesslo cb: R.i.cEo Osôrio Ltd.:L, 
outorg3cb pela PorurU ~fVOP n• i02. Ce Z1 C!e agosto de t9SS. e reoovach pCo Deac:to n• 
S9.629. de 8 de rruio C!e JÇS.;, sendo mam:do o pruo resiCuaJ c!.1 outorga conforme Decrtto de JO 
de m.lio de J99J. pm. Clp!o::r. sem diteiro de ndusi\.id.Jde. set'\iço de f3dioêifu.s.jo Janor.~ ca 
onch médi3. JU cid:u:!e de Osôrio, Esudo êo Rjo Gt:l.-.de C!o Sul. 

Pzr:igrafo ünico. A Qpiol'2tio do serviço de rz.WoCi.~s.!o. C\Jja outorg3. ê renovada 
por e-ste Decreto. rcs:er-se-3 pelo Cóéi,;o Brasileiro de Ttlecot;~unic.çtcs. ~.s $U!)scqucnres e. seus 
rc;uJ;unentos. 

Art. ';:' Este 3to somente prociuziri eieitos le2ais após deGbcnçio c!o ConRresso 
Nacio~. nos termos do § :;• <!o an. 223 da Constin:içlo. ... -

MAIO DE 1998 
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇ0ES 
C'ONSUL TORIA JURÍDICA 

PARECER CONJURIMC N" 55! /96 

Referência: Processo n• 53790.000114194 

Origem: Delegacia do MC no Estado do Rio 
Grande do Sul. 

Interessada: Rádio Osório ltda. 

Assunto: Renovação de outorga. 

Ementa: Concessão para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, cujo 
prazo teve seu termo final em 1° de maio 
de 1994. 
Pedido apresentado tempestivamente. 
Regulares a situação técnica e a vida 
societária. 

Conclusão: Pelo deferimento do pedido. 

A Rádio Osório Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora 
em onda média, na cidade de Osório, Estado do Rio Grande do Sul,requer a renovação 
do prazo de vigência de sua concessão, cujo termo final ocorreu em 1° de maio de 
1994. 
2. Mediante Portaria n• 702, de 22 de agosto de 1955, foi outorgada 
permissão à Rádio Osório Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, na cidade de Osório, Estado do Rio Grande do Sul, sendo sua última renovação 
a promovida,a partir de 1" de maio de 1984, conforme Decreto n• 89.629, de 8 de maio 
de 1984, publicado no Diário Oficial da União de 9 seguinte, cujo prazo residual da 
outorga foi mantido pelo Decreto de 1 O de maio de 1991. 

3. O Código Brasileiro de Telecomunicações, instituído pela Lei n• 4.117, de 
-'27 de agosto de 1962, estabelece prazos de outorga de 10 (dez) anos, para o serviço 

de radiodifusão sonora, e de 15 (quinze) anos para o serviço de televisão, que poderão 
ser renovados por períodos sucessivos e iguais ( art. 33 - § 3"), períodos esses 
m!Jntidos pela atual Constituição ( art. 223 - § 5°). 
~ 

4. Por sua vez. o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo 
4Jecreto n• 52.795, de 31 de outubro de 1963, declara: 
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"Art.27- Os prazos de concessão e permissào serâ"o de 
10 (dez) anos para o serviço de radiodifusão sonora e 
de 15 (qúinze) anos para o de televisão". 

5. De acordo com o artigo 4° da Lei n° 5.785, de 23 de junho de 1972, as 
entidades que desejarem a renovação do prazo de sua outorga, deverão dirigir 
requerimento ao órgão competente, no período compreendido entre o 6° (sexto) e o 3° 
(terceiro) mês anteriores ao término do respectivo prazo. 

6. O prazo de vigência desta autorização teve seu termo final em 1°.5.1994 
sendo que o pedido de renovação foi protocolizado na Delegacia do MC no Estado do 
Rio Grande do Sul, em 19.01.94, tempestivamente portanto. 

7. A renovação deverá ocorrer a partir de 1° de maio de 1994. 

8. A peticionária tem seus quadros societário e diretivo aprovadospelas 
Portarias n° 10, de 14 de janeiro de 1992 e pelo Decreto n° 89.629, de 9 de maio de 
1984, com as seguintes composições: 

COTISTAS 

Pedro Edir Dambros Farias 
Cláudio Zappe 
Orfandina Tereza de Paula 

TOTAL 

Diretor Geral 
Diretor-Técnico 

PARTICIPAÇÃO 

Cr$1.146.600,00 
Cr$ 764.400,00 
Cr$ 49.000,00 

Cr$ 1.960.000,00 

Cláudio Zappe 
Pedro Edir Dambros Farias 

9. Vale ressaltar que, durante o período de vigência da outorga a entidade 
sofreu pena de multa, conforme se verifica de seus assentamentos cadastrais. 

. ' ' . . . 

10. A emissora se encontra operando regularmente dentro das características 
técnicas que lhe foram atribuídas (fls.45). 

··11. . . É regular a situação . perante o Fundo de: Fiscalização das 
Telecomunicações·- FISTEL, consoante informação de.fls. 48. 

12. t. outorga original está amparada juridicamente nos termos do que 
-dispõem a Lei n• 5.785, de 1972, e o Decreto n• 88.066, de 1983, eis que o pedido de 
sua renovação foi apresentado na forma devida, no prazo legal e com a documentação 

'fiébil. . ' . 
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t3. Nos termos da lei, o pedido ter-se-á como deferido, porquanto não 
decidido ao termo da respectiva autorização, concessão ou permissão, sendo permitido 
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o funcionamento, em caráter precário, dos serviços outorgados e não reriovades' em 
tempo hábil, concluindo-se, desta forma, que a terminação do prazo da outorga ou a· 
pendência da sua renovação, a curto ou a · longo prazo, não determina, 
necessariamente, a extinção do serviço prestado. 

14. Mediante o exposto, opino pelo deferimento do pedido e sugiro. o 
encaminhamento dos autos ao Exm". Sr. Ministro de Estado das Comunicações, 
acompanhados da minuta dos atos próprios - Exposição de Motivos e Decreto - com 
vistas ao encaminhamento ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
autoridade competente para conhecer e decidir do pedido. 

15. Posteriormente, de acordo com o artigo 223,§ 3", da Constituição, a 
matéria deverá ser apreciada pelo Congresso Nacional, a fim de que o ato de 
renovação possa produzir seus efeitos legais. 

.. -

É o Parecer •sub censura• 

Brasília, ,12 de ~ de 1996. 

ZJLDA BEATR ~~~'"1o'4.eu ~~~;~Jurídico 7 ... c"' 

De acordo. À consideração da Sra. Coordenadora de Comunicações. 

Brasilia,J2de ~ de 1996. 

MARIA DA GL ~ÁluxiF. SANTOS Che~~e Divisão 

Aprovo. Submeto ao Sr. Consultor Jurídico. 

Brasilia,.!lde ~ de 1996 . 

rl}pl c~ 
ADALZJRAFRA~ARESDELUCCA 

Coordenpdora de Comunicações 

(À Comissão de Educação) 
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PRo'JETO i>E DECRETO LEGISLATIVO 
. :··· N~65 DE 1998 
. . . . . ···'. . 

· (N~ S2~1'J7, na Câmara dos Deputados) 

MAIO DE 1998 

· Ap"rova o · ato que renova a permissão · · 
' outorgada à lÚ.D:IO CLUBE DE CONQU:ISTA · 
LTDA. para explorar·serviço de radio
_difusão sonora em freqüência moduladA 
na cidade· de Vitória dA' Conquista, 
Estado da Bahia. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 10: Fica apr~~ado o ato a que se refere a 

Portaria n° 62, da 6 de março de 1990, que renova por dez 

anos, a partir de. 27 ·.de abril de 1987, a permissão outorgada à 

Rádio Clube de Conquista Ltda. para explorar serviço de 

radiodifusão· sonora em. freqüência modulada na cidade de 

Vitória da Conquista, Estado da Bahia. 

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de. sua publicação. 

MENSAGEM"NQ ·ss1, DE.1992 

Senhores Membros do Congresso Nacional. 

Nos tennos do artigo 49, inciso XD, combinado com o § t• do artigo 223, da 
Constituição Federal, submeto à apreciação do Congresso Nacional o ato const:mte da Portariàn• 

"'"62. de 6 de março de 1990, do hoje extinto Ministério das Comunicações, que renova permissão 
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outorgada à RÁDIO CLUBE DE CONQUISTA LTDA., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) 

anos, serviço de radiodifusão sonora em freqUência modulada. na cidade de Vitória da Conquista, 
Estado da Bahia. 

Brasnia, 3 de setembro de 1992. 

{.G«N. 

Portaria n.• 62 . de 6 de Março de 1990 

O _Ministro de Estado das 
Comunicações, usando das atribuiçoes que lhe confere o artigo 19, do 
Decreto n9 70.568, de·l8 de maio de 1972, e nos termos do artigo 69, 
item II, do Decreto n9 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em 
vista o que consta do Processo·n9 29107.000073/87, resolve: 

I - Renovar, de acordo com o artigo 33, parágrafo 39, da 
Lei n9 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 10 (dez) anos, a partir de 
27 de abril de 1987, a permissão outorgada ã RÂDIO CLUBE DE CONQUISTA 
LTDA., através da Portaria n9 312, de 19 de abril de 1977,.para explo 
rar, na cidade de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, serviço de 
radiodifusão sonora em freq~ência modulada. 

II- A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga -é· 
renovada por esta Portaria, reger-se-ã pelo Código Brastleiro de Tel~ 
comunicações, leis subseq~entes e seus regulamentos. 

III - A permissão ora renovada somente produzirá 
gais após deliberação do Congresso Nacional, na forma do 
terceiro, do artigo 223, da Constituição. 

efeitos le 
parágrafõ 

IV - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. --
,> , Ú 't(IL i é: 

I ;; 
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MC-::_DENTEL 

DIRETORIA REGIONAL DO DEIITEL EM SALVADOR 

SEÇÃO DE RADIODJJVSÃO 

PROCESSO N9 29107.000.073/87 

ENTIDADE: RÁDIO CLUBE DE Cal QUIS TA LtuA 

ASSUNTO: Pedido de renovação de outorga de radiodifusão em rM. 

PARECER SDR4J n9 28/89 

MAIO DE 1998 

A RÁDIO CLUBE DE CONQUISTA LTDA, executante do serv1ço de radiodif~ 

sao sonora em freq~ência modulada, na cidade de Vitõrta da Cunquista, Estado da 

Bahia, requereu tempestivamente a renovação da: outorga que ·lhe foi deferida. 

A requerente tem seus quadros societãrio e diretivo e.provados res 

peÚivamente pelas portarias 592/591/79, DOU 03.05. 79. 

CO'!'ISTAS COTAS VAWRCR$ CARGO 

MARIA OSANIRA VIRCINIO CAMINHA ~260:000 260.000,00 . Diretoi:a. 

MARIA LUIZA CAMINHA RIBEIRO NOVAES 20.000 

AUREUNO RIBEIRO NOVAES FILHO 20.000 

TOTAL 300.000 

20.000~00 

20.000,00 

300.000,00 

Diretorã · 

Sócio 

Decaiu o direito da entidade ao deferimento previsto no artigo 49 

do Decreto nY 88.066/83, pelas razões constantes do Of •. n9 0711/87(fls 29). 

Cumpre ressaltar que a postulante, durante o Último período de vi 

gência de sua outorga, sofreu as penas constantes da Informação SFIS n9 001/88, 

(fls 36/37). 

A entidade atendeu a exigência constante do Oficio 0922/88, estan 

do a documentação apresentada em estudo. 

À vista do exposto, opinamos pelo encaminhamento destes autos 

Divisão de Radiodifusão, para prossegcimento. 

.. -~ ?J " ~i o. . ". ""· 
4, ~ Q, ~ .... ~ j)~!. 

/ n:& f~n da Roch• 1teis 
~. • a;-~~:0 df' fl..adiurlifw:t. 

De acordo. 

Ã Divisaão de Radiodifusão/DE~~EL. 

Salvador, 3 O de maio de 1989. 
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MC - DENTEL 
PROCESSO N' 29107.000073/87 

Senhor D1retor. 

Trata o presente proce~so de pedido de renov~ 
ção de outorga, formulado pela RÁDIO CLUBE OE CONQUISTA LTOA, exe
cutante do serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada • 
na cidade de VitÓria da Conquista-BA. 

Nada tendo a opo~ à Informação - RAO n• 004/ 
88-FIS, encaminho os presentes autos ao Advogado-RAO para prossegu! 
mente. 

Brasil1a,/J de 1989 

ENG' JOARÍDI OOS SANTOS 

(À Comissdo dL Edllca'çdo) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N'! 66, DE 1998 

(N! 530197, ::m Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato qua :anova a eonceaaão 
deferida à RÁDIO MI!IADOR LTDA. para 
explorar aarvic;o de rad.iod.ifuaio ao
nora em onda média na cidade de Rio 
elo Sul, Estado ela Santa Catarina. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1°. Fica aprovado o ato a que ae refere o 

Decreto a/n°, da 16 da aatambro de 1994, que renova por dez 

anos, a partir de 1• da novembro de 1993, a conc:assio deferida 

à ~dio Mirac:lor L tela. para explorar, sem direi to da 

ezcluaividada, serviço da radiodifusão sonora em onda média na 

cidade ela Rio elo Sul, Estado de Santa C&tarina. 

Art. 2•. Este Decreto Leqislativo entra em viqor na 

data ela sua publica~ 
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· Senhores Membros do Congresso Nacional, 

Nos termos do artigo 49, inciso xn, combinado com o § 1" do artigo 223, da 

Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de 

Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 16 de 

setembro de 1994, que "Renova a concessão outorgada à Rádio Mirador Uda., para explorar 

serviço de radiodifusão sonora em onda média. na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa 

Catarina". 

Brasília. 22 de setembro '· de 1994. 

0&1 
E.M. nQ 115 /MC 

Brasflia, 13 de' setembro de 1994. 

Excelentfssimo Senhor Presidente da Repóblica, 

,. 
•;.. 

Submeto à apreciação de Vossa Excelência, o incluso 
Processo Administrativo nQ 50820.000616/93, em que a Rádio Mirador 
Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, solicita 
~~nevação do prazo de vigência de sua concessão por mais dez anos. 

2. O pedido de renovação .encontra-se devidamente 
instruido de acordo com . a legislação em vigor, e a estação está 
fupcionando dentro das caracteristicas técnicas a ela atribufdas por 
este Ministério. 



MAIO DE 1998 AI'õAIS DO SENADO FEDERAL 313 

3. ~ Nos termos do 32 do arf.· ·223 da Constituição, o 
ato de renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do 
Congresso Nacional,· a quem deverá ser remetido o processo 
administrativo pertinente, que esta acompanha. 

~~ t~·. ~.1. !~ . 
DJ ~~8ASTol-'~E MORMS .. 

Ministr de Estado das Comunicações 

P R • DEPARTAMENTO OE DOCl,IMENT AÇAO 
P ficado na Seção 1J do 

. d:;:: ~~:~ I'J 9 SE T 1994 

Decreto de 16 de seteniJro de 1994. 

Renova a concessão outorgada à Rádio 
Mirador Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda 
média, na cidade de Rio do. Sul, 
Estado de Santa Catarina. 

O PRESIDENTE DA REPOBLICA, no uso das atribuições que 
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos 
termos do art. 62, inciso I, do Decreto n2 88.066, de 26 de janeiro de 
1983, e tendo em vista o que consta do Processo nQ 50820.000616/93, 

-- O E C R E T A: 

Art. 12. Fica renovada, de acordo com o art. 33, 
§ 32, da Lei n2 4.117, de 27 de agosto de 1962, por mais dez anos, a 
partir de 12 de novembro de 1993, a concessão deferida à Rádio Mira
dÓr Ltda., mediante Decreto n2 47.250, de 17 de novembro de 1959, e 
pasteriormente renovada, pelo Decreto n2 88.598, de 9 de agosto de 
1983, sendo mantido o prazo residual da outorga pelo Decreto de 10 de 
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mato de ~991, para executar, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Rio do Sul, Estado de 
Santa Catarina. · · 

Parágrafo único. A execução do serviÇo de radiodifu
são, cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-á pelo Código 
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqOentes e seus regulamentos. 

Art. 22. Este ,.ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do co •. ._:-esso Nacional, nos termos do§ 32 do art. 223' 
da Constituição. 

Art. 32. Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Brasilia,l6 de se~ro de 1994; 1732 da Independência 
e 106Q da República. 

0ia~-

~~~J. u. !tL~ 
J 

MINISTERIO DAS COMUNICAÇOES 
DELEGACIA EH SANTA CATARINA 

, PARECER ASSISTENCIA JURIDICJ\ 001/93 . 

--

. , 

Referencia:· Processo n~ 50820-000616/93. 
Origem : DM 
Assunto : Renovaç~o de outorga 
Ementa : Concess~o para executar serviço de 

pra:o tem 
novembro de 

Conclus:ro 

radiofus~o sonBra, cujo 
seu termo final em 01 de 
1993. 
Pedido apresentado tempestivamente. 
Regulares a situaç~o técnica ~ vida 
societâria. 

: Pelo deferimento • 

c RADIO HIRADOR LTDA., concessionAria do .serviço 
de radiofus:ro sonora em OM <onda média>, na cidade de Rio do 
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Sul, Estado de Santa Catarina, requer renova~~o do prazo de vi
g~ncia de sua concess~o , cujo termo final ocorrera em 01 de 
novembro de 1993. 

I - OS FATOS ,. 

1 -Mediante Decreto n~ 47.250 de 17 de novembro 
de 1959 foi autorizada a concess~o a RADIO MIRADOR LTDA. para 
explorar por 10 <dez) anos o servi~o de radiofus~o sonora em OM 
na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina. 

2 - A outorga em quest~o come~ou a vigorar em 23 
de novembro de. 1959, data de publica~::ro do Contrato de Conces
s~o no Diário Oficial da Uni::ro. 

3 - A outorga em apre~;o foi renovada 
vezes conforme Decreto 75.380 e de 14 de fevereiro 
Decreto 88.598 de 09 de agosto de 1983. 

por 2 <duasl 
de 1975 e 

4 - Compre ressaltar que durante o último periodo 
de vigência da outorga, a entidade sofreu penas de MULTA e AD
VERTENCIAS, conforme se verifica na informa~;~o procedente do 
Departamento Nacional de Fiscalizaç~o das Comunica~~es <DNFil; 
as fls. 87. As puniç~es aplicadas foram as seguintes: 

A - Por estar a emissora n::ro operando c~W 
fora do prazo legal estabelecido na Portaria 388/FNS/DR d~ 
08/08/84 <Art. 62 do Código Brasileiro de Telecom•.Jnica~;~es, com 
redaç~o do Decreto Lei 236/67>; por n::ro estarem anotados o re
sultado da experiência semanal de funcionamento do transmissor 
auxiliar, no Livro de Registro de Ocorrências <item 7.8, letra 
"h" da NT06/76, aprovados pela Portaria NC1048/76, c/c art. 
122, 'i tem 34 do Regulamento dos Serviços de Radiofus::t'ol; por 
estar.a porta do abrigo do transformador de impedáncia em si
tuaç::ro·irregular e perigosa <art. 28, itens 13, 14 e 15 do Re
gulamento dos Serviços de Radiofus~ol, pena de ADVERT~NCIA, por 
ato do DG em 20/01/86 no Processo 000687/85, arquivado em 
18/03/86. 

-- B - Por n::ro ter apresentado as fitas· da grava~;:ro 
da programaç::ro diária da emissora, no dia 29/08/90 <Art. 71 do 
Regulamento dos Serviços de Radiofus::ro, com reda~;:ro do Decreto 
Lei 236/67!, pena de ADVERTENCIA, por ato do DG em 05/03/91, 
no Processo 000531/90, arquivado em 18/03/91. 

C - Por n~o apresentar fitas com rotaç:ro adequa-
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da e contendo horários da programa~~o do dia 10/10/90 <Art. 71 
'do Regulamento dos Serviços de Radiofus~o com redac;~o do Dec:re

to Lei 236/67>, pena de ADVERTENCIA, por ato do DNFI em 
11/03/91, no Proc:esso 000595/90, arquivado em 25/03/91. 

D - Por n~o ter reduzido a potência no hor~rio 
pré-estabelecido, em 01/07/91 (Art. 122, item 34 do Regulamento 
dos Serviços de Radiofus~o, aprovado pelo Dec:reto 52.795/63 c/c 
o item VIII, 4.2 da Norma 03/87 aprovada pela Portaria 174/87), 
pena de ADVERTENCIA, por ato do DNFI, em 17/03/92, no Processo 
001025/91, arquivado em 08/05/92. 

E - Por verificar-se que as fitas enviadas con
tinham as seguintes caracteristicas: audio muito baixo e muitos 
programas interrompidos (fita 5) falta de horários para conti
nuidade da programaç~o <fita 6) impossibilitando-se a verific:a
ç~o da grava~~o de programas obrigatórios e horário nobre <Art. 
71 do Código Brasileiro de Telecomunica~~es, com a reda~~o do 
Dec. Lei 236/67J, pena de ADVERTE:NCIA, por ato do DNFI em 
04/09/92, no Processo 001414/91, arquivado em 19/02/93. 

F Por n~o ter reduzido a potência no horário 
pré-estabelecido, no dia 27/02/92, sendo reincidente <Art. 
122, item 34 do Regulamento do Servi~o de Radiofus~o), pena de 
MULTA, por ato do DNFI em 20/08/92, no Proc:esso 000121/92, ar
quivado em 19/02/93. 

G - Por uso de Monitor de Modula~::o caseiro; ine
::isténc:ia de Amperímetro de RF na base da torre e operar com 
freqUência da portadora superior a permitida, conforme Termo de 
Constataç~o de Irregularidades na Execu~~o de Servi~o de Comu-

nicaç~es em 13 de agosto de 1993 <fls.74/75> foi abert6 6 Pro
cesso 0752/93, encaminhado ao DNFt em 02/09/93, r.ujos autos de
ver~o ser anexados aos presentes autos, nos termos do Art. 1~, 

letra ·"g" da Resoluç~o.39 de 1992 do Senado Federal. E de .. se 
observar que o processo para apLtraç~o da infra~::o est~· EM ANDA
MENTO e as irregularidades que lhe deram origem já foram sana
das, conforme se verifica pela Informaç::o nQ 015/93, . às .Fls. 
85. . 

5 - De acordo com a informa~::o do Departamento 
Nacional de Fiscali:aç::o das Comunicac;~es,· a pena de MULTA, 
mencionada anteriormente, 'foi ' rec:olhida conforme comprovante 
cuja cÓpia consta das fls; ·se.· 

II - DO MERITO 

•, . 

~ 6 - O Código Brasileiro de Telecomunicac;~es, 
instituido pela Lei 4.117, de 27 de agosto de 1962, estabelece· 
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•o prazo de· 10 (de::) anos para o servie>O de radiofus:ro sonora, 
~m 15 (quinze> ~nos para o servie>o de televis:ro, que poder:ro 
ser renovados por periodos su~essivos e iguais CArt. 33, pará
grafo 3Ql, perio.dos estes mant"idos pela atual Constituic;ào 
CArt. 22, parágrafo 5~>. 

7 - Por sua vez, o Regulamento dos Serviços de 
Radiofus:ro, aprovado pelo Decreto n~ 52.795, de 31 de outubro 
de 1963, declara: 

"Os prazos de concess:ro e permiss:ro ser:ro de 10 
Cdez) anos para o serviço de radiofus:ro sonora 
e de 15 <quinze) anos para o de televis:ro." 

8- De acordo com o artigo 4Q da Lei n~ 5.785, 
de 23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a renovae>:l:o 
do prazo de sua outorga, dever:ro dirigir requerimento ao org:l:o 
competente, no periodo compreendido entre o .6~ (sexto) e o 3g_ 
<terceiro> mês anterior ao término do respectivo prazo. 

9 -'A outorga originária da concess:ro em aprec;o 
foi renovada automaticamente, conforme determinado no inciso II 
do art. 1g_ da Lei 5.785 de 23 de junho de 1972, até o dia 1~ de 
novembro de 1973, .motivo pelo qual o prazo de vigência passou a 
ser contado a partir de 1Q de novembro, por mais-um periodo de 
de:: anos. 

10 - Por conseguinte, a renovac;:ro aqui pleiteada 
deverá ocorrer a partir de 1~ de novembro de 1993 e os efeitos 
juridicos da outorga foram mantidos pelo prazo residual, con
forme disposto no Decreto de 10 de maio de 1991, publicado no 
Diário Oficial da Uni:ro do dia 13, subseqUênte 

11 - O pedido de renovae>:l:o de outorga foi pro
tccolado nesta Delegacia·no dia 23 de julho "de 1993, -dentro, 
pcis, do prazo legal (fls. 01). 

12 - A Requerente efetuou transferencias de quo
tas e tem•' seus atuais quadros societário e diretivo aprovados, 
respectivamente, pela Portaria 136.de 03 de agosto de 1992 
<Fls.89/90l, com a seguinte comppsic;:ro: 

COTISTAS COTAS VALOR EM Cr$ 

c IOLANDA WEISE GONÇALVES 
RENEE GONÇALVES 

3b 
21 

3.600.000.00 
2.100.000.00 
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RdflENs:·l3oNÇAL VES 
REJANE GONÇALVES LOBATO 
RONALDO GONÇALVES 

TOTAL 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

21 
21 
.21 

120 

2.100.000.00 
2.100.000.00 
2.100.000.00 

12.000.000.00 

MAIO DE 1998 

<Os presentes valores n~o est~o atualizados em cruzeiros ·re
ais). 

CARGO 

Di retora Gera 1 
Diretor Gerente 
Diretor- Adjunto 

NOME 

Iolanda Weise Gonçalves 
Ronaldo Gonçalves 
Rubens Gonçalves 

13- A emissora se encontra-operando regularmen
te, dentro das caracteristicas técnicas que lhe foram atribui
das, conforme se verifica às fls • ..04 à 07. 

14 - E regular a situaçlo da concessionária pe-
rante o Fundo de Fiscalizaç~o das Telecomunicaç~es FISTEL, 
consoante informaç~o de fls •. 22/23. 

15 - Consultado o Cadastro Nacional de Radiofu
s~o, verificou-se que a entidade, seus sócios e d-irigentes n~o 
ultrapassam os limites fixados pelo artigo 12 e seus parágra
fos, do Decreto-lei nQ 236, de 28 de fevereiro de 1967. 

16 - Finalmente, observa-se que o prazo 
g~ncia da outorga deverá ser renovado a partir de 01 de 
bro de 1993, tendo em vista a manutenç~o do prazo de 
pelo Decreto de 10 de maio de 1991 mencionado. 

I II .,- CONCLUSAO 

--

de vi
nevem

outorga 

.Do exposto, somos pelo deferimento ·do pedido, 
-sugerindo o encaminhamento dos autos à Coordenaç~o-Geral de ou
ctorgas, do DNPV, _para submiss~o do assunto ao Senhor Diretor do 

Departamento Nac1onal de Serviços Privados. Face ainda a si-



.. 
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. ' . 
tuaç!ro especia 1 desta Delegacia, salvo melhor ·jui:o, o 

_. 
presente 
do CON-parecer deverá ser ratificado por Assistente Juridico 

JUR. 

E o parecer ''sub-censura'' 

Florianópolis, 29 de outubro de 1993. 

ç "'~~-!Zk· ••• , 
~ Assistente Juridico 

(À Comissão de Educação) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N~ 67, DE 1998 

(N!531/97, na Câmara dos Deputados) 

.Aprova o ato que renova a concessão 
deferi.da à REDE DE EMl:SSORAS UNIDAS 
DE PARAGOMINAS L'l'DA. para explorar 
servi.ço de radi.odi.fusão sonora em 
ond:'l · médi.a na ci.dade de Paragomi.nas, 
Estado do Pará. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1°. Fi.ca aprovado o ato a que se refere o 

Decreto s/n°, de 13 de outubro de 1994, que renova por dez 

anos, a parti.r de 9 de novembro de 1992, a concessão deferi.da 

à Rede de Emissoras Uni.das de Paragomi.nas Ltda. para explorar, 

sem direi.to de exclusi.vi.dade, servi.ço de radiodifusão sonora 

- onda médi.a na ci.dade de Paragomi.nas, Estado do Pará. 

Art. 2°. Este Decreto Legi.slati.vo entra em vi.gor na 

data de sua publicação. 
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·.Mensagem n• 860, de 1994 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 

Nos termos do anigo 49, inciso xn. combinado com o § t• do artigo 223, da 

Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 13 de 
outubro de 1994, que "Renova a concessão outorgada à Rede de Emissoras Unidas de Paragominas 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Paragominas, 
Estado do Pará". 

Brasília, 18 de outubro de 1994. 

·0wJ-
E.M. nQ 127 /MC 

Bras i I ia, 27 de setembro de.l994. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 

Submeto â apreciação de Vossa Excelencia, o incluso Processo 
Administrativo nQ ~9~10.0005SS/92, em que a Rede de Emissoras Unidas 
de Paragominas !.tda., concess fonár ia do se r viço de radiodifusão sonora 
~monda média, na cidade de Paragominas, Estado jo Pará, solicita 
renovação do prazo de vig~ncia de sua concessão por mais dez anos. 

2. O pedido de renovação encontra-se devidaciente instruído de 
acordo com a legislação em vigor e a emissora está funcionando dentro 
das características técnicas a ela atribuídas por este Ministério. 

3. Nos termos do§ JQ do art. 223 da Constituição, o ato de 
renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do 
Congresso ~acional, para onde deverá ser remetido o processo 
administrativo pertinente, que esta acompanha. 

-- Respeitosamente, 
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I'RfSIDEHCIA DA REPCieuCA 
O.pJrtamento d• O~CG~utaç.lo 

DOCI.IMEfJTAÇAO 
11" do JJ 4. OUT 1994) 

· ~'io Oficio( de .'I 
"pia Auteoticad.,14"'QUT 1994 

PROTOCOLO 

DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 1994. 

Renova a concessão outorgaca à Rede 
de Emissoras Unidas de Paragominas 
Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora ~m onda média, 
na cidade de Paragominas, Estado d~ 
Pará. 

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que lhe 
conferem os arts. S4, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos 
do art. 6Q, inciso I, do Decreto nQ S$.066, de 26 de janeiro de 1983, 
e t~ndo em vista o que consta do Processo nQ 29720.000588/92, 

O E C R E T A: 

Art. 1Q Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3Q, 
da Lei nQ 4.117, de 27 de agosto de 1962, por mais"dez anos, a partir 
de 9 de novembro de 1992, a concessão deferida à Rede de Emissor&s 
Unidas de Paragominas Ltda. pelo Decreto nQ $7.611, de 21 de setembro 
de 1982, sendo mantido o prazo residual da outorga pelo Decreto de 10 
de maio de 1991, para executar, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Paragominas, Esta
do do Pará. 

-- Parágrafo anico. A execução do serviço de radiodifusão, cuja 
outorga é renovada por este Decreto, reger-se-á pelo C6digo Brasileiro 
de Telecomunicações, leis subseqUentes e seus regulamentos. 

Art. 2Q Este ato somente produzirá efeitos legais após deli
beração do Congresso Nacional, nos termos do§ 3Q do art. 223 da Cons-
t i'fuição. . . 
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' 
Art. JQ Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-

ção. 

Brasília, 
da ·;República. 

1 3 de outubro de 199~; 173Q da Independência e 106Q 

\ C) ú-J_ 

ltJ- ~. olu\v--
J 

MINISTERIO DAS COMUNICACOES 
DELEGACIA NO PARA 

PARECER nQ 044/92 - SEJUR 

REFERENCIA: Processo nQ 29720.000588/92 
OKIGEM: DMC/PA. 
ASSUNTO: Renovacão de Outorga 
EM~NTA: Concessão para executar servico de radiodifusão 

sonora, cujo prazo teve seu termo final em 09 
de novembro de 1992. 
Pedido apresentado tempestivamente. 
Regulares a situacão t~cnica e a vida societãri~. 

CONCLUS~O: Pelo deferimento. 

REDE DE EMISSORAS UNIDAS DE PARAGOMINAS LTDA, concessionãria do 
servico de radiodifusão sonora em Onda Médfa, na cidade'de Paragominas, 
Estado do Parã, requer renovacão do prazo de vigência de sua concessão, 
cujo termo final ocorreu em 09 de novembro de 1992. 

-·- I - OS FATOS 

1 - Mediante Decreto nQ 87.611, de 21 de setembro de 1982, 'foi autoriza 
d~ concessão ã Rede de Emissoras Unidas de Paragominas ltda, para expl~ 
rar por 10. (dez) anos, o servico de radiodifusao sonora em OM, na cida
de de Paragominas, Estado do Parã. 
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2 _ ~ outorga em questão começou a vigorar em 09 de novembro de 
data de publicação de concessão no Diãrio Oficial da União. 

1982, 

3 - Cumpre ressaltar que, durante o periodo de vigencia da outorga, a 
entidade sofreu penas e foi advertida, conforme se verifica na informa
ção procedente da Seção de Fiscalização, as Fls. 22. 

As Sanções aplicadas foram as seguintes: 

- Por infração do art. 28, item 8 da RSR; art. 62 do CBT; 
art. 71, parãgrafo 39 do CBT-advertências; 

- Arts. 45,55 e 46, parãgrafo 19 do RSR e art. 122.,.. pena 
de multa; 

-Item III.2 N-03/87 e art •. l22, item 34 do RSR, pena o 
multa; 

4 - De acordo com a informação da Seção de Serviços Privados, as multas . 
foram recolhidas, conforme constante as fls. 16 v. 

II - DO MERITO 

5 - O CÕdigo Brasileiro de Telecomunicações, instituido pela Le~. 
117, de 27 de agosto de 1962, estabelece os prazos de 10 (dez} anos P! 
ra o serviço de radiodifusão sonora e 15 (quinze) anos para o serviço 
de televisão, que poderão ser renovados por periodos sucessivos e iguais 
(art. 33, parãgrafo 39), periodos esses mantidos pela atual constituição 
(art. 223- parãgrafo 59}. 

6 - Por sua vez, o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado 
pelo Decreto nQ 52.795, de 31 de outubro de 1963, declara: "Art. 27. Os 
prazos de concessão e permissão serão de 10 (dez) anos para o serviço de 
ra~iodifusão sonora e de 15 (quinze) anos para o de televisão. 

7 - De acordo com o artigo 4~ da Lei nQ 5.785, de 23 de junho de 1972 , 
as entidades que desejarem a renovação do prazo de sua outorga. deverão 
d i.ri"g i r requerimento ao Õrgão competente, no per iodo compreendi do entre 
o 69 (sexto} e o 39 (terceiro) mês anterior ao têrmino do respectivo 

C" 

prazo. 
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8 -,0 prazo de vigência desta concessão, teve seu termo final no dia 09 
de novembro de 1992, pois começou a vigorar em 09 de novembro de 1982 , 
com a publicação do extrato do correspondente contrato de concessãÔ, no 
Diãrio Oficial·da União de 09.11.82, e os efeitos jur1dicos da outorga 
foram mantfdoj pelo prazo residu•l, dónforme afsposto no Decreto do dia 
lO.de mato de 1991, publicad~ no Diãrio Oficial do dia 13 subsequente. 

9- O pedido de renovaç~o da.outorga, ora em exame, foi protocolizado ' 
nesta Delegacia no dia 04.05.92, dentro pois do prazo legal. 

10 - A requerente tem seus.q•1adros societãrio e diretivo aprovados, pelo 
Dec. nQ 87.611, de 22.09.82, com a seguinte composição. 

COTISTA 

SAMUEL CARDOSO CÃMARA 
MARIA SELMA CORDEIRO CÃMARA 

CARGO 

DIRETORA-COMERCIAL 

COTAS 

1.710.000 
90.000 

NOME 

VALOR EM Cr$ 

1.710.000,00. 
90.000,00 

MARIA SELMA CORDEIRO CAMARA 

11. A emissora se encontra operando regularmente, dentro das caracter1s 
ticas tecnicas que lhe foram atribu1das, conforme mencionado ãs fls. 21. 

12 - r regular a situação da concessioniria perante o Fundo de Fiscaliz! 
ção.das Telecomunicações - FISTEL, consoante informação de fls. 16 - ve!_ 
13 - Consultado ·o Cadastro Nacional .de Radiodifusao, verificou~ue a 
entidade, seus sõcios não ultrapassam o~ i1mites fixados pelo artigo 12 
e seus,parigrafos,.do Decreto-Lei nQ 236, de 28.de fevereiro de 1967. 

14·- Finalmente, observa-se que o prazo de· vigência da outorga deveri ser 
renovado a partir de 09 de novembro de 1992. 

-·-

CONCLUSJíO 

Do exposto, concluimos pelo deferimento do pedido, sugerindo o enca 
minhamento dos autos ã Coordenação-Geral de Outorgas, do DNPV, par.a sub-
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missão do assunto ao Senhor Diretor do Departamento Nacional de Serviços 
Privados. 

r o parecer "sub-censura". 

Belem, 18 de novembro de 

(À Comissão de Educação) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
. N~ 68, DE 1998 

(N2531J97, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a concessão 
deferida à RÁDIO MANTIQUEIRA LTDA. 
para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de 
Niquelãndia, Estado de Goiàs. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1°. Fica aprovado o ato a que se refere o 

Decreto s/n°, de 13 de outubro de 1994, que renova por dez 

anos, a partir de 6 de maio de 1992, a concessão deferida à 

_.Bádio Mantiqueira Ltda. para explorar, sem direi to de 

exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na 

cidade de Niquelãndia, Estado de Goiás. 

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
c 
data de sua publicação. 
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MENSAGEMN' 864, DE 1994 

Senhores Membros do Congresso Nacional. 

Nos lermos do artigo 49, inciso XII, combinado com o § t• do artigo 223, d.:! 

Constituição Federal, .submeto à apreciação de Vossas Excel!nci:ts. acompanhado de Exposição de 

Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações. o ato constante do Decreto de 13 de 

outubro de 1994, que "Renova a concessão outorgada à Rádio M:tntiquei.ra Ltda.. para explorar 

serviço de radiodifusão sonora em onda médis. na cidade de Niquelândia. Estado de Goiás". 

Brasília. 18 de ou~ubro de 1994. 

Ç) /1-e {-

EXPOSIÇÃO DE MOTivOS !1.~ 132/MC. DE 27 ·DE SE'IDffiRO DE 1994, DO 
SENHOR MlNISTRO DE FSTADO DAS COMUNICAÇÕES 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 

Submeto à apreciação de Vossa Excelência o incluso Processo 
Administrativo nQ· 29109.00059~/91-~•. em ·que a Rádio Mantiq~eira 
Ltda., concessionária C:o serviço de radiodifusão sonora em onda média,~~·, 
na cidade de ~iquelãndia, Estado de Goiàs, so~icita renovação do prazo 
de ~jgência de sua concessão por mais dez anos. 

~. O pedido de renovação encontra-se devidamente instruido de 
acordo com a legislaÇão em vigor e a emissora está funcionando dentro 
das características tlécnicas a ela atribuídas por este Ministério. 

3. Nos termos do § JQ do art. 223 da Constituição, o ato de 
renovação somente ~reduzirá efeitos legais após deliberação do 
Congresso ~acional, para onde deverá ser remetido o processo 

··ãdministrativo pertinente, que esta acompanha. 

Respeitosamente. 
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DECRETO de 13 de outubro de 199.;. 

Re~ova a concessão outorgada â Rádio. 
Mantiqueira Ltca., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em 
onda média. na cidade de 
Niquelãndia. Es:ado de Goiás. 

O PRESIDENTE DA REPOBLICA, no uso das atribuições que lhe 
conferem os arts. 8~. inciso IV, e ~~3 da Constituição. e nos termos 
do art. 6Q, inciso I, do Decreto nQ 88.066, de ~6 de janeiro de 1983. 
~ tendo em ~ista o que consta do Processo nQ 19109.000591/91-~~. 

D E C R E T. :A: 

Art. 1Q Fica reno\·ada, de acordo com .:> are. 33, § JQ, 
da Lei uQ ~-11~. de ~7 de agosto de 1962, por mais dez anos, a partir 
de 6 de maio de 1991, a concessão deferida à Rádio ~antiqueira Ltda. 
pelo Decreto nQ 87.051, de ~3 de março de 1982. sendo mantiãg o 1 prazo 
residual da outorga pelo Decreto de 10 de maio de 1791, para e~ecutar, 
sem direito de exclusi~idade, ser~iço de radiodifasã.:> sonora em cnda 
médi3, cidade de ~iquelãndi~, Estaóo de Goiás. 

Parágrafo único~ A execução do ser,·iço de radiodifusão, cuja 
outorg~ ~ renovada por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro 
de ."i'el~cor.~unicações, leis subseqüentes e seus regulamentos. 

Ar:. ~Q Este ato somente produzirá efeitos legais após deli
beração do Congresso Nacional. nos termos do § 3Q do art. :~3 da Cons
tituição. 

Art. 32 Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção. 

Brasília.t3deourubro de !994; t73Q da Independ~ncia e :o6Q 
-da Repl!b I i c a. 

CJ()J.r 

~~ol'-. ~. ol LL 
I , ...... __ _ 

327 



328 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

S~RVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTtRIO DAS COMUNICAÇ0ES 
DELEGACIA DO MC EM GOIAS 

ASSESSORIA JURIDICA 

INTERESSADA: RADIO MANTIQUEIRA LTDA 

PROCESSO NO. 29109.000592/91 

PARECER ASS/JUR~EL/MC/GO NO 227/92 

REFERtNCIA: PROCESSO NO 29109.000592/91 

ORIGEM . ASS/JUR/DEL/MC/GO . 
ASSUNTO . RENOVACJI,O DE OUTORGA . 
EMENTA . CONCESSAO PARA EXECUTAR . 

RE RADIODIFUSAO SONORA CUJO 

MAIO DE 1998 

SERVIÇO 

PRAZO 

TEVE SEU TERMO FINAL EM 06/05/92 

PEDIDO APRESENTADO TEMPESTIVAMENTE 

REGULARES A SITUAÇAO TtCNICA E A 

VIDA SOCIETARÍA 

CONCLUSAO . PELO DEFERIMENTO . 

1. RADIO KANTIOUEIRA LTDA, concessionária do ser 

viço de Radiodifusão Sonora em Onda Média, na cidade de Niquelá~ 

dia,-, Estado de Goiás, requer renovação do prazo de vigência de 
sua concessão, cujo termo final ocorreu em 06 de maio de 1.992. 

I - OS FATOS 
.. -
2. Mediante Decreto no 87.051, de 23 de março de 

;t:9f2, foi autorizada concessão à RADIO KANTIQUEIRA LTDA, para 
explorar, por 10 (dez) anos o serviço de radiodifusão sonora em 

Clnda Média, na cidade de Niquelândia, Estado de Goiás. 
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3. 
~ 

de mai-o·. de 
A outorga em questão começou a vigor4 

1.9~2, data de publicação do contrato de co .. cessão 
no Diário Oficial. 

4. Cumpre ressaltar que, durante o período, a en 
tidade não sofreu qualquer pena ou advertência, conforme se veri 

··""""-fica na informação procedente do Departamento Nacional de Fisca 
lização das Comunicações, à fl. 43. 

II -DO ~RITO 

S. O Código Brasileiro de Telecomunicações, insti 
tuído pela Lei no 4.117, de 27 de agosto de 1.962, 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 períodos sucessivos e iguais (artigo 33, S 30), ~ 

riodos esses mantidos pela atual Constituição (artigo 22, S 50). 

6. Por sua vez, o Regulamento dos Serviços de ~ 
diodifusão, aprovado pelo Decreto no 52.795, de 31 de outubro 
de 1.963, declara: 

7. 

•Artigo 27 - Os prazos de concessão e 

são serão de 10 (dez) anos para o serviço :.de 
radiodifusão sonora e de 15 (quinze) anos P.! 
ra o de televisão.• 

De acordo com o artigo 40 da Lei no 5.~85, de 
23 de junho de 1.972, as entidades que desejarem a renovação do 
prazo de sua outorga, deverão dirigir requerimento ao órgão 
petente, no período compreendido entre o 60 (sexto) e o 30 

ceiro) mes anterior ao término do respectivo prazo. 

com 
(te!: 

8. O prazo de vigência desta concessão, teve seu 
~ termo final dia 06 de maio de 1.992, pois começou a vigorar .em 

329 
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~6 "de maio"de 1.982, com a publicação do extrato do correspondeE 
te contrato de concessão, no Diário Oficial de 06 de maiQ 'de 
1.982, e os efeitos jurídicos da outorga foram mantidos pelo 
prazo residual, conforme disposto no Decreto do dia 10 de maio 
de 1.99lt publicado no Diário Oficial do dia 13 subseq6ente. 

8. o pedido de renovação da outorga, ora em exa ..., 
me, foi protocolizado nesta Delegacia no dia 28 de outubro 
1.991, dentro, pois do prazo legal (fl. 01). 

de 

9. A requerente tem seus quadros sociétãrio e di 
retivo aprovados, pela Portaria no,086, de 01 de outubro de 
1.992, com a seguinte composição: 

COTISTAS 

SEBASTIAO DA SILVA ROCHA VIDAL 
LENY DA. SILVA ROCHAVIDAL 

MARCIO DA SILVA ROCHA VIDAL 
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . 
CARGO NOME 

COTAS 

1.860 
620 
620 

3.100 

VALOR EM Cr$ 

1·.860.000,00 
620.000,00 
620.000,00 

3.100.000,00 

GERENTE SEBASTIAO DA SILVA ROCHA VIDAL 

lO. A emissora encontra operando regularmente, 
dentro das características técnicas que lhe foram atribuídas, 
conforme mencionado a fl. 25, 

· 11. t regular a situação da concessionária perante 
o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações ~ FISTEL, consoante 
informação de fl. 40. 

12. Consultado o Cadastro Nacional de Radiodif~ 

, são, verificou-se que a entidade, seus sócios e dirigentes não 
ultrapassam os limites fixos pelo artigo 12 e seus parágrafos, 

C" 

do Decreto-lei no 236, de 28 de fevereiro de 1.967. · 
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13. Finalmente, observa-se que o prazo de vigenci 
' a da outorga deverá ser renovado a partir de 06 de maio de 1.992 

tendo em vista a manutenção do prazo da outorga por Decreto de 

10 de maio de 1.991 (fls. 46 a 53). 

CONCLUSXO 

Do exposto, conlcuímos pelo deferimento do p~ 

dido, sugerindo o encaminhamento dos autos à Coordenação- Geral 

de Outorgas, do DNPV, para submissão do assunto ao Senhor Dire 

ter do Departamento Nacional de Serviços Privados. 

-·-

Goiãnia, 15 de dezembro de 1.992. 

A L T E R A 1::' A .O. . . ... ... . . . . . . 
S o- :C I ;Á: L:.: . . . 
.: .. :.~ 

RADIO MANTIDUEIRA LTDA 
---:;-r. .. ~ :·· . .;. . . . . . . . "' 

SEBASTIAO DA BI~À ~GC~~ Y.tDP~, br~sileiro, 
c~sado, comerciante, residente e domicilia 
do n~sta cid~d~ de Niqualandia-Go,, eito a 
Rua Direita No.~06, portador da cedula de i 
dentidad~ N.1.497.287, RKpedida pela SSP-GO 
CPF/MF-012.~73.7~1-1,. 

LENY DA SILVA ROCHA VIDAL, brasileira, sol 
tei~•· comerciante, residente e domiciliada 
nesta cidade de Niquelandia-GO,portadora da 
cedula de. identidade N.144.44S, eKpedida pe 
la SSP-GO, CPFIMF-02,.:183.271-00. 
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WILSON DA SILVA ROCHA FILHO,brasileiro, sol 
te iro,. ·com.,rciante, rl!a.Ldente e domiciliado 
nesta cidad• d• Niquelandia-GO, portador da 
cedula de Idl!ntidade N. 1.1S4.394, exp•dida 
pela SSP-90, CPF/MF-262.007.0,1-,3. 

Socioa componentes da firmal " RADIO t1ANTI 
DUEIRA LTDA '', com ••d• a Pca Silva Junior, 
N.194, centro, Niquelandia -.Go., com o con 
trato social devidamente arouivado na JUCEG 
eob No.~2.~.0030003,~ em 27/08/81 e altera 
cao posterior No. ~2.210.2 em 09/02/90, re 
solvendo de comum acordo alterar nôvamente 
seu contrato social e o fazendo na melhor 
forma da Lei,mediante clausulas e condicoes 
seauintesa 

t1ARC10 DA SILVA ROCHA VIDAL, braaileiro,eol 
teiro, comerciante residente e domiciliado em Niquelan 
dia-eo., a Rua Direita No. 30b,.centro, portador da c. 
Identidade de No. 1924.619 SSP-GO, filho de Sebastiao 
Da Silva Rocha Vidal e Edite Taveira Rocha, nascido em 
26/07/72, natural de Goiania-GO., portador do CPF/MF
No.b43.627.011-69, Adquire neste ato 6.000 ( Seia Mil) 
cotas no valor de CrSl,OO ( Hum Cruzeiros ), cada uma 
no total de Crs 6.000,00 ( Seis Mil Cruzeiros), perten 
centee ao socio Wilson da· Silva Rocha Filho, que se re 
tira da sociedade dando plena quitacao de suas cotas, 
sem direito a reclamacao no presente, e no futuro, em 
virtude da· ceseao de suas···e:otaa, ... 

. . . . ... .. . . . 
SEGUNDA . . . . : .. .. --- : . . . . . ... . . ... . .. 

Os •oc:ios •1 turam tambem o valç::Jr de suas .co 
taa que era de NCzs 1,00 ( Hu~ Cr.O%ldb·N~vo l cada uma 
para CrS 1.000,00 ( Hum Mil ~~u~~i~~-) :c~da uma. .. . .... 
TERCEIRA 

. . 
Os soc:ica •umentam •~u capital social, que 

•ra NCrS 30.000,00 ( Trinta Mil Cruzados Novos )e que 
nos t•rmca da Lei 9.024/90, passou para Crs30.000,00 ( 
Trinta Mil Cruzeiroa),aumentando-o,para Crs 3.100.000, 
00 ( Trea Milho•• • Cem Mil cruzeiroa),havRndo portan 
to um auml!nto de Cra 3.070.000,00 ( Trela Milhoea • Se 
tl!nta Mil Cruzeiros ), realizados e inte;ralizados nes 
te ato da 11aguinte maneira 1 · · · 

MAIO DE 1998 
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RESERVAS DE CAPITAL ••••••••••••• 
RESERVAS DE LUCROS••••••••••••••• 

Crs 
Crs 

2.074,::;7ó,OO 
99S.ó24,00 

TOTAL • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • CrS :;.070.000,00 

QUARTA 

!lial passa 
c .. m ) cotas 
uma e assim 

Em face da presente alteracao, o capital so 
a ser ccnstituido por 3.100 ( Tres Mil e 
de Crs 1.000,00 ( Hum Mil Cru>eircs ) c~da 
distribLiidas entre os sccics 

SEBASTIAO S. R, VIDAL, c/1,8ó0 Cts crs 1.Bóo.ooo,oo 

LENY S. R, VlDAL, 

MARCIO S.R. VIDAL, 

QUINTA 

c/ 620 

c/ 620 

3.100 

Cts CrS ó20.000,00 

Cts CrS 620.000,00 

Ct& Crs 3.100.00<>,00 

Que e titulo de Pro-labore somente o socio 
"SEBASTIAO DA SILVA ROCHA VIDAL,fara jus a uma retirada 
mensal a ser fixada por decisao dos mesmos, observando 
a legislacao do imposto de renda. 

SEXTA 

A Gerenci• da sociedade pAssa • eer eKerci 
da •emente pelo accic SEBASTIAO DA SILVA ROCHA VIPAL, 
que representara a acciedada judicialmente a axtra-ju 
di c i e 1 mente. 

SETIMA 

Continuam inalterada• a• demaia clauaula• 
de contrate primitivo ·• altaraccea pcateriores paa 

sande a vigorar a preaanta alteracac a partir da 01/01 
/92. 

• 
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.Juatca e contratadas. aa5~;.1a111 a presente al 
teracao contratu•l, que mandh~~:lÃ~~-~-~m 04 C Quatro . . . . - . . 
) vias de içual teor e 1or~•N1'Pr.•~o~elde duaa te~te 
munhaa idon•••• 

Niquelandia, 01 de marco de 1992. 

ASSINATURA DA DENOMINACAO SOCIAL POR QUEM DE DIREITO! 

RADIO MANTIQUEIRA LTDA 

MAIO DE 1998 

-· o 
rl.. 

TESTEI1UNHAS 1 CPF 054o085o20l-53 

:ULO CORREA E SILVA Cl'F 19~.~5"·,!:?1,::!0 

(À Comissão de Educação) --
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N~69DE1998 

(N2 533/97, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o at~ que renova a pe=issão 
outorgada à MDIO MIRANTE L"rDA. para 
explora:: <~e':'Viço de radiodifusão so
r.:::~ ~ freqüência modulada na cidade 
de São Luis, Estado do Maranhão. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1°. Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria n° 815, de 21 de outubro de 1994, que renova por dez 

anos , · a partir de 9 de julho de 1990, a pe=issão outorgada à 

-para explorar, sem direito de Rádio Mirante Ltda. 

exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência 

modulada na cidade de São Luis, Estado do Maranhão. 

Art. 2°. Este Decreto Leqisla~~v~ on~a em vigor na 

data de sua ~ublicacão. 

Mensagem no 984, de 1994 

-- Senhores Membros do Congresso Nacional. 

Nos termos do anigo 49, inciso XII. combinado com o § 1" do anigo•.zzJ, da 

Cpn5tituição Federal, submeto à apreciação de Vos.o;as Excelências. acompanhado de Exposição de 

Motivos do Senhor Ministro de E.c;tado d:Lc; Comunicações. o ato constante da Portaria n• 815, de ... 
21 de outubro de 1994. que renova a permissão outorgada à Rádio Mirante l.tda.. para explorar. 
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sem.dircito de cxc:Ju~ividadc: serviço de radiodifusão sonora cm frcqüência modulada. na cidade 

de São Luís. Estado do Mar.~nhão. 

Brasília. 9 de novecbro de 1994. .---. ' . / ú .. . -) 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N! 164/MC. DE 3 DE NOVDIDRO DE 1994, DO 
SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES 

Excelentissirno Senhor Presidente da Reoública. 
Submeto à apreciação de Vossa .Excelência a inclusa 

Portaria n2 815, de 21 de outubro de ~994, pela qual renovei a 
perbissão outorgada à Rádio Mirante Ltda., .para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de S!o 
Luú ·, Estado do Maranhão. 

2. Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se 
soere o pedido, considerando-o instruido de acordo com a 
legislação aplicável, o que.me levou a deferir o requerimento de 
renovação. 

3. ·Esclareço que, nos termos do § 3Q do art. 223 'da 
Constituição, o ato de renovação somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do .Congresso Nacional, para ·onde solicito seja 
encaminhado o referido ato, acompanhado do-Processo Administrativo 
n2 29116.000217/90, que lhe deu origem. 

•••P•ito•amontij 

'DJLTO ORAIS. 
!'.inistro dei Estaco das unicações 

.. -

Portara n2 815 , oe 21 oe outubro oe 1994. 

c- . O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇOES, no uso Oe suas atri-
buições, conforme o disposto no art. 6!2, inciso II, elo Dac"reto nl2-

f'"• , .. 
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~ .. 
88.-055, de 25 de jane;r·o de 1983, e tendo em vista o Que consta do 
Processo n2 29116.000217/90, 

.RESOLVE: 

I. Renovar, de acordo com o an. 33, § 32, da Lei n2 4~117, ·de 
27 de agosto de 1952, por mais dez anos, a partir de 9 de julho de~ 
1990, a pennissão outorgada à R4dio Mirante Ltda., pela Portaria n2 
150, de 2 de julho de 1980, para explorar, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em freoüência modulada, na cidade 
de São Luis, Estado ao Maranhão. 
II. A execução do serviço, cuja· outorga é renovada por esta Por
taria, reger-se-4 pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis· 
subseaüentes e seus regulamentos. 

III. Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do 
Congresso N·acional, nos termos do § 32 do art. 223 da Constituição. 

IV. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaç~o. 

,,~ .. -dll .. , 
HINISTf.RIO n~ INFRA-ESTRUTURA 

PARECER CONJUR/REPRP.SENTAGKO REGIONAL/SNC/MA/COT/DNPV N9 04/9l 

---

REPE~NCIA: Processo n9 29116,000217/90 

ORIGEM : REPRESENTACKO REGIONAL/SNC/SLS 

ASSUNTO 

EMENTA 

- 4 

Coordenação de outorga/DNPV 
: ReVlsão de Outorqa 
: Permissão para executar serviço de 

radiodifusão sonora em frequência 
modulada cujo prazo teve seu • 
termo final em p/_ de julho de 199.0 

Pedido apresentado intempestivame~ 
te. 
Regulares a situação técnica e a 
vida soei etária •. 

CONCLUSKO: Pelo deferimento 
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-A Rádio Mirante LTDA, permissionãria do 
vlço de 'radiodifusão sonora em frequênc~a modulada na cidade 
são Lu!s, Estado do Maranhão, requer revisão de outórga, cujo 

ser 

. n~ mo ~inal da concessão ocorreu em~ de julho de 1990. 

I - Histórico 

de. 
te!_ 

l. .. Mediante Portaria n9 160, de 02 de julho de 
expl2 

frequên. 
1980, foi autorizada permissão 
rar por lO(dezl anos o serviço 
cia modulada, na cidade de são 

à Rádio Mirante Ltda, para 
de radiodifusão sonora em 
Luis, Estado do Maranhão. 

2. A outorga em questão começou a vigorar em 09 
de julho de 1980, data da publicação da Portaria de permissão no 
Diário Oficial. 

II - Do Mérito 

3. o CÓdigo Brasileiro de Telecomunicações insti 
tuido pela Lei n9 4.117, de 27 de agosto de 1962, estabelece os 
prazos de lO(dez) a~~s.~~ra. o. serviço de radiodifusão sonora. e 
15(quinze) anos para o serviço de televisão, ~ue 
vados por períodos sucessivos e iguais(art. 33 § 

estes mantidos pela atual constituição (art. 223 

poderão 
39), 
li 59). 

ser r~ 
per!odos 

4. Por sua vez o Regulamento dos serviços de Ra 
diodifusão, aprovado pelo Decreto n9 52.795, de 31 de outubro de 
1963, declara: 

~Art. 27 - Os prazos de concessão e permissão 
serão de lO(dezl anos para o serviÇb de radiodifusão sonora e de 
lSCquinze).anos para o de televisão~ -·-
5. De acordo com o art. 49 da Lei n9 5.785, de 
23 de junho de 1972, as entidades·que desejarem a renovação do 

_prazo de sua outorqa, deverão dirigir requerimento ao órgão com 
petente, no per!odo compreendido entre o 69(sexto) e o 39(tercei
~ro) mês anterior ao término do respectivo prazo. 
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6: O prazo de vigência desta permissão teve seu .. ~ -termo final dia ~ de julho de 1990, com a publicaçao do ato cor 
respondente no Diário Oficial de 09 de julho de 1980, portanto 
começou a vigorar em 09 de julho de 1980 e o pedido ora em exame 
foi protocolizado nesta unidade no dia 24/09/90, fora do prazo 1~ 
gal (fls. 04)f bem como completou a documentação em 22.02.91. 

7. A requerente tem seus quadros societãrios e 
diretivos aprovados, respectivamente, pela Portaria n9 218 de 21 
de novembro de 1985, publicado no Diário Oficial de 09.01.86, com 
a seguinte composição: 

COTISTAS 

Fernando Josê Haciei~a Sarney 
José Sarney Filho 
Roseana Sarney Murad 
José Aniesse Haickel Sobrinho 

TOTAL. 

CARGO NOME 

COTAS VALOR CR$ 

15.300~000 15.300.000,00 
8.565,000 8.565.000,00 
3.135.000 3.135.000,00 
3.000.000 3.000.000!00 

30.000,00 30.000,000,00 

Sócio-9erente José Aniesse Haickel Sobrirthc 

s. CUmpre ressaltar que, durante o perlodo· de 

vigência da outorga a entidade sofreu penas e foi·advertidá, con 
forme se verifica na informação procedente do Departamento -Naci2 
nal de Fiscalizacão das Comunicacões, fls.(39) 

-- As ?Unições aolicadas foram as sequintes: 

MULTAS 

Por infração ao disposto no art.~87 do RSR 
c/c o art •. 28, item 12, letra "g" do RSR 
Proc. n9 29116.000022/89 -·Valor CZ$ 38,42: 
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Por infringir o art. 47 e seus parágrafos e 
art. 28 item 12, letra •g• do RSR, com red~ 

ção do Decreto n9 88.067/83, c/c a Portaria 
n9 134/84 ~· Proc. n9 29116.000148/89. Valor 
CZ$ 38,48. 

De acordo com a informação do mencionado De 
partamento l!~~·~nal de Fiscalização das Comunicações, a~ penas 
foram cumpridas, as multas foram recolhidas, conforme comprovan 
tes cujas cópias constam neste processo a fls. (40 e 41). 

9. A emissora encontra-se operando regularmente, 
dentro das caracteristicas técnicas que lhe foram atribuidas1co~ 
forme mencionado às fls. (27 a 38) Laudo de ensaio e Laudo de 
vistoria elaborado pelo engenheiro projetista.~ 

10. t regular a situação da permissionária pera~ 

te o fundo de Fiscalização das Telecomunicações - FISTEL, confo~ 
• 

me documento de fls. (42). 

11. Finalmente, observa-se.aue o prazo de vigên_ 
cia da outorga deverá ser renovado a partir de 09 de julho de 
1990, tendo em vista a data de publicação da :Portaria de permi!!_ 
são, no Diário Oficial fls. (43 a 48) • 

. . III - conclusão 

Embora o pedido de renovação estejà fora de 
prazo, considerando que a emissora juntou a maioria da documen 
tação logo após o recebimento do expediente de fls. 02, conclu! 
mos pelo deferimento e sugerimos o encaminhamento dos autos ã 
coordenação de outorgas, do DNPV, para ·submissão. do assunto ao 
Senhor Diretor do Deoartamento llacional de Servicos Privados. 

-·- to 
são 

parecer, "sub-censura" 
Lu!s-MArdbde fevereiro de 1991 

4 

Souza 
ente Juddico 
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CLÁUSULA I 

--

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

RÁDIO MI!'IANTE LTD.\. 

CU•: N• .OS. 7'i3.611/00U!-2i 

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

FERNANDO JOSÉ MACIEIRA SARNEY, brasileiro, casado, E~ 
nheiro Civil, residente e domiciliado na Quadra 2l,Casa 
09, Calhau, São Luis/MA., identidade nt.398.998 SSP/MA. 
e CPF nt.901.913.408-68; JCSÉ SARNEY FILHO, brasileiro, 
casado, Empresário, residente e domiciliado na Av.Atlãn - . -tica, Rua 05, Casa 10, Caolho, Sao LU1s/MA., portador 
da cédula de Identidade nt .• 418. 758. SSP/MA e inseri to 
no CIC sob o nt.147.374.183-15; ROSEANA MACIEIRA SARNEY, 
brasileira, separada judicialmente, Empresária, residen 
te e domiciliada na Quadra 21, Casa 09, Calhau, são -
Luis/MA., portadora da Cédula de Identidade nt.386.823-
SSP/MA e inscrita no CIC sob o nt.ll5.116.991-91 e JOSÉ 
ANIESSE HAICHEL SOBRINHO, brasileiro, casado, Técnico ' 
em Administração, residente e domiciliado na Av.Brasil, 
Quadra G, Lotes 23/24, Jardim América, Olho D'Água,· São 
Luis/MA;, portador da Cfdu1a de Identidade nt.67.791 ••• 
SSP/MA e inscrito no CIC sob o n•.037.840.023-15,Únicos 
sócios componentes da Sociedade por Cotas de Responsab.!_ 
lidade Limitada, que nesta praça gira sob a denominação 
de RÁDIO MIRANTE LTDA., com contrato social arquivado • 
na JUnta Comercial do Estado do Maranhão, sob o n•.2120 
0014172, por despacho de 14.02.80, e suas posteriores 
alteraçÕes contratuais arquivadas na mesma Junta, sob 
os n•s.1171/83, e 333/84, de 21.05.84 e 440/85 em 04.06. 
85, resolvem alterar de comum acordo os seus ates cons 
titutivos com as seguintes modificaçÕes: 1) Aumento do 
Capital Social; 2) Passam assinar obrigatoriamente pela 
firma dois de qualquer dos sÓcios e ou seus procuradores. 

O Capital da Sociedade expresso em cruzeiros antigos fica trans 
formado para cruzados conforme Decreto Lei 2283 de 27.02.86·e P! 
ra cruzados novos conforme Medida provisÓria número 032 de 15.01. 
89 e posteriormente para cruzeiros conforme Medida provisÓria nú 

no valor de CR$.500,00 (quinhentos cruzeiros).x.x.x.x.x.x.x.x mero 174 de 23.03.90 

CLÁUSULA II Fica aumentado o capital social da sociedade para a importância 
de CR$.971.000,00 (novecentos e setenta e hum mil cruzeiros)div.!_ 
dido em 971 cotas de CR$.1.000,00 (hum mil cruzeiros) cada uma : 
sofre o valor de cada cota a alteração de CR$.1,00 (hum mil cru 

c . -
zeiros).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 
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~ 

CLÁUSULA IV 

cotas de CR$ 

CLÁUSULA V 

A. 'I AIS DO SENADO FEDERAL MAIO DE 1998 

-O aumento de capital de que t~ata a cláusula anterior no valor 
de CR$.950.500,00 (novecentos e cinquenta mil cruzeiroslé efetua 
do com o saldo da cOnta ~eserva de capital existente na contabil! 
dade da Em~resa em 31.12.90. 

-o capital social no valor de Cn$.971.000,00 (novecentos e setenta 
e um mil cruzeiros), dividido e~ 971 (novecen~os e setenta e ~ma) 

1.ooo.oo (hum mil cruzeiro) ricancto assim distribuído: nA 
a) ao sÓcio FERNANDO JC'SÉ HACIE!RA SARNEY, 495 (quatrocentos e n_2 

venta e cir.col cota::. de CRS!.(-00.00 (hum mil cruzeiros), no V,! 
lor t.otal oe L:!:$49~ .C'OC' ,1)0 ( :;ua:::.'ocentos e noventa e cinco mil 

cruzeiros); 

b) ao sÓcio JOSÉ SARN~Y fiLIIO, 277 (duzentos e setenta e sete) c_2 
tas de CR$1.000,00 (hum mil c~uzeircs) no valor total de CR$ 
277.0CO,OO (duzentos e setenta e sete mil cruzeiros); 

c) à sÓcia ROSEANP. ~lACIEIRA SARNEY, 102 (cento e duas) cotas de 
CRS 1.000,00 (hum 1:1il cruzeiros), no valor total deCR$102.000,00 
(cento e dois mil cruzeircs); 

d) ao sÓcio JOSÉ ANIESSE ~AICKEL SOBRINHO, 97 (noventa e sete) c_2 
tas ce CR$ 1.000,00 (hum mil c~uzeiros), no valor t?tal de CR$ 
97.0ÔO,OO (noventa e sete mi! cruzeircs). 

- Todos e quaisquer atos em nome da Empresa deverá conter obrigato-
ria~ente a assinatura de no mini~o dois sÓcios e ou seus procura

dores sempre com assinatura de pessoas diferentes. 

CLÁUSULA VI - Permanece~ inalterados as de~a~s clausulas e condiçÕes expressas 
no con~rato de constituição e posteriores alteraçÕes no que nao 

colidam com as do presente instrumento. 

~. por assim estarem justos e contratados, de comum aco~do manda
ra~ datilograf~~ o p~esentc instrumento e~ C5 (se1s) vias de igual teor e forma,no 
anverso de 05 {cir.co) folhas, o qual lide e ac~ado conforme, assinam juntamente 
com as testeffic~has presenciais abaixo para que produza os efeitos legais. 

"'(À Comissão de Educação) 
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PROJETO DE DECRETO LEGISL~.TIVO 
N!! 70, DE 1998 

(~~ 534/97, na Câmara dos D~putados) 

Ap:ova o .ato que renova a concessão 
defe::.d.1 .it. RÁDIO AI.IAN;A L:'DA, para 
explora: serviço de radiodifusão so• 
nora e= onda mêdia na cidade Ce Ccn
cOr:~a. Estado de Santa Catarina. 

O CONGRZSS~ NAC:=~~ decreta: 

Art. 1°. !'ica •?==·,ado o ato a que se re!ere o 

Decreto s/n•, de 11 de nov~:o de 1994, que renova por dez 

anos, a partir de 25 de junho de l992, a concessão deferida i 

Rádio Aliança !.tda. explorar, ..... direi-:o de 

exclusividade, serviç~ de :a~odi!usão sonora ~~ onda mêdia na 

cidade de Concórdia, Estado de Santa Catarina. 

Art. 2°. Este Oec:e~o Leqislativo entra em v1qor na 

data de sua publicação. 

Mensagem n• 1.040, de 1994 

S:nhOres Me:r.oros C::» Cong:oeSJ~ !\.!::e:-.c!!. 

Nos ~e:":'n\ls ::.., :!..".li" .:9. i~::s.:> xn. ::)~bin~~o corr: o t t• do &ltigo 2:3. cb 

Cons:llutçlo Fec!eral. su~.neto 11~::çJ.o c: V o~ E:.:c:tlênc:11s. acom~a..'\o"'~do de Exj)Osiçio de 

'-lo~vos do Sc:n:~or !1-hms::o 1!: E.s:.,;.:=o ~!:i (.:~::~:::::;õ-:s. o at,:, co:~su;u: co Occ:-e~o de 11 c: 
nO\"Cr.'lbto "c 199J, qu:: ·Rc:~l)\':: : .:onct»!.: .:;;:c~:::.:.: .!1 R.1:;.) A:i!r.p L:~. pa:'3 ex;:.io:-z 

~:'\·aço de r::dtOG:!us5o M:no::: e~ o~;.:J ~::.:...:... ::: :-:.::::!:: t!e Co:1c~~.::::.. E.s:.:u:lo c!: S.l.'"lt.:l CJU.'"l..'"ll". 

~.: 

EXPOSIÇÃO OE MOTIVOS N" 158/MC. OE 7 OE NOVEM8RO OE 1994, 
00 SR. MINISTRO OE ESTACO DAS COMUNICAÇ0ES 

[:a:cdmtis.suuo Sf.nbor Pres1dtr:tc da Republica. 

Submrto i aprttJ:rc:i.fJ de \"ou.~ [:a;C"tlrari~ u incluso Processo Adrnintstntn'O n• 
l9S!O.OOOU9:'9!-t9"" que a R..d1<> A.hanca L:.da.. conC"e!.S10n.ana d<> urnço de ndiodirw.io sooora 
ftn ooda media. na cidade de Concord1.1. E.suao de S-aota Caunn.a.. sohata ~novaçào do pruo de 
viget.ci.a de sw. concessão por tnaü dez anos. 

%. O ~tdo de rrno,...oi.o cocontn.se de"tdamcotc instruidO de acordo c:cnn • ~lacao 
em vigor c a crzus..son ~ runaooudo dcotro du c;:u-.cttru.uc:u &eauc.as a cb ambuidu por esu 
:'t.tioisttrio. 
3. ~os &ermos do§ J• do art. ::J da Coosunucio. o ato de rmo, .. cio IORWTIU prodUZJn 
dcitos ictw .apos deli~o do Con~ ;\'acJonal, paR oacie de\I'H"a 5n' remt'tJdo o processo 
adnUoutnli"' pertJnente. que ata acoropulha.. 

R~ pt'llOS&aleot.e.. 

• I . H L. { 1. & t~, 
OJ"'f.;-'U; 1!.\STOs-l:iE ~!ORAIS 

~t.n•stro de E'U40 das Comun1~COC'\ 
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Dtcreto de llde nooe:C..""" de 199-l. 

Reno\"2 ~ concessão outorgada à Rádio Alianç:~ 
Uda.. pan explorar seniço de radiodifusão 
sonora em onda média. na cidade de Concónlia. 
Esl:ldo de Sanl:l C:.l:lrina. 

O PRESIDE.'"\ "TE DA REP('BLICA. no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 
SJ. inciso IV. e 223 da Constituição. e nos termos do art. 6". inciso I. do Decreto n• 88.066. de 26 de 
janeiro de 19S3. e tendo •m •isu o que consta do Proces~o n• 29820.000139192-19. 

DECRETA: 

Art. 1" Fia rrnovada. de :~conlo com o :ut. 33. § 3" • d:> lei n• J.117. de 27 de agosto 
de 1962. por m:ús dez anos. :1 partir de 25 de junho de 1992. a concessio deferid:> ã Ràdio Aliança 
Ltda. pelo Decnto n• 87.214, de 24 de maio de 1982. sendo m:ontido o prazo residWII da outo!"gll j,efo 
Decreto de 10 de m:úo de 1991, p= uecuur, sem direito de ucfushidade. serviço de radiodifusão 
sonon em onds média. ns cidade de Concónlia. Esudo de Santa Catarina. 

Parigrafo único. A execução do ~ço de radiodifusão. cuja outorga é renovada por 
este Decn:to, reger-se-á pelo Código Brssileiro de Telecomuniações. leis subseqüentes e seus 
regulamentos. 

Art. z• Este ato somente produzirá efeitos legais após deUberaçio do Congresso 
!'lacional. nos termos do § 3• do art. 223 da Constituição 

Art. 3" Este D~to entra em •igor na daU de s~ publicação. 

Brasilia. ll de ~ de 1994; 173° da Independênci:lt 106" da República. 

/~ 

~t ~~ ~~· ci L\_~ 
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MINISTtRIO DAS COMUNICAÇÕES 
CONSULTORIA JURíDICA 

PARECER CONJUR/MC NQ ~ "{ ~ /94. 

Referência 

Origem 

Processo nQ 29820.000139/92-19 

Delegacia do MC no Estado. de Santa 
Catarina. 

Interessada: Rádio Aliança Ltda. 

Assunto 

Ementa 

Conclusão 

Renovação de outorga. 

Concessão para executar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, 
cujo prazo teve seu termo final em 
25/06/92. Pedido apresentado 
tempestivamente. Regulares a situação 
técnica e a vida societária. 

Pelo deferimento do pedido. 

I - RELATóRIO 

1. A Rádio Aliança Ltda, concessionária do serviço. de 
radiodifusão sonora em onda média,na cidade de Concórdia, Estado de 
Santa Catarina, requer a renovação do prazo de vigência de sua 
concessão, cujo termo final ocorreu em 25 de junho de 1992. 

2. Mediante Decreto nQ 87.214, de 24 de maio de 1982, 
publicado no Diário Oficial da União de 26 de maio do mesmo ano, foi 
autorizada a concessão à Rádio Aliança Ltda, para explorar o serviço 
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Concórdia, Estado 
de Santa Catarina. 

O contrato foi celebrado entre a concessionária e a 
União em 22/06/82, publicado no diário oficial da União de 25 de 
JIIJlho de 1982. 

II -DO MtRITO 

-3. O Código Brasileiro de 
i~stitufdo' pela Lei nQ 4.117, de 27 de agosto de 
prazos de outorgas de 10 (dez) anos, para o serviço 

Telecomunicações, 
1962, estabelece 
de radiodifusão 
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~ 

sonora e 15 (quinze) anos para o serviço de televisão, 
ser renovados por períodos sucessivos e iguais (art.33 -
odos esses mantidos pela atual Constituição (art.223 - § 

que poderão 
§ 3Q), perí
SQ) • 

4. Por 
Radiodifusão, aprovado 
1963, declara: 

sua vez, o Regulamento dÔs 
pelo Decreto nQ 52.795, de 31 de 

Serviços 
outu'brc 

de 
de 

Art.27 - "Os prazos de concessão e 
permissão serão de 10 (dez) 
anos para o serviço de 
radiodifusão sonora e de 15 
(quinze) anos para o de 
televisão". 

S. De acordo com o artigo 4Q da Lei nQ 5.785, de 23 de 
junho de 1972, as entidades que desejarem a renovação do prazo de sua 
outorga, deverão ~irigir requerimento ao órgão competente, no período 
compreendido entre o 62 (sexto) e o 32 (terceiro) mês anterior ao 
término do ·respectivo prazo. 

6. O prazo de vigência desta concessão teve seu termo 
final dia 25 de junho de 1992, sendo que o pedido de renovação de 
sua outorga foi protocolizado naquela Delegacia em 12 de março de 
1992, dentro, portanto, do prazo legal. 

7. A renovação deverá ocorrer a partir de 25 de 
de 1992, e os efeitos jurídicos da outorga foram mantidos pelo 
residual,'conforme o disposto no Decreto de 10 de maio de 
publicado no Diário Oficial de 13 subseqUente. 

junho 
prazo 
1991, 

8. A peticionária tem seus quadros societário e diretiv<!';. 
aprovados pelas Portarias de nQs 357, de 14 de agosto de 1985 e 495, 
de 16 de outubro de 1984, com as seguintes composições: 

COTISTAS 

Neudy Primo Massolini 
Lady Caetano Massolini 
Mauricio Roque Casagran~e 
Adelmo Franquelin Casagrande~ 
.. - T O T A L: 

Quadro Diretivo: 

COTAS 

30.000 
20.000 
20.000 
20.000 

90.000 

~elmo Franquelin Casagrande - Sócio-gerente 
·Lady Caetano Massol ini · - Sócio-gerente 

VALOR EM CR$ 

30.000.000,00 
20.000.000,00 
20.000.000,00 
20.000.000,00 

90.000.000,00 
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' 9. Cumpre ressaltar que, durante o período de vigência da 
outorga, a entidade sofreu. multa (processo nQ 29106.000359/89) e 
advertência (processo nQ 29106.000076/91), conforme se verifica na 
Pasta Cadastral Jurídica da Emissora, fls. 10 e 12 respectivamente. 

10. A emissora se encontra operando regularmente, dentro 
das características técnicas que lhe foram atribuídas. 

11. t regular a situação da concessionária perante o 
Fundo de Fiscalização das Telecomunicações- FISTEL. 

12. Consultado o Cadastro 
verificou-se que a entidade e seus sócios 
fixados pelo artigo 12 e seus parágrafos, 
28 de fevereiro de 1967. 

Nacional de Radiodifusão, 
não ultrapassam os limites 
do Decreto-Lei nQ 236, de 

III - CONCLUS};O 

13. Mediante o exposto, opino pelo deferimento do pedido 
e sugiro o encaminhamento dos autos ao ExmQ Sr. Ministro "de Estado 
das Comunicações, acompanhados da minuta de Decreto"à Presidência da 
República para renovação da outorga, por mais dez anos, a partir de 
25 de junho de 1992. 

14. Esclareço ainda, que de acordo com 
3Q, da Constituição Federal, a matéria deverá 
deliberada pelo Congresso Nacional, a fim de que o 
possa produzir efeitos legais. 

to parecer "sub censura". 

o artigo 223, § 
ser apreciada e 

ato de renovação 

Brasília, 05' de av.k....iYvo de 1994. 

--

-.ae.~. 
VIVIAN ENCINAS COSTA 
Advogada- OAB 11.699 

De acordo. A consideração do Sr. Consultor Jurídico. 

Bras( 1 ia, .<;''{, de ~ de 1994. 

ARISLANI ~s MIJOLER 
Chefe de Divisão 

.r (À Comissão de Educação.) 
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O SR. PRESIDENTE (Flaviano Melo) - O Ex
pedi~nte lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (FlaViano Melo) - A Pni
sidência comunica ao Plenário que os Projetas de 
Decreto Legislativo de n"s 61 a 70, ·de 1998, lidos 
anterionnente, tramitarão com prazo detenninado de 
quarenta e cinco dias, nos tennos dos arts. 223, § 11, 

e 64, §§ 2" a 41, da Constituição, combinad~s com o 
art. 375 do Regimento Interno. 

De acordo com o art. 122, 11, b, do Regimento 
Interno, combinado com o art. '4• da Resolução n• 37, 
de 1995, do Senado Federal, as matérias poderão 
receber emendas, pelo prazo de cinco dias úleis, pe
rante a Comissão de Educação. 

O SR. PRESIDENTE (Flaviano Melo) - A Pre
sidência recebeu, do Governo de Minas Gerais, o 
Ofício n• 261/98, na origem, de 05 do corrente, en· 
caminhando, nos tennos do art. 2", § 2", da Resolu
ção n• 127, de 1997, do Senado Federal, a docu
mentação referente à oferta de Letras Financeiras 
do Tesouro do Estado de Minas Gerais~ LFTIMG, 
em substituição aos tltulos vencidos em 11 de maio 
de 1998. 

O expediente, anexado ao processado do Pro
jeto de Resolução n• 165, de 1997, vai à Comissão 
de Assuntos Econõmicos. 

O SR. PRESIDENTE (Flaviano Melo) -Passa
mos à lista de oradores. 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT - MG) -
Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunica· 
ção, como Llder. 

O SR. PRESIDENTE (Flaviano Melo) - Conce
do a palavra à nobre Senadora Júnia Manse, como 
Llder, por cinco minutos, para uma comunicação ur· 
gente, de Interesse partidário, nos tennos do art. 14, 
inciso 11, alfnea a do Regimento Interno. 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT - MG. 
Corno Uder. Sem revisão da oradora.) - Obrigada, 
Sr. Presidente. Serei breve. 

Retorno à tribuna do Senado Federal ·para, 
mais urna vez. lazer um veemente apelo ao Presi
dente Fernando Henrique Cardoso: que Sua Exce
lência detennine a imediata tomada de providências 
pelos órgãos do seu Governo - Defesa CMI, Minis
téiio do Planejamento, enfim, todos os órgãos estrei
tamente ~gados a essa situação desoladora provocada 
pela seca que se abateu sobre as nossas regiões. 

Várias vezes tenho trazido essa questão à tri
buna, principalmente renovando meu apelo para que 
o -Governo socorra as vitimas da seca em nosso Es
taj_o, Minas Gerais. A TV Bandeirantes está promo
vendo a campanha da solidariedade em nosso Esta-

do, arrecadando e remetendo aos flagelados tonela
das e toneladas de alimentos no norte de Minas, no 
Vale do Mucuri, no Vale do Jequitinhonha e agora 
também, como tenho enfatizado,' na região do Vale 
do Rio Doce. 

' Sr. Presidente, renovo, mais urna vez, o apelo 
ao Presidente Fernando Henrique, pam que socorra 
as vitimas da seca do meu Estado. As pessoas es
tão fazendo filas em frente aos carros-pipas, com a 
fisionomia desoladora de quem está de mãos esten
didas pedindo água, pedindo alimentos, pedindo so
corro. Já temos um saldo extremamente grave, prin
cipalmente em relação às nossas crianças. No norte 
de Minas, quase' setenta crianças estão subnututri
das, existindo Inclusive casos de morte de crianças 
por desnutrição. E e5sa situação está se agravando 
na nossa região. As lntonnações que recebi ontem 
sobre o Vale do Jequitinhonha nos causaram emo
ção. São pessoas, lammas, são quase dois milhões 
de cidadãos que estão passando fome, passando 
necessidade, com os 'rios secos e a produção agri· 
cola dizimada. Não têm nada e não têm como sobre
viver. 

As 16.500 cestas básicas remetidas pelo Go
verno são insufiCientes. Não há nem como começar 
a distribuição necessária. É essa a sttuação daque-

, tas regiões. Por essa razão- repito-, peço ao Presi
dente do Fernando Henrique que olhe para os flage

·Jadcis da seca no méu Estado, Minas Gerais, dando 
- lhes atenção e socorro nesse momento, liberando 
recursos para que se possam implantar medidas efi
cazes, como a construção de minibarragens. Dos 
658 postos cuja construção foi iniciada no norte de 
Minas, praticamente nenhum está funcionando. Falta 
equipamentos para a conclusão das obras. 

É essa a situação, e é essa a realidade. 
Por Isso, nessa breve comunicação, pedimos 

ao Governo que atenda os nossos conterrâneos de 
Minas Gerais, os flagelados da seca, que, como os 
flagelados do Nordeste, encontram-se em situação 
extrema, em razão da avassaladora seca que atinge 
tOda a nossa região. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Mutto obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Flaviano Melo) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Francelina Pereira, 
corno Uder, por cinco minutos, para uma comunica

, ção urgente, de interesse partidário. 
O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL - MG. 

Como Uder. Sem revisão do orador.) -Sr. Presiden
te, Sr's. e Srs. Senadores, estou chegando de Minas 
Gerais,_do coração sofrido da área mineira da Sude-
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ne e também dos Vales do Jequ~inhonha e do Mu· 
curi. êssas três áreas estão sendo efelivamente atin· 
gidas pela seca, de forma impressionante. 

Vi, com os próprios olhos, abracei o povo, dis· 
cuti os seus problemas e estou em condições de Ira· 
zer um testemunho real, verdadeiro e de caráter ur
gente sobre a s~uação que assola dramaticamente a 
região que represento há mu~os anos. Hoje, essa 
região, dentro de uma visão mineira, ainda merece 
uma solic~ação urgente para ser atendida em seus 
dias de tristeza e de dor. 

Sr. Presidente, é dramática a s~uação da seca 
no no11e de Minas. Não há previsão de chuvas na re· 
gião nos próximos cinco meses. O lns~uto Nacional 
de Meteorologia informa que, dos 981 milímetros 
que deveriam ter chovido este ano, apenas 552 milí· 
metros de chuva caíram no no11e de Minas, no Vale 
do Jequ~inhonha e também no Vale do Mucuri. Hou
ve, pol1anto, redução de quase 50% do volume nor
mal de precip~ção. Trata-se, sem dúvida, de uma 
das piores secas do século, segundo atesta o Cen
tro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do 
lnstnuto Nacional de Pesquisas Espaciais. 

Mais de cem municípios mineiros sofrem as 
agruras da estiagem. Calcula-se que a seca atinge 
diretamente 170 mil pessoas, em sua maioria traba· 
lhadores rurais que perderam tudo que plantaram e 
estão à míngua. Quem consegue migra para São 
Paulo. deixando para trás suas famflias necess~
das, deixando o que se convencionou chamar de •as 
viúvas da seca•. 

Há casos gravíssimos, como os vividos nos 
sel1ões mais secos do Nordeste. Em Rubel~. no 
Vale do Jequ~inhonha, a ú~ima chuva CSJu em no
vembro do ano passado. Na localidade de Apareci
da, os moradores dividem com o gado a pouca água 
existente na única cacimba. Na semana passada, 
em Mato Verde, no no11e de Minas, tive ocasião de 
constatar, pessoalmente, em reunião com deputa
dos, prefeitos e autoridades estaduais e municipais, 
a gravidade do quadro na região. Senti a angústia do 
povo, dos prefe~os e demais lideranças comunMrias 
ante a legítima pressão de quem, depois de perder 
tudo, sem ter o que comer, e, em mu~os casos, o 
que-tleber, exige, com justiça, uma solução. 

Sei que as primeiras centenas de cestas bási· 
cas começaram a ser distribuídas em vários municí
pios do nol1e de Minas, onde as comunidades locais 
já organizaram comês para administrar a distribui
çã5 dessa ajuda de emergência. 

Já está em vigor a Medida Provisória n• 1.659, 
de "12 do corrente, publicada ontem no Diário OfiCial 

da União, que instnui o Programa Especial de Finan
ciamento a produtores rurais da área de atuação da 
Sudene que perderam suas lavouras. A. assistência 
financeira alcançará os municípios mineiros assisti
dos pela Sudene e também os do Vale do Jequiti
nhonha. 

Esse pr.>grarna especial mobilizará R$450 mi· 
fhões, dos quais 11$225 milhões serão diretamente 
destinados aos pequenos e miniprodutores. Recebe
rão financiamento de até R$15 mil, a juros de 3% ao 
ano nas operações de custeio e prazo de pagamen
to de até quatro anos, com dois de carência. Trata· 
se de um programa assistencial impol1ante, e, sem a 
menor dúvida, amenizará a dramática s~ação dos 
pequenos agricultores que perderam tudo com a 
seca. Porém, é preciso ll".n:s. Recursos de urgência 
devem ser mobilizados para a imediata abertura de 
poços tubulares, sem os quais corre sério risco de 
colapso o abastecimento da população. 

Convém lembrar que o Governo precisa liberar, 
com urgência, os recursos que são destinados àque
la região. Somente no norte de Mina:, é urgente a 
perfuração de pelos menos 660 poços. Desses, 243 
foram perfurados, porém, até hoje, não foram equi
pados por falta de recursos. Como os rios e córregos 
do nortP de Minas e do Vale do Jequitinhonha estão 
pr.?•::~ :nente secos, a abertura imediata dos poços é 
un.ca solução. 

Acred~o. Sr. Presidente, que os agricultores do 
no11e de Minas, transformados em flagelados da 
seca, mas oue resistem às agruras da estiagem sem 
apelar para os saques, terão seus justos reclamos 
atendidos pelo Governo. Essa é a nossa Pxpec;lall•a. 

Transmfto a V. Ex' a informação de que efeti
vamente ·o Governo estuda a possibilidade de abrir 
frentes produtivas na região. Conversei com o Minis
tro do Planejamento e ele nos disse que, além das 
cestas básicas e da liberação dos recursos já con
signados no Orçamento da União, frentes produtivas 
de trabalho deverão ser examinadas com urgência 

O Sr. uuro Campos (Bioco/PT - DF) - Per· 
mfte-me V. Ex' um aparte? 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL- MG) -
Concedo um aparte ao Senador Laura Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Aaviano Melo) - Sena
dor Francelina, a Mesa informa a V. Ex' que não é 
perrnftido aparte à comunicação de liderança. Além 
disso, gostaria de inforrnar·lhe que o seu tempo já se 
esgotou. 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL - MG! 
Mu~o obrigado a V. Ex'. 
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Meu objetivo era trazer o testemunho de quem 
vis~ou pessoalmente essas regiões mineiras. O Go
verno está agindo prontamente, embora de forma in
suficiente, para atender a população do meu Estado. 

Sr. Presidente, antes ele encerrar, peço a 
V. Ex" que faça constar, na Integra, um outro assun
to que eu gostaria de abordar, que é a escolha do 
Jornalista Fábio Proença Doyle para membro ·da 
Academia Mineira de letras. 

Mu~o obrigado. 

SEGUE, NA {NTEGRA, DISCURSO 
DO SR. FRANCELINO PEREIRA: 

Discurso pronunciado pelo Senador 
Francelina Pereira no plenário do Senado 
em 14·5-98 

A Academia Mineira de Letras acolhe em seu 
seleto grupo o jornalista Fábio Proença Ooyte, mem
bro de ilustre famOia de Minas Geais e um dos ex· 
poentes do jornalismo do meu Estado. 

O novo imortal, escolhido por aprovação unãni· 
me dos membros daquele Sodalício, ocupa a cadei· 
ra de número 1 O, que pertenceu, ao saudoso João 
Etienne Filho. 

Jornalista profissional desde 1° de julho de 
1948, Fábio Proença Doyte está prestes a comemo
rar meio século de incessante .1tividade na imprensa· 
de Minas Gerais. 

Somente no jornal Estado de Minas atuou du· 
rante 14 anos como repórter da área judiciária, reda· 
tor político e colunista parlamentar. Redator-chefe e 
Diretor de Redação do Diário ela Tarde, a partir de 
1961, Doyte exerce atualmente o cargo de Ed~or· 
Geral desse prestigioso órgão da imprensa mineira. 

Possuidor de um estilo fluente e leve, direto e 
conciso, o jornalista Fábio Proença Doyte cobriu, ao 
;;;;go de meio século, os principais fatos da vida po
::tic::, econõmica, social e administrativa de Minas. 

i"oi não apenas uma testemunha ocular da His· 
;ória. :~~as igualmente um partícipe dos grandes 
:c.:::·~~:ir.~.lntos, dada a enorme influência que a mi
·.:!i~ c•:;.-~p~J exerceu nos destinos de meu Estado. 

:~és. e acred~o. 3 maioria dos mineiros, fomos, 
~'"" • : ~ ?.ros e anos, previlegiados le~ores dos es· 
'iiE!- ,! Doyfe. 

Corr.o cidadão, como político e, eventualmente, 
como c,.":lpante de cargo público, acompanhamos o 
~xc~lenie trabalho jornalístico desenvolvido por ele e 
·~a ~~;ns:ante preocupação com o progresso !JOiíti
~o. c-::cnê;:lico e social da tena mineira: 
..,. ivias o brilho do trabalho jornalístico de.)'ábio 

Proença Doyle não se lim~ou à imprensa mineira. 

Seus artigos foram publicados no Jornal do 
Comércio e na Tribuna de Imprensa, do Rio de Ja· 
neiro; no Correto Brazlliense, de Brasnia; no Diário 
de Pernambuco, do Recife; na Gazeta de Alagoas, 
de Maceió; na revista letras, de Portugal e "" The 
Brazllian Post, que circula nos Estados Unido,;. 

O novo imortal destacou-se também nas letras 
juridicas, tendo se formado bacharel em 1950, na 
Faculdade de Direio da Universidade Federal de Mi· 
nas Gerais, e dois anos depois; concluído o curso de 
doutorado na mesma universidade. · 

Nessa condição, produziu monografJSs abor· 
dando diversos aspectos da doutrina, todos eles de 
excelente ace~ção no meio jurídico. 

Aluou igualmente no ensino, na l~eratura e no 
setor público, tendo emprestado também sua. contri· 
buição em importantes instituições da sociedade civil 
mineira, em todas se destacando pela sua objetivi· 
dade e espfrito público. 

Ao trazer ao Senado o registro da eleição do jor· 
nalista Fábio Proença Doyle para a Acaderrda Mineira 
de Letras, estou convencido de que interpreto o senti· 
mente de todos os mineiros, no momento em que sua 
respeitável Academia o inclui entre seus integrantes. 

O SR. PRESIDENTE (Flaviano Melo) - V. Ex" 
será atendido na forma regimental. · 

Concedo a palavra ao Senador lúcio Alcânta· 
ra, por cessão do Senador Arlindo Porto. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. "Senadores, serei breve, 
porém voo reincidir no tema: também tratarei de seca. 

A esse respe~o. lerei trecho de um art1go do 
jornalista Lufs NassH, publicado na Folha de S. Pau· r·. 
lo de ontem, cuja transcrição integral para os Anais • · 
do Senado peço que seja lena. O nome do artigo é 
"A Miragem do São Francisco". 

Aprove~o a oportunidade ainda para pedir a 
solidariedade dos mineiros e dos baianos para com 
esse projeto de transposição de águas do Rio São 
Francisco, que é fundamental para pelo menos qua· 
tro Estados do Nordeste: Ceará. Rio Grande do Nor· 
te, Paralba e Pernambuco. 

Passo a ler o artigo: 

O desvio das águas do rio São Fran· 
cisco para combater a seca nordestina ainda 
é uma miragem no deserto. Há três níveis 
de dificuldade nessa obra. 

A primeira, de cunho federativo. Des· 
viar o rio significará tirar água de alguns Es· 
tados e distribuir para outros. Como r2agirão 
os Estados prejudicados? 
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Ora, o princípio da federação é o princípio da 
coe~o e da solidariedade entre os Estados - mem· 
bros. É evidente que não há ninguém em melhores 
condições do que a União Federal para tratar de 
uma questão como essa. E o local adequado para 
esse debate é o Senado, porque aqui estão Senado
res de todos os Estados, em busca de soluções har
mOnicas que aumentem mais o grau de solidarieda· 
de entre os Estados- membros. 

• A segunda é de cunho ambiental. Há 
poucos estudos avaliando as conseqüências 
ambientais desse desvio", prossegue o jor
nalista. 

Recentemente, o Governo encomendou estu
dos acerca do impacto ambiental provocado pelo de
senvolvimento de projetes executivos de engenharia. 
Seria irresponsabilidade aventurar-se a iniciar urna 
obra desse porte sem estudos sobre as suas reper
cussões no meio ambiente. 

• A terceira é de cunho econõmico. O 
primeiro projeto apresentado era megalôma· 
no, implicando custos extraordinários", ob-
serva Luis Nass~. ' 

Os dados estão variando, mas o número mais 
atto que vi até agora foi um bilhão de dólares, quan
tia que não é elevada se se considera o gênero da 
obra, que visa a trazer muitos benefícios às regiões 
que vierem a ser assistidas. 

Essa é uma toada antiga. O Oeputado Marcos 
Macedo, que foi um deputado cearense, já há muitos 
anos, no tempo do Império, já falava sobre a trans
posição dessas águas, sobre a derivação de águas 
do São Francisco para atender outros Estados. 

O Sr. Romeu Tuma (PFL- SP)- V. Ex" me 
permite um aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE)
Concedo o aparte a V. Ex". 

O Sr. Romeu Tuma (PFL - SP) - Oesculpe
rne a interrupção, mas esse é um assunto que me 
apaixona. Ontem após a Ordem do Dia, tive a opor
tunidade de me referir, durante um curto pronuncia
mento, à tese que V. Ex" levanta. com muito mais 
propriedade que eu, em razão de conviver no seu 
Estado com as grandes ádiculdades que a seca 
apresenta periodicamente, e hoje, por antecipação, 
as autoridades já conhecem. V. Ex" usou o vocábulo 
solidariedade por mais de urna vez no seu discurso. 
Ontém, eu dizia, se me permitir esse aspecto técni
~nõmico que V. Ex" levanta no seu pronuncia
ll]lnto, que a solidariedade despertada no povo bra· 
sifeiro é sinõnimo de amor. Se V. Ex" acompanhar 

pelas noUciários das televisões, verá que algumas 
igrejas, alguns cuttos religiosos, as próprias TVs 
Globo, Record e outras, estão reafiZalldo campa
nhas de arrecadação de alimentos para mandar para 
essas regiões mais sofridas, com sucesso absoluto. 
As camadas que possuem um pouquinho dividem o 
que têm para mandar para seus conterrâneos em 
outros locais do Pais. Essa campanha de sofidarie
dade se contrapõe à violência dos saques, que são 
pregados nessas regiões. Enquanto o povo. sofrido, 
sab<' que precisa ajudar com alimentos, outros pregam 
a práUca do crime. Não sei se foi Euclides da Cunha 
que se referiu, em Os Sertões, ao problema da trans
posição do Rio São Francisco, a respeito da qual há 
um artigo profundo, bastante elaborado, na Foflvo de 
S.Paulo de sábado ou domingo, se não me engano. 
Um bilhão, Senador, é praticamente um pouco mais do 
que se gastou com os golpes que deram, recentemen
te, algumas instituições bancárias. Até hoje a Polícia 
continua a investigar para ver se descobre onde, no 
exterior, foram colocados quase US$500 milhões. Ao 
cumprimentar V. Ex", acredito expressar a solidarieda
de de São Paulo a V. Ex" e a todos os notdestiiiOS. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE)
Muito obrigado, Senador Romeu Tuma. Realmente, 
a mobilização da população brasileira para atender 
às vitimas da calamidade da seca no Nordeste de
monstra a generosidade do nosso povo. Mas é evi
dente que não podemos viver de paliativos. 

O jornalista diz mais adiante: • Ante tantas res
salvas, a única medida concreta do Executivo foi fi. 
berar urna verba para o levantamento de estudos so
'bre o tema•. O Governo contratou o INPE - Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais; mas urna associa
ção de construtores entrou com uma ação no Tribu
nal de Contas da União, argumentando que esse 
contrato não poderia ter sido feito, pois era caso de 
licitação pública, apesar de o INPE ser um órgão do 
Governo. O Tribunal de Contas da União determinou 
que fosse feita essa licitação, o que foi feito. Espera· 
se agora que um estudo objeUvo, profundo, isento 
determine os impactos do projeto, a repercussão so
bre o meio ambiente. 

Ninguém quer sangrar o rio São Francisco para 
ajudar a matá-lo; seria impatriótíco. Trata-se de um 
projeto também de recuperação do rio São Francis· 
co, desde as suas nascentes, na Serra da Canastra, 
às matas aliares, que foram destruídas às margens 
do rio. Esse projeto tem de ser mais abrangente, po
dendo ter urna segunda etapa, que seria a interliga
ção com o T ocanUns, previsto no projeto d'.l interliga
ção de bacias fluviais. 
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Diz ainda o jornalista que •a soma de dfficulda
des.ainda é rrufto grande". Segundo ele, "é mais fácil 
contar com o lllTOZ e o feijão das medidas imediatas". 

o arroz e o feijão das medidas imediatas é lo
dispensável, necessário, urgente, mas não basta. 
Precisamos de medidas definftivas que contribuam 
para soluções permanentes. Ninguém combate a 
seca. mas se adapta a ela, cria condições de convi
vência com ela. É o que queremos para 'o homem 
que está no semi-árido e que tem difiCUldades de ob
ter água até para beber. Existem cidades, como As· 
saré, no interior do Ceará. onde permanentemente 
se encontràm camburões nas portas das casas para 
o carro-pipa abastecê-las. Recentemente, o Gover
nador Tasso jereissati concluiu um reservatório, o 
Açude de Canoas; com uma adutora que abastecerá 
a cidade. Ma.S isso é comum no seini-árido da caa
tinga nordestina. 

O Sr. Djalma Bessa (PFL ...;. BA) - V. Ex' me 
permfte um aparte? 

O SR. 'LúCIO ALCANTARA (PSDB - CE) -
ouço; C:om grande prazer, o meu querido amigo e 
meu mestre, , quando em meus. primeiros passos 
como Deputado. 

O Sr. Ojalma Bessa (PFL - BA) - Senador Lú
cio Alcàntara, V. Ex' foi Deputado Federal e meu 
professor na Câmara dos Deputados. Quero cumpri
mentá-lo Pela. propriedade com que trata o assunto. 
valendo-se dei artigo do jornalista Luis Nassn. É cer
to que não subscrevo o título do artigo, porque mira· 
gem dá a entender que é um fenômeno que não 
existe e. ainda que existisse. estaria muito longe. 
mufto distante: Não Chego a tanto. Por quê? Esse 
projeto foi preparado há algum tempo mas com 
aquele desejo de realização Imediata 

O SR. LÚCIO ALcANTARA (PSOB -CE) -O 
açodamento. ' · 

O Sr. OJalma Bessa (PFL- BA)- O açoda· 
mento, a pressa para fazer agora Realmente, falta
vam estudos técnicos que agora estão sendo com
plementados.' Anafasemos primeiro o valor: R$1 bi· 
lhão não· signif.ca praticamente nada em relação a 
uma aplicação financeira qualquer - não é Investi· 
mente médio, nem grande investimento -. diante 
dessa função social de salvar vidas, o que não tem 
preço. Ademais, como V. Ex' tão bem se referiu, não 
há sentido em se fazer essa transposição prejudi· 
canelo o São Francisco. Já não digo prejudicando 
e_,sã ou aquele Estado à margem do São Francisco, 
mas o próprio São Francisco. Assim não resolve. O 
flío São Francisco precisa ter um canal navegável, 
gerar energia e abastecer a Irrigação às suas mar-

gens. Esse estudo precisa ser fefto cuidadosamenie, 
· levando-se em conta a agressão que pode causar 

ao meio ambiente. Não se pode partir para a obra 
assim, sem mais nem menos. Peço a V. Ex' que me 
releve ser um pouco extenso, mas o seu pronuncia
mento é mufto oportuno e conveniente. Associo-me 
a ele e entendo que ternos uma parcela de mufta 
responsabilidade em ludo Isso, porque compete-nos 
lazer o que V. Ex' está fazendo: ocupar a tribuna 
aqui - já não digo nem normalmente, mas demasia
damente - a fim de buscar uma solução urgente. Já 
houve várias secas e todos sabemos que elas não 
serão erradicadas, destruídas ou acabadas, como 
V. Ex' tão bem afirmou, mas podemos combater os 
seus elettos nelastcis, destrutivos, cruéis e desuma
nos. ·rsso já foi feito com tecnologia por demais co
nhecida. V. Ex' tem a minha solidariedade e o meu 
aplauso, porque · está ' anafiSando esse fenômeno 
com mufta propri.idade: obje!Mdade e mutto acerto. 

O SR. LÚCIO ALCANTARA (PSDB ...; CE) -
Muito obrigado; Senador Ojalma l3essa. O aparte de 
V. Ex' traz uma contribuição ÍTlportante. na medida 
em que · destaca o principio· da responsabirKiade. 
Ninguém pode querer transformar Isso numa bandei
ra polftica, num elogan. Ternos que examinar esse 
assunto com obje!Mdade e com senso patriótico. 
Quantas vezes ouvi falar no rio São Francisco como 
o rio da integração nacional. Que essa integração 
chegue até esses Estados onde a dificuldade é ter 
água para beber, para a sobrevivência, e não água 
como insumo para atMdade econõmica. Alguém há 
de dizer que essas popdações lêm que abandonar 
essas regiões. É muito fácil dizer isso, mas estamos 
tratando com pessoas que têm ali vlnculos afetivos, 
sentimentais, históricos~ e que povoaram aqUelas re
giões por anos a fio. 

· Quero concluir dizendo que no Jornal do Bra
ell de hoje há uma entrevista do Ministro Gustavo 
Krause, em que S. Ex', falando também sobre essa 
obra. diz justamente da ilecessidade de se fazer até 
uma engenharia. política ·-:- como chama - que só 
pode ser rearLZada em cima de dados técnicos. 

Não podemos rejeftar timinarmente o empreen
dimento por uma questão egofstica ou simplesmente 
nos recusar a examinar essa proposta. nem pode
mos também embarcar numa aventura, num açoda
mento que não é construtivo. O que o Governo de
veria ter feito- e ainda não fez- era justamente rea
lizar esses estudos, para que o Presidente Fernando 
Henrique não precise .voltar; às' vésperas de uma 
campanha, a Insistir nesse tema como se nada tives
se passado ao longo desses anos. · 
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Creio que o Presidente Fernando Henrique 
está-firmando um compromisso definitivo para a.rea
riZ8ção de um empreendimento, que não é nenhuma 
novidade, pois já foi feHo na Rússia, nos Estados 
Unidos e em vários palses, como uma obra de enge
nharia simples, coiriqueira. 

Precisamos ter segurança sobre as repercus
sões da obra para que ela não venha a se transfor
mar em um desastre político, ecológico e eoonõmico. 

MuHo obrigado. 

DOCUMENTO A OUE SE REFERE O 
SR. Lt1CIO ALCANTARA EM SEU PRO.. 
NUNCIAIIIENTO: 

LulaNaull 

A MIRAGEM DO SÃO FRANCISCO 

O desvio das éguas elo rio São Francisco para coo-bater a 
seca nontestina ainda é uma miragem no des8m. Há t"ês nlveis 
de dificuldade ...... obra. 

A primeira. de amo ladera!M>. Desviar o r1o s9"litlcanlli
rar égua de algtm Estados a dstribuir para outn>s. Como reagi
tio os Estados ,..;cdcaclos? A l8gl.nda • de amo ant>ionlal. 
Há poucos estudos avaianclo as consequências lllrillontais des
se desvio. A lortoinl 4 de amo ecco .00• oicc. o pnmo1ro projeto 
~era mogaiOOTaiO, ~ CUSIDS oxtraonllnérlos. 

Anta tantas ressalvas. a úrica ..-ela conaelil elo Executi
vo foi lbarar uma - para laYantamanta de estudos oo1>ra o 
tsma. Mas a soma de dit!aikladea ainda 4 mU!o grande. 

~ mais ládl contar com o anoz e leijilo das medidas Imo
datas. 

Além dsso, IIII carta confusão na questão da seca no<des-
llna. 

Ela ainda niio se refletiu na quest6o da lema regional. O 
que exista, no mona•to, é a toma endênWca. secutar, que foi re
desc:Obertaeaprasantadacomonovidade. 

A seca olebJ a próxima safra a ser- Por enquanto 
proYOCB dose-,.ego, com a d8sorganlzaçAo das IEMxJras e dos 
rabaMos.. Apenas no segundo IIIOIIWW dO 1\aYenl o reftaxo sobra 
8SIOqU8S. Ou seja. a gtanc1e lema ainda está por w, eo nada for 
leito. 

A .. llaç6eo contradltótlu 
Deode C>UIIbro, o_.., lolsullmotido. awllaç6es ..... 

traditórias oo1>ra a seca. o poriodo l8zcnal da seca começa em 
OUIIbro o \IIII at4 é>ft. Se deixa de"""""' om a1>tt1. ala seca o· 
trapola a sazooalldade olom!He flagelo. 

Em C>UIIbro, havia a awllaç6o de que EL Nlllo p!l>duzlt1a 
seca no Notdes1o o chuvas no St.C. Em ,_10, as a\111118Ç6os 
mudaram,- mais otimislas. Em abril,- ..... 
loção Inicial. E o _.., niio se .,._rou. 
-- Mesmo assim, nio há falta de aimerdos no IIOIW.ito. 0s 
annazéns da~ Nacional de-(oonab) as· 
tio~ o pro1>1oma maior élogrstk:o o o custo e1o trans
porto para a ragiAo. Na semana pass00a a IXillnl "'"'""""'" 12 
1ono100as de alimonlos l8iXllljclos em ~ da nldlo Apara
dela. 'remetidos para o Nordeste por meio de wn avião da FAB. 
6ín1onno anotcu um laitcr, possiYelmonta o c:ustD elo cont>ustfvel 
lol maior elo que o elo allmanto. 
c Sam a logfstica ~ as ~ de doaç6o de 

allmantDs mais atrapaflanlo elo que o;xlarilo. 

-~ Na sexla4aira passada. uma ntl.llião no pa1écio elo Planai-
lo da1lniu as compatêrdas na açAo govarnamanta1. ca-IA Su
p81intandênda da Das«lll<iMmont elo - (Sudana) • 
coonlanaçiio elo pcocesoo. Particlpario elo ~ • -
da Desarwolvtmanto Regional, por meio da Dolosa CM. a o Mi
nlst4rlo elo Melo ArOO!onte, por ..- de obras hldricas. " c:oorda
naçio garallcanl """'Jooé Lulz Portalla.-que
a quest6o da dslribulçAo de lvros didáticos paio MEC a planojou 
o prol)18iii8. Alfabatlzação Solid4rla. 

- t-ê$ lnhas de IIÇI!o. 
t) Casta de aimantos, em nuliclpios que já IIYerem orga-

nizados seus """""""" mtri:ipais, para in1>adir o rotb> a a Jr>. 
lerrnacfiaçAo politica. 

2) lo<loi<Jnlção da liberação de - elo Orçamento ainda 
que niio .. __ • raladonadas"""'. quaslio da seca. ....... 
do Irrigar~. região. 

3) Oafiniç6o de- de lnlballO produtivas, .... _ .. 
do as passoss om obras rolaUwmanta-. al<lm de lrel1a

""'""' • qualificação profissional. 
Falta ainda definir wna lima de açAo pannanenta para a 

defesa Clvl. Cualquar pais ciYIIizado que presta Iam da lar uma 
estrutura laxlwl e de apoio a qualquer região elo pais. em caso 
dacatadisrnas _,_,_ou ~ .... ,istu<. 

e ..... u: lnMaiiOuol.corn.br 

O SR. PRESIDENTE (Flaviano Melo) -V. Ex" 
será atendido na fonna regimental. 

Concedo a palavra ao Senador Abdías Nasci
mento. 

O SR. ABOIAS NASCIMENTO (Biocoo1'0T- RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Sr"s. e Srs. Senadores, sob a proteção de Olorum. 
inicio este meu pronunciamento. 

Ainda ontem, ocupamos esta tribuna para evo
car criticamente uma data histórica referente ao 
povo afro-descendente deste Pais. Hoje retomamos 
à História, desta vez no intuHo de arrancar de um e~
quecimento injusto, Imerecido e antinacional as figu
ras heróicas de cinco mártires das lutas pela liberda· 
de no Brasil. Estou-me referindo aos cinco homens 
negros que, num 14 de maio, foram executados na 
cidade de Salvador, Bahia, pelo crime de não aceita
rem as condições cruél>, desumanas e humilhantes 
em que viviam os africanos no Brasil. Cinco heróis 
da pátria, cinco campeões da liberdade que esta Na
ção um dia terá que reconhecer e venerar, ao lado 
de Tiradentes e dos outros heróis imolados por essa 
mesma causa. São eles ós líderes da Revolta dos 
Males, de 1635, marco indelével da resistência ne
gra neste continente e um dos ingredientes básicos 
do caldo de cultura que propiciaria, mais de cinco 
décadas depois de sua eclosão, a extinção do siste
ma escravista em nosso Pais. 

Um dos mu~os subprodutos perversos da es
cravização de povos afncanos por europeus, iniciada 
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por portugueses em fins do século )(V e que teve no 
Bra~B o seu pais de maior duração, foi a elaboração 
de um substrato teórico voltado à desumanização 
dos africanos e dos negros em gera/, como forma de 
justificar uma dominação que não encontrava sus
tentáculo nos fundamentos religiosos e filosófiCOS do 
pensamento dos dominadores. Eta preciso negar 
aos africanos e aos seus descendentes a própria 
condição de seres humanos, ainda que para isso se 
fiZesse necessário distorcer, ou simplesmente negar, 
as conquistas desses povos nos variados campos 
do conhecimento e os fe~os importantes por eles 
protagonizados no próprio · contextó ·africano, bem 
como sua interação com outras cuttuias, tradições e 
civilizações. 

Entende-se, desse modo, a visão deturpada 
que hoje se tem da África e de seus filhos. Ela é fru
to de um processo de falsif~eação 'executado com 
mestria, desde o século passado, por historiadores, 
sociólogos e antropólogos engajados numa guerra 
ideológica, cujo principal objelivo estratégico era e 
continua sendo justifJCar - para perpetuar - a supre
macia européia sobre os povos "de cor" dós outros 
continentes. Falo de falsifocação por não caber aqui 
o benefício da dúvida, uma vez que os gregos, para 
não mencionar os famosos cronistas árabes de obra 
conhecida e diwlgada no Ocidente, haviam descrito 
com precisão e clareza a diversidade de civilizações 
com que travaram contato no hoje d~amado Conti
nente Africano. 

Causa, assim, um enorme choque a todos 
aqueles educados segundo a tradição eurocêntrica 
travar conhecimento com as numerosas civilizações 
avançadas que se desenvolveram em todas regiões 
do Continente Africano. Uma dessas regiões tem es
lre~ relação com o tema que, hoje~ trago à baila:. 
trata-se do S:Jdão Ocidental. Não o pais hoje cha
mado Sudão, mas uma vasta área da África Ociden
tal que, atualmente, abriga nações· como Nigéria, 
Gana, Senegal, Maurilânia e Mali, algumas delas no
meadas em homenagem a antigos reinos e impérios 
que lá floresceram. Estou falando de Estados pode
rosos, com dezenas de milhões de hàb~ntes, espa
lhados por milhões de quilómetros quadrados, dota
dos de uma aprimorada infra-estrutura, de uma cul· 
tura requintada e de um considerável poderio bélioo, 
traduzido!. em quase vi"nte séculos de progresso e 
desenvolvimento. ' ' 

• Baseada fundamentalmente no comércio do 
Óuro, abundante na área, a riqueza material dessa 
r~ião propiciou o desenvolvimento de uma cuttura 
original, fertilizada pelas trocas comerciais com o 

restante da África, assim como com a Europa e a 
Asia. A religião muçulmana, introduzida · pelos co
merciantes árabes, acabou sendo &dotada pela el~e 
governante, embora fortemente mesclada com ele
mentos das religiões autóctónes. O povo, entretanto, 
permaneceu fiel, erri sua maioria, às crenças ances
ltais. Dos vários Estados organizados na região, ao 
longo de quase dois mil anos, três se destacam: o 
reino de Gana e os impérios do Mali e de Songhai. 
Sua riqueza cultutal pode ser avaliada "pelo fato da 
cidade de Tombuctu, na curva do rio Nfger, na atual 
República do Mali, abrigar, em pleno século XIV, a 
universidade de Sankore, 'aonde acorriam intelec
tuais muçulmanos de todo o norte da África e do sul 
da Espanha - na época, dominado pelos mouros -
para estudar Matemática, FilosofJB, História e Oirefto 
lslãmioo. Por essa época, a atividade mais lucrativa 
em Tombuctu era o comércio de Uvros. 

Em meados do século )(V, com a derrota de 
Songhai ante os exércitos mamxiuinos; esse perío
do brilhante da História Africana chegou ao fim. Não 
por acaso, no momento em que ganha 'pulso o pro
cesso de expansão da Europa, quando os filhos do 
Velho Continente c:Omeçam a "descobrir" outras re
giões do mundo, todas elas já habitadas,' muitas ve
zes por povos de cuftuta tecnologicamente' avança
da. Com isso, cai o preço do ouro, encontrado com 
abundância em algumas das "novas" terras, provo
cando a decadência económica do Sudão Ocidental. 
Ao mesmo tempo, intensHica-se o, processo de es
cravização de africanos, que acabaria transplantan
do à força para o outro lado do Atlântico a maior par
te do elemento humano que poderia dar continuida
de à saga civilizat6ria africana. Foi assim que os ma
lês, nome genericámente atribuido ·aos africanos is· 
!amizades, vieram ll3rnr n0 Brasil, espeCialmente na 
Bahia, região de maior coricentração dáS etnias ne-
gro-muçulmanas neste ~ais.· , , 

• I : · • I, 

Na verdade, a Revona dos Malês de 1835 foi o 
ponto máximo de uma série de rebeliões Iniciadas 
no principio do século XIX,' lideradas por africanos e 
alro-descendentes praticantes do Islamismo. Alimen
tadas pelo espirita de Jihad, ou Guerra Santa, funda· 
montavam-se todas elaS na luta pela Ubefdade dian· 
te de inimigos não apenas de outra raça e cunura, 
mas também de unia religião, a cristã, por eles vista 
como pagã.' Segurido o$ registros, t primeira dessas 
rebeliões eclodiu a' 28 de maio de 1 !l07. Armados i! e 
arcos, flechas, facões, pistolas e (llzis, africanos ila 
etnia haussá enfrentaram portugueses e brasileir'os 
das forças coloniais e, embora derrotados, demons
traram ser não sim-iente valentes 6 destemidos, mas 

I 1 , • J ' ~ I O 
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também - o que é mais importante neste contexto -
poss_uídos de um grau de organização que assustou 
seus poderosos adversários. O objetivo era simples: 
apoderar-se dos navios ancorados na Baía de To
dos os Santos e neles voltar para a África. Derrotada 
a insurreição, Antônio e Bahazar, seus principais 
chefes, são condenados à morte, enquanto outros 
insurretos recebem penas de não menos de cem 
chibatadas em praça pública para servirem de exem
plo a outros negros que ousassem sonhar com' a li
berdade. 

Isso não impediu, contudo, que outras revoltas 
se sucedessem em 1809, 1810, 1814, 1816, 1822, 
1826, 1827, 1828 e 1830. As penas de morte, depor
tação e aço~es em público com que se viam contem
plados seus líderes não pareciam intimidar os ne
gros baianos; pelo contrário, pareciam servir de estí
mulo ao espírito libertário trazidos e herdado da Mãe 
África, desvelando plenamente a crueldade do siste
ma que o subjugava. Mas foi em janeiro de 1835 que 
aconteceu, na visão dos poderosos da época, a 
mais grave e perigosa dessa série de insurreições, 
aquela que ficou conhecida como a Revolta dos Ma
lês. O plano era engenhoso. A rebelião deveria eclo
dir a 25 de janeiro, durante a festa de Nossa Senho
ra da Guia. Nessa madrugada, os revohosos se reu
niriam para iniciar, em vários pontos da cidade, uma 
série de ataques simuhãneos, do tipo que hoje des
creveríamos como guerrilha urbana. Numa segunda 
etapa, a eles se juntariam os negros das plantações 
localizadas na periferia de Salvador. 

Quis o destino que os revohosos fossem derro
tados, não pela capacidade de reação dos escravo
cratas, mas por terem sido delatados por Guilhermi
na Rosa de Sousa, mulher nagõ emancipada que 
decerto não compartilhava o espírito libertário de 
seus irmãos e irmãs, mas pertencia àquela espécie 
de seres humanos, encontráveis em todas as raças, 
que se contentam em rastejar em busca das miga
lhas dos dominadores. Tão dfferente de outra mulher 
negra, Luísa Mahin, figura destacada nas insurreiçõ
es ma lês e que viria a ser mãe do grande poeta ne
gro, herói e mártir da abolição: Luís Gama. 

Alertadas sobre a iminente revolta, as autorida
aês tomaram providências no sentido de contê-la. A 
intensa repressão então desencadeada provocou 
enfrentamentos mortais, ensanguentando os becos, 
as ruas, os largos e a própria memória da Bahia. Du
zentas e o~enta e seis pessoas foram acusadas, 
194 das quais da etnia nagõ. No início das investiga
çpes, as autoridades imperiais imaginaram, de acor
do com seus preconce~os, que não passassem de 

crendices e instrumentos de bruxaria os documentos 
escritos em árabe, incluindo trechos do Corão, en
contrados entre os pertences dos insurretos. Não 
tardaram a descobrir, porém, para a sua estupefa
ção, o papel desempenhado por uma fiderança letra
da em árabe e português, responsável por uma rede 
complexa e organizada, que atingia a própria África, 
com ramfficações pelos interesses britânicos da épo
ca. 

As sentenças foram rápidas como a aplicação 
de uma medida provisória imposta por um rolo com
pressor. Cinco acusados foram condenados à morte 
por enforcamento: Jorge da Cunha Barbosa e José 
Francisco Gonçalves, alforriados, ao lado dos escra
vos Joaquim, Gonçalves e Pedro. Como nada ficas
se provado contra si, Pacífico Lucitan, uma espécie 
de mentor dos revohosos, recebeu urna pena terrí
vel: mil chibatadas em praça pública. Outros mais fo
ram aquinhoados com penalidades semelhantes -
600, 800, 1.000 chibatadas, aplicadas diariamente, 
de forma parcelada, de modo a não destruir o patri
mónio dos escravocratas. Demonstrações, talvez, da 
benevolência do escravismo à brasileira, como que
rem os apóstolos da chamada "democracia racial". 

A triste história da escravidão marcou para 
sempre, com tintas de sangue, a própria história 
deste País. Nela se fundamenta a chaga do racismo, 
cancro renitente que contamina o tecido social brasi
leiro, raiz da maior parte dos problemas mais graves 
que aincla hoje afligem esta Nação. Mais lições de 
dignidade, como a saga dos malês, com seus corre
latos em cada pedaço de chão que o africano pisou 
neste País, servem-nos de azimute para as lutas 
hoje travadas pelos afro-descendentes em busca da 
igualdade com que sonharam nossos antecessores 
na primeira metade do úhimo século. Que o espírito 
dos mártires de 1835 nos possa conduzir e ilumi-
nar ••• 

O Sr. lauro CaMpos (Bioco/PT- DF)- V. Ex' 
me perrMe um aparte? 

O SR. ABDIAS NASCIMENTO (BiocoiPDT -
RJ)- Com muito prazer, Senador Lauro Campos. 

O Sr. Lauro Campos (Bioco/PT- DF) - Nobre 
Senador Abdias Nascimento, de início, quero exter
nar a minha grande admiração pela pessoa que ago
ra ocupa a nossa tribuna. V. Ex' é um dedicado, au
têntico, intransigente e fiel professor; estudioso, his
toriador da história que querem esquecer, da história 
que querem desprezar, da história que querem mar
ginalizar, para continuarem o processo de P.ypolia
ção, de exploração e de obstaculização da liberdade 
do povo afro-brasileiro. Não apenas no Brasil, mas, 
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nos Estados Unidos, onde lecionou em universida
des .por longo tempo, V. Ex' dedicou a sua profícua 
vida à defesa e à afirmação desses pontos de vista. 
Hoje, V. Ex' tocou num daqueles pontos que mos
tram a importância do aporte, da contribuição da cul· 
tura negra para o Brasil. Nos dias atuais, vemos que 
a ciência também contribui para derrubar essas bar
reiras que alimentam o processo de escravização 
atual, disfarçado, cínico. Hoje sabemos que a vida hu
mana começou na África. Ou seja. todos somos africa· 
noo, polém, modificados pelas circunstâncias ineren
tes ao p:oces.""? de globaftzação, que espalha o ho
mem pela faoe da terra. Franz Boas, autor de um livro 
que li quando tinha 18 anos, chamado The Mind of 
Primitivo Man, já alertava a respeito desses erros em 
que Incorrem aqueles que julgam que a raça branca, 
os arianos, tem características superiores às da raça 
negra. Ele mostra, no seu livro, como a raça negra 
possui cfrversos traços que, na escala evolucionista, a 
distancia mais até dos primatas do que os próprios 
homens brancos. Quando os maleses vieram para o 
Brasil, falavam duas línguas e aprenderam o Portu
guês. Eram poliglotas, portanto. Além disso,· como 
lembra o grande historiador da ecohomia brasileira, sa
biam manipular e manufaturar o ferro, algo que os por
tugueses não sabiam fazer e aprenderam com os afri
canos. Os fomos de ferro feitos conforme os modelos 
africanos funcionaram muito melhor do que aqueles 
que se tentaram fazer em São Paulo, usando-se ou· 
tra tecnologia.· Neste breve e entusiasmado aparte, 
não tenho tempo senão para elogiar a sua conduta 
no exen:icio do seu rrandato e parabenizá-lo pelo 
trabalho que tem realizado. Muito obrigado. 

O SR. ABDIAS NASCIMENTO (Bioco'POT- RJ) 
- Senador Lauro Campos, agradeço, muito emocio
nado, esse seu aparte, porque V. Ex' não demons
trou apenas uma solidariedade formal, mas tocou 
fundo nas questões da existência do povo africano 
no mundo. Realmente, causa espanto extraordiná
rio dizer-se, como V. Ex' afirmou e é cientifica
mente provado, que a raça humana nasceu na 
África e que a raça branca é apenas uma "degra
dação" da raça negra. Então, é muito curioso ver 
~ses homens de tipo nórdico, esse segmento brasi
Íeiro que quer ser nórdico, europeu, descobrirem que 
.,.,;;,.. """' ·~!õl pé na África e que lá estão as suas 
raizes. É uma prova da grande alienação do nosso 
País esse esforço de querer ser europeu, de querer 
s.er do Primeiro Mundo, de querer ser supen:iviliza
do, quando o natural é reconhecer a própria ima· 
ruom. a própria identidade e abandonar essas frivoli· 
dades, levando o País e o seu povo a sério. 

AgradeçCHl profundamente. Minha admiração 
por V. Ex' começou no dia em que entrei nesta 
Casa Ouço com freqüência os seus pronunciamen
tos e vejo a sua grande luta para libertar o nosso 
povo dos grilhões do colonialismo econOmico. E isso 
é algo fundamental para que o Pais possa dizer que 
é uma nação e que tem realmente uma soberania, 
que está muito prejudicada por essa subordinação a 
interesses colonizadores e imperialistas. 

Acrescento ao meu discurso o seu aparte e, 
com muita emoção, agradeço a V. Ex'. 

Sr. Presidente, espero que o espírito dos rnárti· 
res de 1835 nos possa conduzir às portas do Ten:ei· 
ro Milênio e iluminá-las, apontandCHlOS o caminho 
da concretização dos mesmos ideais por que eles 
tombaram. Penso que a lição desses mártires não 
será esquecida por nós, os afro-descendentes, e, 
espero, por todo o povo brasileiro. 

Axé! 
Muno obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Flaviano Melo) - Conce

do a palavra ao Senador Rarnez Tebet, por permuta 
com o Senador Edison Lobão. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMOB - MS. Pronun· 
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, venho a esta 
tribuna falar de passeata, de man:ha, mas de uma 
rnan:ha diferente de tantas quantas ao longo de mi· 
nha vida tenho participado ou presenciado. 

Em verdade, desde os meus tempos de estu· 
dante eu participava de passeatas preparadas pelos 
.i.lniversitários. Passeatas de universitários todos já 
viram; algumas delas entraram para a História do 
Mundo, corno a que movimentou a democrática 
França em 1968, ao tempo de Charles de Gaulle. 

Temos visto passeatas dos trabalhadores sem 
terra em 1~·;.;,, Ua reforma agrária. Ternos presencia· 
do ..,..sseatas de professores em busca de melhores 
salários e da qualidade do ensino no Brasil. E a tan· 
tas outras passeatas remos assistido: marchas que 
mudaram o rumo da História, que impulsionaram o 
Congresso Nacional, como ocorreu recentemente, 
no lmpeachment do ex-Presidente Fernando Collor 
deMello. 

Mas, Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, 
ontem presenciei uma rnan:ha diferente, realizada 
por cen:a de cinco mil crianças de até quatorze anos 
de Idade, que já perconreram vinte e um dos Vinte e 
sete Estados que compõem a Federação brasileira. 
Estiveram com o Presidente da República e com 
Congresso Nacional. São crianças que nos estão 
dando, parece-me, um grito de alerta, porque Vieram 



MAIO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 357 

nos pedir aquilo que tínhamos, e temos, obrigação 
de fazer por elas; são crianças que estão pedindo o 
dire~o de estudar, o dire~o de serem crianças. Per· 
correram o Brasil dizendo que querem o direffo de 
sonhar, que não podem mais perambular pelas ruas, 
que não podem mais trabalhar, por exemplo, nas 
carvoarias do Mato Grosso do Sul, dizendo-nos que 
não é lá o seu lugar. Essas crianças estão nos di· 
zendo que querem escola, que querem sonhar, que 
querem ter esperança, que querem brincar. 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, isso é 
uma evolução. Esse é o maior gmo de alerta que 
pode ser dado para que olhemos para a dramática 
s~uação da educação no País. Até agora, tenho ou· 
vido vozes levantarem-se, no Congresso Nacional, 
clamando contra essa gravíssima injustiça social: 
crianças trabalhando nas carvoarias do Mato Grosso 
do Sul, a exploração do trabalho infantil nos sisais 
da Bahia, na colhe~ do fumo no Rio Grande do Sul, 
nas plantações de cana-de-açúcar no Nordeste, en
tre outros lugares. Mas agora são elas mesmas que, 
convocadas e lideradas pela Confederação Nacional 
dos Bispos do Brasil, fazem essa marcha, chaman
do a atenção, por certo, da sociedade e das classes 
dirigentes para o mais grave problema que a Nação 
brasileira enfrenta, a meu ver. 

Sr. Presidente, são crianças gritando palavras 
de ordem. Há os que falam que é preferível dar tra· 
balho a elas do que vê-las como pedintes nas ruas 
ou praticando inlrações. E a resposta das crianças é: 
"Sim, é melhor trabalhar. Mas é muffo melhor estu· 
dar do que trabalhar, pois estamos na Idade de estu· 
dar, de aprender, de sonhar, de ter em nossas men· 
tes um mundo melhor, e não de ficar trabalhando em 
condições as mais precárias e anómalas!" 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, é esse 
o grave problema social que o País atravessa. Por 
isso venho a esta tribuna, nesta manhã de quinta-fei
ra. Quero lazer o registro dessa passe<ata, que, a 
meu ver, foi a mais sincera realizada no Brasil nos 
últimos tempos; foi a mais comovente. Ela mu~o 
me sensibilizou, tocou fundo no meu coração. Já 
não mais são jovens de 18 anos, já não mais são 
adultos que vão às ruas, que percorrem as metró· 
põles, que fazem marchas do interior em direção l 
capital. São as próprias crianças que estão percor· 
rendo este Brasil para pedir por melhores dias para 
elas, que querem ser, são e serão o futuro do nosso 
País. 

Há muffas coisas a serem le~s. Sei que elas 
~ responsabilidade do Congresso Nacional, mas 
não apenas do Congresso Nacional. As crianças 

querem leis que as protejam. leis já temos, e mui
tas. Podemos até aperfeiçoá-las. Mas o que pode
mos fazer ainda é redobrar a nossa vontade política 
para solucionar esse problema aflitivo e angustiante. 
As próprias crianças, ao lazer essa marcha, não es· 
tão apenas chamando a nossa atenção, mas estão 
clamando por socorro da classe política. 

O Sr. Joel de Hollanda (PFL- PE)- V. Ex' 
me perrnffe um aparte? 

O SR. RAMEZ TEBET (PMOB- MS)- Conce
do o eparte ao Senador Joel de Hollanda. 

O Sr. Joel de Hollanda (PFL- PE) - Nobre 
Senador Ramez Tebet, quero congratular-me com 
V. Ex' pelo registro que faz da importante marcha 
realizada ontem, em Brasflia, por crianças de todo o 
País. Foram as crianças recebidas pelo Presidente 
do Congresso Nacional, Senador Antonio Carlos Ma· 
galhães, pelo Presidente da Câmara dos Deputados, 
Deputado Michel Temer, e também pelo Presidente 
da República. Tem razão V. Ex' quando chama a 
nossa atenção para o esforço que todos precisamos 
fazer para diagnosticar e, mais do isso, equacionar o 
problema das crianças que trabalham, das crianças 
que estão nas carvoarias, nos canaviais do Nordes· 
te, nas plantações de sisai, enfim, em todos os seto
res econOmicos do País, contribuindo, com o seu 
trabalho infantil, para o sustento de suas lamOias -
mas fiCando fora da escola. Como ex-5ecretário de 
Educação do Estado de Pernambuco, posso dizer e 
reafirmar, alto e bom som, que lugar de criança é na 
escola e não nas carvoarias, nos canaviais ou nas 
plantações de laranja. Devemos fazer um esforço 
para que as crianças, sobretudo na idade de 7 a 14 
anos, tenham acesso à escola. Em Pernambuco, 
não obstante todas as difiCUldades, temos um pro
grama, já bastante adiantado, :!e retirada das crian
ças dos canaviais, para serem mandadas para as 
escolas. Trata-se de um trabalho desenvolvido pelo 
Govemo Federal, através do Projeto Mão Amiga, em 
parceria com o Governo do Estado e as prefe~ras. 
e que está dando resultados importantes: cerca de 
30 mil crianças já deixaram os canaviais na região 
para irem à escola. Mas sei que é preciso fazermos 
mais, como ressattou V. Ex', é preciso darmos priori
dade ao problema. É preciso que mais recursos se
jam alocados, para que não apenas 30 mil criallÇ3S 
deixem os canaviais, mas, talvez, 300 mil, que traba· 
lham no Nordeste, em São Paulo, no Paraná, em 
Mato Grosso. É preciso que elas saiam das frentes 
de trabalho e vão para a escola. Portanto, cumpri
mento V. Ex' pela oportunidade e pela importância 
de seu pronunciamento, pelo registro que faz dessa 
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grande marcha realizada pelas crianças em BrasOia. 
Muito obrigado. . 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS.) - Sena· 
dor Joel de Hollanda, recolho, com muita alegria, o 
seu aparte, porque ele vem de um homem como V. Ex", 
que conhece a fundo os problemas educacionais deste 
País, que tem não só a experiência de Parlamentar 
mas também a de homem do Nordeste; que tem vi
vência do assunto, pois exerceu o cargo de Secretá
rio de Educação, que ~.onrou e no qual mufto fez, do 
Governo do Estado de Pernambuco. Porlanto, o 
aparte de V. Ex' enriquece o meu pronunciamento. 

Sr. Presidente, Sr"s. e Sr's. Senadores, esse 
problema não existe apenas no Brasil, mas no mun
do. Mas das 200 milhões de crianças do mundo nes
sa sftuação, o nosso País, segundo dados do IBGE, 
possui cerca de três milhões e meio, três milhões e 
oftocentas inil crianças abaixo de · 14 anos que são 
forçadas ao trabalho ilegal. Essa cifra, meus caros 
Senadores, de quase 4 milhões de crianças com 
menos de 14 anos trabalhando de fonna ilegal, em 
lugares insalubres, positivamente é um número que 
assusta, que 'atemoriza e 'que se constftui, por si só, 
no maior grito de aferia que podé ser dado à Nação 
brasileira. 

O Sr. Djalrna Bessa (PFL- BA) - Permfte-me 
V. Ex' um aparte? 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - RS) - Com 
muita satisfação, Senador Djalma Bessa. 

O Sr. Djalma Bessa (PFL - BA) - Senador 
Ramez Tebet, V. Ex' aborda um assunto realmente 
relevante para o Pais, e alé para o rrundo. Atente V. Ex" 
para o falo de que, até há bem pouco tempo, no Brasil, 
não se falava em criança, não se tomava conheci
mento da criança; fattava-lhe escola. E é possível 
que, já a essa época, ela trabalhasse dessa manei
ra. Mas hoje, não. Há uma conscientização nacional 
de que a criança precisa ser assistida, precisa ser 
educada, precisa ter escola. O trabalho da criança 
chama-se escola, educação. instrução. Admftir-se 
que uma criança trabalhe já é um absurdo. E absurdo 
mafor é ser esse trabalho em atividades, como V. Ex" 
salientou, insalubres e perigosas. Chegamos até a 
admftir um raciocínio realmente extravagante, ou 
séfa. que esse trabalho realizado pelas crianças 
oconra por dois motivos: primeiro, por um salário me
nor, e, segundo, porque nenhum adutto aceita reali
zá-lo. É realmente terrível o que está acontecendo 
e.!)l riosso País. E que está. pela nossa cuttura, pro
duzindo pivetes. Por quê? Porque simplesmente as 
cJ!anças não são assistidas, são abandonadas e fi· 
cam nessa sftuação terrível. Devemos raciocinar. 

Trata-se realmente de uma sftuação difícil, complica
da, e que merece toda a atenção. Mas não é só Isso, 
porque a criança vai se desenvolver e se tomará o 
adutto de amanhã Está ar o retrato daquilo que pode 
ser o nosso Pais daqui a 10, 20 ou 30 anos. V. Ex" 
tem, portanto, os meus parabéns, porque essa mar
cha, como V. Ex' bem disse, não é em favor de salá
rio, de habitação, de emprego; não é por tenra, mas 
é uma marcha da esperança, que deve ter todo o 
nosso respaldo, todo o nosso apoio e toda a solida· 
riedade da Nação. Essa criança é que estará, dentro 
de pouco tempo, nos substilulndo. V. Ex', portanto, 
está abordando um assunlo do maior interesse para 
o País. É preciso que se atente para essa sftuação. 
É preciso que se dê atenção a essa criança, para 
que ela tenha condições de estudar, de se educar e 
instruir, e de passar a ser cidadão e não uma pessoa 
com sérias difiCuldades, com doenças e com defei
tos de toda a sorte. V. Ex' tem, portanto, as minhas 
congratulações e as minhas palmas pela abordagem 
de um tema que, realmente, é do interesse não só 
do País- e V. Ex' está se referindo ao nosso País
mas também do mundo. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS) - Nobre 
Senador Djalma Bessa, V. Ex' chegou ontem a esta 
Casa, para ocupar a vaga do atual Ministro da Previ
dência Social. Mas V. Ex' é um homem do Nordeste, 
é um homem com vivência parlamentar. Sei que, por 
vários anos, V. Ex' foi Deputado Estadual, na Bahia; 
V. Ex" honrou a Bahia também como Deputado Fe· 
deral e agora está tendo a opórtunidade de honrá-la 
como Senador da República. : · 

Por tudo isso. o aparte de V. Ex' reforça - e 
isso ·é mufto para mim - as minhas palavras nesta 
tribuna. V. Ex' diz bem quando afinna que não se 
busca melhor salário, não se busca um pedaço de 
chão. Sabe o que as crianças estão buscando, o 
que elas pediram ? Sabe qual foi o grito dessas 
crianças enquanto marchavam ? "Eu quero ser gen
te, quero crescer como gente, eu quero um mundo 
melhor!" V. Ex' sabe que são essas crianças o Brasil 
de amanhã, e me conforta. Senador Djalma Bessa, 
abordar um tema como esse. Estamos falando hoje 
sobre um assunto cruel, dramático, atual, mas esta·. 
mos falando com os olhos voltados para o amanhã, 
com os olhos vottados para o futuro da nossa Pátria, 
que depende· da educação dessas crianças, que de
pende da melhoria da qualidade de vida do nosso 
povo e da nossa gente. Essas crianças são o futuro 
do nosso País. Portanto, ao abordarmos esse as
sunto, estamos sem nenhuma pretensão que não 
seja falar para o amanhã, querendo registrar para 
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amanhã, querendo dizer que temos que resolver o 
prot1_1ema imediatamente, para que, hoje, essas 
crianças não sofram, e para que, amanhã, o Brasil 
seja uma pátria melhor, mais humana ainda e mais 
cristã. 

O Sr. Lúdio Coelho (PSOB - MS) - Permite· 
me V. Ex" um aparte, nobre Senador Ramez Tebet? 

O Sr. Romeu Tuma (PFL- SP) -Concede-me 
V. Ex" um aparte, Senador Ramez Tebet? 

O SR. RAMEZ TEBET (PMOB - MS) - Sena· 
dor Romeu Tuma, vou pedir penmissão a V. Ex', 
pois o Senador Lúdio Coelho já havia pedido o apar· 
te, Logo a seguir, terei mu~a honra em ouvi-lo. 

O Sr. Lúdio Coelho (PSOB - MS) -Agradeço 
ao Senador Romeu Tuma. Senador Ramez TetM, 
V. Ex" está tratando de um assunto que envolve 
toda a famnia brasileira. O trabalho da criança, prin· 

. cipalmente no campo, exige rellexão de todos nós. 
Parece-me que ninguém obrigaria a criança a traba
lhar se não houvesse necessidade. A maioria das 
crianças que está trabalhando, em nosso Pais, é 
oriunda de lamflias sem recursos. Essas crianças 
ajudam a manter seus irmãos e ~eus pais. Senador 
Ramez Tebet, penso que o movimento das crianças 
recomenda uma reflexão do poder público brasileiro 
a respe~o. principalmente, da agricultura brasileira. 
O nosso Pais é enonme, tem água em abundância, 
terra fértil, pessoas competentes, mas temos uma 
produção agrícola que nada representa. É no campo 
que a maioria das crianças trabalha, nos canaviais, 
nos engenhos, nos alambiques ou nas hortas. Que
ro, ao apartear V. Ex', chamar a c!enqáo para este 
aspecto: que a proteção da criança, em nosso Pais, 
depende da melhoria das condições de vida das po
pulações de renda menor, espalhadas por toda a 
parte em nosso Pais. Era isso que tinha a dizer. Mui-. 
to obrigado a V. Ex". 

O SR. RAMEZ TEBET (PMOB - MS) - Sena
dor Lúdio Coelho, V. Ex' traz a experiência do ho
mem que trabalha no campo praticamente desde 
que nasceu. É a grande experiência de V. t:.x" que 
está falando. E é verdade, V. Ex' tem razão, as 
crianças não estão trabalhando no campo, nos cana
viais, porque querem trabalhar. Estão lá porque não 
'hã outro je~o. outra maneira; elas precisam ajudar 
as suas lamOias. 

Nós que conhecemos o campo no Brasil- V. Ex' 
conhece melhor do que eu -, sabemos que lá estão 
as piores condições. ainda que no local de trabalho 
éxistam ou possam existir boas condições de traba· 
IJ1.o. porque sabemos que no campo brasileiro não 
há urna infra-estrutura mínima. Perto das propríeda-

des rurais brasileiras, em locais acessíveis, não exis· 
tem escolas nem sequer postos de saúde. 

Temos, no Estado de M.-to Grosso do Sul, pro
priedades rurais em Municipios nos quais os prefei
tos enfrentam difiCuldades, aPesar dos bons salários 
que oferecem, por exemplo, para médicos. Eles r .ão 
conseguem médicos que queiram servir nos seus 
Municípios. Portanto, de qualquer fonma, o campo 
brasileiro está desassistido, e a criança trabalha ali, 
longe da escola, longe de qualquer assistêilcia, sem fa
lar na i'lsalubridade, que ocorre pratic:amenle na maioria 
dos locais onde as crianças estão trabalhando. 

No Eslado de V. Ex', no Estado de Levy Dias, 
no meu Estado, Mato Grosso do Sul, que sa~mos 
que é pioneiro, no Brasil - graças ao programa do 
Governo Federal -, na tentativa de erradicação do 
trabalho infantil, estamos longe ainda de fazer aquilo 
que deveríamos, efetivamente, fazer em favor das 
nossas crianças, que é, sem dúvida alguma, retirá
las do trabalho e colocá-las em escola, em escolas 
boas, para que elas possam realizar o seu sonho de 
crianças, que é o de serem gente. 

Concedo o aparte ao nobre Senador Romeu 
Tuma 

O Sr. Romeu Tuma (PFL- SP) -Senador Ra
mez Tebet, pouco terei a acrescentar. Serei rápido, 
porque logo começará a Ordem do Dia. V. Ex' está 
explorando, com muita competência, com mu~o sen
timento, o drama do trabalho do menor. Isso faz par
te de movimentos internacionais e a Abrinq, no meu 
Estado, fez o movimento do selo para as indústrias 
que não utii.zam a mão-de-obra infantil para a explo
ração do seu comércio. O Senador Lúdio Coelho se 
referiu a vários tipos de atividade onde é explorada a 
mão-de-obra infantil. Lembro-me de campanhas de 
vários anos nas carvoarias, o que até hoje se verifi
r.:a. O cue acontece? A criança vai ao trabalho para 
~::::moletar a renda familiar. Penso que V. Ex' está di
rec. .. manclo o seu discurso para a política de com
pensação. O Estado tem que ter urna politica para 
compensar a famOia e colocar o menor na escola •. 
Discutimos, inclusive em cima de projetas do Sena
dor Suplicy, da Renda Mínima, o projeto de compen
sação para a famOia que precisa do trabalho do me
nor e o coloca na escola para um futuro melhor para 
a criança e para o Pais. Quero cumprimentá-lo pelo 
direcionamento do seu discurso, com tanta emoção, 
com tanta veemência, defendendo a participação do 
Estado na manutenção dessas crianças na escola e 
longe do trabalho escravo, combatendo a mão-de
obra infantil. 
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O SR •. RAMEZ TEBET (PMDB - MS) - Sena
dor flomeu Tuma. agradeço porque V. Ex' lembra 
que algo está sendo fetto, mas, convenhamos, é 
mutto pouco, é quase nada. Parece até que estamos 
acordando agora para um problema que é mais do 
que secular. Leis nós temos. A Organização Interna
cional do Trabalho proclama essa proibição, a nossa 
Constituição bem toca no assunto, todavia o proble
ma cada vez se apresenta mais cronico, mais grave. 

Ouvi o sinal da campainha do nosso Presiden
te Antonio Ca~os Magalhães, que cintem, junto com 
o Presidente da Câmara Michel Temer, teve a opor
tunidade de receber os jovens, essas crianças me
nores de 14 anOs que realizaram uma marcha bus
cando melhores condições de vida: dizendo e aler
tando 'a NaÇão brasileira que eles querem é ser gen
te, eles querem' sonhar, essas crianças querem ter o 
direito de ter esperança. E foi isso também que o 
Presidente da República ouviu de uma criança do 
nosso Estado do Ceará, lá, junto com outros Esta
dos do Nordeste, castigado pela seca. Foi isso que 
ele ouviu do menino José Simão: 'Holive uma frase 
do menino José Simão, no trecho dO discurso que 
dirigiu ao Presidente da República; que é a mais im
portante e com a qual pretendo encerrar o meu pro
nunciamento:- Muitos falam que é melhor trabalhar 
do que ficar por aí vagabundeando, mas queremos 
dizer 'a v. Ex' 'que é muito melhor estudar do que 
trabalhar, porque queremos ser gente, queremos ter 
esperança. ' · · 

O Sr. Eduardo Suplicy (BI~olPr ~ SP) -Per
mite-me V. Ex' um aparte, SenadorRamez Tebet? 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB- MS)- Ouço o 
aparte do Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bioco/PT- SP) - Se
rei muito breve. Quero apenas lembrar a v. Ex' a im
portáitcia da Marcha contra o Trabalho Infantil e as 
propc)sições que essas crianças estão levantando, 
no sentido de que se expandam portado o Brasil os 
programas de renda miníma e da bolsa-escola. S6 
não éonsigo compreender as razões pelas quais o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso ainda não 
regulàmentou a proposta, ainda que Ião restrita e 
que precisá ser melhorada, aprovada pelo Congres
sôe 'sancionada em 1 o de dezembro último, trans
corridos já 1 50 dias, em que pese o art. 1 O da Lei n• 
9.533. Sabe-se que o Presidente teria um prazo de 
60 dias para editar os atos regulamentadores da lei. 
Assim. eu gostaria de saber se as crianças, ao dialo
gãrein com o ·Presidente e proporem que logo se 
in~titua a renda mínima em todo o País, consegui
ram que Sua Excelência ficasse sensível ao apelo 

delas, represenlanles dos cerca de Ires milhões de 
brasileiros que estão trabalhando, ainda que na faixa 
dos 7 aos 14 anos de idade. 

' O Sr. Levy Dias (PPB - MS) - Senador Ra
mez Tebel, V. Ex' me permite um ~arte? 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB- MS)- Agra
deço e aÍ:Oiho com alegria o aparte do Senador 
Eduardo Suplicy e concedo o aparte ao nobre Sena-
dor Levy Dias. · 

O Sr. Levy Dias (PPB - MS) - Confesso que 
meditei 'muito antes de pedir este aparte a V. Ex', 
porque. ontem e anteontem, o Senador Ney Suassu-
na falava ' sobre a seca. Repetirei quase o mesmo 
que disse ontem. FICO vendo na televisão a criança
da, visitando Brasma e o Presidente da República e 
levando o seu manHesto, e indago a mim mesmo o 
que irá aconrecer amanhã, na semana que vem, no 
mês ou' no ano que vem, porque tudo isso é Interes
sante para a mfdia, mas a ação efetiva, única forma 
de resolver qualquer problema que exista- e este é 
um problema secular, como disse V. Ex' e o Sena
dor Ney Suassuna -, precisa ser feita. Conheço o 
drama da seca na pele, Senador Ramez Tebet, por
que sou filho de lavradores e nasci em uma pequena 
propriedade· rural; nunca conheci um brinquedo na 
minha vida. Aos sete anos, comecei a lrabalhar; aos 
onze anos, com uma caixinha de engraxate, ajudava 
a sustentar minha famma. Conheço toda essa traje
lória, e veja V. Ex' que pouco se faz, porque de 
nada adianta· resolver o problema da criança, se os 
seus pais não têm emprego, são analfabetos e mo
ram numa favela. Eles não podem esperar regula
mentação, leis ou decretos, porque precisam da co
mida hoje! Quando se fala do problema da água no .. • 
Nordeste, pergunto a V. Ex's se algum de nós, aqui •• · 
no Senado,' conhece o drama da seca. Temos água 
- e mineral! - para beber no momento em que qui
sermos. Então, o que está faltando em nosso Pais, 
tanto no escalão superior da República, quanlo no 
Governo do Estado e nas Prefeituras, é urna ação 
conjunta, efetiva, séria e extremamente humana. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB- MS)- V. Ex' 
tem razão, Senador Levy Dias. Não estou na tribuna 
condenando ·as crianças que trabalham, mas aque
les que as' J,errnitem trabalhar, principalmente em 
ambientes insalubres e perigosos. · 

Estou aqui para tentar ajudar este Pais a dar 
resposta ao amanhã. O que vai acontecer amanhã 
depende do nosso trabalho de hoje. Vamos auxiliar 
essas crianças; vamos colocá-las nas escoras: Elas 
estão pedindo o direito de ter esperança, o direito de 
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sonhar; elas estão pedindo, Sr. Presidente, Sr"s. e 
Srs. Senadores, um brinquedo. 

Durante o discurso do Sr. Ramez Tebet, 
o Sr. Flaviano Melo, 3" Secretário, deixa a ca· 
deira da presicMncia, que é ocupada pelo Sr. 
Antonio Carlos Magalhães, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Sobre a mesa. projetos de lei do Senado que se
rão lidos pelo Sr. Primeiro Secretário em exercício, 
Senador Cartos Patrocínio. 

São Udos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 101, DE 1998 

Aumenta a pena do art. 288 do De
creto - lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 -Código Penal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 11 O art. 288 do Decreto-lei n• 2.848, de 7 

de dezembro de 1940 - Código Penal, passa a vi· 
gorar com a seguinte redação: 

• Art. 288 ............................................ . 
Pena- reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) 

anos. 
• 

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação 

lnexiste algo mais precioso do que a paz públi· 
ca, o equilíbrio do estado psicológico do homem. 

Como ensina o Professor Fragoso, ao comen· 
taro art. 288 do Código Penal, • a Meia penal exer· 
ce-se com relação à paz pública, pois a instigação 
pública à pratica de qualquer crime traz consigo urna 
ofensa ao sentimento de segurança na ordem jurídi· 
ca e na Meia do direho ( ••• )" (cit. em Cédigo Penal e 
sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva 
Franco e outros p. 286). 

A segurança é direho garantido constitucional· 
mente, ao lado do direho à vida, à liberdade, à igual· 
dade e à propriedade. 

O crime de quadrilha ou bando atinge a paz e a 
tranquilidade da coletividade, tirando-lhe a calma, o 
sossego, a quietude, estados tão necessários para 
que a sociedade seja construída de modo regular, 
unida pela sortdariedade. 

Isto posto, conciarnamos os ilustre Pares para 
a aprovação deste projeto, que busca impor maior 
respeho à paz pública. 

c Saia das Sessões, 14 de maio de 1998.- Se
nador José lgn6clo Ferrei111. 

(A Comissão de Constituição, Justiça e Cida· 
dania- decisão tenninativa.) 

LEGISLAÇÃO CTT ADA 

DECRETo-lEI N1 2.848, 
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 (") 

Código Penal 

O Presidente da República, usando da atribui
ção que lhe confere o art.180 da Conslhuição, decre
ta a seguinte lei: 

Quadrilha ou bando 

Art. 288. Associarem-se mais de três 
pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim 
de cometer crimes: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) 
anos. 

Paragráfo único. A pena aplica-se em 
dobro, se a quadrilha ou bando é armado. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 102, DE 1998 

Aumenta a pena pevlata no § 2' do 
art. 148 do Decreto-Lei n1 2.848, ele 7 ele 
dezembro de 1940 - Código Penal, e dli 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 11 O§ 2' do art. 148 do Decreto-lei n• 2.848, 

de 1940, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 148 ............................................. . 

§ 2' .............................................. . 
Pena- reclusão, de três a dez anos." 

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

M 3" Relloga-se o art 230 da lei ri' 8.069, de 13 
de jullo de 1990, e demais disposições em contrário. 

Justificação 

O disposto no § 2' do art. 148 do Código Penal 
revela a preocupação do legislador com o sofrimento 
físico ou moral do ofendido, quando a sua liberdade 
é restringida pela vontade do agente. · 

O direho à Uberdade é garantia constitucional, 
ao lado do direho à vida, à igualdade, à segurança e 
à propriedade, nos tennos do art. s• da Constituição 
Federal. 

Cabe reconhecer que privar alguém de sua ti· 
berdade física ou de locomoção é despojar, impedir 
o exercício do direho de ir e vir, é ferir nitidamente o 
direito constitucional à liberdade. 
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É dijícil saber até que ponto se tem assegura· 
da a tiberdade Igual para todos em nossa sociedade, 
na qual cresce o número de seqüestros, que fomen
tam o crime organizado. 

É preciso erigir a segurança como um dos nos· 
sos principais valores, para que a sociedade se equi· 
libra e possa confiar em si própria e se desenvolver 
com liberdade, justiça e solidariedade. 

O presente projeto visa aumentar a pena de pri
vação de liberdade, tomando-a compatível com o cará· 
ter de gravidade inerente ao crime de seqüestro ou 
cárcere privado, previsto no art 148 do Código Penal. 

Em face do exposto, esperamos contar com o 
apoio dos ilustres Senadores para a aprovação do 
projeto em apreço. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1998. - Se
nador José lgnácio Ferreira. 

LEGISLAÇÃO CfTADA 

DECRETO-LEI N" 2.848 
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 

Código Penal 

O Presidente da República, usando da atribui
Ção que lhe confere o arL 180 da Constituição, de
creta a seguinte lei: 

.. -

Seqüestro e cárcere privado 

Art. 148. Privar alguém de sua tiberda· 
de, mediante seqüestro ou cároere privado: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) 
anos. 

§ 1• A pena é de reclusão, de 2 (dois) 
a 5 (cinco) anos: 

I - se a vítima é ascendente, descend· 
ente ou cônjuge do agente; 

11 - se o crime é praticado mediante in
ternação da vrtima em casa de saúde ou 
hospital; 

III - se a privação da fiberdade dura 
mais de 15 (quinze) dias. 

§ 2' Se Resulta à vítima, em razão de 
maus-tratos ou da natureza da detenção, 
grave sofrimento físico ou mordi. 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (o~o) 
anos. 

LEI N' 8.069, OE 13 OE JULHO OE 1990 (") 

Dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente, e dá outras providên-
c ias. 

e- O Presidente da República: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 230. Privar a criança ou o adolescente de 
sua fiberdade, procedendo à sua apreensão sem es
tar em flagrante de ato infracional ou inexistindo or
dem escrita da autoridade judiciária competente: 

Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 {dois) 
anos. 

Parágrafo único. Incide na mesma pena aquele 
que procede à apreensão sem obervância das for· 
malidades legais. 

Art. 231. Deixar a autoridade policial responsá
vel pela apreensão de criança ou adolescente de fa
zer imediata comunicação à autoridade judiciária 
competente e à famnia do apreendido ou à pessoa 
por ele indicada. 

anos. 
Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) 

(A Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania - dedsão tenninativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 103, DE 1998 

Altenl os arts. 215,216 e 231 do De
creto-Lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 
1940-Código Penal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• Os arts. 215 e 216 do Oecrete>-lei n• 

2.848, de 7 de dezembro de 1940, passam a vigorar 
com a seguinte redação: 

• Art. 21 S. Ter conjunção carnal com 
mulher, mediante fraude: 

Art. 216. Induzir mulher, mediante frau
de, a praticar ou perm~ir que com ela se pra
tique ato libidinoso diverso da conjunção 
carnal: 

Art. 2' O art. 231 do Decreto-Lei n• 2.848, de 7 
de dezembro de 1940, e a sua rubrica, passam a vi
gorar com a seguinte redação: 

Tráfico sexual 

Art. 231. Promover ou facil~r a entra· 
da, no tenit6rio nacional, de pessoa que 
nele venha exercer a prostooição, ou a sua 
saída para que vá exercê-la no estrangeiro: 
(NA) . 

oounooonnoooooooo••••••••••••••••••••-••••••••••••oeoe••• 

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
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Justificação 

'Nos arts. 215 e 216 do Código Penal-CP-a 
expressão "mulher honesta" é um elemento normati
vo do tipo, ou seja, aquele que exige uma avaliação 
de seu significado jurídico ou social. Em primeiro lu
gar, a modificação cunural ocorrida entre a edição do 
CP, em 1940, e os tempos atuais, pressupõe uma 
grande variação do signifiCado social da expressão 
"mulher honesta". Pensamos, mesmo, que seja mui
to difícil o estabelecimento de uina avaliação homo
gênea desse signifiC8do nos tribunais hodiemos. 
Corremos, dessa forma, o risco de tomar inaplicá
veis os tipos criminais desses artigos. 

Ainda que fosse fácil essa definição, cabe per
guntar se seria justa. Em que diminuiria a culpabili
dade e "reprobabilidade" social dos atos, se a mulher 
fosse desonesta? Ambos os del~os. posse sexual me
áoante fraude e atentado ao pudor mediante fraude, 
são cometidos com uso de fraude contra a vítima. O 
que interessa à Justiça saber se ela leva uma "vida 
duvidosa"? Está a lei querendo isentar de culpa, ou 
eximir de punição o agente que comete crimes 
contra pessoas de vida reprovável? Seria absurdo. 
Estaríamos, indiretamente, adotando o princípio 
herdado do sistema jurídico colonial português fe
lizmente banido do dire~o moderno, que dizia ter cu I· 
pa presumida quem manifestara conduta anterior ir
regular (versariln re llliclta). Qual a relação de cau
sa e efeito no nosso caso? Por ser desonesta, teria 
a vítima alguma responsabilidade pelo ato ilici1o do 
agente? 

Diria a argumentação contrária que a vítima 
"desonesta", no caso dos crimes em tela. por força 
da experiência de sua vida irregular, deveria saber, a 
priori, das intenções do criminoso. Mas, nesse caso, 
se isso for provado no tribunal, não estaria tipificado 
o delito, pois faHaria o elemento necessário da frau
de. A fraude presume manter alguém em erro ou en
gano mediante mentira, artificio e ardil. Cabem per
guntas finais. Uma pessoa desonesta não pode ser 
enganada? Ele se ela for iludida, o ato fraudulento 
não seria, ainda asim, reprovável? 

Julgamos pertinente a aneração pretendida 
pata o art. 231 do CP, que dispõe sobre tráfico de 
mulheres, modificando a expressão "tráfico de mu
lheres• para "tráfiCO de pessoas•, como forma de tor
nar a tipificação mais abrangente, Incluindo a hipóte
se da prática do delito contra crianças e adolescen
tes. de ambos os sexos. 

Essa preocupação cresce de importância, 
quando consideramos o fato de que vem aumentan
do, no mundo todo, os casos conhecidos de pedofi-

lia, inclusive com a formaÇão de redes internacionais 
de exploração sexual de crianças. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1998. - Se
nador José lgnácio Ferreira. 

DECRETO-LEI W 2.848, 
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 (") 

Código Penal 

O Presidente da República, usando da atribui
ção que lhe confere o art. 180 da Constituição, de
creta a seguinte Lei: 

Código Penal 

Art. 215. Ter conjunção carnal com 
mulher honesta, mediante fraude: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) 
anos. 

Parágrafo único. Se o crime é pratica
do contra mulher virgem, menor de 18 (de
zoito) e maior de 14 (catorze) anos: 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) 
anos. 

Art. 216. Induzir mulher honesta, me
diante fraude, a praticar ou permitir que com 
ela se pratique ato libidinoso diverso da con
junção carnal: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) 
anos. 

Parágrafo único. Se a ofendida é me
nor de 18 (dezoi1o) e maior de 14 (catorze) 
anos: 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (qua
tro) anos. 

Art. 231. Promover ou facilitar a entra
da, no território nacional, de mulher que 
nele venha exercer a prostituição, ou a 
saída de mulher que vá exercê-la no es
trangeiro: 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) 
anos. 

§ 19 Se ocorre qualquer das hipóteses 
do § 19 do art. 227: 

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 
(dez) anos. 

§ 2' Se há emprego de violência, grave 
ameaça ou fraude, a pena é de reclusão, de 
5 (cinco) a 12 (doze) anos, além da pena 
correspondente à violência. 

§ 3' Se o crime é cometido com o fim 
de lucro, aplica-se também muna. 

(A Comissão de Constftuição, Justiça e Cida
dania- decisão lenninativa.) 
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PROJETO OE LEI 00 SENADO N' 104, DE 1998 

Altera a redação do § 99 do art. 789 
da Consolidação das Leis do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• O § 99 do art. 769 do Decreto-Lei n• 

5.452. de 19 de maio de 1943. passa vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 789 .............................................. .. 

§ s• É facuHado aos presidentes dos 
Tribunais do Trabalho. das Juntas de Conci· 
liação e Julgamento e aos juizes de dire~o 
investidos da jurisdição trabalhista conceder, 
de ofício, o benefício da justiça gratu~. in· 
clusive quanto a traslados instrumentos, 
àqueles que perceberem salário igual ou in· 
ferior ao dobro do mínimo legal, ou prova· 
rem o seu estado de miserabnidade. • 

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

JustHicação • 

O presente projeto faz parte de urna série de 
iniciativas que estamos empreendendo com a llnali· 
dade de dotar a justiça trabalhista de instrumentos 
capazes de tomá-la mais ágil e. desse modo, aten· 
der com mais qualidade o cidadão que a procura 
para ver solucionada sua pretensão. 

É sumamente importante a introdução de modi· 
licações nas regras do processo da justiça do traba· 
lho, como solução técnica capaz de instrumentaliulr 
a atuação célere do juiz. 

É nosso entendimento que as inúmeras e Ire· 
qüentes propostas prevendo aumento do quadro de 
magistrados não são eficazes. Sobre a questão, 
com propriedade, afirma o insigne jurista Valentim 
Carrion: 

--

•o que se tem le~o é amentar o núme· 
ro de juntas, de vagas para juizes togados e 
classistas. de máquinas e funcionários, ofi· 
ciais de justiça e prédios, quando se sabe 
que um número maior de órgãos judiciários 
e equipamentos não é a solução• (ln Traba· 
lho & Processo, n• 3, dez. 1994, pág. 150) 

A aheração do número de processos ajuizados 
é progressiva e permanente, em decorrência de fato-
1'85 múhiplos, económicos e sociais. Sendo morosos 
os julgamentos ante a deficiência das normas pro
cessuais, a demora para a solução final será urna 
constante, por mais que os magistrados, como sem· 

pre acontece, se esforcem para demovê-la. O au
mento de órgãos judiciais e de juizes, diante desse 
quadro, estará sempre atrás do nún\ero de proces· 
sos pendentes e ajuiuldos. 

A aheração que estamos propondo ao § s• do 
art. 789, ao retirar dos presidentes dos tribunais do 
trabalho a prerrogativa de conceder, de oficio, o be· 
neficio da justiça gratuita e estendê-la aos presiden
tes das juntas e aos juizes investidos da jurisdição 
trabalhista trará, sem úvida alguma, maior celeridade 
à concessão do beneficio. Trata-se de medida sim· 
pies, mas que, o àmMo dos tribunais, é de funda· 
mental importância. para o bom e ágil andamento 
dos processos. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1998. - Se
nador José lgnáclo Ferreira. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

Aprovada pelo Decreto-Lei n• 5.452, 
de 1"-5·1943. DOU 9-5·1943. 

Art. 789. Nos dissidios Individuais ou coletivos 
do trabalho, até o julgamento, as custas serão calcu
ladas progressivamente, de acordo com a seguinte 
tabela: 

I - até urna vez o valor de referência regional, 
10"/ó (dez por cento); 

11 - acima do lim~e do ~em até 2 {duas) vezes 
o valor de referência regional, 8% {o~o por cento); 

III - acima de 2 (duas) e até 5 (cinco) vezes o 
valor de referência regional, 6% (seis por cento); 

IV - acima de 5 {cinco) e até 1 O {dez) vezes ~ 
vaíor de referência regional, 4% (quatro por cento) .. :·. 

V- acima de 10 (dez) vezes o valor de referên· 
cia regional, 2% (dois por cento). 

§ 1• Nas Juntas, nos Tribunais Regionais e no 
Tnbunaf Superior do Trabalho, o pagamento das 
custas será le~o na forma das instruções expedidas 
pelo Tribunal Superior do Trabalho. Nos Juizes de 
Oire~o a importância das custas será dividida pro
porcionalmente entre o juiz e os funcionários que ti
verem funcionando no feito, excetuados os distribui· 
dores, cujas custas serão pagas no ato de acordo 
com o regimento local. 

§ 2" A divisão a que se refere o§ 19, as custas 
de execução e os emolumentos de traslados e ins
trumentos serão determinados em tabelas expedidas 
pelo Tribunal Superior do Trabalho. 

§ 3" As custas serão calculadas: 
a) quando houver acordo ou condenação, so

bre o respectivo valor; 
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b) .Quando hower desistência ou arquivamen
to, sobre o valor do pedido; 

c) quando o valor for indeterminado, sobre o 
que o juiz presidente ou o juiz fixar; 

d) no caso de inquérito, sobre 6 (seis) vezes 
o salário mensal do reclamado ou dos reclama
dos. 

§ 4• As custas serão pagas pelo vencido, de
DOis de transitada em julgado a decisão ou, no caso 
de recursos, dentro de 5 (cinco) dias da data de sua 
interposição, sob pena de deserção, salvo quando 
se tratar de inquérito, caso em que o pagamento das 
~ustas competirá à empresa, antes de seu julgamen
to pela Junta ou Juiz de Oireno. 

§ s• Os emolumentos de traslados e instru
mentos serão pagos dentro de 48 (quarenta e ito) 
horas após a sua extração, feno, contudo, no ato 
cio requerimento, o depósno prévio do valor esti
mado pelo funcionário encarregado, sujeno à com
plementação, com ciência da parte, sob pena de 
ceserção. 

§ 6° sempre que hower acordo, se de outra 
forma não for convencionado, o pagamento das cus
tas caberá em partes iguais aos lnigantes. 

§ 7" Tratando-se de empregado sindicalizado 
que não tenha obtido o benefício da justiça gratuita, 
ou isenção de custas, o sindicato que hower inter
vindo no processo responderá solidariamente .pelo 
pagamento das custas devidas. 

§ s• No caso de não-pagamento das custas, 
far-se-á a execução da respectiva importância, se
gundo processo estabelecido no Capftulo V deste 
Título. 

§ 9° E facultado aos presidentes dos Tribunais 
do Trabalho conceder, de ofício, o benefício da justi· 
ça gratuita, inclusive quanto a traslados e instru
mentos, àqueles que perceberem salário igual ou in
ferior ao dobro do minimo legal, ou provarem o seu 
estado de miserabilidade. 

(A Comissão de Assuntos Sociais -
decisão terminativa.} 

PROJETO OE LEI DO SENADO NO 105, DE 1998 

-·- Acrescenta § 5' ao art. 105 da Lei n• 
9.503197, que Institui o Código Brasileiro 
de TrAnsito, a fim de assegurar a circula
~~o dos vefculos fabricados anterionnen
Íe à vigência do Código Brasileiro de 
Trãnsito, sem que se exija de seus pro
prietários adaptações àr. novas regn~s 

c por ele estabelecl:!as, salvo quando c:tea
tinado a utilização comercial. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. t• O art. 105 da Lei n• 9.503, de 23 de se

tembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Bra· 
sileiro, passa a vigorar acrescido do seguinte § SO: • 

" Art. 105 .............................................. . 

§ 5' Salvo se o veiculo for destinado à 
utilização comercial, quando deverá ser 
adaptado às condições de segurança exigi
das pela atividade específiCa, não se exigirá 
dos veículos fabricados até o término do 
prazo especificado no parágrafo anterior os 
equipamentos de segurança obrigatórios 
instnuídos por este Código e inexigíveis à 
época do primeiro licenciamento. • 

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data da sua 
publicação. 

Justificação 

A adaptação de equipamentos de segurança, 
dependendo da concepção de seu projeto de enge
nharia, não é recomendável e pode expor os usuá
rios dos veículos a maiores danos do que se nada 
estivesse utilizando. 

Há, de outro lado, urna questão económica que 
envolve o processo de adaptação e outra, de natu
reza· jurídica, qual seja, um indivíduo que circula 
com um veiculo em perfeitas condições de uso, 
porém, fabricado em 1970, não pode ser impedido 
de utilizar o seu carro, nem ser obrigado a, desres
peitando o projeto original de engenharia, adaptar, 
por exemplo, cintos de segurança de três pontos 
para os cinco passageiros que pode originalmente 
transportar. 

Sem menosprezar a importância dos equipa
mentos ativos e passivos de $e~ur:l..,t;"-2 ~!cular, <é 
indispensável um mínimo de reali~:nc ao imn:>:mcs 
aos cidadãos 6nus extras, decorrer:tes da evoi:JÇ5o 
tecnológica. 

lndene de dúvidas que deva ser estmc•a::l;> t. 

processo de modernização da trota nacional. ::d:;.
via, esta deve ser buscada meaiante rigorosa ír.s::-~
ção de segurança veicular de molde a retirar de c:ir
culação aqueles veicules que não ~únem as ~ndi
ções mínimas de segurança para o ulns~o. 

Veja-se, por exemplo, a s!tuaç!!o =6 m:;itos 
sertanejos que têm como único meic cs transporta a 
sua bicicleta, SL'3 antiga bicicleta. Cbngar qt!e esses 
cidadãos, que passam pelas maicras l'rivações. :::lõ:l 

ter muitas vszas como alimentar ssus t:nos. se;am 
obrigados a adquirir farol, buzina, espei~.o re!ro'.lisor 
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e outros equipamentos que o inciso VI do artigo pas· 
sa a CDnsiderar como equipamento obrigatório, soa 
demasiado. 

Com efe~o. passaria a ser obrigàiÓria a presença 
desses equipamentos nos veículos que venham a 
ser comercializados a partir do prazo estabelecido 
pelo Contran, conforme previsto no § 4°, o que só 
se evidenciará após as regulamentações próprias. 

Assim, apresento o presente projeto de lei 
para assegurar o império dos direitos e garantias 
fundamentais, insculpidos no art. 5° da Carta Mag
na, em especial aqueles estabelecidos no seu inci-
so XXXVI. · · 

Sala das Sessões, 14 maio de 1998. - Sena· 
dor strgio IAachado. 

· LEGISLAÇÃO CITADA 

· LEI N" 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 

Institui o Código de Trãnsito Brasi
leiro 

Art. 105. São equipamentos obrigatórios dos 
veículos, entre outros a serem estabelecidos pelo 
Contran: 

•. -

I - cinto de segurança, conforme regu-
. lamentação específica do Contran, com ex· 
ceção dos veículos destinados ao transporte 
de passageiros em percursos em que seja 
permitido viajar em pé: 

11 -para os veículos de transporte e de 
condução escolar, os de transporte de pas· 
sageiros com mais de dez luga~s. e os de 
carga com peso bruto total supenor a quatro 
mil, quinhentos e trinta e seis quilogramas, 
equipamento registrador insiantâneo ina~e
rável de velocidade e tempo; 

III - encosto de cabeça, para todos os 
tipos de veículos automotores, segundo nor
mas estabelecidas pelo Contran; 

IV- (Vetado); 
V -dispositivo destinado ao controle de 

emissão de gases poluentes e de rufdo, se
gundo normas estabelecidas pelo Contran. 

VI - para as bicicletas, a campainha, 
sinalização noturna dianteira. traseira, lateral 
e nos pedais, e espelho retrovisor do lado 
esquerdo. 

§ 1° O Contran disciplinará o uso dos 
~ ·equipamentos obrigatórios dos veículos e 

determinará suas especificações técnicas. 
§ 2" Nenhum veículo poderá transitar 

~.om equipamento ou aoessório proibido, 

sendo o infrator sujeiio às penalidades e me
didas administrativas previstas neste CócfJQO. 

§ 3" Os fabricantes, os importadores, 
os montadores, os encarroçadores de veícu
los e os revendedores devem comercializar 
os seus veículos com os equipamentos obri
gatórios definidos neste artigo, e com os de
mais estabelecimentos pelo Contran. 

. § 4• O Contran estabelecerá o prazo 
para o atendimento do disposto neste artigo. 

(A Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania - decisão tenninativa) 

SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Os projetes serão publicados e remetidos às Comi· 
sões competentes." 

Sobre a mesa.'o::do.que será lido pelo Sr. Pri· 
melro Secretário em exercício, Senador Carlos Pa· 
trocínio. 

é lido o seguinte: 

OF[CION• 

Brasolia, 13 de maio de 1998 

Senhor Presidente, 
Valho-me deste para indicar a V. Ex' o nobre 

Senador Eloi Portella Nunes Sobrinho, como titular, 
em substituição ao Senador Ernandes Amorim,ante· 
riormente indicado, para integrar a Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, em 
nome do Partido Progressista Brasileiro..: PPB. 

Cordialmente, Senador Epitáclo Cafeteira, U· 
der do PPB. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Caros Magalhães) 
- Será feita a substituição solicitada. . 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Caros Magalhães) 
- A Presidência recebeu a Mensagem n• 143, de 
1998 (n• 565198 na origem), de 12 do corrente, 
pela qual o Presidente da República comunica que 
se ausentará do País no período de 16 a 24 de 
maio, a fim de realizar visita de trabalho ao Reino 
da Espanha. à Confederação Suíça e à República 
Portuguesa. 

É a seguinte a mensagem recebida: 

MENSAGEM N1 143, OE 1998 
(NO 565198, na origem) 

Excelentíssimos Senho.res Membros do Sena· 
do Federal, 

Tenho a honra de informar Vossas Excelências 
de que deverei ausentar-me do País no período de 
16 a 24 de maio de 1998 para realizar Vosila de Tta· 
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balho ao Reino da Espanha, à Confederação Suíça 
e à República Portuguesa. 

2. Minha visita à Espanha visa a demonstrar 
nosso interesse na continuidade da aproximação 
com esse país, bem como contribuir para a consoli
dação do forte interesse espanhol pelo Brasil -que 
Jem crescido em grandes proporções ao longo dos 
últimos anos. 

3. Na Suíça, tomarei parte das comemoraçõ
es do so• aniversário da assinatura do Tratado 
Geral sobre Tarifas e Comércio (GATTI), organiza
das pela Organização Mundial do Comércio, em 
Genebra. 

4. Em Portugal, participarei da abertura da Ex· 
posição Universal de 1998 e Inaugurei o Pavilhão 
Brasileiro nesse evento. Manterei, ademais, conver
sações com o Presidente Jorge Sampaio e o Primei
ro-Ministro Antônio Guterres. 

Brasnia, 12 de maio de 1998. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-A Presidência recebeu a Mensagem ri' 146, de 1998 
(ri' 571198, na origem), de 12 do corrente, pela qual o 
Presidente da Repúb6ca, nos termos do arl 52, ilciso 
V, da Constituição Federal, solicita seja autorizada a 
contratação de operação de crédito externo, no valor 
equivalente a até cento e noventa e oito milhões de 
dólares norte-americanos, de principal, entre a Re
pública Federativa do Brasil e o Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD, des· 
tinada ao financiamento parcial do Programa de De
senvolvimento de Recursos Hídricos do Semi-Árido 
Brasileiro- PROÁGUA. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econõ
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-A Presidência recebeu a Mensagem ri' 147, de 1998 
(ri' 572198, na origem), de 12 do corrente, pela qual o 
Presidente da República, nos termos do art. 52, in
ciso V, da Constituição Federal, solicita seja auto
rizada a contratação de operação de crédito exter
no, com garantia da República Federativa do Bra· 
si I, no valor de setenta e seis milhões e quinhentos 
m_iW!ólares norte-americanos, de principal, entre a 
Prefeitura Municipal de Porto Alegre e o Banco lnte
ramericano de Desenvolvimento - BID, destinada ao 
financiamento, parcial, do Programa de Desenvolvi
mentQ Municipal. 

- A matéria vai à Comissão de Assuntos Econõ
micos. 

e- O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A Presidência recebeu do Banco Central do Brasil, 

nos termos da Resolução ri' 69, de 1995, do Senado 
Federal, o Ofício n• S/40, de 199!1 (n• 1232/98, na 
origem) de 13 do corrente, encaminhado solicitação 
do Governo do Estado do Piauf para que possa con
tratar operação de aédito junto ao Banco do Nordeste 
do Brasil SA, com recursos de repasse do Banco ln
teramericano de Desenvolvimento - BID, no valor de 
o~o milhões, novecentos e cinco mil, quinhentos e 
doze dólares norte-americanos e cinqüenta e um cen
tavos, equivalentes a dez milhões de reais, a preços 
de 30.01.98, cujos recursos serão destinados à execu
ção do Programa PRODETUR/NE; 

A matéria vai à Comissãó de Assuntos Econõ
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Antonb Carlos Magalhães) 
- A Presidência recebeu do Banco Central do Brasi, 
nos termos da Resolução n• 69, de 1995, do Sena
do Federal, o Ofício n• S/41, de 1998 (n• 1.234198, 
na origem), de 13 do corrente, encaminhando pa
recer daquele Órgão a respeito da solicitação do 
Governo do Estado do Espfrito Santo referente ao 
contrato de confissão, assunção, consolidação e 
refinanciamento de dívidas, celebrado com a 
União, em 24 de março de 1998, no âmbito do 
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste 
Fiscal dos Estados, no valor total de quatrocentos 
e vinte nove milhões, oitocentos e oitenta e sete 
mil, seiscentos e quarenta e oito reais e seterrta cen
tavos. 

O expediente vai à Comissão de Assuntos Eco
nõmicos, que terá o prazo de quinze dias para sua 
apreciação, nos termos da Resolução n• 70, de 
1995, com a redação dada pela Resolução ri' 12. de 
1997. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magallães) 
-A Presidência recebeu do Banco Central do Brasil, nos 
termos da Resolução n• 69, de 1995, do Senado Fe
deral, o Ofício n• S/42, de 1998 (n• 1241/98, na ori
gem) , de 13 do corrente, encaminhando solicitação 
da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos 
(SP) para que possa contratar operação de crédito a 
ser realizada junto à Caixa Econõmica Federal -
CEF, no valor de nove milhões, quatrocentos e se
terrta e dois mil, quatrocentos e dezenove reais e 
vinte e dois centavos, cujos recursos serão destina
dos à realização de obras no âmbito do programa 
Pró-Saneamento. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô
micos. 

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

Passa-se à 
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ORDEM DO DIA ,, 
Item 1: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 48, DE 1998 
(Em regime·de urgência, nos lermos do 

Requerimento n• 317, de 1998 -ar1. 336,b) 

Discussão, em turno único,. do Projeto 
de Resolução n• 48, de 1998 (apresentado 

, pela Comissão de Assuntos Económicos 
. como conclusão de seu Parecer n• 231, de 
1998, Relator: Senador Ney Suassuna, com 
votos contrários dos Senadores Lauro Cam
pos, Esperidião Amin, Vilson Kleinübing e 
Osrnar Dias), que autoriza o Estado de Ala
goas a lransferir saldo não utilizado de ope
ração de créd~o celebrada com a Caixa 

. Económica Federal, relativa ao Programa de 
Desligamento Voluntário - PDV, para o pa
gamento de salários atrasados de servido
res públicos estaduais. 

(Poderão ser oferecidas emendas até 
o encerramento da discussão) 

Sobre a mesa, emenda que' será lida pelo Sr. 
Primeiro Secretário em exercício, Senador Carlos 
Patrocínio. 

É lida a seguinte: 

EMENDA N• 1 - PLEN 

Acrescente-se onde couber o seguinle artigo: 

"Ar!. O saldo a que se refere o artigo t• 
não poderá ser incluído no acordo global de 
relinanciamento das dividas do Estado, de
vendo ser observadas as condiões financei
ras cosntantes da Unha de Crédito fi, estipu
lada na seção III do Voto n• 162, de 1995, 
do Conselho Monetário Nacional." 

Justificação 

Os recursos utilizados para o pagamento de 
salários atrasados (gastos correntes) serão incluídos 
no Programa de Ajuste Fiscal do Estado a juros 
equivalentes ao IGP-01 mais 6% a.a. e prazo de 30 
anos para o pagamento. Não é razoável que um em
préstimo emergencial, para solução de problemas es
pecíficos de atraso no ·Pagamento de salários, receba 
o mesmo tratamento que dívidas par:i ·solucionar pro
blemas fiscais estruturais do Estado. Nese sentido, o 
empréstimo solicitado teria que ser excluído do refi
nanciamento global das dívidas do Estado, e respei
tan~s condições constantes da Linha de crédito fi, 
que se caracteriza como um "empréstimo-ponte". 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1998. - Se
nador Eduardo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em ãJSaJSsão o projeto e a emenda, em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Com a palavra o Relator, para emHir parecer 
sobre a emenda. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB. Para 
emnir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, S,.s. e Srs. Senadores, seria admissível a 
emenda se não tivéssemos na Resolução n• 75, de 
1997, da Caixa Económica Federal, um encargo 
ano. Para os Srs. Senadores terem urna idéia, diz a 
alínea c: 

"Condições de pagamento, parcela úni
ca, nos termos de rolagem global da dívida
encargos financeiros: sobre o saldo deve
dor, incidirão encargos financeiros de 2,24% 
ao més, equivalentes, em 10 de dezembro 
de · 1996, ao custo da captação média da 
Caixa Económica Federal, acrescidos de 
0,25% ao més". 

Isso dá 6% ao ano. Os juros cobrados já são 
relativamenle elevados, fazendo quase 30"k ao mês 
commais6%. 

Entendo, Sr. Presidente, que, em condições 
nomnais - e talvez por isso tenham votado assim 
nossos companheiros do Sul - , deveriam ser co
brados mais 6% para desestimular a tornada de di
nheiro público pelos Estados. 

No entanto, Alagoas tem 50% de sua área atin
gida pela seca; conseguiu estimular a demissão vo
luntária de 20 mil funcionários públicos e está regu
larizando sua snuação, mas é ainda um Estado em 
s~uação de caos. Eslá sendo organizado, mas ainda 
tem mu~a desorganização. O Governador atual e os 
alagoanos não têm culpa pelo que aconteceu no 
passado. 

Por essa razão, Sr. Presidente. meu parecer é 
contrário à emenda. Peço aos Srs. Senadores que 
aprovem esse projeto, porque estamos buscando 
minorar a situação dramática de um Estado que pas
sa por uma situação de calamidade, e precisamos 
ajudá-lo. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O parecer é contrário à emenda. Em vaação o proje
to, sem prejuízo da emenda. 

O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT- DF) -Sr. 
Presidente, peço a palavra para encaminhar a vota
ção. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
-V. Ex" tem apalavra 

O SR. LAURO CAMPOS (BiocoiPT- DF. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, gostaria muito de estar 
aprovando não apenas R$23 milhões, mas os 
R$120 milhões de que o Estado de Alagoas care· 
ce para cumprir seu compromisso com aqueles 
funcionários públicos que foram levados, conduzi· 
dos ou empurrados para a chamada demissão vo
luntária. 

O plano é perverso, porque induz, pela redu
ção de salário, pelo atraso de vencimento, pela não 
reposição da inflação, os funcionários públicos a se 
demttirem 'voluntariamente', apesar da dfficuldade 
de obtenção de um novo emprego. Então, eles per· 
dem o emprego, incentivados pelo plano e, obvia
mente, não encontram outro. 

Em Alagoas, a sttuação foi pior, porque o Go
verno prometeu pagar a eles o estímulo à demissão, 
ao desemprego e não teve dinheiro para cumprir sua 
palavra. Realmente, sou contra isso. Utilizando essa 
promessa, o Governo de Alagoas conseguiu atrair 
muttos funcionários, mas não teve dinheiro para pagá
los. Os funcionários desistiram e sobrou dinheiro. Pa
rece-me algo totalmente inacional: atraem os funcioná. 
rios para a demissão, demoram a cumprir sua palavra, 
não pagam os funcionários que se dermiram e que 
querem dermir-se, e agora há sobra de dinheiro, 
porque muttos funcionários desistiram de sua opção. 
Trata-se de uma sobra perversa, no sentido de que 
foi obtida por meio desse processo. 

Portanto, gostaria que a utilização de outros re
cursos permttisse ao Governo do Estado de Ala· 
goas cumprir sua palavra, pagando aos funcionários 
essa atração maléfica para as suas demissões vo
luntárias, responsável pelo aumento do desempre
go e pela difoculdade de reencaixe deles no mercado 
de trabalho. 

Muno obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocoiPT- SP) -

Sr. Presidente, peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 

- P..ara enc:arnMar a votação, coo cedo a palavra ao Se
nador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr • .Presidente, Srs. Senadores, queremos exter
nar preocupação semelhante à do Senador Lauro 
Campos, porque não é razoável que um emprésti· 
ms-emergencíal destinado à solução de problemas 
especlficos no atraso do pagamento de salários re-

ceba o mesmo tratamento que dívidas para solu
cionar problemas fiscais e estruturais do Estado. 
Esse empréstimo solicitado teria de ser excluldo 
do refinanciamento global das dívidas do Estado e 
respettar as condições constantes da linha de cré· 
dito - 2, que se caracteriza como um empréstimo 
ponte. · 

Nós compreendemos a preocupação de todos 
os servidores do Estado de Alagoas, inclusive a De
putada Lúcia Helena nos transmitiu preocupação 
com respetto à importância de haver recursos para o 
pagamento dos salários, mas avaliamos ser estra· 
nho o procedimento aqui adotado. 

Por esta razão, nós, do Partido dos Trabalha
dores, não somos favoráveis à maneira como se 
pretende aprovar a matéria, até porque não foi aca· 
tada a proposta pelo relator. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em votação o projeto, sem prejulzo da emenda. 

As Sr"s. e Srs. Senadores que o aprovam quei
ram pemnanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado, com os votos contrários dos Sena
dores Lauro Campos e Eduardo Suplicy 

Em votação a emenda que tem parecer contrário. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

pemnanecer sentados. (Pausa.) 
Rejeitada a emenda. 
O projeto vai à Comissão Diretora, para reda· 

ção final. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 

-Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora. ofere
cendo a redação final, que será lido pelo Sr. Pri· 
melro Secretário em exerci cio, Senador Carlos Pa
troclnio. 

É lido o seguinte: 

PARECER NO 245, DE 1998 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto ele Resolu
ção n• 48, de 1998. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n• 48, de 1998, que autori
za o Estado de Alagoas a transferir saldo não -utiliza· 
do de operação de crédno celebrada com a Caixa Eco
nOmica Federal - CEF relativa ao Programa de Desi
gamento Voluntário- PDV, para o pagamento de sa· 
lários atrasados de servidores púbrocos estaduais. 

Sala de Reuniões da Comissão, 14 de maio 
de 1998.- Antonio Carloa Magalhi:~a, Presiden
te - Carlos Patroclnlo, Relator - Júnla Mariae -
Flaviano Melo. 
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'ANEXO AO PARECER N" 245, DE 1996 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, -· - - - - - - - - - -, Presidente, nos ter· 

.. mos do art. 48, hem 26, do Regimento Interno, pro
, mulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N" , DE 1996 

. Autoriza o Estado de Alagoas a 
transferir saldo não - utilizado de opera· 
ção de crédito celebrada com a caixa 
Econõmica Federal - CEF, relativa ao 
Programa de Desligamento Voluntário -
PDV, para o pagamento de salários atra· 
sados de servidores públicos estaduais. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1° É o Estado de Alagoas autorizado a 
transferir saldo não - utilizado, no valor de 
R$27.000.000,00 (vinte e sete milhões de reais), 
oriundo de 'operação de crédito contratado junto à 
Caixa Económica Federal - CEF, com a finalidade 
de executar o Programa de Desligamento Voluntá· 
rio - PDV, nos termos da Resolução n• 75, de 
1997, do Senado Federal, para o pagamento de 
salários atrasados dos servidores públicos esta· 
duais. 

Art. 2° A autorização concedida por esta Re· 
solução deverá ser exercida no prazo de duzentos 
e setenta dias, a contai da data de sua publicação. 

Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRES!DEmE (Antônio Carlos Magalhães) 
-Aprovado o projeto e es1ando a matéria em regime de 
urgência, passa-se à imediata apreciação da reda· 
ção final. 

Em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 

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

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRES!DEmE (Antônio Carlos Magalhães) 
- J.teril2: . 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 44, DE 1996 
c (Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n• 318, de 1998- art. 336, b) 

sa) 

DiScussão, em turno único, do Projeto 
áe Resolução n• 44, de 1996 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Económicos 
como conclusão de seu Parecer n• 224, de 
1998, Relator: Senador Casildo Maldaner), 
que autoriza o Estado do Rio Grande do 
Sul a emitir, através de ofertas públicas, 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado 
do Rio Grande do Sul (LFTRS), destinan
do-se os recursos ao giro de sua divida mo
biliária com vencimento no 1° semestre de 
1998.' 

(Poderão ser oferecidas emendas até 
o encerramento da discussão) 

Em discussão o projeto, em tumo único. (Pau· 

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

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) · 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora, para reda· 

ção final. 
O SR. PRESIDENTE (AntOnio Carlos Maga· 

lhães) -Sobre a mesa, parecer da Comissão Dire· 
tora, oferecendo a redação final, que será lido pelo 
Sr. Primeiro Secretário em exercfcio, Senador Car· 
los Patrocínio. 

É lido o seguinte: 

PARECER n• 246, DE 1998 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu· · 
ção n• 44, de 1998. · 

A Comissão Diratora, apresenta a redação fi • 
• nal do Projeto de Resolução n• 44 de 1996, que 

autoriza o Estado do Rio Grande do Sul a emitir, 
através de ofertas públicas, Letras Financeiras 
do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul -
LFTRS, destinando-se os recursos ao giro de sua 
divida mobiliária com vencimento no primeiro se· 
mestre de 1996. · 

Sala de Reuniões da Comissão, 14 de maio de 
1996. - Antonio Csrlos Magalhães, Presidente. -
Carlos Patrocínio, (Relator) - Júnia Marise - Fia· 
~~~~ . 

ANEXO AO PARECER N" 246, DE 1996. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do art. 48, Hem 26, do 
Regimento '"'""":> promulgo a seguinte - . 
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RESOLUÇÃO N", OE 1996 

' Autoriza o Estado do Rio Grande do 
Sul a emltlr, mediante ofertas ptlbllcas, 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado 
do Rio Grande do Sul- LFTRS, destinan
do-se os recursos ao giro de sua dívida 
moblllárla com vencimento no primeiro 
semestre de 1998. 

O Senado Federal, resolve: 
Art. 1• É o Estado do Rio Grande do Sul autori· 

zado, nos termos da Resolução n• 69 de 1995, do 
Senado Federal, a emnir Letras Financeiras do Te
souro do Estado do Rio Grande do Sul - LFTRS, 
para giro de sua dívida mobiliária com vencimento 
no primeiro semestre de 1998. 

Art. 2" A emissão deverá ser realizada nas se
guintes condições: 

I - quantidade: a ser definida na data de resga
te dos títulos a serem substituídos, mediante aplica· 
ção da Emenda Constitucional n• 3, deduzida a par· 
cela de 2"/o (dois por cento); 

11- modalidade: nominativa-transferível; 
III - rendimentos: igual ao das Letras Financei· 

ras do Tesouro Nacionai-LFT, criadas pelo Decre
to-Lei n• 2.376, de 25 de novembro de 1987; 

IV-prazo: cinco anos; 
V- valor nominal: R$1,00 (um rean; 
VI - características dos títulos a serem substi· 

tuídos: 

sare 

Titulo 

531826 

531460 

Vencimento 

15-5-1996 

15-5-1996 

Quantidade 

4B77.106.051l.011 

279.196.757.055 

Vil - previsão de colocação e vencimento dos 
tftulos a serem emitidos: 

SEUC 

Colocação Vencimento Titulo 

15-5-1996 15-5-2003 531826 

1S:S.1998 15-5-2003 531826 

15-5-1998 

15-5-1998 

VIII - forma de colocação: mediante ofertas pú· 
bfiCSS, nos termos da Resolução n• 565, de 20 de 
seterilbro de 1979, do Banco Central do Brasil; 

- IX- autorização /egisJativa: leis n"s 6.465, de 15 
~embro de 1972. e 8.822, de 15 de fevereiro de 
1989, e Decreto n• 38.317, de 13 de março de 1996. 

§ 1• A quantidade total dos títulos referidos no 
inciso VI é de 5.156.304.807.066 LFTRS, decorrente 
de terem sido os títulos emitidos em 1993 e 1994, 
quando a moeda corrente era o cruzeiro, lransJormado 
em cruzeiro real. com a ãrvisão por 1.000 (um mil) e 
posteriormente em real, com a divisão por 2.750 (dois 
mil, setecentos e cinqüenta). O valor financeiro dos re
feridos títulos, em 28 de fevereiro de 1998, é de 
R$1.193.453.970,97 (um bilhão, cento e noventa e três 
mihões, quatrocentos e cinqüenta e três mil, novecen
tos e setenta reais e noventa e sete centavos). 

§ 2" A publicação do anúncio do leilão para 
oferta dos titulos referidos neste artigo será lena 
com antecedência mínima de três dias de sua reali
zação. 

§ 3" O Estado do Rio Grande do Sul encami
nhará ao Senado Federal, para exame da Comissão 
de Assuntos Econõmicos, toda documentação refe
rente à oferta de títulos ao amparo desta resolução, 
bem como a cadeia de emissões desde a origem da 
dívida. 

Art. 3" O Banco Central do Brasil encaminhará 
ao Senado Federal, até o décimo dia de cada mês, 
para exame da Comissão de Assuntos Econõmicos, 
todos os registres de compra e venda, em todas as 
modalidades, dos títulos emftidos com base nesta 
resolução, efetuados no més anterior, até a efetiva
ção da compra defin~iva. 

Art. 4° A autorização concedida por esta reso
lução deverá ser exercida no prazo de duzentos e 
setenta dias, contado a partir da data de sua publica· 
ção. 

Art. 5° Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Magalhães) 
-Aprovado o projeto e estando a matéria em regime de 
urgência. passa-se à imediata apreciação da reda· 
ção final. 

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

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

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Magalhães) 

-Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 
Sobre a mesa, pareceres que serão lidos pelo 

Sr. Primeiro Secretário em exercício, Senador Carlos 
Patrocínio. 

São lidos os seguintes: 
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Da Co:nissao Je Constituição, Justiça e 
Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nl! 
71, de 1998. de autoria do Senador Sérgio 
Machado, que "altera a redação do art. 108 da 
Lei nº 9.503, de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, para o fim de incluir na 
excepcionalidade prevista para o transporte de 
passageiros em veículo de carga ou misto a 
hipótese de aumento sazonal da demanda por 
transporte coletivo de passageiros". 

RELATOR: Senador FRANCELINO PEREIRA 

I · RELA TÓRIO 

O art. 108 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que "Onde 
não houver linha regular de ónibus, a autoridade com circunscrição 
sobre a via poderá autorizar, a título precário, o transporte de 
passageiros em veiculo de carga ou misto. desde que obedecidas as 
condições de segurança estabelecidas neste Código e pelo CONTRAN". . . . 

o projeto de de lei do Senado, n° 71, de 1998, de autofia do nobre 
~enador Sérgio Machado, que vem a esta Comissão para deliberação 

~ em caráter terminativo, estef1de essa excepcionalidade para atender ao 
.,.. aumento sazonal da demanda por transporteJ~tivo de passageiros, 

decorrente de eventos culturais e religiosos .. M · 
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-·-

A exceção vale para os locais atendidos por linha regular de 
ônibus ou quando a existente for insuficiente para atender à demanda 
extraordinária. 

Como menciona o ~utor, em um país de tamanha dimensão 
territorial e de sensíveis · contrastes económicos e sociais, õ 
estabelecimento de normas genéricas, aplicáveis fndistintamente a 
todas as regiões, pode gerar dificuldades e prejuízos à população em 
sua aplicação. 

Posteriormente, no prazo regimental, o próprio autor apresentou 
emenda, tornando mais clara e abrangente a redação do art. 1° do 
projeto, para estabelecer que o aumento da demanda decorrerá de 
eventos sazonais, como os de natureza cultural, religiosa ou esportiva . . 

Além disso, para reduzir a discricionariedade da autoridade, 
substituiu a expressão "poderá autorizar" por "autorizará" já que, na 
seqüência do dispositivo, essa autorização dependerá da obediência às 
condições de segurança e à norma específica sobre a matéria, editada 
pelo CONTRAN. 

li-VOTO 

O projeto do ilustre senador Sérgio Machado tem o propósito de 
adequar a aplicação da lei à realidade existente no país, e que muda de 
região para a região. 

Ao ampliar a excepcionalidade prevista no Código de Trânsito 
.Brasileiro, o qual permite que passageiros sejam transportados em 

- veículos de carga ou mista, onde não houver linha regular de ônibus, 
~ atendeu o autor à diversidade da cultura e da religiosidade de nosso 

país. 
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374 ANAIS 00 SENADO FEDERAL MAIO DE 1998 

Basta atentar para as rotineiras peregrinações que milhares de 
romeiros fazem, anualmente, por ocasião do Círio de Nazaré, no Pará; 
das festas em louvor do Padre Cícero, no Ceará; romarias em honra 
de Nossa Senhora da Aparecida, em São Paulo; ao nhor do"Bónfim, 
em Salvador, para ficar apenas nas mais expr · 

Nessas ocasiões, milhares de pessoas se deslocam de suas 
moradias, especialmente nas zonas rurais, utilizando todos os meios de 
transporte disponíveis, especialmente os caminhões, ou porque não são 
atendidos por linha regular de ônibus, ou porque a existente não suporta 
a demanda extra de passageiros. · 

Ao propor a inclusão de dois parágrafos ao art. 108 da Lei n° 
9.503/97, o projeto estabelece alguns parâmetros mínimos que deverão 
ser observados quando da expedição da autorização para transporte de 
passageiros em veículos de carga ou misto. · 

Isso permitirá a imediata aplicação da excepcionalidade, 
dispensando uma regulamentação mais detalhada por parte do 
CONTRAN. 

O projeto atende aos preceitos de constitucionalidade e 
juridicidade. Proponho a adoção de apenas uma emenda de redação 
com o seguinte texto: 

Emenda n• 02 - CCJ 

Suprima-se o art. 3•. 

A supressão atende ao disposto na lei Complementar no 95, de 26 
de fevereiro de 1998, que introduziu modificações nas normas referentes 

-- à elaboração, redação, alteração e consolidação de leis. 

Entre as determinações dessa nova legislação figura a de que não 
- mais será. utilizada a expressão "revogam-se as disposições em 

contrário", sendo obrigatória a clara citação das leis ou disposições 
C" 

revogadas. 
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-·-

No caso do presente projeto, há apenas art~ração do texto do art. 
108 dá Lei n° 9.503, de 1997, claramente especificada no art. 1°. 

Face ao exposto, o parecer é favorável à aprovação do Projeto de 
Lei do Senado no 71, de 1998, com as duas emendas apresentadas. 

lf'lS71tl 
KOS.tltl 

Sala da Comissão, em 13 de maio de 1998 

ernarc.!o Cl.bralp .d t • res1 en e 

,Relator 

-
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Emenda n• 01 - CCJ 

Altera a redação do art. 108 da Lei n• 9.503, de 1997, que institui o 

Código de Trânsito Brasileiro, constante do PLS 71198, passando a ter o seguinte 

texto:· 

"Art. 108. Onde não houver linha regular de ônibus ou a 

existente não for suficiente para atender ao aumento da demanda 

decorrente de eventos sazonais, como os de natureza cultural, religiosa ou 

esoortiva, a autoridade com circunscrição sobre a via autorizará, a titulo 

precário, para a realização do transporte de passageiros em veiculo de 

carga ou misto, desde que obedecidas as condições de segurança 

estabelecidas neste Código e norma especifica do CONTRAN." 

JUSTIFICAÇÃO 

As alterações no texto do projeto original, de minha autoria, estão 

destacadas no corpo desta emenda, a fim de possibilitar melhor exame pelos meus 

pares. 

Estas alterações decorrem do reconhecimento de minha parte, a 

partir das diversas manifestações de apoio ao projeto e subsídios encaminhados 

de todos os pontos do território nacional. indicando que havia um entendimento 

restritivo no projeto. 

Esta não foi a minha intenção. Pretendia. com o projeto, que 

houvesse amplitude suficiente para abranger situações as mais diversas. Tendo 

sido convencido pelos argumentos que me chegaram, proponho a presente 

emenda para deixar patente que o rol dos eventos que autorizam a 

excepcionalidade é apenas exemplificativo, mediante a inserção da expressão 

·eventos sazonais, como os de natureza" e a previsão, já no texto da lei dos 
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--

eventos de natureza esportiva. 

Fui convencido, também, da necessidade de redução da 

discricionariedade da autoridade, tendo em vista que os eventos a que se referem 

o projeto são notórios, como também são demasiadamente conhecidas as 

dificuldades de transporte no interior do País, razão pela qual, venho sugerir que 

ao invés de estabelecer uma faculdade do agente do poder público, passe a 

corresponder a um direito a oferta dessa espécie de transporte, desde que 

atendidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da autorização. 

Para tanto, proponho que, em substituição à expressão "poderá 
' 

autorizar", seja utilizada a expressão ·autorizará" já que, na seqüência do 

dispositivo, essa autorização dependerá da obediência às condições de segurança 

e à norma específica sobre a matéria, editada pelo CONTRAN. 

Diante do exposto, confio que os meus pares apoiarão o proj~to e a 

emenda que agora apresento. 

Sala da Comissão, em 28 de abril de 1998 

S~~MACHADO 
- . .:_ 
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TEXTO FINAL APROVADO PELA COMISSAO DE CONSTITUIÇAO, JUST! 

ÇA E CIDADANIA AO PROJETO DE LEI DO SENADO N9 71, DE 1998. 

Altera a redação do art. 108 da 
Lei ·n• 9.503, de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, para o fim de incluir na 
excepcionalidad~ prevista para o ... transporte de 
passageiros em veiculo de carga ou misto a 
hipótese de aumento sazonal da demanda por 
transporte cbletivo de passageiro. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1°. O art. 108 da Lei n• 9.503, de 1997, que institui o Código 

de Trânsito Brasileiro, passa a viger com a seguinte redação: 

"Art. 108. Onde não houver linha regular de ônibus ou a 

existente não for suficiente para atender ao aumento da demanda 

decorrente de eventos sazonais, como os de natureza cultural, religiosa ou 

esoortiva. a autoridade com circunscrição sobre a via autorizará, a titulo 

precário, para a realização do transporte de passageiros em veiculo de 

carga ou misto, desde que obedecidas as condições de segurança 

estabelecidas neste Código e norma especifica do CONTRAN." 

§ 1•. Sempre que o percurso exigir a circulação por vias de 

várias circunscrições, a autorização federal dispensará as estaduais e 

municipais; bem como a autorização estadual dispensará as municipais. 

§ 2•. O ato autorizador, que será motivado, deverá conter as 

condições em que o transporte será realizado e, em especial: 

a) o itinerário, com as especificações das vias a serem 

utilizadas; 

b} a velocidade máxima que será observada em cada via, 

que não poderá exceder a 80% da velocidade máxima permitida para o 

veiculo e vias a serem ulilizadas; 
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c) o número máximo de passageiros transportados; e 

d) o evento ou circunstância que determine a 

excepcionalidade." 

Ar!. 2" . Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão em 13 de maio de 1998 

Bernardo Cabral 
Presidente 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. N" 027 I 1998 /C C J Brasília, 13 de maio de 1998 

Senhor Presidente, 

-·-
Nos termos regimentais comunico a V. Ex" que em reunião realizada em 

13/05/9& esta Comissão aprovou, com a Emenda de redação n9 01-
-~..;.;;.:~---CCJ, o Projeto de Lei do Senado n9 71, de 1998, que "altera a reda 
.... 
cão do art. 108 da Lei n9 9.503, de 1997, que institui o Código de 
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T~ãnsito Brasileiro, para o fim de incl~r na excepcionalidade pr~ 

vista para o transporte de passageiros em veículo de.carga ou mis-

to a hipótese de aumento sazonal da demanda por transporte coletl-

vo de passageiro". 

--

~r Bemardo Cabral 

Cordialmente, 

~01?:«(4< 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

PARECER N~ 248, DE 1998 

Da Comissão de Assuntos Econômicos 
sobre a Emenda da Câmara dos Deputados 
oferecida ao Projeto de Lei do Senado no 146, 
de 1992, de autoria da Senadora Júnia Marise, 
que dispõe sobre a inclusão do Vale do 
Jequitinbonha do Estado de Minas Gerais 
na área de' atuação da Superintendência de 
Desenvolvimento do Nordeste- SUDENE. 

Relator: Senador FRANCELINO PEREIRA 

Quando da apreciação, pela Câmara dos 
Deputados, do Projeto de Lei do Senado n° 142, de 
1992, que trata da inclusão dos municípios do Vale do 
Jequitinhonha, do Estado de Minas Gerais, na área de 
atuação da SUDENE, foi apresentada emenda 
autorizando o Executivo a incluir, na mesma jurisdição 
daquela agência, os 27 municípios do Norte do Estado 
do Espírito Santo. 
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Efetivamente, as condições econômicas e sociais 
dos municípios do Norte do Espírito Santo são 
semelhantes as existentes no Vale do Jequitinhonha, 
em Minas Gerais. 

As duas áreas têm sido, secularmente, castigadas 
pela estiagem que resulta em enormes prejuízos para 
as atividades econômicas e afetam a capacidade de 
sobrevivência das populações. 

A população rural, vitimada pela seca, migra para 
as cidades em busca de sobrevivência. De uma 
população de 704 mil pessoas que habitam o Norte do 
Espírito Santo, 458 mil vivem ·nas cidades e apenas 
245 mil no campo. · 

Os indicadores sociais sinalizam claramente a 
gravidade do quadro na região: há apenas 2,5S leitos 
para cada mil habitantes,·. enquanto apenas 56% da 
população dispõe de água tratada e 12% de serviços 
de esgotos. 

Uma clara indicação da fragilidade da economia 
local: á renda anual bruta da produção agropecuária é 
de apenas R$ 704,36 por habitante, menos de R$ 60 

-- por mês. ~ · · · 

_ O Norte .do Espírito Santo participa com apenas 
11 ,8% da arrecadação . do ·ICMS no Estado; 'outro 

c reflexo da reduzida atividade econômica. · · · 
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~ Dados da Coordenadoria Estadual de Defesa c;· I I 

~ do Estado do Espírito Santo informam que a seca que 
atingiu o Norte do Estado em 1997 já causou prejuízos 
de quase R$ 200 milhões, somente nos primefros sete 
meses do ano. Desse montante, as perdas da cultura 
cafeeira, que representa mais de 60% da agricultura da 
região, somaram R$ 125,3 milhões. 

Sua inclusão na área de atuação da SUDENE 
possibilitará sobretudo a utilização dos incentivos 
fiscais como alavancagem de recursos para o 
desenvolvimento da região, e a adoção de projetas e 
programas financiados com recursos externos, 
nacionais e estaduais, para garantir a sobrevivência 
das populações 'mais atingidas pela estiagem. 

A situação fundiária poderá contribuir para a rápida 
melhoria da produção agrícola, a partir da introdução 
de· incentivos, pois 86,64% dos imóveis rurais têm 
menos de 1 00 heétares. 

Por essas razões, ·nosso voto é favorável à 
emenda. 
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COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 

·.EMENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OFERECIDA AO 
. PLC N ° 146/92 

-
ASSINARAM .o PARECER, 
SENHORES SENADORES: 

EM 17 DE MARÇO. DE 1'998,. OS 

01- BELLO PARGA: Presidente Eventual 
02- FRANCELINO PEREIRA : Relator 

03 - JOSÉ SERRA 
04- PEDRO SIMON 
05 • ELCJO ALVARES 
06- GILVAN BORGES 
07 ·JOSÉ BIANCO 
08 • JONAS PINHEIRO 
09 • BENI VERAS (VENCIDO COM VOTO EM SEPARADO) 
10 ·JOSÉ ROBERTO ARRUDA 
11 - EDISON LOBÃO (VENCIDO) · 
12- LAURO CAMPOS 
13 • WALDECK ORNELAS (VENCIDO COM VOTO EM SEPARADO) 
14- JEFFERSON PERES 
15- GERSON CAMA TA 
16- LEVY DIAS 
17 -JOSÉ EDUARDO OUTRA (VENCIDO) •-: 
18 ·GILBERTO MIRANDA 

VOTO EM SEPARADO, VENCIDO, 
DO SENADOR WALDECK ORNELAS 

NA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
ECONÔMICOS. 

Sobre a emenda da Câmara dos Deputados ao 
pro)e,to de lei do Senado n° 146192, que 
"dispõe · ·sobre a inclusão do Vale do 
Jequitinhonha do Estado de Minas Gerais na · 
área de . aruação da Superintendencia do 
Desenvolvime!'~ JVa.jdeste- SUDENE"-

-··-
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. Tendo sido aprovado em 1994 no Senado Federal o proJeto de lei de 
iniciativa da ilustre Senadora Júnia Marise, que propõe ao Poder Executivo 
incluir o Vale do Jequitinhonha na área de jurisdição da SUDENE, houve por 
bem a Câmara dos Deputados introduzir emenda no sentido de também integrar à 
área de atuãção dessa Superintendência os 27 municípios do Norte do Estado do 
Espírito Santo. 

Retomando a proposição ao exame desta Casa, para apreciação da 
.referida emenda, foi submetida à Comissão de Assuntos Econômicos, com 
parecer favorável do re!'ator. A discussão da matéria foi, no entanto, interrompida, 
em virtude de haver sido acolhido pedido de vistas coletivo para o processo. 

É oportuno o . exame mais apurado dessa proposição. 
Independentemente das razões que embasaram sua apresentação, cabe analisar 
aspectos de natureza legal e socioeconômica, que passo a discutir: 

a) as razões que embasaram a criação e manutenÇão, até os dias 
atuais, dos incentivos fiscais para o Nordeste brasileiro estão referidas a 
características peculiares da formação socioeconômica dessa região. O Nordeste, 
ainda que tenha conseguido elevar os seus índices de crescimento, em alguns 
períodos acima da média nacional, permanece como área carente e com renda 
extremamente inferior àquela já alcançada em outras regiões do País. Segundo 
dados do IPEA, para o período de 1990 a 1995, a renda per capita nordestina 
evoluiu de 1.516 dólares para 1.728 dólares contra uma média nacional de 3.126 
dólares e 3.654 dólares. Paralelamente, o Estado de Minas Gerais que, em 1990, 
contava com renda por habitante de 2.725 dólares, chegou a 1995 com índice de 
3.213 dólares. O desempenho do Estado do Espírito Santo ainda é melhor: a 
renda per capita que, em 1990, já situava-se em 2.845 dólares, em 199_5, alçcu a 

3.314 dólares. É nítida, portanto a discrepância entre o Nordeste e aqueles 
estados, onde se localizam as regiões que se pretende incluir na área da 
SUDENE; 

--
b) de acordo com as razões que justificarara a proposição sob 

exame, as áreas do Vale do Jequitinhonha e~ o norte do Espírito Santo, acima do 
Rio Doce, apresentam um perfil de carência, distinto da situação média dos 

-estados onde se encontram, que os credenciariam, segundo os autores, a usufruir 
,..dos beneficias fiscais devidos ao Nordeste. A heterogeneidade de padrões 

econômicos e sociais é uma constante em todos os est;!dos_ brasileiros, sendo 
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possível.encontrar nas unidades da Federação de maior pujanÇa econômica, áreas 
de reconhecida pobreza com carências, por vezes, semelhantes às do Nordeste. 
Essa situação, ainda assim, não justifica a extensão, para elas, dos beneficias 
fiscais conferidos à área nordestina, ·que possui razões de cariíter geográfico, 
climático, histórico· e estruturais a justificar o tratamento diferenciado que lhe é 
oferecido; 

c) no caso específico do Espírito Santo, os incentivos do Fundo 
dé Recuperação Eeonõmica do Estado do Espírito Santo - FUNRES, ainda que 
'com menor amplitude que os da SUDENE, configuram uma· alternativa de 
tratamento diferenciado de que pode valer-se o estado para suprir as carências de 
suas áreas mais pobres. A par disso, a localização geográfica privilegiada do 
Espírito Santo o coloca como escoadouro natural de produtos do Sudeste, 
proporcionando uma renda que poderá ser redistribwda a todo o território; 

d) fundamenta-se a concessão de incentivos a · regiões 
determinadas do País, no disposto no art. 43, § }0

, incisos I e 11 da Constituição 
Federal; que permite ,à União concorrer para a integração de regiões em 
desenvolvimento. O texto da Carta Magna, no entanto, é claro no sentido de 
exigir que o estabelecimento das condições para aquela integração seja feito por 
intermédiq de lei complementar. Nesse sentido, o caráter de lei ordinária do PLS 
n° 146/92, configura inconstitucionalidade, já analisada por juristas ilustres, todos 
eles unânimes quanto à necessidade de submeter às particularidades de lei 
complementar qu:úsquer iniciativas relacionadas com aquele dispositivo. A par 
disso, vale lembrar, o Prof. J. Cretella Jr., no seu prestigioso "Comentários à 
Constituição de 1988", onde assinala que a intenção do constituinte expressa 
naquele mesmo dispositivo não inclui "as realidades designadas com as 
expressões rer,iões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, 
constituídas por agrupamento de .Municípios, criadas pelo Estado ... " (grifo 
nosso); 

e) a inclusão dos municípios . do. Espírito Santo na área ae 
jurisdição da SUDENE, como forma de usufruto dos incentivos fiscais, implica a 

__ modificação da área de atuação de uma autarquia submetida ao Governo Federal, 
·o que é da iniciativa pnvativa do Presidente da República (alínea J• inciso II, § 
1°, do art. 61 da Constituição Federal). O vício de origem da proposição está 
çlaramente caracterizado, de tal manei"\ que, se aprovada . no Congresso 

- Nacional, configuraria uma lei autorizativa, inócua quanto ao seu caráter de 
,... diploma legal, cuja execução estaria sempre dependente da decisão do Presidente 

da República; 
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f) como parte do Acordo sobre Subsídios e Medidas 
Compensatórias, firmado pelo Governo Brasiléiro no âmbito do Mercosul, e que 
estão submetidos às normas da OMC, admite-se a concessão de subsídios ao 
desenvolvimento regional, pelos governos nacionais, em casos muito específicos, 
quando a região tem wn Pill per capita não acima de 85% da média nacional e 
registra wna taxa de desemprego de pelo menos 11 0% da média do País. A 
OMC, contudo, entende que tais exceções deverão ser conferidas apenas a 
regiões cuja área geográfica é contínua, com identidade económica e 
administrativa claramente definidas. A par disso, exige que as condições que 
justificam a concessão dos incentivos resultem de causas estruturais, de tal forma 
que, mesmo atendendo aos requisitos de pobreza em relação à média nacional 
acima aludidos, não sejam tais índices resultantes de dificuldades temporárias, 
observáveis em período abaixo de três anos. 

Os aspectos comentados acima deixam clara a condição polêmica do 
projeto de lei n° 146/92, aprofundada na atua1 conjuntura nacional: ·vem o 
Governo Federal de tomar medidas de restrição aos incentivos fiscais que 
afetarão sobremaneira Ó Nordeste, sinalizando que o esforço nacional na 
concessão de renúncias fiscais há que estar restrito a áreas que realmente não 
disponham de qualquer outra alternativa para alavancagem de seu 
desenvolvimento. Assim, modificações no alcance atual dos beneficias devem ser 
examinados com a profundidade necessária, sob todos os seus ângulos e, no caso 
presente, particularmente quanto. à sua legalidade e efetividade, considerando a 
possível condição de lei autorizativa. 

Entendo, pois, que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
deva ser ouvida preliminarmente sobre o assunto objeto do PLS n° 146/92, pelo 
que apresento o seguinte: 

REQUERIMENTO 

REQUEIRO, nos termos da alínea a, do art. 279 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a audiência da Comissão de ConstituiÇão, Justiça e 

-€idadania, previamente à Comissão de Ass~untos Económicos, sobre a matéria 
objeto do PLS n° 146/92. 

Sala das Comissões, em I 7 de maio de I 998. 

g.d.~~~ 

387 



388 ANAIS DO SENADO FEDERAL MAIO DE 1998 

VOTO El\1 SEPARADO, VENCIDO, 
DO SENADOR BENI VERAS 

NA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
ECONÔ!\IICOS. 

Senhor Presidente, . 

Contrário a Aprovação da Emenda da 
Câmara ao Projeto de Lei do Senado n° 
146, de '1992 (n° 4.695/94~ naquela 
Casa), que dispõe sobre a inclusão de 27 
municípios'•da Região Norte do Estado do 
Espírito Santo na 1área de atuação da 
SUDENE. 

Senhoras e Senhores Senadores; 

O Projeto original, objeto da Emenda, retoma a esta Casa em virtude 
da aprovação desta peta Câmara, e teve a mesma finalidade, embora 
se restringindo aos municípios do Vale do Jequitinhonha, do· Estado 
de Minas Gerais. 

Não obstante este projeto ter sido aprovado nas , duas casas do 
Congresso, sinto-me no dever de opor-me à sua implementação por 
parte do Executivo. 

Com mais razão ainda manifesto-me contrário à aprovação da 
Emenda originária da Câmara dos Deputados. 

--Esta minha posição, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores 
Senadores, não significa que desconheço, ou que menosprezo, os 
;:::::=lemas de subdesenvolvimento que enfrentam tanto o Vale do 
Jequitinhonha quanto o norte do Espírito Santo. Muito pelo contrário. 

- Trata-se de áreas com sérios problemas de pobreza e de 
..- subdesenvolvimento, problemas esses que precisam ser enfrentados 

pelo Poder Público. 
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Significa, isto sim, que a forma de enfrentar esses problemas não é 
simplesmente estendendo a essas duas regiões os mesmos 
incentivos que existem para os 9 Estados do Nordeste e o Norte de 
Minas Gerais. Incentivos esses que, reconhecidamente, têm sido e 
continuam sendo insuficientes. Não é dividindo a escassez que 
va.mos resolver todos os problemas regionais do País. Temos de 
buscar formas mais criativas e eficazes. 

Não quero estender-me aqui sobre os problemas que o Nordeste vem 
enfrentando. Basta dizer que, em 1990, o PIB per capita de Minas 
Gerais e do Espírito Santo correspondiam, respectivamente, a cerca 
de 3,0 e 2,5 vezes o PIB per capita médio dos Estados do Nordeste 
Brasileiro. Além disso, a queda nos investimentos públicos, a 
insuficiência dos incentivos fiscais, o enfraquecimento das instituições 
de planejamento regional, se tomaram uma dura realidade. O ex
Ministro do Planejamento, Paulo Haddad, tem referido, por exemplo, 
que existe no Brasil uma tendência à reconcentração do 
desenvolvimento nas áreas mais desenvolvidas. E que portanto as 
perspectivas para o Nordeste não são as melhores. A política para o 
Nordeste precisa ser fortalecida, não enfraquecida. 

O que reafirmo, Senhor Presidente, é que essa não é a forma 
acertada para enfrentar os problemas do Jequitinhonha e do Norte do 
Espírito Santo. 

Se implementado, esse Projeto de Lei conseguirá o duplo resultado 
de piorar as condições do Nordeste e de impedir uma solução melhor 
para as duas regiões que ele quer beneficiar. Sim, porque· se a 
extensão · à área da SUDENE for concedida, todos vão ficar 
acomodados. Vão cruzar os braços, porque julgarão que já fizeram o 
que tinham de fazer. E como dividir a miséria não resolve o problema, 
a pobreza continuará sendo o tema recorrente no Vale do 

-- Jequitinhonha e no norte do Espírito Santo. E será ainda pior para o 
Nordeste. 

Se este projeto for levado adiante, Senhoras e Senhores Senadores, ~ 
- estaremos cometendo um lal)lentável equívoco, cujos re.sultados 
~ afinal serão muito negativos. E uma situação em que todos sairão 

perdendo. 
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Não é demais relembrar, ainda, que no caso do Espírito Santo existe 
um sistema de incentivos fiscais semelhante ao FJNOR - o FUNRES -
que é administrado pelo Estado. 

Quanto ao Jequitinhonha, precisamos reconhecer que se trata de 
uma das regiões mais pobres do Pais. Como o Jequitirlhonha, há 
outros bolsões de pobreza incluídos e.m Estados ricos, que precisam 
sem dúvida de ação desenvolvimentistà por parte do Estado. Estão aí 
os exemplos do Vale do Ribeira, do Pontal de Paranapanema, do 
Litoral' Sul de Santa Catarina, do Norte Fluminense, do Norte do 
Espírito Santo, entre outros. · · · 

, ~ ' I , 

Creio, ·Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, que o 
Governo Federal e os respectivos Governos Estaduais· não· podem 
ignorar os problemas dessas regiões. 

A solução que preconizo, no caso do Jequitinhonha, é que o próprio 
Governo de Minas Gerais elabore e implemente um programa de 
desenvolvimento regional para aquela área. Para isso, ele poderá 
contar com o adequado apoio do Governo Federal - inclusive 
incentivos fiscais específicos, se for o caso. E poderá contar também 
com o financiamento de instituições internacionais, como o Banco 
Mundial e o BID. ·Deverá, ademais,' abrir espaço para ampla 
participação dos municipios e da sociedade civil organizada, assim · 
como do setor privado. O Governo Federal e o Senado Federal 
deveriam cuidar para que· não falte a Minas a prioridade e o apoio -
necessário para realizar esse programa. 

A mesma solução é recomendável para o Estado do Espírito Santo, e 
para outros bolsões de ·subdesenvolvimento, com os· respectivos 
Estados. 

O que preconizo, Senhor Presidente, é coerente com a visão 
moderna que temos da política de desenvolvimento regional. 
Hã poucos anos fui relator da -Comissão Especial que estudou os 

' Desequilíbrios lnter-Regionais Brasileiros. Seria um momento 
-r oportuno para ·retomarmos as recomendações daquela Comissão, 

aprovadas pelo Senado. 
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.... 

Há muito que pode ser feito, com a reunião de esforços da União, dos 
Estados, dos Municípios respectivos e da sociedade civil, para 
enfrentar os problemas das regiões deprimidas. 

Recentemente, mesmo, quando estava no Ministério do 
Planejamento, desenvolvemos ·o Projeto Aridas, que oferece um 
método · de abordagem para o problema do desenvolvimento 
sustentável de regiões especificas. Temos, portanto, em mãos, os 
instrumentos de planejamento. Deveríamos utilizá-los, em vez de 
simplesmente buscar soluções antiquadas: Com efeito, is~o sempre 
tem ocorrido no Brasil. Em vez de enfrentar-se um novo problema, 
parte-se simplesmente para agregar este problema a um outro já 
existente. 

A história da politica regional brasileira é cheia de episódios deste 
tipo. Quando, na década de sessenta, se quis abordar a questão 
amazônica, · a solução foi estender os incentivos fiscais do Nordeste 
para a Amazônia. Ninguém se orgulha dos resultados. 
Posteriormente, os mesmos recursos foram novamente divididos para 
incluir áreas setoriais que o Governo da época considerava 
prioritárias. Nada de novos recursos. Nada de soluções definitivas. 

A mensagem que trago aqui, portanto, Senhor Presidente, Senhoras 
Senadoras e Senadores, é a de que a Emenda da Câmara não deve 
ser aprovada. E o Projeto original não deve ser implementado. E que 
se propicie aos Estados condições para que eles assumam, de forma 
descentralizada, o planejamento e a implementação do 
desenvolvimento de suas áreas deprimidas. 

É o que tenho a dizer. 

t!~eras 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Os iiareceres idos vão à publicação. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. Pri
meiro Secretário em exercício, Senador Carlos Pa
trocínio. 

É lido o seguinte: 

OF N• 27/98- CCJ 

Brasma, 13 de maio de 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a V. Ex' que 

em reunião realizada em 13-5-98 esta Comissão 
aprovou, com a Emenda de redação n• 01 - CCJ, o 
Projeto de Lei do Senado n• 71, de 1998, que 'altera 
a redação do àrt. 108 da Lei n• 9.503, de 1997, que 
inslitui o Código de Trânsito Brasileiro, para o fim de 
incluir na excepcionalidade prevista para ó transpor
te de passageiros em veículos de carga ou misto a 
hipótese de aumento sazonal da demanda por trans
porte coletivo de passageiro. 

Cordialmente, - Senador Bernardo Cabral, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. ' 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com referência ao oficio que acaba de ser &do, aPre
sidência comunica ao Plenário que, nos termos do 
art. 91, §§ 3" a s•, do Regimento Interno do Senado 
Federal, abrir-se-á o prazo de cinco dias úteis para 
interposição de recurso, por um décimo da composi
ção da Casa. para que o Projeto de Lei do Senado 
n• 71, de 1998, seja apreciado pelo Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Votta-se à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao Sr. Senador Eduardo " 
Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, gostaria 
de lazer uma reflexão a respeito do destempero verbal 
do Presidente da República nestes últimos dias. Cau
sou enorme impacto na opinião pública o lato de Sua 
Excelência qualificar como vagabundas as pessoas 
que pediram aposentaria antes dos cinqüenta anos. 
-- Há dois fatos intrigantes que podem ser asso

ciados a essa estória. O primeiro é que, ao dizer 
isso, Sua Excelência esqueceu-se dele próprio, que 
aos trinta e oitos anos, por ato da ditadura militar, foi 
aposentado, mas que, aos quarenta e oito, com ple
nos direitos de poder vo~ar a lecionar, preferiu per
manecer aposentado. 

"'" O segundo é que, do seu próprio Govemo, o 
Ministro que apresentou e conduziu a proposta de 

Reforma da Previdência também se aposeritou antes 
dos cinqüenta anos - refiro-me ao Ministro Reinhold 
Stephanes, Deputado Federal. Com a sua declaração, 
o Presidente deixou em situação extrernamerrte dfficil 
um dos principais componentes de seu Governo. 

Centenas - senão milhares - de cartas foram 
recebidas por todos os órgãos da imprensa pelo Bra-

" " si! afora. Foram enviadas por pessoas que estão se 
man~estando indignadas com a declaração de Sua 
Excelência. Refiro-me, sobretudo, àquelas pessoas 
que começaram a trabalhar muito jovens - às vezes 
crianças ou aos treze ou catorze anos. Tendo contri
buído durante trinta e cinco anos para a Previdência, 
essas pessoas adquiriram o direito legal de se apo
sentar antes dos cinqüenta anos. Isso se deu exata
inente pelo fato de estarem numa situação muito 
mais d~ícil: pertenciam a familias carentes, cujos 
pais não puderam colocá-las na escola - mesmo 
mais tarde - ou mesmo, fazer com que chegassem 
à universidade. Foram essas pessoas, sobretudo, 
que se indignaram. " 

Digno de menção também é o caso daquelas 
pessoas que, por exercerem funções de grande ris
co para a sua saúde, têm a possibilidade legal de se 
aposentar mais cedo - depois de trabalharem anos 
e anos em funções de risco para a sua saúde. 

O Sr. Lauro Campos (Bloco!PT- DF) - Per
mite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco!PT-' SP)
Concedo o aparte com muita honra ao Senador Lau
ro Campos que, certamente, compreende muito bem 
este assunto. ' 

:o sr: Lauro Campos (Bloco/PT- DF)- Nobre 
Senador Eduardo Suplicy, tenho também estranha
do o comportamento de Sua Excelência, o Presiden
te Fémando Henrique Cardoso, que costumava ser 
outrora um ser tão equilibrado, capaz de manifesta

. ções percucientes no ramo das Ciências Sociais a 
que se dedicou, dono de um equilíbrio emocional e 
intelectual que eram realmente invejáveis. Agora, tal· 
vez devido a esses vórtices provocados pela crise 
mundial, pela crise intemacional, pela crise do Su
deste Asiático que abala profundamente o Pais, Sua 

" Excelência vem agindo estranhamente. Talvez o te
nha afetado esse período de reeleição, que é um pe-
ríodo muno perigoso, como alertam os cientistas po
liticos dos quatro cantos do mundo. Sua Excelência 
tem maMestado coisas estranhas e estranháveis 
diante desse quadro, corno, por exemplo, ao afirmar, 
agora, que é neo-republicano, quando em Portugal 
havia dito que era neo-socialista. Ora, a Nova Repú
blica foi de Getúlio Vargas e Sua Excelência, que es-
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tava querendo justamente acabar com os resquícios 
getutlstas no Pais, declara-se neo-republicano, ou 
seja, da Nova República. O Presidente deveria, real
mente, olhar para o espelho ao fazer as suas críti
cas, porque, como lembrou V. Ex', se aposentou 
aos trinta e oito anos de klade e percebe hoje uma 
aposentadoria de mais de R$5 mil por més. Sua Ex
celência disse também que a sua inteligência é su
perior ao seu narcisismo, que a sua inteligência su
pera esse outro traço de seu caráter. Panece-me 
que, ao dizer que sua inteligência é maior do que 
sua auto-admiração, do que o seu narcisismo, Sua 
Excelência está se reafirmando narcisista, porque 
está colocando sua inteligência acima de uma quali
dade potencial que todo mundo neconhece nele. De 
modo que, diante dessas afirmativas reiteradas do 
Presidente da República, penso que seria conve
niente, para que a sociedade brasileira pudesse se 
acalmar diante de tantos problemas reais que já 
existem, que Sua Excelência reduzisse sua campa· 
nha eleitoral, porque, realmente, ao se tornar um bo
quirroto ou se tornar urna pessoa com essas quali
dades verbais transbordantes e exuberantes, tem in
corrido em urna série de falas que não correspon
dem ao seu passado de professor, de homem pon
derado e de admirável capacidade intelectual. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP) -
Prezado Senador Lauro Campos, o que fico pensan
do é que, a continuar assim, com esse destempero, 
na verdade, a exposição do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, mais acentuada até, vai acabar 
provocando reações tão fortes que provocarão uma di
minuição na aprovação que Sua Excelência tem hoje 
perante a opinião púbfiCB. Então, a continuar com essa 
linguagem, o Presidente Fernando Henrique Cardoso 
acabará diminuindo em muito a sua preferência entre 
os eleitores brasileiros. E. nesse sentido, o que posso 
prever é que, como resultado, outro será eleito Presi
dente da República; aliás, haverá urna a~ernativa mui
to signilicaliva, refiro-me a Luiz lnâcio Lula da Silva. O 
candidato do PT à Presidência da República agora 
conta com o apoio do PDT e do PCdoB e, possivel
mente, dependendo de urna decisão a ser tornada 
na reunião do Diret6rio Nacional do Partido Socialis
táBrasileiro, que está acontecendo em Bras ma, tam
bém como o apoio do PSB. 

Tenho convicção de que, se continuar na práti
ca d& ações como mandar prender os líderes do Mo
vimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra pelo 
simples fato de terem externado opiniões de solida
riroade aos flagelados da seca no Nordeste; ofender 
com determinadas expressões tantos trabalhadores 

no Brasil que se aposentaram legitimamente, de 
acordo com a legislação ainda vigente; demorar a 
resolver problemas dramáticos como o do incêndio 
na floresta amazónica em Roraima; retardar o socor
ro aos flagelados da seca no devido tempo, ainda 
que alertado pelo Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais de que haveria uma seca terrível, que in
clusive está sendo prevista como mais grave ainda 
nos meses que se seguem; postergar, não sei até 
quando, a implementação de um projeto que venha 
assegurar urna renda mínima a todos os cidadãos 
brasileiros avalio que a proposição a~emativa que 
lula apresentará poderá ganhar cada vez mais 
adeptos. com uma modificação histórica de grande 
relevância para o Brasil. 

Senador Laura Campos, também quero, nesta 
oportunidade. e~pressar a minha solidariedade ao 
povo da Indonésia. Percebo que a Indonésia está 
passando por momentos de extraordinária transfor
mação. Há 30 anos que o ditador Suharto continua 
mantendo-se no poder, graças mui~ vezes a inje
ções de recursos de instituições como o Banco Mun
dial e o Fundo Monetário Internacional. Mas, agora, 
são os jovens e os trabalhadores que saem às ruas, 
em manifestações de gr<>nde coragem cívica, en
frentando a brutalidade da polícia de Suharto. 

Queremos aqui expressar a nossa solidarieda
de aos jovens que, pelas ruas, estão a enfrentar as 
baionetas, as bombas de gás lacrimogéneo, as mo
tocicletas, os homens encapuzados, armados forte
mente com escudos, que estão a reprimir as mani
festações pela liberdade, pela democracia, na Indo
nésia. Nós, que tamtJém vivemos sob regime militar, 
por quase três décadas, queremos expressar a nos
sa solidariedade ao movimento do povo indonésio 
que, nas ruas. hoje, clama por democracia, por liber
dades, por direito à cidadania. 

Sr. Presidente, vou tratar de um terceiro assun
to nesta minha lata. 

Na segunda-feira, o Senador Artur da Távola 
expressou sua opinião a respeito dos jogos de azar 
e dos cassinos. colocando proposta que condiz com 
a que eu havia preparado, em artigo para o jornal O 
Globo, enviado na semana passada e que ainda 
está por ser publicado. Como S. Ex' extemou que é 
sua intenção apresentar proposta de referendum 
sobre essa proposição. caso seja aprovada pelo Se
nado Federal e pelo Congresso, como essa proposi
ção também tem a minha solidariedade, inclusive 
havia escrito a respeito, quero dizer que também 
apresentarei proposta no mesmo sentido. 
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A sociedade brasileira convive, hoje, com as 
mais 'Variadas fonnas de jogos de azar. A Caixa Ec:o
nOmica Federal, por exemplo, administra a Loteria 
Esportiva, Loteria Federal, Sena, Megasena, Super
sena e Quina, além elas loterias estaduais que são 
administradas pelos Estados. Inúmeras outras for
mas de jogos de legalidade questionável são admiti· 
elas, mesmo na clandestinidade. Apostas em com
das de cavalos, brigas de galo, rinha de cachono, 
que também são uma forma de jogo, são aceitas, 
Isso sem mencionar os bingos. As ligações 0900, 
cuja publicidade invade diariamente nossos lares 
através da televisão, apesar de não estarem autori
zadas pela legislação vigente no País, a cada dia 
que passa, aumentam nos programas, principalmen
te aqueles dirigidos às camadas de menor renda da 
população. O jogo do bicho, máquinas de vídeo po
ker e cassinos funcionam à luz do dia sem serem 
coibidos pelas autoridades competentes. 

Nessa s~uação, não seria hipocrisia manter a 
proibição dos jogos de azar? É o que perguntam 
aqueles que se empenham na aprovação da lei. 
Esse é, obviamente, um argumento pouco consis
tente, pois ninguém defende o aduttério, apesar de 
ser praticado em larga escala. Ttata-se de uma 
questão que envolve o espectro das liberdades do 
ser humano numa sociedade. Sendo assim, no caso 
de a população entender que a prática de jogos de 
azar envolve mais danos do que benefícios à maio
ria de seus membros, ela tem todo o dire~o de optar, 
democraticamente, pela sua não legalização. Consi
dero que a questão da discriminação do jogo .é de tal 
fonna importante, que, quando da disê:ussão do pro
jeto no Plenário do Senado, no momento em que 
Isso for viável, apresentarei uma emenda, no mesmo 
sentido .da proposta· pelo Senador Artur da Távola, 
para que, no caso de sua aprovação. a lei só entre 
em vigor após ser referendada pelo povo brasileiro. 

Muitos atribuem aos cassinos uma possibilida
de de crescimento econômioo regional e conseqüen
te geração de empregos, graças ao incentivo que 
sua legalização proporcionará ao turismo. Algumas 
regiões possuem potencial para incrementar seu flu
xo ..de turistas com a construção de cassinos integra
dos a grandes complexos hoteleiros; ·todavia, essa 
argumentação cai por terra na medida em que o pro
jeto permite uma ampla disseminação dos cassinos 
em todo o território nacional, o que sigri~ica dizer 
que ha~erá semPre um cassinO perto da nossa casa. 

., Os argumentos contrários e favoráveis à tese 
d<f"legalização dos jogos são mu~os. Hoje estou 
convencido de que os fatores negativos associados 

ao jogo superam os positivos. Além do mais, o projeto 
não cria instrumentos que possibtTrtem uma fiscaliza
ção eficaz para uma atividade que, reconheddamente, 
pctenciaflZB inúmeras Begarldades, tais cerno: lavagem 
de dinheiro, contrabando e sonegação liscal. Também 
não garante o aumento da arrecadação de impostos, 
corno seus defensores alardeiam. O projeto permite a 
abertura de cassinos em todos os Estados, antes mes
mo da promulgação da regulamentação do texto legal. 
O açodamento que está sendo dado a sua tramitação, 
num ano em que as atenções estão voltadas para a 
Copa do Mundo e a eleição presidencial, tende a be
nefiCiar determinados grupos em detrimento do inte
resse da maioria da população. 

O PT apresentará emendas no plenário do Se
nado com vistas a sanar essas distorções. Inclusive, 
agora, a matéria foi encaminhada para um melhor 
exame na Comissão de Assuntos Sociais, apesar 
das conhecidas dfficuldades para sua aprovação. 
Acreditamos poder sensibilizar a população para sua 
efetiva participação em questão de tamanha impor
tância. A decisão compete ao Senado Federal, mas 
o azar pode ser de lodos. 

· Mu~o obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su· 
plicy, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presi· 
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Joel de Hollanda, suplente 
de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda)- Con· 
cedo a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocínio, 
por permuta com o Senador Abdias Nascimento. 

O SR CARLOS PATROCINIO (PFL- TO. Pro·,:. 
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.J 
- Sr. Presidente, S,.s. e Srs. Senadores, farei algu· 
mas considerações sobre esta semana que está 
prestes a findar. 

Na madrugada de ontem, numa memorável 
sessão do Congresso Nacional, os parlamentares 
houveram por bem atender a uma das reivindicaçõ
es dos professores das escolas de ensino superior 
em greve, suprimindo o art. 6' da Medida Provisória 
n•1.657. em sua181 edição, que instituía o Progra
ma de Incentivo à Docência. O Ministro da Educa
ção, Paulo Renato de Souza. ju~ica que, com isso, 
os docentes teriam perdido R$300 milhões por ano. 
Mas essa era uma das reivindicações doc professo
res, que alegam ser esta uma grat~icação_ inrisória 

Assim, o Congresso Nacional deciciu suprimir 
um artigo que é ponto de negociação entr'-.: •.IS do-
centes em greve e o Governo Federal. · 
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Posteriormente, o Ministério da Educação divul
gou n'ota oficial, lnfonnando à Nação brasileira que a 
iniciativa da supressão do arL ~ da Medida Provisória 
foi da Oposição e que isso prejucfoca os docentes, 
como lambém as negociações. Ora, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, creio que vários dos senhores ainda 
têm filhos em período escolar. Eu estou vendo o meu 
filho, acadêmico do curso de Ec:onoma da Universida
de de erasma, apreensivo. A greve já dura 45 dias e 
ainda não há sinais de negociação. 

Entendo que a decisão do Congresso Nacional 
foi suprapartidária. lideranças de vários Partidos 
acompanharam os professores de ensino superior 
ao Ministério da Educação e cunura, como foi o 
caso dos nobres Senadores Esperidião Amin e Emi
tia Fernandes. 

Sr. Presidente, entendo que já está na hora de 
se acabar com essa greve. Os professores têm ra
zão nos pontos que apresentam para discussão. Há 
quanto tempo não se aumenta o salário do professor 
no Brasil? Comparo a questão salarial do professor 
ao problema da seca do Nordeste. É secular. Há 
muno tempo o professor ganha mal· e sempre vai ga
nhar mal. Por isso tem que eclodir o movimento gre
vista, que é pacífico e merece o respeno de todos os 
Congressistas. 

O Sr. Josaphat Marinho (PFL- BA) - Permi
te-me V. Ex' um aparte? 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL- TO) -
Concedo o aparte a V.Ex', com muna honra, Sena
dor Josaphat Marinho. 

O Sr.Josaphat Marinho (PFL-BA)-Note V. Ex' 
que a supressão do artigo, se momentaneamente 
faz cessar uma vantagem prevista, por outro lado 
abre caminho a que o Ministério possa adotar a pro
vidência reclamada pelos prolessores. Cessa a exis
tência da medida condenada por todo o corpo de do
centes e abre caminho a uma solução que não seja 
apenas parcial, mas abrangente de todo o prolesso
rado e a ele benéfica. É isso que o professorado 
está reclamando. Creio que o Ministério da Educa
ção precisa superar o formalismo e o Ministro da 
Educação é um homem capaz de fazê-lo; é um ho
mem aberto ao diálogo, lúcido e, por isso mesmo, 
não deve ficar prisioneiro do argumento de que não 
pode discutir a melhoria de vantagens do professo
rado tendo em vista a sttuação dos servidores públi
cos. As situações são dnerentes. Não é possível 
equiparar a sruação dos professores à dos servido
res públicos para prender uma a outra sruação. A 
deetsão que acaba de dar o Congresso e que cor
responde ao que reivindicava o magistério, na vereia-

de, bem serve ao desdobramento do diálogo iniciado 
entre eles e o Ministério da Educação. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL - TO) -
Concordo perfeHamente com o aparte, sempre lúci
do, do eminente Senador Josaphat Marinho, que 
concorda com a decisão tomada pelo Congresso 
Nacional naquela madrugada: está faciiHando para 
que se estabeleça o diálogo entre o Governo e o 
corpo docente em greve. Agradeço muno o aparte 
do eminente Senador Josaphat Marinho e comungo 
do mesmo pensamento. As negociações estão facili
tadas, basta que o Ministro Paulo Renato, uma pes
soa cordata, lhana, de fino trato e que tem interesse 
na melhoria da qualidade do ensino brasileiro, aten
da a essas reivindicações. 

O Sr. Arlindo Porto (PTB - MG)- Permne-me 
V. Ex' um aparte? 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL- TO)
Concedo o aparte a V. Ex', Senador Artindo Porto. 

O Sr. Arlindo Porto (PTB - MG) - Senador, 
na reunião de anteontem do Congresso, foi encon
trada uma solução pelas Lideranças para fazer com 
que essa negociação pudesse ser reaberta. O traba
lho feno pelo nobre Ministro Paulo Renato é reco
nhecido: mudanças estruturais estão sendo imple
mentadas, especialmente no ensino fundamental; 
está havendo um processo de descentralização, 
com a participação dos Estados e Municípios, com o 
objetivo de melhorar a qualidade do ensino. · Não 
adianta apenas haver vagas nas escolas; é neces
sário que lenhamos escolas de qualidade. É preciso 
dar oportunidade às nossas crianças, aos nossos jo
vens de participarem do processo educacional. Não 
adianta apenas distribuir merenda. Todos esses 
pontos têm sido analisados pelo Ministro Paulo Re
nato. Agora estamos numa s~uação de impasse: V. 
Ex' registra o caso da Universidade de Brasma. que 
está em greve há mais de 40 dias. A mannestação 
deve ser legitima, o processo de negociação deve 
acontecer. Por isso, vivemos em um País democráti
co, onde a liberdade de expressão deve existir. O 
que lamento é que esteja se alongando tanto. Há ra
dicalismo, quem sabe, de ambas as partes. Mas 
esse não é o momento de agirmos com radicaiismo. 
Fui convidado a participar de uma reunião com reno
res e dirigentes das sete universidades federais do 
meu Estado, Minas Gerais. Estaremos com outros 
integrantes da Bancada mineira, seja da Câmara 
dos Deputados ou do Senado, discutindo com os rei
tores quais os caminhos, as propostas, os avanços 
para que tenhamos um encontro com o Ministro 
Paulo Renato. Falaremos com S. Ex' mais uma vez 
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- tantos já fizeram isso! - em defesa da quaf!dade do 
ensiiio, em defesa dos nossos jovens que estão fre
qüentando as nossas universidades. É nosso dever. 
Registro ainda que poucos são os que têm o privilégio 
de estudar em uma escola púbf.:a; poucos são os que 
têm acesso às uniVersidades. Por isso, não podemos 
prejuáocá.fos. Quero louvar V. Ex', que assoma à tribu
na para conclamar todos a participarem na busca de 
uma solução definitiva. Não podemos nos ater, como 
bem enfatizou o Senador Josaphat Marinho, apenas a 
questões menores; não podemos nos ater a pontos 
específiCOS; temos de buscar uma solução clara, defi· 
nitiva, para o bem da educação deste País. Cumpri· 
mento V. Ex' pelo seu pronunciamento. 

O SR. CARLOS PATROC!NIO (PFL- TO)
Agradeço a V. Ex', eminente Senador e ex-Ministro 
Arlindo Porto, o importante aparte, que injeta luzes 
no meu pronunciamento. 

É Isso mesmo o que estamos buscando: o 
acordo, o consenso, para que não haja mais o pro
longamento da greve. Evidentemente, todos respei· 
tamos as ponderações do Governo Federal. Não s6 
os professores estão sem aumento, várias outras 
categorias do funcionalismo público também. Mas 
existem categorias que já tiveram aumento. Portan
to, a manifestação é justa. 

Creio que esse papel é do Senado. Temos de
cidido pouco no Senado, em termos de projetes real
mente de nossa autoria. Se o Governo entender que 
deve resolver o problema dos professores, ele o 
fará, enviando medida provisória para cá, e nós a 
votaremos. Deveríamos lutar, junto com o Govemo 
Federal, pelo fim da greve. 

Aproveho este momento para dizer, nobre Sena
dor AJ1indo Porto, que o meu Estado, o Tocantins, não 
está em greve, porque lá não há universidade federal. 

Ainda há pouco, ouvia o eminente Senador Ra· 
mez Tebet dizer da tribuna: "vamos colocar todas as 
crianças na escola, o Governo tem de fazer isso"; re
ferinde>-se à marcha das crianças ao Congresso Na
cional e ao Palácio do PJanaHo, que ocorreu ontem. 
E eu digo : Vamos criar a Universidade Federal do 
Estado do Tocantins, com o apoio de todos os Srs. 
Senadores, tenho certeza disso. O Estado do Te>
cantins tinha uma universidade pública estadual, a 
Unhins, ·mas os recurSos do Tesouro estadual não 
foram suficientes para mantê-la. Ela foi privatizada, 
tJansforrnada em Fundação Unhins, uma entidade 
páblica de direito privado, que está concedendo inú· 
meras bolsas de estudo. Mais da metade dos alunos 
qoe estudam na Unhins têm bolsas concedidas pelo 
Estado. Mas, mesmo assim, eminente Senador Je>-

saphat Marinho, o povo do meu Estado não tem 
condições de pagar o estudo, ainda que seja barato. 
Vários estudantes completam o seu curso de segun
do grau e não podem frequentar a universidade por
que não têm condições. 

Aproveho a oportunidade para clamar em favor 
do meu Estado. Não há greve no Tocantins porque 
lá não existe universidade federal. Como se lá não 
houvesse estudante! Isso é uma discriminação. 

O Sr. Gerson Camata (PMDB - ES) - V. Ex' 
me permhe um aparte? 

O SR. CARLOS PATROCINIO (PFL - TO) -
Ouço V. Ex' com prazer. 

O Sr. Gerson Camata (PMDB- ES)- Primei· 
ro, quero dizer que penso como V. Ex'. Algo precisa 
ser feito. Mas tenho de reconhecer também que se o 
Senado for analisar o problema da universidade bra· 
sileira - creio que agora é o momento -, deve fazê· 
lo de maneira revolucionária. A meu ver, toda inter· 
venção governamental tem que ser revolucionária, e 
o Ministro Paulo Renato tem agido dessa forma. 
principalmente em relação ' ao ensino fundamental. 
S. Ex' está •sacudindo" o· ensino brasileiro. Estamos 
acompanhando inúmeraS iniciatiVas de S. Ex' no en· 
sino básico, que é o ir'riportante agora para o País. 
Quanto ao ensino univershário brasileiro público, te
mos de revolucioná-lo,' temos de remexê-lo. Os pró
prios professores mais conscientes que estão nesse 
movimento reconhecem isso. Primeiro, está havendo 
urna queda vertiginosa na qualidade do ensino; se· 
gundo, o ensino público universitário do Brasil é o 
mais caro do Planeta. V. Ex' deve ter lido, na revista 
Veja, há alguns meses, que sairia mais barato para 
o Governo brasileiro custear os estudos de todos os 
alunos das universidades públicas brasileiras em 
universidades da Inglaterra ou dos Estados Unidos. 
É uma hipótese imposslvel! V. Ex' sabe que os estu· 
dantes remediados. os que vivem com poucos recur
sos estão ingressando em escolas particulares. No 
Espírito Santo, vejo caravanas de ônibus que saem 
de Vrtória com destino às escolas particulares de 
Colatina, de Cachoeiro do ltapemirim. Dentro daque
les ônibus, não estão os alunos das classes média e 
aha. Estes frequentam a universidade pública, por· 
que fizeram o cursinho pré-vestibular, porque têm, 
dentro de casa, um ambiente que propicia uma me· 
lhor InstruÇão," etc. No vestibular, eles massacram 
aqueles que estudaram com menos recursos. Essa 
snuação tem que ser. analisada. Ontem, ouvi o dis· 
curso da Senadora Benedita da Silva. que reivindica 
o sistema americano de se reservarem para os mais 
pobres da sociedade cotas em concursos púbficos. 
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no serviço público; caso contrário, nunca terão aces
so. O grande problema de rruitas universidades parti· 
culares é aumentar o pátio dos estacionamentos para 
carros e Onilus. Todos esses fatos têm de ser repen
sados. Então, se formos entrar nisso, teremos que en
trar para revolucionar. Sem essa revolução, que mui· 
tos professores reivinãocam - pois o movimento não é 
apenas por salário -, nada terá efeno. Será como a 
seca do Nordeste. Daqui a 50 anos, estarão aqui os 
Senadores pedindo aumento para os professores. Ob
servo que, em rruttos Estados, a faculdade padrão, 
por exemplo, de medicina, de engenharia. não é mais 
a púbfoca, e sim a privada. Temos que reagir, porque 
também somos responsáveis pela universidade púb6-
ca. Aprovamos as veroas do OIÇ3lTll!nlo da universida· 
de pública, estamos brigando pelo aumento dos profes
sores da universidade pública e temos que melhorar o 
seMço que o Poder Público presta ao nosso c:onllbuinte, 
ao nosso eleitor. Solidário com V. Ex" e com os profes
sores, quero dizer que terros que repensar, revolucionar 
o ensino público superior brasileiro, porque ele caminha 
para um triste fim, tomando-se um fenômeno seme
lhante à seca do Nordeste, onde a f;nu&ção não rruda, 
não melhora. Cumprimento V. Ex" pela oportunidade 
do áiSCUrso, e penso que está na hora de, juntamente 
com os professores das universidades, lutarmos para 
melhorar essa snuação. Estudei numa escola pública -
sou de famllia humilde e, se não fosse a escola públi
ca, eu não estaria aqui -, por isso devo brigar para que 
outros tenham a oportunidade que tive, assim como V. 
Ex" e outros Parlamentares tiveram. Vamos kJtar para 
mudar, para revolucionar. Mutto obrigado. 

O SR. CARLOS PAmOCfNIO (PFL- TO)
Senador Gerson Camata, V. Ex" prestou urna gran
de contribuição ao meu modesto pronunciamento, 
pois praticamente completa tudo aquilo que eu gos
taria de dizer aqui, nesta manhã. 

Entendo que devemos pensar sobre o assunto 
e chamo os Senadores exatamente para isso, pois 
está na hora de revermos o modelo da nossa univer
sidade federal. 

O Deputado Antonio Jorge, do Estado de To
cantins, apresentou proposta de emenda constttucio
l)al para que o estudo de 3• grau seja pago, desde 
que se assegurem vagas para aqueles que, compro
vadamente, não disponham de recursos e necessi
tem de bolsa ou de crédtto educativo. 

• Mais -ecursos devem ser destinados ao ensino 
h.lndamental, e quanto a isso o Ministro Paulo Rena
to E:!'lá certo. 
"'" Apresentei urna proposta de emencla à Consti

tuição que instttui a escola de cc-gestão, ou seja, a 

cooperativa escolar. Haveria a escola pública, as es
colas particulares e um outro modelo, que já existe e 
está dando certo, de cc-gestão financeira, adminis
trativa e pedagógica. Isso solucionaria parte do nos
so problema 

Ocupei a tribuna com a intenção de receber 
apartes tão inteligentes como o que V. Ex" acaba de 
proferir. Quem sabe o Senado possa apresentar à 
Nação um modelo compatível com as nossas condi· 
ções atuais. 

'O Sr. Josaphat Marinho (PFL- BA) - Permi
te-me V. Ex" um aparte? 

O SR. CARLOS PAmocfNIO (PFL -TO) -
Concedo, com mutta honra, um aparte ao eminente 
Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho (PFL - BA) - Nobre 
Senador Carlos Patrocínio, as crianças e os jovens 
que, em seu Estado, não podem ir à escola rrultipli
carTH;e em quase todos os Estados da Federação. 
Podemos dizer que, em verdade, eles estão entre os 
que chamamos de "excluldos dos bens da civilização". 

O SR. CARLOS PAmOCfNIO (PFL -TO) -
Exatamente, eminente Senador Josaphat Marinho. 
Sabemos que o ensino público não contempla todos 
os alunos, nem mesmo nas fases do 2" e do 3• 
Grau, e chamo a atenção para esse fato, pois o con
sidero urna discriminação. 

O Governo Federal diz que o ensino de 3' 
Grau gratu~o atende todo o território nacional, mas o 
Ministro Paulo Renato deve corrigir essa afirmação, 
porque o Estado do Tocantins, dez anos depois de 
sua criação durante a Assembléia Nacional Consti
tuinte, ainda não tem universidade federal. 

Tenho certeza de que voHarei a discorrer sobre 
esse terna, mostrando as estatísticas do Estado do 
Tocantins e, mais urna vez, nos próximos dias, esta
remos promovendo em Brasfiia urna marcha dos es
tudantes de Tocantins, que querem, também, ter o 
diretto à universidade federal. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Con

cedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Wellington Ro
berto. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Casildo Maldaner • 
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, nobres Colegas, tecerei algu
mas considerações sobre o prazo para :o!istamento 
etenorat, que se esgotou no úHimo dia 6. 
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A procura não foi a esperada e daí se depreen
de ~e alguma coisa não vai bem, pois estamos a 
menos de clnco meses das eleições gerais de 1998 e 
·o panorama político-institucio indica que o sabor da 
competição está insosso e o dima, monótono. Acredtto 
que tal assertiva repousa no ileditismo do fenômeno 
·da reeleição e nas suas impriCações estralégicas. Po
' rém, a nossa preocupação é que tal apatia tenha con
taminado a juventude brasileira, que parece também 
afundar numa ind~erença eleitoral, ar sim, deveras in
quietadora. As pesquisas mostram que a maioria es
magadora dos nossos jovens não acredtta na força 
do voto e, por isso, simplesmente ignora a sua im
portância na realização de uma eleição. 

Se, de um lado, esse estado desalentador dos 
jovens brasileiros reflete o processo por que atraves
sa o País, de outro, alerta a nossa sociedade para o 
perigo de um futuro lúgubre, a curto prazo, quando a 
alienação política poder-se-á transformar em condi
ção permanente de nossas relações com o poder 
público. Ao invés do aperfeiçoamento do regime de-

. mocrático, para o qual tanto lutamos, esse desinte
resse provoca exatamente o contrário, na medida 
em que arrefece a vontade popular. 

Desde o final ela trágica Segunda Guerra, a parti
cipação dos jovens nos debates e nas decisões politi· 
cas tem assumido, no mundo inteiro, uma feição me
nos dinâmica. paulatinamente mais discreta e inibida, 
dentro e fora dos foros de tradicional competência. As 
exceções ficaram por conta do espetacular movimenio 
estudantil de 1968, no Brasil, e do histórico episódio 
dos estudantes chineses na Praça Celestial. 

Em contraste com a de outras nações, a juven
tude dos anos 50 e 60 demonstrava um engajamen
to extraordinário no processo de transformação poli· 
tica e cultural. Vale recordar a iniciativa ela formação 
e organização das centenas de centros acadêmicos, 
de diretórios universitários e da legendária UNE, 
União Nacional dos Estudantes, construção e gerên
cia dos revolucionários Centros Populares de Cultu
ra (os famosos CPCs), que tanto contribuíram para a 
formação de talentosos artistas. · 

Acredito que isso vem ao encontro do pronuncia
[IJen!o, que há pouco ouvimos, do Senador Ca!los Pa· 
trocínio. O aparte do Senador Gerson Camata alerta· 
va-nos para a realização de uma revolução no meio 

' universitário brasileiro, po~. hoje, há uma certa apa
tia qos seus acadêmicos. Penso que devemos rein
wntar a universióade brasüeira, principalmente neste 
momento em que enfrenta paralizações, greves. 
c- O Sr. Josaphat Marinho (PFL - BA) - Penni· 
te-me V. Ex' um aparte? 

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC) -
Com muita honra, ouço o eminente Senador Josap
hat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho (PFL-BA) - Ouço, 
com vivo interesse, sua man~estação, nobre Sena· 
dor. TIVe oportunidade, há poucos dias, de escrever 
artigo a esse respeHo, lamentando a ind~erença do 
meio, sobretudo universitário, para a vida política e o 
destino do País. Tomei por base até a m2Mestação 
revelada pelo Presidente do Tribunal Superior Eleno
ral, que fez apelo aos que estão completando 16 e 
18 anos para que se tomem eleHores. E isso é do 
nosso vivo interesse, porque essa mocidade que 
está aperfeiçoando sua intefigência pode e deve ser 
uma força saliente nas transformações gerais do 
Pafs. Não será, entretanto, se permanecer distante 
da vida política ou a ela alheia. V. Ex' presta um re
levante serviço, despertando tambérn o interesse 
dos jovens. Não se trata de pedi-los que sigam os 
partidos, que adotem os partidos atuais: talvez deles 
eles sejam críticos. Mas. o importante é que assu· 
mam um posição política, inclusive para concorrer 
no sentido de que a vida partidária bras~eira seja 
mais orgânica, mais programática, menos pessoal e 
mais em defesa do interesse cofetivo. 

. O SR. CASILDO MALDANER (PMOB-SC) -
Com muna honra, Senador Josaphat Marinho, recolho 
as ponderações de V. Ex', principalmente por partiram 
de V. Ex'. N3 verdade,' sentimos que o tema é presen· 
te. Mas há uma certa irnbição e apatia. como disse, 

· não só em relação ao alistamento. aci exen::ícío verda
deiro da cidadania - inclusive havia um prazo para 
isso, tendo sido fettas man~estações até do PresideM• 
do Superior Tribunal Ele~oral, como disse V. Ex"::, 
aliás, faço alusão a esse respeHo em meu pronullCk>· 
manto. Nas próprias universidades, nos centros acadê
micos, parece-me que não há estímulo, não há venta· 
de de fomentar, exteriorizar aquela garrn, aquele san
gue que circula nas veias ela juventude, demonstrados 
em vários momentos, não só aqui no Brasil, mas do 
mundo. Vejo, nesse momento em que as nossas uni
versidades federais estão paralisadas, que os estu
dantes estão alheios, apáticos, sem saber o que la· 
rão. Não há aquela movimentação, como já vimos 
muitas vezes no passado. 

Continuando, Sr. Presidente, em contraste com 
as outras nações, a juventude dos anos 50 e 60 de
monstrava um engajamento extraordinário no pro
cesso de transformação política e cuttural. Vale re
cordar a iniciativa da formação e organização de 
centenas de centros acadêmicos, de diret6rios uni· 
versitários, da legendárià UNE - União Nacional dos 
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Estu~antes, construção e gerência dos revolucioná· 
rios Centros Populares de Cuttura (os famosos 
CPCs), que tanto contribuíram para a formação de 
talentosos artistas, de homens púbflcos, de em· 
preendedores. Sr. Presidente, fiz questão de repetir 
esse parágrafo pela sua importância, para recordar 
um pouco do que foi, na verdade, a nossa juventude 
brasileira. 

Com ingresso marcadamente selado na era 
JK, mas cujo auge se viu registrado posteriormente 
nas gestões de Jânio Quadros e João Goulart, a re
tomada da participação dos jovens brasReiros na 
condução da política nacional caracterizou-se como 
ponto indispensável para a busca do consenso, do 
equilíbrio e da lucidez no complexo xadrez do Poder 
Público no Brasil. 

Mesmo durante os anos da ditadura, quando o 
regime militar se encarregara de desarticular toda 
rede mobilizadora da juventude urbana. ainda assim 
o papel dos estudantes na resistência contra o auto
ritarismo se fez presente e imprimiu um tom de indis· 
cutível relevância histórica. Evidentemente, aos 
olhos de nossa contemporaneidade, temos que ad· 
mnir a influência esmagadora que as ideologias de 
esquerda exercem sobre o comportamento e a men· 
talidade da juventuda, à época, no Brasil. Sob o 
manto hegemónico da promessa revolucionária so
cialista, o marxismo e as doutrinas daí derivativas 
configuravam o grande arcabouço teórico, a partir do 
qual a juventude do Terceiro Mundo orquestrava 
seus planos políticos para a almejada conquista de 
soberania e independência de seus povos. 

Movidos, então, por essa força persuasiva, os 
jovens brasileiros tinham consciência absoluta da 
elevada posição que ocupavam no cenário politico 
nacional, a tal ponto que a compreendiam como con
dição sine qua non para o atendimento dos seus 
objetivos de radical transformação do País. 

Sr. Presidente, cumpre reconhecer também 
que a profunda indignação da juventude brasileira 
com o perverso quadro socioeconômico nacional an
tecedeu, sim, qualquer inclinação dos estudantes ao 
modelo socialista, comunista ou mesmo anárquico. 
Isso fazia brutal dijerença, pois signifocava, antes de 
tudo, que os jovens não estavam mais dispostos a 
tolerar os fracassados modelos de Estado e de go
verno, tradicionalmente implementados pela •geron· 
tocracia' brasileira. 

Oefinnivamente, a população jovem estava -
como embalada por um cântico civioo - irritada com 
rsnuação de histórica mendicância e atraso, toman
do para si o gancho das reformas rumo à modem-

lzação político-institucional. Intrépida, por vezes atre
vida, impôs-se nacionalmente como voz legítima e, 
portanto, como voz poderosamente influente no ce
nário político. 

Por Isso mesmo, seus atos e discursos eram 
atentamente acompanhados pelos governos e auto
ridades constnuídas, que não tardaram a controlar 
seus passos e reprimir suas ações. A partir de 68, 
quando da edição do Ato lnstnucional n• 5, a repres· 
são junto às universidades se intensifiCOu dramatica· 
mente, inviabilizando por mais de uma década a par· 
ticipação política de maciça parcela da juventude. 
Ser jovem virou sinal de perigo para as autoridades 
militares e sinônimo de desordem e subversão. 

As últimas manffestações de que se têm regis· 
tro são as Di retas Já, ocorrida em 84 e na década de 
90, quando, os jovens 'caras-pintadas', invadiram as 
ruas exigindo o impedimento de Governo do então 
Presidente Fernando Conor. Lograram êxno. Mas a 
euforia não durou muno. Após a deposição de Col· 
for, a impressão que se tem é que houve certo desa· 
pontamento quanto aos rumos do processo. 

Desde então, percebo que nada, ou quase 
nada, de impactante aconteceu na vida do jovem 
brasileiro que o despertasse para um novo ciclo de 
participação política. Como reflexo, no último dia 6 
de maio, a Justiça Elenorat encerrou período de ca· 
dastramento e recadastramento dos novos elenores 
para o pleno de outubro próximo. Para estarrecimen
to de todos nós, o comparecimento de novos votan
tes se lim~ou a um número bem menor do que o pre
visto. Apenas 1,5 milhão de jovens, na faixa entre 16 
e 18 anos, foram cadastrados pelos Tribunais Regio
nais Etenorais em todo o País, o que corresponde a 
menos que metade da quantidade registrada em 89, 
quando se alcançou o extraordinário cadastramento 
de 3,3 milhões de jovens votantes. 

Segundo os dados divulgados pelo Tribunal 
Superior Etenoral, em 94, ano das últimas eleições 
gerais, se inscreveram cerca de 2 milhões de elefto
res na mesma faixa etária. Ora, a dedução lógica 
disso é que o afastamento dos jovens das umas se 
faz progressivamente, sem qualquer perspectiva da 
reversão de triste quadro. 

Diante dessa realidade surge o questionamen
to: votar ou não votar? Por que os jovens não que
rem votar? Generalizando de forma injusta, alegam 
que os políticos são corruptos e egoístas e insensí
veis ao Interesse colativo e às necessidades angus
tiantes do povo. Outros não votam por não conhecer 
os candidatos ou para não sentirem culpa por urna 
eventual escolha infeliz. Há, também, os que acredi· 
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Iam que não participando, têm maior liberdade para 
critiear. Isto sem contar os que entendem que o can· 
didalo melhor não tem chances e que pensam ser 
inútil votar. 

A verdade é que as razões para o desinteresse 
pelo voto são, em primeira análise, inconsistentes, pois 
falhas e limitações são próprias do ser humano e o po
lítico não poderia ser diferente. Porém, há aqueles em 
que as virtudes se sobrepujam aos defettos, conforme 
podem ser constatadas pela nossa história. 

O nobre colega e brilhante jurista Ricardo Bra
ga Monte Serrai, em seu livro Refonna do Judiciá
rio, assim se manifestou: 

"Em regra há bons candidatos em lo
dos os plettos. Quando acontece a hipótese 
rara de todos serem ruins, o país é ajudado 
se votamos no menos imperfetto. Se os con
correntes forem desconhecidos, é nosso de
ver esforçanno-nós por conhecê-lo, pois está 

. em jogo o Muro do país. Pior do que errar na 
escolha é não ter tentado acertar, e aquele 
que não teve coràgem para participar não 
tem autoridade nioral pará fazer Críticas•. 

E prossegue: 

"Quem já se deu conta de que esses 
votos fahantes poderiam ter aHerado o resul
tado de quase todas as eleições que tive
mos? Presidentes; governadores e prefeitos 
que não deixàram saudade poderiam não 
ter sido elettos. E quantos candidatos ho
nestos e Competentes deixaram de ser elei
tos por causa de pessoas que não deram 
valor ao seu diretto de votar ou acharam que 
seu voto roo ·faria diferenÇa? Quem deixou 
de votar 'nos melhores ajudou 'a eleger os 
piores•. 

É esta a grande conctusão desse grande jurista 

Como se depreende das preocupações do jo
vem magistrado, a juventude brasileira exerce funda
mental papel nos destinos desta Nação. Na oportuni
dade, faço questão de frisar que o ceme da solução 
do-problema reside, também, na maior capacidade 
de a politica brasileira justificar suas distinções parti
dárias, convicções ideológicas e seus projetes de 
mudança. Ou melhor, à proporção que a juventude 
puder discernir os vários projetes de Brasil que estão 
em jogo, então se definirão, no meio da comunidade 
jovem, alinhamentos e engajamentos políticos fun
damentais às transfonnações de que o país necessi
ta e exige. 

Creio, Sr. Presidente, que a nossa responsabi
lidade seja a de mostrar um novo quadro politico 
onde prevaleça a transparência nas decisões inter
nas, nas relações com os demais Poderes e, princi
palmente, com a sociedade que nos delegou pode
res para representá-la. Em suma. é preciso que a ju
ventude se desvencilhe dessa letargia momentânea 
e se atrele a paradigmas de consciência social e na
cional que lhe restitua a indispensável e necessária 
motivação pela participação política. 

~Há ainda algumas considerações, Sr. Presi
dente e nobres Colegas, que não poderia deixar tra
zer, quando estamos praticamente na antevéspera 
de uma decisão nacional, ou seja, eleições gerais no 
País. É fundamental despertarmos para isso, porque 
a juventude brasileira, já no passado, demonstrou o 
que pode fazer no mundo inteiro. Sentimos que, 
hoje, conforme disse anteriormente, há uma certa 
apatia na movimentação, desde as nossas Universi
dades, que estão em greve e indefesas e que não 
têm motivação de ir para a luta. 

Por isso é necessário, em relação às eleições 
gerais que se aproximam, que se insira o verdadeiro 
dire~o de se exercer a verdadeira cidadania do jo
vem no País, não pecando pela omissão. É melhor 
até errar participando do que se omitindo. Isso é co
nhecido por todos. 

· A Inserção dos jovens nessas decisões, com 
essa força, esse brio, essa vontade, é indispensável. 
Até diria que, embora o prazo tenha se extinguido, 
conforme determinação da Justiça Ele~oral, no úni
mo dia 6 de maio, pelo resunado que demonstrou 
queda dessa motivação e da vontade de inscrição 
dos jovens para se habilitarem a exercer a verdadei
ra cidadania, a Corte do Tribunal Superior Ele~oral e 
seu Presidente poderiam examinar a possibilidade 
de - quem sabe - , numa exceção; abrir um certo 
prazo de algumas semanas para que os jovens que, 
por urna razão ou outra. não se habilttaram a exercer 
esse verdadeiro sentido da cidadania brasileira ain
da possam aprovettar esse momento. 

A Justiça Ele~oraf poderia oferecer essa opor
tunidade a milhões de jovens 'que sei que estão em 
condições de 'exercer esse papel, mas estão apáti
cos, retrardos: Eles devem se inserir no verdadeiro 
contexto das decisões nacionais. ' 

Essa é urna sugestão que deixo ao Tribunal 
Superior Elettoral, neste momento, em que a partici
pação de todos é lundamental. desde o Chuí ao Oia
poque, do leste' ao ocidente deste País. 
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Sr. Presidente, nobres colegas, essas eram al
gumas considerações que linha que trazer, no dia de 
hoje, para a reflexão do País inteiro. 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) -Com 
a palavra o nobre Senador Ney Suassuna. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun~ 
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srls. e Srs. Senadores, nesses útti
mos dias tenho usado a tribuna do Senado para falar 
sobre o problema da seca que estamos enfrentando, 
dos saques e tudo o mais. E, em todas as vezes, 
sempre dissemos que uma das grandes soluções 
seria a transposição das águas do São Francisco. 

O rio São Francisco, Sr. Presidente, é respon
sável por 60% das águas do Nordeste. Em toda a 
transposição, estamos falando de cerca de um cen
tésimo desse volume de água ser transposto para 
áreas de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Nor
te e Ceará. Isso resolveria o problema de cerca de 
100 milhões de pessoas que passariam a ter empre
go, produção. As terras dos sertões paraibano, cea
rense, pernambucano são boas, férteis; temos sol, 
só não temos água com regularidade. Com a regula
ridade, poderíamos fazer uma explosão tão grande 
que a área de produção seria maior do que a do Chi
le hoje. Isso seria excepcional para frutas e para ve
getais em geral. 

Tem sido mufto falada a transposição, mas 
tudo é palavra; ação, não temos tido. Ainda não se 
começou a ação, não se começou a construir. 

Ontem, estive com o Ministro Ovídio, que assu
miu a Secretaria de Assuntos Regionais que era do 
ex-Ministro Fernando Calão, e lá, dentre outros pro
blemas, eu falava da necessidade de se começar já 
uma ação e que se os três projetos hoje existentes 
têm pontos coincidentes, poderia começar por eles; 
por exemplo, começar as ações preflminares, ações 
que já vão dar corpo, tomar irreversível este projeto. 

Ontem eu estive com o Presidente da Repúbli
ca à tarde e também falei com Sua Excelência sobre 
essa questão. Lembrei o Presidente da necessidade 
de fazermos com o pessoal da frente de serviço- só 

. na Paraíba temos quase 100 mil pessoas trabalhan
do--na emergência, pagas pelo Estado, ganhando 
uma ninharia de R$ 50,00 ao mês. Temos uma de
manda por emprego para mais 200 mil pessoas. Isso 
também ocorre nos demais Estados. Eu dizia ao 
Presidente que podíamos começar a montar e a lim
par as áreas onde vão ser montados os acampa
mentos, tirando as pedras dos lugares por onde tran
q6ilamente sabemos que vai passar o projeto. Dessa 
forma, daríamos início ao projeto e emprego imediato. 

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB-SC) - Permi
te V. Ex' um aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB) - Com 
muna satisfação, Senador Casildo Maldaner. 

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB-SC) - Sobre 
essa tese, temos debatido, lá em Santa Catarina, em 
várias oportunidades. V. Ex' a levanta, em bom mo
mento, e ainda a expôs ao Presidente da Repúbflca. 
Devemos nos preocupar com a interiorização do de
senvolvimento - defendo sempre essa tese - , fazer 
com que as pessoas, onde estão, encontrem o cami
nho perene. Precisamos oferecer os meios para que 
se evfte a centralização, o famoso êxodo. Nas gran
des metrópoles, hoje são cruciais três problemas: a 
moradia, o saneamento básico e a segurança púbfi
ca. Esses problemas, que munas vezes acontecem 
no Sul do País, principalmente agora que estamos 
vendo no Nordeste esse êxodo, fazem com que es
sas metrópoles cada vez custem mais ao País. Num 
debate que ocorreu hoje na TV Senado, o Presiden
te da Fundação Pedroso Horta, Deputado Paulo 
Lustosa, dizia que, no interior do Ceará, para se se
gurar uma pessoa que lá se encontre, oferecendo
lhe condições de manutenção custa a quinta parte 
do que seria gasto para mantê-la em Fortaleza. Se 
essa pessoa sair do interior do Ceará e for para São 
Paulo, os custos de manutenção - saneamento, mo
radia, segurança e estrutura - serão dez vezes 
maiores. Devem-se oferecer os meios através da in
teriorização do desenvolvimento, como V. Ex' falou 
mufto bem, usando o BNDES, o banco de desenvol
vimento do Pais, e não colocando mais recursos ex
traordinários nos grandes centros. Mesmo as pró
prias empresas que lá estão, que descentralizem 
onde existe a comunidade, porque há condições de 
segurança, moradia, saneamento básico. Se as pes
soas que residem, como V. Ex' defende a tese, no 
interior do seu Estado, a Paraíba, tivessem condiçõ
es de emprego, saúde, educação e laser ••• 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB) - E pa
gando impostos, porque vão produzir. 

O Sr. Caslldo Maldaner (PMDB-SC) - ofere
cendo isso e usando o BNDES, poderíamos colocar 
o Banco do Brasil para atuar como agente para man
ter essas pessoas em suas cidades. Ao invés de fe
char agências no interior, poder-se-ia motivar os fun
cionários, até recompensá-los financeiramente, a 
ajudarem na organização da sociedade que ali se 
encontra, na busca por meios para sua própria so
brevivência. V. Ex', Senador Ney Suassuna, é uma 
constãncla nesta Casa na defesa de seu Estado, 
com tanta luta. A tese de V. Ex' vale para o Brasil in-
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teiro. Como representante de Santa Catarina, con
gratu)o-me com V. Ex' e proponho formarmos uma 
parceria pela cruzada nacional e ocuparmos isono
mica, equitativa e geograficamente o País inteiro. 
Meus cumprimentos. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB) - Muito 
obrigado, Senador Casildo Maldaner. É com honra 
que recebo os dizeres de V. Ex' como parte do meu 
discurso. E digo mais: quem dera que os demais 
Parlamentares do sul também pensassem assim, 
que todos nós, unidos, entendêssemos que o proble· 
ma não é do Nordeste, mas do Brasil, que o homem 
que de lá sai e faz essa desagregação social vai in· 
char as cidades do sul e gerar inúmeros problemas. 
Esse cidadão deixa mulher e filhos para conseguir 
um emprego e mandar, talvez dali a 60 dias, o pri· 
meiro salário, os primeiros R$100,00, se der sorte de 
encontrar um emprego. Mas, sabendo que os filhos 
estão passando necessidade, se ele encontrar o des· 
vio do crime, pode escolher esse caminho e teremos 
mais violência e mais problemas nas grandes cidades. Ê 
praciso que tenhamos essa compreensão, e congratulo
me com V. Ex' por tê-la 

Mas, Senador CasiiJo Maldaner, antes se falava 
na transposição do rio São Francisco como se fosse um 
bicho de ilete cabeças, onde seriam gastos bilhões de 
reais. T anho-me aprofundado no estudo desse assunto, 
verificando que soklções a Engenharia tem buscado 
para resolver esse problema. OlNi um projeto interes
santíssimo.:.. desculpem-me não falar o nome da empre
sa. poiQOO não estou aqui para fazer propaganda, mas 
atrás da solução de um problema que aflige seis milhões 
de nordestinos, dos quais algumas centenas de milha· 
res são paraibanos. TeríamoS, não através de canal 
aberto, que evapora e custa mais caro, mas através de 
túnel, uma economia substancial -um quilõmetro de tú
nel custaria cerca de R$1,7 milhão. o que faria a obra 
custar menos e a água ser muito mais poupada - por 
onde levaríamoS uma boa parte de água. 

Agora, o que temo, e aqui· desta tribuna quero 
alertar desde já, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que 
busquemos talvez até tecnologia estrangeira, quando 
temos no Brasil, ou mais ainda, incorramos no erro 
de.Jazer concorrências que possam acarretar proble· 
mas e gerar demandas judiciais que possam atrasar 
em muito o andamento de um projeto que é vital 
para a nossa região, para a região de V. Ex', que é 
Pernambuco, para minha, que é a Paraíba, e ainda 
dllsses dois outros Estados que acabei de citar, Rio 
Grande do Norte e Ceará. 
,c' · Com tristeza, verifiquei em meus arquivos que 

já houve uma primeira denúncia a respeito de três 

empresas que foram contratadas, ou que deverão 
ser contratadas, por intermédio da Secretaria de Po
líticas Regionais, e tenho medo de que daqui a pou
co, numa obra em que temos prazo, tempo- porque 
está custando vidas humanas - tenhamos sérios 
problemas devido à má administração. 

. Deixo esse alerta, da tribuna do Senado Fede
ral, de que soluções nós temos, que necessidade 
urge, vontade política o Pres'dente tem, e já começa 
a aparecer até nos discursos do Superintendente da 
Sudene e no de todos os demais, e que não se pode 
esperar mais, remos que·dar partida O meu conse
lho, a minha solicitação ontem foi que déssemos 
partida já, começando pelos pontos que são coinci· 
dentes, fazendo neles as obras preliminares para a 
partida desse grande projeto que é a transposição 
das águas do São Francisco. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Nos 

termos do art. 17, § 1°, concedo a palavra à nobre 
Senadora Benedita da Silva. 

A SRA. BENEDITA DA Sll.VA (BIOCQIPT-RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora· 
dora.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, se
gundo a Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), em lodo o mundo, cerca de 250 milhões de 
crianças com idades entre 5 e 14 anos, trabalham. 

A marcha global reivindica o fim da exploração 
do trabalho infantil. 

O resunado de um levantamento realizado pelo 
IBGE e pelo Unicef revela que o uso da mão-de-obra 
infantil no Brasil continua preocupante. Cerca de 3,5 
milhões de crianças e adolescentes entre 1 O a 17 
anos trabalham 40 horas ou mais por semana. 

Nada menos do que 4,6 milhões de crianças e 
adolescentes brasileiros se dividem entre os bancos 
escolares e o batente, isto é, trabalham e estudam. 
Outros 2, 7 milhões de crianças trabalham e não es· 
tudem. É também um pais em que 3,2% dos brasilei· 
ros entre 5 e 9 anos estão no mercado de trabalho. 

As principais càusàs do trabalho infantil são 
por demais conhecidas: concentração de renda, bai· 
xos salários, anos Indicas de desemprego, miséria e 
ausência de politicas públicas para o desenvolvi· 
mento da criança e do adolescente. 

A Constituição Fede.ral, o Estatuto da Criança e 
do Adolescente proíbem o trabalho de menores de 
14 anos. · 

De norte a sul do Pais, na cidade ou no campo, 
existem crianças e adolescentes trabalhando em ali
vidades perigosas, insalubres, com sérios riscos 
para sua saúde e seu desenvolvimento. Nas ocupa· 
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ções urbanas, é marcante a presença de çrianças 
na economia fonnal e infonnal e até na çhamada 
economia çlandestina (tráfiC:O de drogas, prostitui
ção, mendicânc:ia). Já na zona rural, as c:rianças Ira· 
balham nos c:anaviais, · laranjais, c:arvoarias, minas, 
garimpos e outros. 

Mas o trabalro infantil não é uma questão rova. 
que está sendo c:oloc:ada para a sociedade brasileira. 
Sabemos que as desigualdades sociais existentes no 
País fazem çom que tenhamos de c:onviver çom a dla· 
mada rnãci-de-oora infantil Mas o que ac::ontoce não é 
apenas a c:onvivência · c:om a mão-de-obra infantil: é a 
c:onvivência çom a fTlão.de.obra infantil elCplolada e es
c:ravizada. Em função de não disporem do mi rimo para 
sobrevivência. as crianças se vêem obrigadas a reali
zar atividade remunerada, ao invés de estarem na es
cola, encontrando, mais tarde, difiCUldades em conse
guir urna melhor coloc:ação no mercado de trabalho. 

Para enfrentar o problema do trabalho infantil, 
vislumbram-se duas dimensões básic:as de ação 
çoncreta: 

1) sensibilização da sociedade e da classe em
presarial sobre a questão. consolidando uma nova 
visão de criança e adolescente como suje~os de di· 
re~os, que devem ser respe~dos como pessoas em 
desenvolvimento, e assim protegidos; 

2) o enfrentamento com vontade política. por 
parte do Poder Público. Mas urna política que incen
tive o ingresso, o regresso e a permanência na esco
la. O centro das atenções deve ser a unidade fami
liar, com a promoção de urna política de geração de 
emprego e renda, dando aos pais condições objeti
vas de criar seus filhos, em contraposição à histórica 
atuação do Poder Público e da sociedade, de incen
tiVar o ingresso precoce no mercado de trabalho, 
atribuindo também às crianças e aos adolescentes a 
responsabilidade de prover o sustento da famolia. 

Diante dessa realidade, chegou a BrasOia on
tem, dia 13 de maio, Dia da Abolição da escravatura, 
trazendo mais de três mi crianças de todos os Estados 
brasileiros, a Marcha Global contra o Trabalho Infantil. 
Essa Marcha é um estorço mundial de mobilização 
que visa proteger e promover os di~ de todas as 
crianças, especialmente o de receber educ:ação gratui
ta e de qualidade e o de viver livre da exploração eco
nômica. bem como da realização de qualquer trabalho 
que possa ser danoso ao seu desenvolvimento físi
co, espiritual, mental, moral ou social. 

Iniciada em agosto de 1997. com mobilizações 
em países dos cinco continentes. a Marcha chegará 
lf'Qenebra, na Suíça, em junho deste ano, quando 
representantes de governos. trabalhadores e empre-

sários estarão reunidos na Assembléia Geral da OIT 
e elaborarão uma nova convenção internacional do 
trabalho infantil. 

Um documento contendo milhares de assinatu
ras foi entregue pelas crianças, ontem, ao Presiden
te Fernando Henrique Cardoso e aos Presidentes da 
Câmara, Deputado Michel Temer, e do Senado, Se
nador Antonio Carlos Magalhães. O manffesto exige 
que o Brasil cumpra as legislações internacionais de 
defesa dos dire~os da infância e da adolescência e 
extinga o trabalho infantil no País. 

O di~o à educação. uma das principais reivindi
cações da Marcha, propõe que as crianças troquem o 
trabalho mal remunerado, que muM5 vezes supera 
suas forças. pela sala de aula. Trocando o di~o à 
educação por salários que variam de R$1,00 a R$5,00 
por dia, muM5 se arriscam no corte de cana-de-açúcar 
ou nas fábricas de sapatos no sul do Brasil. 

A Marcha Global propõe a ratifocação e o cumpri
mento da Convenção 138 da OIT. que estabelece a 
idade mínima para o ingresso de adolescentes no mer
cado de trabalho, e a aprovação da Proposta de 
Emenda à Constituição n• 413196. do Governo Fede
ra~ enviada ao Congresso Nacional em outubro de 
1996, que proíbe o trabalho para menores de 14 anos. 

A Marcha não é uma campanha contra o traba
lho. Reconhecemos a inportãncia e o valor do traba· 
lho, mas questionamos a forma como esse trabalho se 
realiza e é explorado. A escravidão a que milhares de 
crianças são submetidas, às vezes até pelos próprios 
pais, pois são mão-dEHlbra fundamental no orçamento 
familiar, preocupa cada vez mais o País. A necessida
de de obter uma renda obriga as crianças. que deve
riam estar na escola, a enfrentar dura jornada de traba· 
lho sem qualquer garantia de futuro. A mão-d<Hlbra in
fantil não acrescenta orgulho para o Boasil. 

Já tive oportunidade de aqui falar a respe~o 
dessa Marcha e dessa s~uação. Serei incansável. 
Participo da CPI que investiga o trabalho infantil e 
que está concluindo os seus trabalhos. Espero que 
as indicações que essa CPI fará sejam uma çontri
buição eficaz para o cumprimento do Estatuto da 
Criança e do Adolescente e para todos os acordos. 

Faz-se necessária também a vontade polític:a 
dos nossos governantes, não apenas do Governo 
Federal como também dos Governos Estaduais e 
Municipais, para a instalação dos conselhos tutela
res. e nas políticas cuja aplicação hoje sabemos ser 
importante para que as crianças saiam da rua e dei
xem esse trabalho quase que forçado. É uma reali
dade dura e dffícil. Nós, que viajamos. como mem
bros da CPI, pelo Brasil, vimos crianças com cinco 
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anos de idade, sem exagero algum, acordarem junto 
cc:n seus pais, às 4 horas da manhã, para ir debu
lhar mil~ e outras coisas mais, sem hora para volt3r 
para suas c..::3S. Aquelas cr'.anças fiCam sem pers
pectiva e oportunidade de serem educadas. 

Por Isso, essa Marcha, que é um movimento 
global, tem o objetivo de sensibilizar a sociedade 
para ·a erradicação do trabalho infantil. É preciso 
também desmistifocar a cu~ura do trabalho infantil, 
explicada pela necessidade de a cri.:lnça ajudar sua 
família a sobrevive;~ oor "'"'mações como: •A crian-. 
ça que trabalha fica mais esperta, aprende a lutar 
pela vida e tem condições de vencer profossional
mente quando adu~·; •o trabalho enobrece a crian
ça"; •antes trabalhar que roubar". 

Esses argumentos não contam para os organi
zadores da Marcha e nem para nós, que sabemos 
que criança é criança em qualquer classe social, e 
lugar de criança é em casa e na escola, brincando, e 
não trabalhando. 

Se defendermos ·a necessidade de trabalho 
para as crianças pobres, estaremos coniventes com 
a conseqüente f~ de perspectiva de vida e de futu
ro, que as tranSforma em potenciais marginais a en
cher as cadeias de nosso Pais. · 

A CNBB, por intermédio da Pastoral do Menor, 
da Associação de Educação Católica do Brasil -
AEC -e da Pastoral da Criança, está na coordena
ção e organização desse evento, oferecendo toda a 
estrutura passivei para que nós possamos respaldar 
essa iniciativa Solicitou-nos ela que fizéssemos pro
nunciamentos das tribunas do Senado Federal e da 
Câmai'á dos Deputados, que levássemos às Câma
ras de Vereadores e às Assembléias legislativas in
fonnâções sobre o conteúdo · dessa marcha, e o 
compromisso de sermos fiscais do implemento de 
politicas que possam erradicar o trabalho infantil. 

--

Muito obrigada, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA. BENEDrrA DA SILVA EM SEU PRo
NUNCIAMENTO: 

Doa.mento e/abO<ado a partir das discus<OO< 

das crianças """ 'v.irios Estados Cio Blasil. etpanizado 
pela CNBB, por ocasião a l.latc:hil Global Cootr.l o T ta• 
balho lrtfantil. . . . . 

AtJ PÀESIDENTE DA REPÚfli.JCA: • AOS PRESJDEI'ITES 
00 SENADO E DA CÂMARA; À FREI'ITE PARLAMENTAR; À 

. c%>NFER~NCIA DOS DIREITOS HUMANOS. DEMAIS AUTOR!· 
DAOES E PESSOAS RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS BRA· 
SICEIRAS 

Nós somos crianÇas do Brasil. 

Estivemos nos reunindo nos vários estados Cio Brasil. Es1u
damos e debatemos S<......, a SituaÇão das crianÇ8s em nosso 
Pais. Nessos seminários da 'Marcha Global Contra o Trallalho Jn. 

fa.ntif' conduímos que era muito Importante fazer t.m doc:unento 
para entregar so Presidenta da Repúlllica e às pessoa$ que têm 
~E~:odes sobm nossas vidas. 

A gant9 soma rruto. Sorllamos cem o <ta em qoo tms 
nós possamos,._ nossa intlncia e a:loles<:ência cem <i\jlicbla. 

Estamos elÕgindo o direito ~ cidadania que nos ~· sen
do negado. Tem gente grande que 8Cila que nós não podemos 6-
car ·exigindo na:la. ou8. se a nossa situação não est1 boa. a gailte 

11>n qoo sellitar e"""""' Mas nós sabemos que o ai m da nos
sa ~ Fedetalliz qoo a gant8 é a po iooidade absÔit.Ci O 
EstliJJ!o da CrianÇa e do Adolescente tem tma Porção de alisas 
boas que não são levados a sário pelas nossas autoridades. 

': 
Nós vemos que a sociedade exige tanto das crianças mas 

ainda faz muito pouco por nós. 

Esta..,os vendo que a lolatàla Global é muito ~- O 
trabalho. para nós. não é .....,..., motivo de alegria. Nos causa 
muita dor e solrimento. A gente aônda tem nosso c:otpO em foona· 
ção. o trabalho 1raz, para as crianças. sérios problemas fisioos. 

Noosa Yida acaba ficando 1orta. O que a gente queria mesmo é 

poda< -· brincar, CXJnYive< cem saúde na laml1ia e na c:orru
nidade. Muitas V8Zes, enquanto nós trabalhamos. estamos tiran

do o smprago de nossos pais. t claro que não estamos nos n&

gando a ajudar a mãe lã ern casa. ajudar o pai, às ......,., lá na 

roça Mas Isso não pode ser a COisa mais lmpottanla csa vida da 

gente. Não aceitamos o trabaJilo que nos e>q>lore. · 

A responsabil'odade de garantir a vida da tamllia é dos pais, 

dos adultos, não é nossa. Mas nossos pais estão daserrp99a· 

dos, nossas mães estão desespa<adas. Quando elas têm """""" 
go, os salários são trUta baixos. A situação em nossas casas 
está muito complicada A gente queria wr como .-oc.ls Iam 56 >i

rar com uma vida assin! 

Nós ~ que o Presidente da Repúlllica tem que 

dar mais atenção paÍa as pessoas que vivem no campo, temos 
para os que querem trabalhar nela Só ......,. as pessoa$ dei.<a
láO de llir paÍa as cldÔdes e vai haver maiS alimento. para t>dos. 

' . 
Queremos est3r rias ésootas. Por causa da Situação eco-

nOmica. tendo que trabalhar c!eSde cedo. moitas crianças "'"""' 
entrarão netas. Outr.is entram e lém que trabalhar também. f'ICB 
muio difíciJ aprender 'Bssim a permanecer na' escla. Nós. acllamos 

que o trabiít>o da crianÇa ·é o ~~ da escola. E Isto não é bnn

cadeira. Oue<emos que as escdas sejam lugares bons prá gente. 

que nos.sOS protessoies ténham bons salários e sejam mOtivados 
para nos ensinan!m é:om paixão. 

Também é verdade que moitas crianças e adolescentes 

estão sendo Obngados a se prostituírem para auxiliar na manu
tenção da tamilia. Nossos corpos não nos são dadOS para se<em 
explorados. Eles são um terTitório sagradO. 
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Tem gente que diz que 'é molho< tJabaJhar que rcubat'. 

Nós àêhamos que ' molho< 8SI\Jdar que IOObar e, -· que ' 
melhor 8SI\Jdar que 1r8batlar. 

Estamos apmsentando IOIUÇóes par.1 o problemo 'Traba

lho-· .• ecredilamos que os- podem """*""· Por la
vor, não nos decepcionem! 

- F'oscalização sobra o trabalho Infantil e puniçõeS seve
ras aos exptoradores; 

- Amp1iaçóes da bolsa esoo1a ou doS programas e renda 
mfnima no Brasit 

- Garantias a Iodas as crianças d& acesso reingresso, 
pennanênda e sucesso na escda de qualidade; 

- .An1Jiação de clo!1a de~..,. nassos.,... e 18111-
rios que sejam-para gar.r4ir as,.. · ._las das lamiios: 

- Ratificação. respeito á Convenção 138, da Orgariza

ção lntomadonal do Trabalho, que detsmina a Idade mfnima 

para o ingresso no rnortado de trabalho; 
- Aprovação do Projeto de Emenda à Constituição n• 

413196, que proíbe o trabalho do crianças e adolescenteS ........,. 

res de 14 anos, inclusive na condição de aprendiz: 
- CUmprimento do Esai\Jio da CrianÇa e do Adolescente 

com a implantação doS Conselhos Tutelares e de OireitDs em t>
dos os mtricip;os do pais. 

Brasília, 13 de maio d& 1998. 
Crianças da Marcha Global oontra o trabalho Infantil. 

ManH""'çõo em Brasltlo 
MARCHA GLOBAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL 
1.0quoéeMarciiiGiobOI 
É um mcMmento global d& 18<1SiliizaÇão o mobilização 

da sociedade que visa a erradicação do trabalho Infantil. 
2. Objo!lvo ela llorclla Global 

Mobilizar ..., esforço global que viso proteger e promover 
os direito de todas as crianças. especialmente os direitos de rece-
berem urna educação gratuita e do quafidado, e d& viverem livres 
da e>q>lorBÇão OCO!oórrka, bem como da realização do qualquer 

trabalt1o que possa se danoso ao seu dOS8t1'o'<llvimento ffsioo. os
pintual. mental. moral ou SOCial. 

3. Desrnlslfficondo • Cu11Ur11 do Tnobllho lnfandl 
Uma das bandeiras na mol>lização que tem seu clesfoc:ho 

na manifestação do Brasiia, é essa de deSmistificar a cultura. 
presente em nosso pais, de que: 

--
. o lr3baho Infantil é necessário porque a aiança 

8Siâ ajudando sua 1amifla a sobnroliver, 

• A aiança que trabalha fica mais espe!la. apren
do a lutar pela vida e tem COI idiç6es do vencer profis

sionalmonto quando adu!la 

• O trabalho ..-ece a crianÇa. Antes tJabalhar, 
que roubar. 

4. Organizadores do Ewnto. 
~ A CNBB. através da Pastoral do Mono<, Associação do 

Educação católica do Brasil (AEC) e a Pastoral da Criança 

5. O p- pano 1 manHestaçio orn Btalll 

- • esta motJilizaçáo. raaizaram.ae ........... de 
eh>,...,, can aianças.ICIIlra o Traballo 1o1ant1. em- cloc&
oes do Brasil. Destss IICO! lll>l>!>iBm os seminários Regionais (Esta
dos). Nos Selrin!lrios Regionais ascriançasOSIXII611mOS delogo
dos, raprasentw~~BS dos Estados para a ma oif :t: ;5o em Brasas. 

l.l'lr1lclpan1M 

No a:>ta1 IAo cert:a de 3.500 crianças na grande manifesiD
çio. De cada Estado doslooou-se 1m CnbuS, em mé<ia com 35 
crianças • 7 educado<es. Esoolas po:t>licas • parlicUar8s de Bta
alia e Organizações Não GovemamentaiS se lazern f'niSê'1I8S 
can suas representaÇ6os. 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - V. 
Ex' será atendida na forma regimental. 

Esgotada a lista dos oradores inscritos. 
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) -O Sr. 

Senador José Eduardo Outra enviou à Mesa requeri
mento, aJja trarritação, de acordo com o disposto no 
art. 235, inciso III, alínea a, hem 4, do Regimento Inter
no, deve ter início na Hora do Expediente. 

A proposição será lida na pró:rdma sessão. 
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - O 

Sr. Senador Lúcio Alcântara enviou discurso à Mesa 
para ser publicado, na forma do disposto no art. 203 
do Regimento Interno. 

S. Ex' será atendido. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSD3 - CE) -

Sr. Presidente, Sr"s. e Sra. Senadores, desejo assi
nalar a passagem do Dia Mundial da Enfennagem e 
do Dia do Enfermeiro e prestar minhas homenagens 
aos dedicados profissionais dessa área tão impor· 
tante no quadro de ocupações do setor Saúde. 

Em nosso País. essa comemoração é ainda 
mais ampla. Festeja-se não só o Dia do Enfermeiro, 
mas também a Semana da Enfermagem, celebrada de 
12 a 20 de maio. Nessas duas datas OCOII'ei3ITI, res· 
pectivamente, em 1820 e 1880, o nascimento de Flo
rence Nightingale, considerada & criadom da enfemra
gem modema, e o falecimento de Ana Nery, patrona 
dos devotados profissionais dessa. área, no Brasil. 

A história de luta desses profissionais, em nos· 
so País, tem sido longa e cheia de percalços, Sr • 
Presidente. Neste ano de 1998, durante a 59" Se
mana Brasileira de Enfermagem, que hoje está sen· 
do aberta em Salvador, um expressivo número de 
participantes estará reunido para debater, entre ou
tras, a questão do imenso desafiO que a saúde cole
tiva representa para a enfermagem brasileira. 

Nos dias atuais, às conhecidas difoeuldades 
inerentes ao exercício da profissão, que expõe os 
profiSSionais da enfermagem ao contágio permanen
te com as mais variadas doenças, soma-se também 
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a generalizada precariedade das condições de tra
balho encontradas principalmente no setor público 
de saúde, com hospitais e postos de atendimento 
sucateados, desaparelhados. sem medicamentos e 
com carência de pessoal. 

Sr's. e Srs. Senadores, o profissional da enfer
magem é um impcrtante integrante da est<Utura básica 
da instituição saúde, seja ela pública ou privada. 

No sistema de saúde brasileiro, essa valorosa 
'categoria profissional é a única que permanece ver
'dadeiramente 24 horas ao alcance de um chamado 
do paciente. 

Gostaria de relembrar, neste momento, que a en
fermagem começou a dar seus primeiros passos como 
profissão, no Brasil, no inicio da década de 20, com o 
esboço da primeira politica de saúde do Estado. 

Em 1923. foi aprovado o Regulamento do Depar
tamento Nacional de Saúde Pública, cujo interesse 
prioritário era o controle de grandes endemias, princi
palmente da febre ·amarela, objetivando a criação de 
condições sanitárias indispensáveis às relações de co
mércio exterior e ao êxito da política de imigração que. 
naquele momento, procurava atrair mão-de-obra es
trangeira para o mercado de trabalho nacional. 

Essas endemias, sem dúvida, estavam prejudi
cando o crescimento nacional, criando sérios entraves 
às nossas exportações e gerando ameaças de cortes 
de relações comerciais do Brasil com outros países. 

As medidas adotadas para combater as princi
pais doenças que grassavam naquela época fizeram 
surgir a necessidade de se contar com profissionais 
de enfermagem capazes de participar das ações de 
controle promovidas pelos órgãos de Saúde Pública. 

Foi nesse quadro que emergiu o ensino da En
fennagem em nosso País, com a criação da Escola 
de Enfermagem de Saúde Pública. Em 1926, essa 
escola passou a ser denominada Escola de Enfer
magem Ana Netj, e, em 1931, foi elevada, per de
creto, à categoria de escola-padrão para todo o terri
tório nacional.· 

· Sr. Presidente, todos sabemos que os enfer
meiros brasileiros têm como patrona a pioneira Ana 
Justiria Ferreira Nery e nada mais oportuno, na data 
d&~oje, do que reverenciar a memória dessa brava 
baiana, que se tomou a figura maior da história de 
enferinagem, em nosso "Pais. 

Tal qual Floience Nightingale, que prestou ser
viços inestimáveis às tropas inglesas, durante a terrí
vel Guerra da Criméia, a brava Ana Nery devotou-se 
aos nossos soldados feridos durante a Guerra do 
Pmaguai, tendo sido chamada de 'mãe dos brasilei
ros', per sua abnegação, destemor e extrema dedi· 

cação aos que lutaram por nossa Pátria, nos cam
pos de Comentes, Humaitá e Assunção. 

Bem sabemos que seu exemplo de dedicação foi 
seguido. Ao longo das últimas sele décadas, profissio
nais extremamente devotados exercem esse nobre 
mister e muitos se destacaram na luta pela organiza· 
ção e pela conquista de uma legislação adequada que 
norteasse o exercício da profissão, no País. 

Nomes como os de Edity F raenkel, Raquel 
Haddock Lobo. Isaura Barbosa Uma, pioneiras da 
organização da enfermagem como profissão no Bra
sil, de Glete de Alcântara, Waleska da Paixão, Hay
dei Juanais Oamnado, Maria José Santos Rossi, Ma· 
ria Auxiliadora Córdova Cristóforo e tantos outros. 
também estão inscritos na história da enfermagem 
em nosso Pais, e merecem especial destaque, pois 
a regulamentação da profissão exigiu muita luta. 

Hoje, sem dúvida, a valorização dos profissio
nais da enfermagem nas equipes de saúde é cada 
vez maior, e o enfermeiro diplomado exerce um pa
pel destacado na estrutura dos serviços de saúde. 

É forçoso reconhecer, porém, que a ação pre
dominante desses profissionais continua sendo bem 
maior no campo da assistência hospitalar do que na 
área das atividades de caráter coletivo. 

Em nosso Pais, continua sendo extremamente 
ano o percentual de profissionais de enfermagem 
absorvido pela rede hospitalar, eVidenciando um mo
delo de prestação de serviços centrado nas ações 
curativas e individuais, que privilegia a assislência 
hosp~alar e relega a segundo plano as medidas co
letivas de Saúde Pública. 

A prestação de serviços de enfermagem vona
dos para as chamadas atividades de caráter coletivo 
precisa ser dinamizada entre nós. 

Embora seja inegável a importância da atuação 
do corpo de enfermagem de um hospital no campo 
do controle de infecções e no do atendimento indivi
dual aos pacientes, é preciso não esquecer a rele
vância do trabalho desses profissionais no âmb~o da 
saúde pública coletiva, em que se estima que cerca 
de 60% das ações no campo da medicina preventiva 
sejam inerentes à enfermagem. 

Sr's. e srs: Senadores, os números totais de 
profissionais que exercem a alividade de enferma
gem no Brasil são significativos. Segundo dados do 
Conselho Federal de Enfermagem -Cofen, divulga
dos em setembro de 1997, existem, no Pais, cerca 
de 566 mil profissionais da área, concentrados prin
cipalmente nos Estados de São Paulo, Rio 'de Janei
ro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. 
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São profiSsionais de vários nlveis, respeitados 
os diferentes graus de habil~ação, e o exerclcio da 
atividade de enfermagem é privativo de Enfermeiro, 
Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e 
Parteiro. 

Os enfermeiros propriamente ditos, de nlvel de 
fonnação superior, são cerca de n mil e exercem 
urna atividade básica e de grande responsabilidade 
na prestação dos serviços de saúde, tanto públicos, 
quanto particulares, trabalhando nos mais diversos 
escalões da assistência à saúde. 

A categoria se ressente de uma política de 
saúde que privilegie verdadeiramente a enferma
gem, inclusive na formação e na absorção de recur· 
sos humanos capacitados, e que permita aos nos· 
sos indicadores da relação de trabalho serem com· 
patíveis com os indicadores definidos Jntemacional· 
mente. 

Esses indicadores seriam de 3 enfermeiros 
para 1 médico e de 3,5 auxiliares de enfermagem 
para um enfermeiro, segundo a Organização Mun· 
dial da Saúde, e de 4,5 enfermeiros e de 14,5 auxi· 
liares de enfermagem para cada ,10 mil habitantes, 
segundo os padrões definidos para as Américas, em 
1972. 

No Brasil, essa proporção é maior, revelando 
carências e, principalmente, desequilíbrio na distri· 
buição dos profissionais da área pelas diversas re
giões do País, com conseqüências negativas diretas 
na prestação dos serviços de saúde. 

Srts. e Srs. Senadores, nenhum de nós ignora 
quão imensas são as dificuldades de todos os atuam 
profissionalmente, em nosso País, na área de saú
de, em geral, e na de enfermagem, em particular. 

Para os que trabalham na rede pública, ao pe
sado desgaste físico e emocional de conviver diaria
mente com a dor dos que padecem, sornam-se ain
da as dificuldades decorrentes do fato de se traba· 
lhar em hospitais superlotados, sucateados, sem 
concfiÇÕes mínimas de fornecer um atendimento dig· 
no e adequado ao imenso contingente de brasileiros 
que busca. na rede pública de saúde, alívio para 
seus males. 

-- Por essa razão, nessa data tão signnicativa 
que é o Dia Mundial da Enfermagem e o Dia do En
fermeiro, quero parabenizar todos os enfermeiros do 
Brasil e prestar minhas sinceras homenagens a es
ses profissionais que, juntamente com os médicos, 
devotam-se de corpo e alma a seus semelhantes, lu· 
tando e trabalhando, dia e noite, para minorar os so
hômentos e para melhorar as condições de saúde do 
povo brasileiro. 

Era o que eu lint-.a a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obri<_;ado. 
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) 

Nada mais havendo a tratar, a Pre$idência vai en
cerrar os trabalhos. 

Está encerrada a sessão. 

(levanta-se a sessl'lo .és 13 horas e 10 
minutos.} 

ATA DA 381 SESSÃO NÃO.DEUBERATIVA • 

REALIZADA EM 30-i>E ABRIL DE 1~ 
(Publicada no DSF, de 11 de maio de 1998) 

RITIFICAÇÃO 

No Sumário da Ata, 2' coluna, no item 1.2.11 -
Comunicações da Presld6ncla, na relação dos re
querimentos aprovados pela mesa do Senado Fede
ral, em reunião realizada no dia 29 de abril de 1998, 
inclua-se, por omisão, o Requerimento n1 198, de 
1998. 

ATA DA 461 SESSÃO DEUBERA TlVA ORDINÁRIA 
REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 1998 

(Públicada no DSF, de 14 de maio de 1998) 

RITIFICAÇÃO 

À página n• 08165, 11 coluna, na leitura do Pro
jeto de Lei do Senado n• 100, de 1998, de autoria do 
Senador Ney Suassuna, que acrescenta dispositivos 
ao art. 20 da Lei n• 8.036, de 11 de maio de 1990, 
"que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço e dá outras providências•, a fim de permi· 
tir a movimentação da conta vinculada do trabalha· 
dor no FGTS, nas situações que menciona, inclua
se, por omissão, o seguinte despacho: 

(A Comissão de Assuntos Sociais -
decisão terminativa.) 

AGENDA CUMPRIDA PELO 
PRESIDENTE ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

10h-
11h-

14-5-98 
Quinta-feira 

Reunião com líderes do Senado Federal 
Sessão Deliberaliva Ordinária do Senado 
Federal 

15h30mln - Despacho interno 
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Ata da 48!! Sessão Não Deliberativa 
em 15 de maio de 1998 

4! Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 

·Presidência dos Srs.: Nabor Júnior, Guilhenne Palmeira e Lauro Campos 

(Inicia-se a sessão às 9 horas.) 

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

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos Ira· 
balhos. 

O Sr. 1• Secretário em exercício, Senador 
Eduardo Suplicy, procederá à lettura do Expediente. 

É lido o seguinie: 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER W 249, OE 1998 

Da Comissão de Assuntos Econõmi
cos sobre o Projeto de Lei do Senado n• 
118, ele 1995, de autoria dos Senadores 
Osmar Dias e Esperidião Amin, que altera 

. o parágrafo 2'. e acrescenta o parágrafo 
3' ao artigo 16, da Lei n• 8.880 de 28 ele 
maio· de 1994 e retificada em 11 de junho 
de 1994 que 'dispõe sobre o Programa 
de Estabilização Económica e o Sistema 
Monetário Nacional, institui a Unidade 

, Real ele Valor - URV e dá outras provi-
dências". · 

Relator: Senador Vilson Kleinübing 

1-Relatório · 

O Projeto de Lei do Senado n• 118 de 1995, de 
autoria dos Senadores Osmar Dias e Esperidião 
Amin propõe anerar o parágrafo 2' e acrescentar o 
parágrafo 3' ao art. 16 a Lei 8.880, de 28 de maio de 
1994 ret~icada em 1• de junho de 1994. 

O parágrafo 2' passaria a viger com a seguinte 
rydação: nas operações referidas ao inciso IV, a 
atualização monetária aplicada . àqueles contratos 
será equivalente á dos preços mínimos em vigor 
para os produtos agrícolas, exceção fetta e emprés
ti~. quando da assinatura de contratos iguais ou 
superiores a R$500.000.00'. 

Para o parágrafo 3' a proposta sugere a se
gllinte redação 'contratos de organizações formas 
de produtores (cooperativas, sindicatos rurais asso-

ciação de produtores e condomínios rurais) não se
rão incluídos na exceção do parágrafo 2'". 

Na justificação da proposta consta que o "pia· 
no e estabilização, em prática, não pode utilizar me
canismos desiguais para alcançar seus objetivos, 
não pode manter os preços dos produtos congela
dos aos níveis de 1' de julho e 1994 e corrigir pela 
TR - juros a dívida dos produtores que tornaram ou 
não o crédito de custeio. A defasagem, só conside
rando a TR chega a 26% tornando-se impossível o 
equilíbrio financeiro dos produtores rurais. Entretan· 
to, tão injusto quanto esta situação, é que os núme
ros divulgados pela imprensa, com base nas infor
mações do Banco do Brasil, Indicam que 69,9% do 
volume de crédito ofiCial está nas mãos do~ grandes 
produtores, concentrados em 1.227 contratos é;om 
valores superiores a R$500.000,00 cada. Isto de
nuncia uma injusta e inadmissível utilização do cré· 
dito oficial, afastando de forma inai>elável os produ· 
tores que realmente necesitam de recursos oficiais, 
pequenos e médios. • 

!=: o relatório. 

li-Voto 

A proposta em análise foi elaborada em meiO'" 
a urna crise que atingiu severamente todos os pra·; · 
dutores agrícolas causada principalmente pela dela· 
sagem observada entre os lndices de correção dos 
preços recebidos pelos agricuHores e os encargos 
dos financiamentos agrícolas. 

Ao longo do tempo o Legislativo e o Executivo 
procuraram saídas negociadas para o problema, cul
minando com a securitização das dívidas do setor agrí
cola, que, sem resolver o problema na sua totafldade, 
permitiu aos produtores rurais renegociar seus débttos 
e manter-se, ainda que com dificuldade, na atividde. 

Ao propor que a atualização monetária dos 
contratos de crédtto rural com valores superiores a 
R$500.000,00, não esteja vinculada ao estabelecido 
no parágrafo 2', do Art. 16, da Lei n• 8.880 de 28 de 
maio de 1994, ratificada em 1• de junho de 1994, o 
projeto em análise buscou, conforme a própria jusmi
cação, "democratização do crédito ofiial, para que, 
mesmo reduzido em conseseqüància da própria Crise 
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do estado brasileiro e da inadimplência do setor, 
possà ser distribuído de forma absolutamente coe
rente, atendendo as necessidades e não os privilé
gios condenáveis numa sociedade que pretende de
senvolver-se" 

Entretanto, mesmo considerando o mérito da pro
posta, derivada da preocupação com a concentração do 
créd~o. em tennos de valores, nas mãos de grande produ
tores entendemos que a desvinculação do indexador de 
atualização monetária do fndice de conreção dos preços 
mínimos, nos tennos propostos, acabaria por prejuóocar os 
pequenos e médios produtores rurais, ao incentivar os 
bancos a operarem somente com contratos de créd~o su
periores a R$500.00,00. 

O entendimento de tal prejuízo também consta 
no OF.PRESI951902, de 18-5-95, do Banco do Bra
sil, do Coordenador-Chefe de Relacionamento Públi
co-Social e Pa~amentar a saber. "o referido projeto 
de lei, caso aprovado, levaria as instituições finan-

ceiras a contratarem operações de crédno rural ape
nas para valores acima do patamar estabelecido no 
alvitre legislativo (quinhentos mil reias), medida que 
praticamente excluiria os mini e pequenos produtres 
do sistema de crédito rural. No caso do Banco do 
Brasil, destacamos que mais de 50"/o (cinqüenta por 
cento) de nossas operações estão enquadradas 
abaixo desse limne proposto." 

Do exposto, e com o objetivo primordial de evi
tar distorções que venham a prejudicar os pequenos 
e médios produtores rurais, não recomendamos a 
aprovação do Projeto de Lei n• 118, de 1995. 

Sala da Comissão, 12 de maio de 1998, -
Francelina Pereira, Presidente Eventual - Vllson 
Klelnübing, Relator- José Fogaça - Pedro Plva -
José Bianco - Jefferson Péres - Coutinho Jorge 
- Esperldião Amin, abstenção - Bello Parga -
Leonel Paiva - João Rocha - Lauro Campos -
Os mar Dias, abstenção- Ney Suassuna. 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS 

LISTA DE VOTAÇÃO NO~IINAL f{( ffi I d /)_(' /Jj) 

UUA 

..... ., .. 

rnrour,u,,tJl.L r_! Sill>>ll • ..:!:::••,,," /uii!_ ••• ,,I<IS<.~ 2.1 ~1 SUA DAS REUNIOES, ... I ( I o r I IJ Jj 
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
'PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

(')LEI N" 8.880, OE 27 OE MAIO OE 1994 

Dispõe sobre o Programa de Estabi
lização Econõmica e o Sistema Monetário 
Nacional, Institui a Unidade Real de Valor 
- URV, e dá outras providências. 

Art. 16. Continuam expressos em Cruzeiros 
Reais, ate a emissão do Real, e regidos pela legisla· 
ção específica: 

I - as operações· ativas e passivas realizadas 
no mercado financeiro, por instnuições financeiras e 
entidades autorizadas a luncionar pelo Banco Cen
tral do Brasil; 

11 - os depós~os de poupança; 
UI - as operações do Sistema Flllanceiro da 

Habitação e do Saneamento (SFH e SFS); 
IV - as operações de créd~o rural, destinadas 

a custeio, comercialização e investimento, qualquer 
que seja a sua fonte; 

V- as operações de arrendamento mercantil; 
VI - as operações praticadaS pelo sistema de 

seguros, previdência privada e capn&lização; 
VIl -as operações dos fundos, públicos e priva

dos, qualquer que seja sua origem ou sua destinação; 
Vlfl - os títulos e valores mobiliários e quotas 

de fundos mútuos; 
IX -as operações nos mett:aebs oo '7 mçiio ft.rula; 
X - os consórcios; e 
XI- as operações de que trata a lei n• 8.72T2l, 

de 5 de novembro de 1993. 
§ 1• Observadas as diretrizes estabelecidas 

pelo Presidente da República, o Ministro de Estado 
da Fazenda, o Conselho Monetário Nacional, o Con
selho de Gestão da Previdência Complementar e o 
Conselho Nacional de Seguros Privados, dentro de 
suas respectivas competências, ·poderão regular o 
disposto neste artigo, inclusive em relação à utiliza
ção da URV antes da emissão do Real, nos casos 
que espec~icarem, exceto no que diz respeito às 
operações de que trata o inciso XI. 

§ 2" (Vetado). 

-·-
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS 

OF JCAE/14198 

Brasifia, 12 de maio de 1998 

Senhor Presidente, 
.e- Nos tennos do § 2" do Artigo 91 do Regimento 

Interno, comunico a V. Exa. que esta Comissão re-

jeilou o Proejto de lei do Senado n• 118, de 1995, 
que 'altera o Parágrafo 2" e acrescenta o Parágrafo 
3• ao artigo 16, da lei n• 8.880, de 28 de maio de 
1994 e retifica em 1• de junho de 1994 que 'dispõe 
sobre o Programa de Estabilidade Económica e o 
sistema Monetário Nacional, institui a Unidade Real 
de Valor - URV e dá outras providências', em reu
nião realizada na presente data. 

Atenciosamente, -Senador Francelina Pereira, 
Presidente Eventual. 

PARECER N• 250, OE 1998 

Da Comissão de Asssuntos Econô
micos sobre o Projeto de lei do Senado 
n• 135, de 1995, de autoria do Senador Er
nandes Amorim, que 'dispõe sobre a ex
ploração a corte raso da floresta e demais 
formas de vegetação arbórea da bacia 
amazõnica em áreas selecionadas pelo zo
neamento ecológico-econômico para uso 
alternativo do solo'. (Nos termos do Re
querimento n• 307196, de audiência.) 

Relator: Senador Jefferson Péres 

O Projeto de lei do Senado n• 135195, ora sub
metido ao exame da Comissão de Assuntos Econó
micos, aborda a questão do corte raso de florestas e 
demais formas de vegetação arbórea na região 
amazónica. 

Em seu art. 1•, o referido autoriza o corte raso 
de vegetação em áreas selecionadas pelo zonea· 
mento ecológi~ontmico, para uso alternativo do 
solo, excluídas as áreas de preservação permanente 
definidas nos artigos 19 e s• da lei n• 4.771/65 (Có
digo Rorestal). 

O art. 2" prevê que a pessoa física ou jurídica 
que utilizar uma parcela da propriedade rural para uso 
alternativo deverá manter uma área de mesma dimen
são, como reserva permanente, contígua ou não à 
área cortada, na mesma unidade da federação. 

O art. 3• permite que a obrigação prevista no 
art. 2• possa ser atendida pelo Poder Público que, 
para tanto, vincularia, àquelas propriedades des
maiadas, áreas por ele declaradas ou criadas, 
para preservação permanente, em conformidade 
com os artigos 3• e s• do Código Forestal. 

Pelo art. 4• do projeto supracilado, essa mes
ma modalidade de vinculação poderá ser aplicada 
às áreas que, originariamente pertencentes " 
União, sejam por ela destinadas a uso aftemati· 
e no parágrafo único desse artigo prevê-se c 
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sessenta dias após a promulgação da lei, objeto 
deste projeto, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, ex· 
pedirá os atos vinculatórios antes referidos. 

Finalmente, o art. 5• do Projeto estabelece os 
atos vinculatórios acima referidos, como condição 
suspensiva aos aspectos proibitivas e punitivos, re· 
ferentes ao corte raso, previstos na Lei n• 4.771165. 
com exceção daqueles que digam respeito às áreas 
de preservação pennanente definidas nos artigos 2", 
39 e s• da mesma Lei. 

Voto 

A Lei n• 4.771/65 (Código Florestal) proíbe, 
em seu art. 15, a exploração, sob fonna empírica, 
das florestas primitivas da bacia amazónica, elimi
nando, assim, a possibilidade de que elas sofram 
corte raso ou extração seletiva. Essa lei previa 
que tal exploração deveria ser promovida segundo 
planos de manejo, cujas diretrizes seriam estabe· 
lecidas, pelo Poder Público, no prazo de um ano. 
Isto, todavia, só veio a acontecer em 1994, através 
do Decreto n• 1.262. ' 

O art. 44 do Código Florestal estabelecia ainda 
que, enquanto não fosse expedido o decreto referido 
no artigo anterior, seria permijido o corte raso de flo
restas e demais fonnas de vegetação na Amazónia 
Legal, desde que fossem mantidos, com cobertura 
arbórea. pelo menos cinqüenta por cento da área da 
propriedade. 

A exploração florestal na Amazónia foi regula· 
mentada pelo Decreto n• 1.262, de 19-10.94, em 
seus artigos 7" e 69: 

--

"Art. 7" Somente será pemMida a ex
ploração a corte raso da floresta e demais 
fonnas de vegetação arbórea da bacia ama
zónica em áreas selecionadas pelo Zonea
'Mnto Ecológico-Económico para uso atte
. ::.tivo do snl"' 

Parágrafo único. Entende-se por áreas se
.,..,.=nadas para uso alternativo do solo, aque
' .s destinadas à implantação de projetes de 
''O;:lnização, 1!::. assentamento de popula· 
:ac. agropecuários, industriais, florestais, de 
;?:at;.ão e transmissão de energia, de mine
,·~-.:lo e de transporte. 

Art. 69 A exploração a corte raso, pre· 
··i~ ta no art. 7" deste Decreto, obriga o pro
·:ri~t~rio a manter uma área de reserva legal 
,JC, r.o mínimo, cinqüenta por cento da área 
da sua propriedade. 

Evidencia-se, portanto, na legislação ambien
tal, um objetivo básico de garantir, para cada pro
priedade rural sijuada na Amazônia, a manutenção 
de uma cobertura arbórea, como reserva, correspon
dente a pelo l'll!nos cinqüenta por cento da área da 
propriedade rural. 

Ocorre que o projeto de lei em exame prevê 
a obrigatoriedade de se manter uma reserva, não 
de cinqüenta por cento do imóvel, mas sim equiva
lente à área que tenha sido utilizada para uso ai· 
temativo. Permite, ainda, que essa reserva seja 
criada em outra propriedade rural, contigua ou não 
à primeira. desde que situada na mesma unidade 
da federação. 

Desse modo tomar-se-ia possível desmaiar 
toda uma propriedade, com exceção da reserva le· 
gal prevista no art. 2" do Código Florestal; além dis· 
so, toda uma região poderia ser desmaiada. desde 
que área equivalente fosse mantida em outra região 
do mesmo Estado. 

Em nosso entender, o presente Projeto 
de Lei apresenta outra grave deficiência - per
mitiria que unidades públicas de conservação 
(parques e resevas nacionais, estaduais e mu
nicipais, bem como florestas nacionais) pudes
sem ser utilizadas, por proprietários rurais, 
para satisfazer a obrigação de manter, em 
cac~ propriedade, uma cobertura vegetal mini
ma de cinqüenta por cento, conforme previsto 
no Código Florestal. Assim, em uma área des
tinada a uso alternativo, toda uma propriedade 
rural poderia ser desmaiada, visto que a re
serva correspondente estaria contemplada em 
um parque nacional, por exemplo. 

Finalmente, merece reparos o dispositivo do 
Projeto estabelecendo que as vinculações de uni
dades públicas de conservação, conforme o dis· 
posto no art. 39 do mesmo Projeto, terão efeito 
suspensivo sobre proibições e punições referentes 
a áreas que já tenham sido desmaiadas para uso 
attemativo do solo. Isso representaria uma anistia 
a agentes públicos e privados que tivessem come
tido infrações à legislação ambiental que disciplina 
a matéria. 

Nosso entendimento é o de que o Projeto de 
Lei em pauta contraria, de modo flagrante, um dos 
objetivos básicos da politica ambiental brasileira -
garantir que, em cada propriedade rural sijuada na 
Amazônia, seja mantida uma cobertura florestal sig
nificativa. Essa visão é corroborada por um parecer 



412 A.'IAIS DO SENADO FEDERAL MAIO DE 1998 

contrário ao Projeto, emttido pelo Ministério do Meio 
Ambiental, dos Recursos Hídricos e da Amazônia 
Legai-MMA. 

A luz do exposto, votamos pela rejeição do 
Projeto de Lei do Senado n°135, de 1995. 

Sala das Comissões, 12 de maio de 1998. -
Francelina Pereira, Presidente Eventual - Jefferson 
Péres, Relator - Pedro Piva - José Bianco - Ney 
Suas.suna - Bello Parga -Leonel Paiva - .Esperidião 
Amio-José Saad- José Fogaça- Laura Campos
Osmar Dias;_ João Rocha -Coutinho Jorge. 

ANEXADOS PELA SECRETARIA 
GERAL DA MESA, NOS TERMOS DO ART. 250, 

PARAGRAF"O ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO 

RECURSOS W 3, DE 1996 

Recurso nos termos dos §§ ~ a 5", 
do art. 91, do Regimento Interno do Sena
do, ao PLS n2135 de 199?. 

Senhor Presidente, 

Nos lermos dos parágrafos ~ a s•, do art. 
91, do Regimento Interno do Senado Federal, re
queremos a Vossa Excelência seja apreciado pelo 
Plenário do Senado o Projelo de Lei do Senado n• 
135, de 1995, de autoria do Senador Emandes 
Amorim, que dipõe sobre a exploração a corte 
raso da floresta e demais formas de vegetação ar
bórea da Bacia AmazOnica em áreas selecionadas 
pelo zoneamento ecológico-econOmico para uso 
alternativo do solo. 

Sala das Comissões, 12 de maio de 1998.- Er
nandes Amorim; José Bianco; Osmar Dias; Ademir 
Andrade; António Carlos Valadares; EáiSOil Lobão; 
Valmir Campelo; João França; MarlUC'!Pioto. 

--

REQUERIMENTO W 307, DE 1996 

Requerimento nos termos regimen
tais solicitando seja remetido Projeto de 
Lei do Senado n• 135, de 1995 para apre
ciação da CAE. 

Senhor Presidetente, 

-Nos termos regimentais, requeiro a Vossa Ex· 
celência seja apreciado pela Comissão de Assuntos 
EconOmicos o Projeto de Lei do Senado n• 135, de 
1995, de 'lutori;. do Senador Emandes Amorim, que 
dispõe sobre a exploração a corte raso da floresta e 

demais formas de vegetação arbórea da bacia ama
zônica em áreas selecionadas pelo zoneamento 
ecológico-econômico para uso alternativo do solo. 

O presente requerimento justifica-se com base 
no fato do Projeto em epigrafe tratar da exploração 
econOmica para uso attemativo do solo, o que trará 
sensível melhoria às condições aluais dos pequenos 
produtores da bacia amazônica. 

Senador Emandes Amorim, PMDB- RO. 

LEGISLAÇÃO CTT ADA, ANEXADA PELA 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

LEI W 4.n1..:. DE 15 DE SETEMBRO OE 1965 

Institui o novo C6digo Florestal 

Art. 1• As floreslas existentes no território na
cional e as demais formas de vegetação, reconheci
das de utilidade às terras que revestem, são bens de 
interesse comum a todos os habitantes do País, 
exercendo-se os direnos de propriedade, com as li
mitações que a legislação em geral e especialmente 
esta Lei estabelecem. 

Parágrafo único. As ações ou omissões contrá
rias às disposições deste Código na utilização e ex
ploração das florestas são consideradas uso nocivo 
da propriedade (art. 302, XI b, do Código de Proces
so Civil). 

Art. 2" Consideram-se de preservação permv .• 
nente, pelo só eletto desta Lei, as florestas e demat. ' 
formas de vegetação natural snuadas: 

a) Ao longo dos rios ou de outro qualquer curso 
d'água, em faixa marginal cuja largura mínima será: 

1 - de 5 (cinco) metros para os rios de menos 
de 10 (dez) metros de largura; 

2 - igual à metade da largura dos cursos que 
meçam de 10 (dez) a 200 (duzentos) metros de dis
tãncia entre as margens; 

3 -de 100 (cem) melros para todos os cursos 
cuja largura seja superior a 200 (duzentos) metros. 

b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios 
d'água naturais ou artificiais; 

c) nas nascentes, mesmo nos chamados "olhos 
• d'água, seja quallor a sua shuação topográfJCa; 

d) no topo de morros. montes, montanhas e 
serras; 
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e) nas encostas ou partes destas, com declivi
dade superior a 45°. equivalente a 100% na linha de 
maior declive; 

f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou 
estabilizadoras de mangues; 

g) nas bordas dos taboleiros ou chapadas; 

h) em al!Hude superior a 1.800 (mil e onocen
tos) metros, nos campos naturais ou artifiCiais, as 
florestas nativas e as vegetações campestres. 

Art. 3" Consideram-se ainda, de preservação 
permanentes, quando assim declaradas por ato do 
Poder Público, as florestas e demais formas de ve
getação natural destinadas: 

a) a atenuar a erosão das terras; 

b) a fixar as dunas; 

c) a formar faixas de proteção ao longo de ro
dovias e ferrovias; 

d) a auxiliar a defesa do território nacional a 
critério das autoridades milHares; 

e) a proteger sities de excepcional beleza ou 
de valor científiCo ou histórico; ' 

f) a asilar exemplares da fauna ou flora amea
çados de extinção; 

g) a manter o ambiente necessário à vida das 
populações silvícolas; 

h) a assegurar condições de bem-estar pú
blico. 

§ 1• A supressão total ou parcial de florestas 
de preservação permanente só será admitida com 
prévia autorização do Poder Executivo Federal, 
quando for necessária à execução de obras, planos, 
atividades ou projetes e utilidade pública ou interes
se social. 

§ 2" As florestas que integram o Patrim6nio In
dígena ficam sujeitas ao regime permanente (letra g) 
pelo s6 efeno dessa Lei. 

Art. SO O Poder Público criará: 

a) Parques Nacionais, Estaduais e Municipais 
e Reservas Biológicas, com a finalidade de resguar
dar atributos excepcionais da natureza, conciliando 
a proteção integral da flora, da fauna e das belezas 
naturais com a utilização para objetivos educacio
nais,-recreativos e científicos; 

- b) Florestas Nacionais, Estaduais e Municipais, 
com fins econõmicos, técnicos ou sociais, inclusive 

c 

reservando áreas ainda não florestadas e destina
das a atingir àquele fim. 

Parágrafo único. FICa proibida qualquer forma 
de exploração dos recursos naturais nos Parques 
Nacionais, Estaduais e Municipais. 

Art. 15. FICa proibida a exploração sob forma 
empírica das florestas primHivas da bacia amazOnica 
que só poderão ser utilizadas em observância a pla
nos técnicos de condução e manéjo a serem estabe
lecidos por ato do Poder Público, a ser baixado den
tro do prazo de um ano. 

Art. 44. Na região Norte e na parte Norte da re
gião Centro-Oeste enquanto não fOr estabelecido o 
decreto de que trata o artigo 15, a exploração a cor
te razo só é permissível desde que permaneça com 
cobertura arbórea, pelo menos 50% da área de cada 
propriedade. 

DECAETOn".1.282(1), OE 19 OE OUTUBRO OE 1994 

Regulamenta oa artigos 15, 19, 20 e 
21, da Lei n. 4.771121, ele 15 ele setembro 
ele 1965, e dá outras providências. 

RetifiCação,(Oiário Oficial de 9 de novembro 
de 1994) 

À pág. 1.342, no § 1• do artigo 1°, leia-se como 
segue: 

§ 1• Para efeito deste Decreto, considera-se 
bacia amazOnica a área abrangida pelos Estados do 
Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Ron
dônia e Roraima, além das regiões snuadas ao Nor
te do paralelo de 130S, nos Estados de Tocantins e 
Goiás, e a Oeste do meridiano de 44"W, no Estado 
do Maranhão. 

À pág. 1.343, no parágrafo único do artigo 2", 
leia-se como segue: 

Parágrafo único. A aprovação pelo Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Natu
rais Renováveis - IBAMA, do plano de manejo de 
que trata o caput deste artigo dispensa a apresenta
ção do Estudo de Impacto Ambiental- ElA, e Rela
tório de Impacto Ambiental - RIMA, para projetes 
com área inferior a 2.000ha. 
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PARECERES N."s 251 E 252 

Sobre o Projeto de Resolução 
n.• 25, de 1997, de autoria do 
Senador Coutinho Jorge, que altera 
a denominação da Consultaria de 
Orçamentos e dá outras proyidências 
e sobre a Emenda n.• 1, de Plenário. 

Parecer n.• 251, de 1998. 
Da Comissão de Constituição, Justiça 

e Cidadania. 

Relator: Senador JOSÉ EDUARDO DUTRA 

O Projeto de Resolução n• 25, de 1997, de autoria do ilustre 
Senador Coutinho Jorge, propõe alterações na estrutura da Consultaria .de 
Orçamentos tanto no referente à suas funções precípuas, <jU31ltO em sua 
própria denominação. As razões alegadas pelo autor da proposição estão 
fortemente vinculadas ao aumento das. demandas impostas àquele órgão 
técnico, em vinude da nova mentalidade assumida pelo Congresso 
Nacional e, em particular, pelo Senado Federal de cumprir seu papel 
constitucional de fiscalizar os atos de Poder Executivo. 

A Carta de 1988 devolveu ao Parlamento prerrogativas em 
matéria orçamentária ampliando a área de atuação do Congresso no exame 
da lei de meios, nos planos phmanuais e na LDO. Mais ainda, a Lei Maior: 
estabeleceu novas e , matares responsabilidades no tocante ao papel de 

! : fiScalização dos atos da administração pública federal. Para que :IS novas 
. responsabilidades atribuídas ao Senado Federal pudessem ser: realizadas, 
necessário foi dotar a Casa de estrutura hu."'lana e funcional que 
permitissem levar a bom termo aquelas tarefas. 

MAIO DE 1998 
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Na antiga Assessoria Legislativa do Senado Federal, ·a· 
Subsecretaria de Apoio Técnico a Orçamentos Públicos era encarregada 
de prestar o suporte técnico aos Senhores Senadores, mas dentro de uma 
t:strutu.--a acanhada, principalmente no que dizia resreit.J aos ~eus C:l!."\dro 
ele P.~pecialist~~- E."'l 1994, sv;!a R::soJucão n• '13194 foi criada a 
Cousuitona de Orçamento, órgão de assessoramento superior, que 
substituiu a estrutura então vigente e, através de concurso público, 
assessores especialistas na área do orçamento foram contratados dotando 
o Senado de condições técnicas competentes para a prestação de 
consultaria e assessoramento técnico nas áreas de planos, orçamentos 
públicos e fiscalização. Com isto, como reconhece o autor da proposição, 
"a Consultaria de Orçamento nos dois últimos anos evoluiu de uma 
condição de mera coadjuvante da Assessoria de Orçamento e Fiscalização 
da Câmara dos Deputados, para um condição de participante ativa". A 
capacitação profissional da Consultaria de Orçamento tem permitido uma 
partiCipação destacada dos Senhores Senadores no processo de tramitação 
dos projetos de Lei de Diretrizes Orçamentária, de Lei Orçamentária, sem 
falar na decisiva assessoria prestada aos Senhores Senadores nas 
Comissões Parlamentares de Inquérito. 

Agora, o ilustre Senador Coutinho Jorge propõe alterações na 
estrutura deste órgão técmco com o objetivo de torna-lo mais ágil no 
atendimento das funções fiscalizadoras conforme disposto na Constituição 
e bem assim assimilar muitas das funções sob a jurisdição da Comissão de 
Fiscalização e Controle da Casa, que poderão assim, ser realizadas com 
mais propriedade pela nova Consultaria de Orçamentos, Fiscalização e 
Controle- CONORF. 

!gualmente o projeto propõe a transformação de 10 (dez) 
cargos de Analista Legislativo, especialidade Processo Legislativó, em 
cargos de Consultor de Orçamentos, nível m, área de Consultaria e 
Assessoramento em Orçamentos que deverão ser preenchidos mediante 
habilitação em concurso público de provas e títulos. Consulta realizada 
junto à Subsecretaria de Pessoal informa a viabilidade da transformação 
proposta à vista da existência de cargos vagos na área de Analista 
Legislativo. Com relação às transformações de cargos constante do anexo 
I do projeto, a Direção da Cas!J. informou, em processo anexado à matéria, 
que o impacto financeiro é • de pequena monta estando os recursos 
previstos no orçamento do Senado. 

O projeto não afronta a juridicidade e merece parecer 
favorável em seu aspecto técnico, cabendo-nos apenas sugeiir, na redação 
final da matéria, a compatibilização dos artigos; ·com a consequente 
renumeração dos demais, visto que por visível lapso de digitação, no texto 
sob exame constam dois artigos 6". Com relação à Emenda de Plenário de 
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autoria do Senador Edson Lobão o parecer é igualmente favorável uma vez 
que ela apenas corrige omissão no texto no tocante á estrurura da 
Subsecretaria de Apoio Técnico, padronizando deste modo com os demais 
órgão da CO!-!OP.F. Per todo o exposto manifestamos nosso parecer 
favor:!vel :)() Proieto d~ Resolução n• 25, rl:: ! 997 com a E!:l~Üa oferecida 
.;m Ele.-.ário. Este é o parecer. 

Sala das Comissões, I O de outubro de 1997. 

é: ?~(, 
~Bernardo Cabral, Presidente 

MAIO DE 1998 
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Parecer n: 252, DE 1998. Da Comissão Diretora 

Relator : Senador RONALDO CUNHA LIMA 

' 
1. Relatório. 

Vem ao exame desta Comissão Diretora o Projeto de Resolução 
do Senado D0

• 25, de 1997, de autoria do Nobre Senador COUTINHO JORGE, 
que "altera a eenominação e a esrrutura da Consultaria de Orçamentos e dá 
outras providencias". 

O Projeto estabelece: 

I • que o nome da atual Consultoria de Orçamentos passa a ser 
Consultoria de Orçamentos, F"ISClllização e Controle • CONORF, e seu titular 
passa a denominar-se Consultor-Geral de Orçamentos, Fiscaliução e Controle; 

' 
II- que a Consultaria, que hoje possui três órgãos (um Gabinete e 

dois Serviços), mantém dois deles (o Gabinete e o Serviço de Apoio 
Administrativo), e que o atual Serviço de Apoio Tmnco fica transformado em 
Subsecretaria de Apoio Técnico; 

m - que a nova Subsecretaria de Apoio Técnico é composta de 
um Gahinete (confonn .. emenda do Senador EDISON LOBÃO) e mais três 
serviços, a saber: 

• Serviço de Acompanhamento da Execução Orçamentária e Financ~ira; 
• Serviço de Pesquisa de Dados Econômicos e Sociais; e 
• Serviço de Legislação e Normas. 

lU - que a Consultaria é organizada em Núcleos Temáticos, 
integrados por Consultores e coordenados por um· Consultor-Geral Adjunto, 
que receberão apoio técnico e administrativo dos dMnais orgãos; 

[V • que ficarr, trans!OrntadOS dez C3fg03 de An:Jista Legislativo, 
nível tn, área de Apoio Técnico ao Processo Legislativo, especialidade 
t'rocesso Legislativo, em cargos de Consultor Çe Orçamentos, nível III; 

V - que fica autorizado o preenchimento desses cargos com 
l.olildidatos aprovados no concurso público específico rcaliudo em 1996 para o 
eargo de Consultor de Orçamentos. 
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Na justificação apresentada, o t:xm•. s~. Senador COUTINHO 
JORGE destaca a nece:sidade de aparelhar adequadamente o Congresso para 
exerc!cr as atribuições d.: fiscalização do Poder Executivo na área 
orÇainentária, tendo em vista as regras inovadoras instituídas nesse campo pela 
Constituição :ie 1988. 

Após historiar as modificações que foram feitas na estrutura 
adminislr1Jtiva da C'lsa, nos ítltimos anos, para viabil.i.zar o assessoramento aos 
Senadores em lll.1t:!ri~ orç;:mentária, o nobre parlamencr relata os problemas 
que a Consultaria vem tendo para desempenhar a contento suas tarefas, à vista 
do aumento vertiginoso das solicitações de trabalhos àquele órgão, que 
apontam tendência, também · verificada na maioria dos parlamentos 
estrangeiros, no sentido de que a ' função fiscaliVJdora do Congresso 
brevemente irá superar em importincia a função legiferante. 

Encaminhado o Projeto à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, este foi relatado pelo Exm•. Sr. Senador JOSÉ EDUÂRDO 
OUTRA, que requereu à Subseeretaria de Administração de Pessoal cálculo do 
impacto financeiro das alterações propostas. considerando-o diminuto. Em seu 
parecer, aprovado pela Comissão no dia 10 de outubro de 1997, S .. Ex'. 
manifestou-se pela Juridicidade do Projeto, bem como favoravelmente · ao 
·mérito da proposição, recomendando tão-somente a compatibilização da 
numeração dos artigos e acatando emenda do Senador EDISON LOBÃO, que 
corrige pequena omissão na estrutura proposta (faltava a descrição do Gabinete 
da Subsecretaria criada). 

Fornecidos mais alguns esclarecirnent;;s sobre a situação atual e a 
propost:l, entre os quais comparação com o órgão da Câmara dos Deputados 
que corresponde à nossa Consultaria de Orçamentos. honrou-me o Sr. 
Presidente com a relataria do presente projeto na Comissão Diretora. (1 

É o relatório. ~ 
2. Parecer. 

A proposta constante do Projeto de Resolução n•. 25, de 1997, tem por 
objetivo aperfeiçoar as condições téaricas e administrativas da Consultaria de 
Orçamentos. para q!le esta possa melhor assessorar os Senhores Senadores no 
desempenho de suas relevantes funções constitucionais de fiscalização 
financeiro-orçamentária do Poder Executivo. 

A Consultaria de Orçamentos é órgão que auxilia o Senado e o 
. Congresso a exercer uma de suas mais importantes atividades-fim. O 
.aperfeiçoamento de sua estrutura administrativa, . mediante . alterações 
equilibradas, tecnicamente adequadas às funções que lhe competem, merece o 
apoio integral deste Colegiada. 

MAIO DE 1998 
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A proposição, que concede à Consultaria melhores condições de 
funcionamento, não aumenta exageradamente o número de suas unidades 
administrativas, nem o número de cargos que compõem sua lotação, o que pode 
ser verificado, inclusive, pela pequena repercussão. financeira decorrente das 
modificações sugeridas, conforme cálculo fornecido pelo órgão de pessoal do 
Senado. 

Assim sendo, sou de parecer favorável à aprovação do Projeto por esta 
Comissão Diretora, nos termos estabelecidos pela Comissão de Constiruição, 
Justiça e Cidadania, c seu envio à deh"beração do Plenário desta Casa. 

Tendo em vista, entretanto: 

a) que as funções comissionadas de simbolo inferior a FC-05 deixarão 
de existir, com a entrada cm vigor da Reforma Administrativa, tomando-se 
necessária a alteração do Ane.xo I do Projct>J, para eliminar 04 funções 
comissionadas de Assistent~ de Apoio Administrativo, simbolo FC-04, dele 
constantes; 

b) que esta Comissão Diretora editou, ao longo de sua gestão, alguns 
atos administrativos sobre pessoal, os quais, para serem considerados 
formalmente perfeitos, precisam ser. ratificados pelo plenário, nada irnpedindor 
por uma questão, inclusive, de economia processual, que tal disposição seja 
incluída no presente projeto; 

manifesto-me favoravelmente à aprovação do Projeto apresentado, nos termos 
do substitutivo em ane:ro. 

É o parecer. 
Sala de Reuniões, 
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Emenda n• 2- CD IR 

(Substitutivo) 

MAIO DE 1998 

Altera a denominação e a esrruru.-, tfa Ctmsui:oria 
de Orçamentos e dá o urras providir.::i.7::. 

O SENADO FEDERAL resolve: 

Art. t•. A Consultoria de Orçamentos, de que trata o Título II, Capítulo 
n, Seção m, Subseção m, do Regulamento Administrativo do Senado Federal. passa a 
denominar-se Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle- CONORF. 

Parágrafo único. A função do titular da Consultoria de Orçamentos, 
Fiscalização e Controle passa a denominar-se Consultor-Geral de Orçamentos, 
Fiscalização e Controle . 

. 
Art. 2•. A designação para a função de Consultor-Geral de Orçamentos, 

Fiscalização e Controle dar-se-á mediante ato do Presidente do Senado Federal. 

§ 1 ~ A função de que trata o caput é privativa dos servidores da 
categoria de Consultor de Orçamentos que já te:iliam cumprido o estágio probatório. 

§ 2~ O Consultor-Geral de Orçamentos, Fiscalização e Controle será 
substiruído em seus impedimentos por um Consultor-Geral Adjunto de Orçamentos, 
Fiscalização e Controle previamente dçsignaão por ato do Presid:nte do Senado 
Federal. 

Art. 3•. A Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle compete 
a prest."lção de consultoria e assessornmento técnico na área de planos, orçamentos 
públicos, fiscalização e controle;. 

1-àMesa; . 
II- à Comissão Mista de Planos, On:amentos Públicos e Fiscalização do 

Congresso Nacional; 
III - às Comissões; 
IV - aos Senadores, no desempenho das suas funções legislativa, 

parlamentar~ fiscalizadora, no âmbito do Senado Federal e do Congresso Nacional. 

Parágrafo único. A prestação de consultoria e assessorarnento técnico 
de que trat..'l n CO!JUI r.ot>siste: 

I - na elatomção de esrudns na área de planos. crç:unento;. públicos, 
liscalização e conttole, q:.ando do interesse instiruc:omJ do Senac!o Fed=l·ou do 
CongÍ"esso Nacional; ~ 
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, U • na preparação, por solicita~ão dos Senadores ou dos membros da 
Comissão ·Mista de Planos, Orçamentos Piíblicos c Fiscalização do Congresso 
Nacional, de minutas de proposições, relatórios e pareceres sobre planos, orçamentos 
públicos e ações de fiscalização e controle; 

m - na prestação de esclarecimentos técnicos atinentes ao exercfcio das 
funções constitucionais do Senado Fedetal e do Congresso Nacional, em matéria de 
planos, orçamentos públicos, fiscalização e controle. 

Controle: 
Art. 4". São ó:gãos da Consultaria de Orçamentos, Fiscali'll!çio e 

I· Gabinete; 
U • Serviço de Apoio Administrativo; 
m • Subsecrct:lria de Apoio Técnico. 

Art. S". Ao Gabinete compete: 
I· providenciar o expediente, as audi:Ucias e a representação do titnlar; 
U • executar as tarefas de suporte administrativo vinculadas às 

atribuições do titular, 
m -auxiliar o titular no desempenho de suas atividades; 
IV· realizar outras tarefas pertinentes que lhe forem conferidas. 

Art. 6". Ao Serviço de Apoio Administrativo compete: 
I · exercer as atividades de provimento de serviços ·e ·materiais 

necessários à execução dos trabalhos da Consultaria; 
n • processar eletronicamente os textos técnicos relacionados com a 6rca 

de atuação da Consultaria, com vistas a Sllhsidiar a elaboração dos trabalhos; 
m - revisar os textos dos trabalhos da Consultaria, quanto aos aspectos 

gramatical e ortográfico; 

atendimento; 
IV • efctuar o registro das solicitações de trabalho e controlar o seu 

V - organizar e gCJCDciár sistemas de arquivos manuais e eletrõnicos; 
VI - executar outraS tarefas pertinentes que lhe forem conferidas. 

Art. 7". À Subsecretaria de Apoio Técnico compete: 
I • coletar, organizar e preparar dados e infonnações sobre planos e 

orçamentos públicos, execução orçamentária e créditos adicionais; 
11- coletar, organizar e preparar dados de natureza económica e social; 
lll • colctar, organizar e preparar dados e informações relativos a 

convênios fumados pela União com Estados e Municípios; 

IV • colctar e organizar leis, regulamentos, atos nonnativos e outras 
informações essenciais à elaboraçilo do~ trahaliJos o:le con.•ultoria e assessoramento; 

V· relacionar-se em nível técnico co1r.. órgãos e cntid.1d~s gcrcnciadora~ 
de bancos de dados :llews· aos trabalhos de consullona e asscssorame11to. 

-.. 
Parágrafo único. São órgãos da Subsecrct:lria de Apoio Técnico: 
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I ~ Gabinete; 
II - Serviço de Acompanhamento da Execução Orçamentária e 

Financeira; 
ID - Serviço de Pesquisa de Dados Econômicos e Sociais; 
IV - Serviço de Legislação e Normas. 

Art. 8". Ao Gabinete compete providenciar sobre o expediente, as 
audiências e a representação de seu titular; auxiliar e assessorar o titular no 
desempenho de suas atividadcs; executar as tarefas de suporte administrativo 
vinculadas às atribuições do órgão. 

Art. 9". Ao Serviço de Acompanhamento da Execução Orçamentária e 
Financeira compete coletar, organizar e preparar dados e informações sotm. planos e 
orçamentos públicos, execução orçamentária, créditos adicionais ,. cominios 
firmados pela União com Estados e Municípios, .necessários à elaboração dos 
trabalhos da Consultaria. 

Art. I O. Ao Serviço de Pesquisa de Dados Económicos e Sociais 
compete coletar, organizar e preparar dados de natureza econômica e social, 
necessários à elaboraçã~ dos trabalhos da Consultaria. 

Art. H. Ao Serviço de Legislação e Normas competi: "coletar e 
.· organizar leis, regulamentos, atas normativos e outras informações essenciais à 
elaboração dos trabalhos de consultaria e assessoramento. · 

. 
Art. 12. A Consultaria de Orçamentos, Fiscalização e Controle será 

organiVlda em Núcleos Temáticos, os quais serão apoiados técnica e 
administrativamente pela Subsecretaria de Apoio Técnico e pelo Serviço de Apoio 
Administrativo. · 

t. 0 
§ I~ Os Núcleos Temáticos serão integrados exclusivamente por 

Consultores de Orç::mentos, designados por ato do Consultor-Geral de {)rçamentos, 
Fiscalização e Controle. · 

§ 2~ Cada Núcleo Temático terá a coordenação de um Consultor-Geral 
Adjunto de Orçamentos, Fiscalização e Controle. 

§ 3~ Os integrantes de cada Núcleo Temático :apresentarão ao 
Consultor-Geral lista tríplice composta por sen·idores do re5p<""ctivc> Núcleo ljUC não 
estejam cwnprindo estági'l rrobatório, par~ exercício da fu'lção de Consultor..f'JCral 
Ad;u:::o de· Orç.uneuto$, fistalizaçlo e Cc.Jlt.-ole_ do Núcleo '"!Tl:.>JX>Ddo:Die, pt'lo 
perío"do de dois anos, admitida a recondução. 

§ 4~ Os Consultores-Gerais Adjuntos serão escolhidos pelo Consultor· 
Geral dentre os integrantes da lista de que trata o§ 3~ 
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Art. 13. Ao Consultor-Geral de Orçamentos, Fiscalização e Controle 
c:ompete: 

I - planejar, supervisionar, coordenar e controlar a execução das 
atividades de competência do órgão e de suas unidades administrativas; 

n - encaminhar à Comissão Diretora o Programa Anual de Trabalho e o 
Relatório Anual de Atividades da Consultaria; 

m - designar servidor para participar de atividades de treinamento ou 
aperfeiçoamento; 

IV - submeter ao Presidente do Senado Federal os nomes dos 
Consultores-Cc=.: ·'"i.i•.~r.tcs; 

·, - soliciur ao Diretor-Geral a designação ou dispensa de servidores do 
exercício de funções comissionadas e a lotação de servidores de sua escolha na 
Consultoria; 

VI - impor sanções disciplinares, nos limites do Regulamento 
Administrativo; 

VII - desempenhar outras atividades peculiares à função, de iniciativa 
própria ou de ordem superior. 

Art. 14. Incumbe ao Consultor-Geral Adjunto de Orçamentos, 
FISCalização e Controle: 

I - exeri:er a coordenação técnica do Núcleo T emàtico sob sua 
responsabilidade; • 

n - programar as atividades do Núcleo e distribuir os trabalhos aos seus 
componentes; 

m - acompanhar a execução dos trabalhos e controlar os prazos fixados; 
IV- sugerir ao Consultor-Geral de Orçamentos, Fiscalização e Controle 

a realização de cursos, s~os, simpósios, treinamentos e outros eventos que 
tenham por oi>jetivo a melhoria da qualificação profissional e da eficiência dos 
integraotes do Núcleo; 

V - ;: revisão qualitativa de seus próprios trabalhos e, em regime de cc
responsabilidade técnica. dos trabalhos dos compor.entes do Núcleo; 

VI - desempenhar outras atividades peculiares à função, de iniciativa 
própria ou de ordem superior. 

Art. 15. Incumbe ao Diretor da Subsecretaria de Apoio Técnico: 
1-C"<ett'er a coordenação Técnica da Subsecretaria; 
II- distribuir os trabalhos da Subsecretaria ws Serviços cornpetCI'Ites; 
1II - acomparJ-.ar" execuçJo dos trabalho~ t cumrolac os prazos fvcados; 
IV - controlar a qualidade dos trabalhos de responsabilidade da 

Subsecretaria, concertando, com os respectivos titulares dos órgãos subordinados as 
alterações que julgar necessàrias; ' 

V - sugerir ao Consultor-Geral de Orçamentos, Fiscalização e Controle· 
a realização de cursos, seminàrios, simpósios, treinanentos e outros eventos que 
tenham por objetivo a melhoria da qualificação profissional e da eficiência dos 
integrantes da Subsecretaria; 

VI - desempenhar outras atividades peculiares à função, de iniciativa 
própria ou ordem superior. 

423 



424 

--

A.-.:AIS DO SENADO FEDERAL MAIO DE 1998 

Art. 16. Ao Revisor de Textos incumbe: 
I • revisar os textos dos trabalhos da Consultaria, quanto aos aspectos 

gramatical e onográ.fico; · 
n- redigir a correspondência oficial da Consultaria; 
m - executar outras tlrefas correlatas. 

Art. 17. Ao Assisterite de Apoio Adm.i:!istrativo incumbe: 
I· auxiliar o Secmário de Gabinete na expedição da correspondência do 

titular do órgão e no atendimento às panes que solicitem audiências; 
n - executar outras tlrefas peculiares à função. 

Art. 18. Os Consultores de Orçamento teriio exercício exclusiVlllllente 
na Consultaria de Orçamentos, riSC•Iização c Controle, exceto quando reqnísitados 
pela Presidência da República ou quando designados para exercer funçãó de direção 
superior nos órgãos que compõem a estrutura administrativa do Senado Federal. 

Art. 19. As solicitações de trabalhos à Consultaria de 'Orçamentos, 
FJSCalização e Controle serão feitas cm formulário padronizado. 

Parágrafq único. As solicitações de que trata o Cllput somente poderão 
ser subscritas por Senadores no exercício da função parlamentar, pelo Presidente da 
Comissão Mista de Planos, Grçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso 

· Nacioll31, pelos titulares dos ·órgãos de Assessoramento Superior, dos órgãos 
Supervisionados, do órgão.Central de Coordenação e Execução do Senado Federal ou 
seus Chefes de Gabinete. 

Art. 20. A tabela das funções comissionadas da Consultaria de 
Orçamentos, Fiscalização e Controle passa a vigorar na forma 'do Anexo I desta 
Resolução. 

Art. 21. São tranSformados 10 (dez) cargos de Analista Legislativo, 
nivel lll, área de apoio Técnicn q(' ProcP~so Legis!atívo, especialidade Processo 
l.egi~lativo, em cargos de C"ortsultor de Orçam:rtns, nível 1!1, área de Consultori:! e 
Ass.:Ssor.moenlo ent ·órç~mentos. ; Vlncuiadcs 3 Cousultoria de Orça:nentos, 
Fiscalização e Controle, a serem ·preenchidos mediante habilitaçã~ cm concurso 
público específico de provas e títulos. 

§ 1 ~ Fica autorizado, para o preenchimento dos cargos de que trata o 
caput, o aproveitamento dos candidatos aprovados no concurso público para o cargo 
de Consultor de Orçamentos, área de Consultaria e Assessoramento cm Orçamentos, 
regido pelo Edital n• 1-A/96, obedecida, estritamente, a ordem de classificação e o 
prazo de validade do referido concurso. 

§ 2~ Fica autorizada a realização de concurso público específico de 
provas e títulos para provimento · das vagas porventura remanescentes após o 
aproveitameDto de que trata o § t•. 
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Art. 22. Ficam ratificados os Atos da Comissão Diretora n•s. 13, 14, 19, 
21,24,31,34,35e42,de 1997,en"02 de 1998. 

Art. 23. As despesas decorrentes da execução desta Resoluçi;o correrão 
à conta das dotações próprias do Senado Federal. 

Art. 24. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 25. Revogam-se as disposições em contràrio, especialmente os 
arts. 56, 57, 58 e 59 do Regulamento Administrativo do Senado Federal. 

Sala 

/_..,.I .f '· ,~i,"L ... · v .. (..L:..·-· .'L""' ,\\.(,. . . 
ANEXO I 

ALTERAÇÃO NAS TABELAS DE fur:ÇÕES CI)MI~S!O:'IA'JAS DO 
SEN.>OO FFDEJ!41. 

SnuAÇAO ANTERJOR NOVA SnuAÇÁO . .. . .. . .. 
CONSULTOJ!IA DE ORÇAJIIENTOS CONSULTOJ!IA DE ORÇAMENTOS, 

n5CALIZAÇÃO E CONTROLE 

N". ele DenomiDaç!o Código N"..4e DenominaçJo Código 
llimç&s ,._ 
01 Coasullor-<icnl ele~ FC09 01 Colwltor.(ienl de O...,.eotos, 

fi!N!'inçlo e Comrole FC09 
04. qmsullor-<icnl Adjumo FCOB OS Co!Whor.(ienl Adjumo de Orça-

mc:atos. Fisafinçlo e Collb'1Jie FCOS 
20 Coasullor ele ~os FCOS 24 Corwltor de Orçameotos FCOS 

·-CabiDac Cabiaetc 
O! Chde ele Gobinel• FC07 01 Old"e de Oohinete FC07 
02 A.ssisleme T6coio> FC-06 02 Assisteme T 6cui<O FC-06 
02 Secnrtrio ele Gobine<e FCOS 02 Seauário de Gobine<e FCOS 
O I Auxiliar de Gobine<e FC.Ol 

SerYifo de Apoio Ad.miaistrativo SerYiço de Apoio Admiaistntivo 
01 Qde ele Scniço FC07 01 Cbdi: de Scviço FC07 
04 Secnrtrio de Colwltoria FCOS 02 Rnisor de textos FC06 

08 Assistade T6cui<O FC-06 

5<m(o de Apoio Tbko Subsecretaria de Apoio Tbko 
01 Qde de Scniço FC07 01 Dimor de Subsecretaria FCOS 
03 Anicenre Administntivo FCOS. Ol Cbefe de Scviço FC07 
02 Secnrtrio de Colwltoria FCOS 08 Assisteute T 6cui<O FC06 

01 Seauário de Gcbinete FCOS 
Total•42 Tou.l• S9 
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LEGISLAÇ,iO CITADA. ASE.\:/IDA PELA SECRETARIA-GERAL DA /IlESA: 

RESOLUÇÃO N• 73, DE tm 
Altera a denorr.la~çio de á"J:ãe~ c!~ c:rutvru 

administrativa do Senado fweral c dá outras profi· 
dências. 

O Senado. Federal resolve: ·, 
Att. 1• A Assessoria. a Consultaria-Geral e a Subsecretaria 

de Apoio Técnico a Orçamento PUblico passam a denominar-se 
n:spectivamente, Consultaria Legislativa, Advocacia do Senado 
Federal e Consultaria de Orçamentos. classificadas como órgãos 
de assessorameato superior do Senado Federal. com as alterações 
de estrulllra estabelecidas nesta Resolução. 

Att. :zo· À Consultaria Legislativa compete a pn:sução de 
coasultoria e assessoramc:t1to à Mesa, às Comissões e aos Seaado
n:s oo desempenho, oo âmbito do Congresso Nacional. das suas 
funções legislativa, parlamenur e f=lizadora. consistiDdo na ela
boração e divulgação de estudos técnicos opinativos so!m tnalé· 
rias de interesse instiruciooal do Senado Federal e do Congresso 
Nacional, na preparação. por solicitação dos SeD3dones. de minu· 
tas de proposições. de pronuocumentos e de reLatórios. bem ainda 
na pn:sução de esclarecimentos Lécnjcos alinentes ao exercício das 
funções constituci..;:tais do s~aado F..!eral. 

Parágrafo único. São órgão• da Coasultoria LegisLativa: 

1-Gabinete; 
II- Serviço de Apoio Técnico; 
III- Serviço de Apoio Administrativo. 
Att. 3° Ao Gabinete da Consultoria Legislativa compete 

·providenciar sobre o expediente, as audiê~cw e a n:presentação 
do titular. executar as tarefas de suporte admiõ.isuativo vinculadas 
às atribuições do titular e auxiliá-lo no desempenho de suas ativi
dades. 

Att. 4• Ao Se<'!'iço de Apoio Técnico compete orienur.• 
· coordenar a r.oaaolar as atividades de provimento de dados. an.áli
_ses c inf.~rmações básicas, necessárias à execução dos trabalhos de 
consultoria e assessoramento. 

§ 1• São órgãos do Serviço de Apoio Técnico: 
I - Seção de Pesquisas Jurídicas; 
D - Seção de Pesquisas Económicas; 
II!- Seção d~ Pesquisas Sociais: 
IV- Se?o de Documenução, Arquivo e Divulgação. 
§ - 2• A Seção de Pesquisas Jurídicas compete coletar. or

ganizar e preparar dados e informações de ordem j.Jrídica oecessá· 
· rios à elaboração de uabalbos pelos Consultores Lecislativos. 

§ 3• À Seção de Pe:iquisas EconÓOlicas comrete colctar, o~· 
Ea.'1i7M c: r-:7-:l:"ar ctz.do:; c infcr:nações de natureza eC"onêmica ne
<"<Ssári~.; o ctaoon~o de traball:cs pelos Ccnsul:on:s Legislativos. 
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§ 4° A Seção de Pesquisas Sociais compete colelar. organi
zar e preparar dados e informações da área social necessários à 
elaboração de craba!hos pelos Consuhores ugislativos. 

§ s• À Seção de Documentação. Arquivo e Divulgação 
compete planejar. coordenar e executar as atividades relativas à 
plarda e conservação dos documentos de in"'resse da Cor.sultoria 
ugislativa: c promover a divulgação de trabalhos realizados pelo 
órgã<>. 

Art. :;;• Ao Serviço de Apoio AdminiSit'alivo cornpe"' orien
tar. coordenar e controlar as atividades de provimen10 de scrYiços 
e materiais necessários à execução dos crabalhos de consuhoria e 
assessoramen10. e ao funciocamemo dos demais órgãos da Con
suhoria ugislativa. 

§ (0 São órgãos do Serviço de Apoio Administrativo: 
I - Sec;-.ão de Administração: 
D- Ser.io de Mecanografta e Reprografia: 
m • ~ç~o de Re~tro c Acom~~"l"~ro de Propo.><i~: 
(V- Seyáo de-kecursos Humanos. 
§ 2" À Seção de Administração compete receber. coctrolar e 

distribuir a_ e~pediecle e o malerial da Consuharia Lcgislaliva. 
proceder ao cxlntrole in"'<Co de seu pessoal: e executar rua-as tare
fas correlata$. 

§ J• À Seção de Mecanografia e Reprografta cornpe"' exe
CUtar os crabalhos de composição e reprodução de texiOS; e exeaJ
Iaroutns tarefas correlatas. 
• § 4• À Seção de Registro e Acompanhamec1o de Proposiçõ

es compete receber e registrar as demandas de Iniba lhos de cocsul
toria e assessorameclo, informar sobre sua distribui~ e devolu
ção: e sobre a cramitação de proposição do Senado Federal: 

§ s• À Seção de Recursos Humanos compete providenciar a 
execução de programas de trcinamec10 e aperfeiçoamen10 dos 
servidores do órgãos. dar apoio a seminirios. simpósios e even10s 
semelhantes: e executar outras tarefas correlatas, em consonância 
com o Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Se
nado Federal- CEDES EN. 

Art. 6• À Consultaria de Orçamento< ~nii!Jlete a Jl=laçãO 
de consultaria e assessoramen10 em pla.~o• e ~'lleniOS públicos, 
à Co.nissão Mista Permanente de que ln la o § J• do artigo 166 da 
Constilllição FederaL à Mesa, às demais Comissões e aos Senado
res no desempenho. no âmbito do Congresso Nacional. das suas 
funções legislativa. parlamentar e ftsealizadora. consistindo na ela
boração. execução, acompachamen10 e ftsealização de planos e or
çamentos públicos. quando de interesses instilllcionais do Senado 
Federal e do Congresso Nacional. na preparação, por solicitação 
dos Congressistas. de minutas de proposições e de relatórios sobre 
pla.nos e orçamentos pclblicos. bem ainda na prestação de esclare
cimeniDs técnicos atinent.es ao exercício das fut:ições constitucio
aais do Senado Federal e do Congresso Nacional. em matéria de 
planos e orçameniDs públicos. 

§ J• São órgãos da Consu ltoria de Orçamento: 
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I- Gabinete; 
D- Ser.·iço do Apoio Técnico: 
UI-· Serviço de Apoio Administrativo. 
Art. 7" Ao Gabinete compete providenciar sobre o expe· 

diente. as audiências e a representação do titular. exea.Jtar as tare· 
fas de suporte administrativo vina:ladas às atribuições do liwlai e 
auxiliá-lo no dosempcnho de suas tarefas. 

An. g•' Ao Serviço de Apoio Tt!cnico compete orientar. 
coon:lenar. controlar • promover o levantam.,nto e organização de 
dados e infom1ações sobre planos e orçamentos públicos. oecessi· 
rios à presução de suporte tt!coico e sistémico aos uabalbos de 
consultaria e assessoraroento desenvolvidos pelo órgão. 

§ t• Sà<> órgios do Serviço de Apoio Tt!cnico: 
I - Seção de Normas e Legislação: 
li- Seção de Acompanhamento Orçamentário; 
111-Seção de Apoio à Auditoria e Fiscalização. 

§ 2" À Seção do Normas e Legislação compete coletar e or· 
gani.zar leis. atos normativos e outras informações especilicas da 
area. necessária< à presução da consultaria e assessoramento de 
compcléneil do órsão; e articular o processamento de dados. a im· 
pressão dos documen!Ds e aos coou!Ds com o< órgãos do Podor 
Executivo referentes a planos c on;amen!Ds públicos. 

§ 3• À Sessão de Acompanbamemo OrçameDiário compete 
coletar. organiur e preparar elemen!DS infOI'ID3tivos de acampa· 
nhamento d<» 1'"'-""UO'OS públicos c dos dispêndios públicos. neces· 
sários à execução dos uabalhos de consultaria e assessoramen!D. 

§ 4" À Seção de Apoio à Auditoria e Fiscaliz.ação compete 
exea:ur as 1arefas de supOtte de dados e informações neces$árias 
à realização das ativitlades oe consultoria e assess::>rdm.:ii!D rela· 
~ú:><:ada~ com a f.:r.ção lis<".:lliz.ador.> elo Poder Legislativo. 

An. 9" Ao Se:-:iço Adaiimslrai.Jvo alalpde -e~eCLOiltr as 'I! I· 
vidades de provimemo de serviços e materiais necess!rlos a imple· 
meDiação dos trabalhos de consultaria e assesS0<21DcDio em orça· 
meDias plblicos e ao funcionamento dos demais órgãos da Coo-. . 
sui!Drl3 de Orçamento. 

Art. I O. À Advocacia do Senado Federal compete prestar 
coosultoria e assiss.:nmemo juidicos à Mesa. à Comissão OireU>
n e aos demais órgãos da estnuun administrativa da Casa; e for· 
necer à Advocacia-Geral da União as informações e o respalde 
tt!cnico necessário à defesa judicial e extrajldicial dos interesses 
do Senado !Federal. 

Pari grafo único. É órgão da Advocacia do Senado Federal 
o ~eu Gabinete. 

Art. II. Ao Gabinete da Advocacia do Senado Federal 
compete providenciar sobre o expediente. 3S audiências e a repre· 
senução do titular; execular as 1arefas de supone admio.istnúvo 
vina:Iadas à competencia do órgão e wxiliar o seu tiwlar no de· 
sempenho de suas atividades. 

Art. 12. Ao Consultor-Gcnll...egislativo e ao Consultor-Ge· 
nl de Orçamen!D incumbe pl.znejar. supervisionar. coonl= e 
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controlar a execução das atividades de competência do órgão e de 
suas unidades administrativas: encamiDhar à comissão Dimora o 
Programa Amlal de Trabalho e o Relatório Anual de Atividades da 
respectiva Coosultori.a: designar servida- pua panicipar de ativi
dade de treinamento oo aperfeiçoamemo: submeter ao Presideme 
os nomes dos Consultores-Gerais Adjlmos: solicitar ao Diretor· 
Geral a designação ou dispensa de servidores do exercício de fun· 
ção comissiooada e a lotação de servidores de sua escolha nos ser
viços da respectiva Coosultoria: impor penalidades, nos limites do 
Regulamento AdminiS!r3tivo, e desempenhar outras ativi<4de.s pe· 
culiares ao cargo. de iniciativa própria ou de or:!em superior. 

Art. 13. Ao Advogado-Genl incumbe plaoejar. supervisio
ll3t'. coordenar e controlar a execução das atividades de competên· 
cia da Advocacia do Senado Federal. encaminhar à Comissão Di
retora o Programa Anual de Trabalho e o Relatório Anual de Ati· 
vidades: designar servidor pua participar de atividades de lreina
mento ou aperfeiçoamento: selecionar e indicar ao Diretor-Gcral o 
nome dos servidores para preenchimento de funções comissiooa
das do órgl:o: solicitar ao Diretor-Geral a lotação oo seu Gabine1e 
de servidores de sua escolha: impor peoalidades. nos limites esta
belecidos no ~egulamento Administrativo: e desempenhar outras 
atividades peru liares ao cargo. de iniciativa própria ru de ordem 
superior. 

Art. 14. Ao Coc.sultcr-Adjmto. da Coc.sultoria Legislativa e 
da Consultaria de Orçamen(('l. incumbe efe1uar a coordenação téc· 
nica de núcleo de consultori.a e assessoramento: prop-amar as ati
vidades do respectivo núcleo e proceder à distribuição dos tnba· 
lhos aos seus compooemes: acompanhar a execução dos serviços 
distribuídos ao núcleo e controlar os seus pruos: controlar a quali
dade dos tnbalhos realizados o~ núcleo. conserundo com os res
pectivos autores. as alterações que julgue necessárias: supervisio
nar as alividades de pn:win~nto de dados. anilises e informações 
básicas. necess3nas aos trabalhos de consultoria e assessoramento: 
supervisionar ati v idades admini~ativas do_ órgão e exercer outras 
atribuições penmeotes que lhe seJ3m comeudas. 

Art. IS. Ao Assessor, a que se refere o bano. 31 desta Reso
lução. incumbem atividades de .,ssessoramento téalico à Presidên
cia do Senado Federal ou. por designação desta. a outro órgão ou 
autoridade da Casa. consistindo ao exame de processos. problemas 
e assuntos administrativos. flD31lceiros • .Conõmicos e juridicos de 
interesses do Senado Federal: na proposição de medidas tendentes 
a aumentar a eficiência e a eficácia dos serviços: •· ao d~scmpenho 
de outras atividade: J-CCU(iares à função que ll:e sejam designadas 
per ;;u:oridad~ svpl!fioc-. 

Art. 16. Ao Secreúrio de Consultaria inc:amoe a prestaçW 
de assisi.Encia aos dirigentes da Coosultori.a Legislativa e de Orça
meato.' e aos Consunores Legislativos e de Orçamento ao desem
penho de suas auribÚições: efeOJar as pesquisas de dados e infor
mações que lhe forem solicitadas; colaborar oa elaboração e for-
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maução dos trabalhos de consultoria e assessoramento; c desem
penhar outras tarefas peculi= à função. 

Azt. 17. Ao Assistente Jurídico incumbe mbsidiar o traba
lho dos .Advogados da Advocacia do Senado Federal; acompanhar 
os processos de in!.er'esse da Casa junto ao Poder Judiciário e a ou
tros órgãos públicos. informando s~ a ma tramitAção; e exera:r 
outras tarefas peculiares à função. 

An. 18. Ao Consultor Legislativo incumbem atividades. 
de nível superior e especialização. de c.onsultoria e assessora
menta t~cnico à Comissão Diretora. à Mesa. às Comissões e 
aos Senadores DO desempenho. DO âmbito dó Congresso Nacio
nal. das suas funções legislativa. parlamentAr e fiscalizadora. 
consistindo na elaboração c divulgação de estudos técnicos opi· 
D.llivos sobre matér'~s de interesse institucional do Senado Fe
deral e do Co11grc•so Nacional. a preparação. por solicitação 
dos Senadores. de minutas de proposições. de pronunciamentos 
e de relatórios e na prestação de esclarecimentos técnicos ati
Dentes ao executivo das funções constitucionais do Senado Fe
deral. 

Art. 19. Ao Consultor de Orçamentos incumbem ativida
des. de nível, superior. c especializado de prestação de conmlto
ria e assessoramento em planos e orçamentos públicos à Co
missão Mista Permanente de·que trata· o§ 1• do artigo 166 da 
Constituição Federal. à Mesa, às demais Comissões' e aos Sena
dores DO desempenho. no âmbito do Congresso Nacional. da 
suas funções legislativa. par!amen•.::: e fiscalizadora, consistin
do na elaboração c divulgação de estudos técnicos opinativos 
sobre elaboração. execução. acompanhamento e fiscalização de 
planos e orçamentos públicos. quando do interesse institucional 
do Senado Federal c do Congresso Nacional, na preparação. 
por solicitação dos Congressistas. de minutas de proposição. e 
de relatórios sobre planos c orçamentos públicos. e na presta· 
ção de esclarecimentos técnicos atinentes ao exercício da fun
ções constitucionais do Senado Federal c do Congresso Nacio
nal. cm matéria de pfános c orçamentos públicos. 

An. 20. Ao Analista Legislativo de área c': advocacia in
cumbem atividades de nível superior. consistindo na execução de 
estudos técnkO$ opinativos sobre matérias jurídicas d~ interesse 
institucional da Casa c de competência de sua Advoca.:ia. na pre
paração de informações em mandados de segurança e em outros 
procedimentos judiciais referentes ao Senado Federal ou de inte
resse deste. na aruação. sob orientação do titul:tr da Advocacia do 
Senado federal. na representação judicial e extrajudicial da lns
tituiçào: ,. execução de outns tarefas corrdatas que lhe sejam 
atribuídas. 

An. 21. Ao Advogado incumbe subsidiar o trabalho do Ad· 
vogado-Geral no exercício das atividades de consuhoria e assesso
nmento juridicos à Mesa. à Comissão Din:tora. ao Primeiro Sccre
tãrio. ao Diretor-Geral. ao Conselho de Admioistraçào e demais 
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órgãos da Casa; elaborar texws do mmutts-padrio de contratos e 
convênios. em que for pane o Senado Federal; exercer outras tare
fas peculiares à função. 

An. 22. Os anigos lO e li da Resolução do Senado Federal 
n• 42. de 1993. passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Att. 10.;.. carreira de Especiàliz.ação em At!· 
y..l.ldes Lec;fs!a:!\&& eemptU~~~ ol'õ taicgotias d·' 
Consultor Legislativ~. Cou>ultor de Orçamento, ~na
lista Legislativo. Têcwco Legislativo e Auxiliar Le
gislativo. · 

Art. J I. As categorias referidas no artigo ante· 
rior são integradas pelas seguintes ireas. organizadas 
em níveis: 

I.- Categoria: consultor Legislativo, Nível m 
A1u: 
I - Cocsultoria e assessoramenlO legislativo; 
D .: Categoria: consultor de Orçamentos, Nível UI 
~ . . 

I O- Coasult.oria e assessoramecto em ~..ct.os; 
UI- Categoria: Atulista Legislalivo, Nível m 
Á=s: 

--------------··----------·--
9 - advocacia: 
IV- Categoria: Técnico Legislativo, Nível D 

----------------------
V- Categoria: Auxiliar Legislalivo, Nível I 

Parágrafo único. -·--·-·------·---" 
An. 23. Os cargos da categoria de Assessor Legislativo, 

ocupados ou vagos, passam a denominar-se Cocsultor Legislativo 
mantidas as atuais anibuições. com a red.ação do artigo 18 desta 
Resolução. e as demais normas peninect.es. 

Art. 24. Aos cargos d.à' categoria de Consultor de Orça
mentos. com as atribuições previstas co bano. 19 desta resolu
ção. aplicam-se as normas concernentes à categoria de Consultor 
Legislativo. 

Art. 25. Os servidbres integrantes das categorias de Consul
tor de Orçamemos e de Analista Legislativo - área de advocacia. 
criadas por esta resolução, estão sujei lOs a 40 (quarenta) horas se
manais de l.r:lbalbo (bano. 19 da Lei n• 8.1 12190). 

An. 26. As funções comissionadas de Consultor-Geral e 
Consultor Ad}lnto, das Cocsultorias Legislativas e de Orçamen
l<X, serão preenchidas por servidores das categorias de Consul10r 
Legislativo ou Cocsulwr de Orçamentos. e a função comissionada 
de advogado. por servidor da categoria de Analista Legislativo
área de advocacia. 

Parágrafo único. As funções comissionadas de Cocsult.CJr· 
Ad}lnlO e de Advogado incluem-se entre as exc~ões menci<:>na· 
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das do anigo 6°. 4•. da resolução do Senado Federal n• 42. de 
1993. com a redação dada pelo artigo 2• da resolução do Senado 
Federal n•sf.de 1993. 

An. 27. Os núcleos de coosultoria e assessor:amento legisla
tivo e de orçamentos indicarão ao Consultor-Geral servidoros do 
respectivo núcleo. em lista triplice. para exercício de função de 
Consultor AdjJDto da área técnica corttspondente. pelo período de 
um ao.>. admitida a recondução. 

An. 28. As tabelas de funçi>c< comissionadas das anti· 
gas Assessorias. com suas respectivas Subsecretarias. c 
Consultoria-Geral passam a vigorar na forma do Anexo I 
desta resolução. 

Art. 29. Ocorrido o primeiro provimeDIO dos cargos de 
Analisls Legisllltivo -úea de advocacit. JmVÍSIOS nesta resolu· 
ção. ficam extintas duas funções comissionadas de Assistente Juri· 
clico - FC-6 e criadas duas funções comissionadas de AssisteDle 
de Controle de loiormação- FC-4. n.a t.abela de funções ·eomissio
nadas da Advocacia do Senado Federal 

Art. 30. Fir.m~ extint.as as f.:n.,õ<;• <.:mw:si.Jll:.das de El:car· 
reg::W de As~~s.•orio - FC-4 

Art.. 31. A~ funções CO'lliUtOnadas de .1'\SSeS~:lr- f'(;. Í 
ficam transformadas em cargos de provimento e~ comissão. 
com nlvel e retribuição equivalentes aos de Assessor T~cni· 
co. devendo sua lotação ser estabelecida pela Comissão Di· 
retora. 

Art. 32. São transformados quinze cargos de Tmico Le· 
gislativo, nlvel D. úea 6. especialidade anesanato. e cinco car· 
gos de Analista Legislativo, nível III. úea de apoio t.6cnico ao 
processo l~gislativo, especialidade processo legislativo, em car· 
gos de Consultor de Orçamentos, nlvel m. á:ea de c:oosultoria e 
assessoramento em orçamentos. a serem Jmenchidos mediante 
c:oncuno póblico especflico de provas e tJrulos, e vinculados à 
Consultaria de Orçamentos. ressalvado o disposto no parágrafo 
únlro deste artigo. 

Parágrafo ún.ico. Aos aluais Assessores Legislativos 
c:oncursados na área de direito tributário e Cmanceiro e em 
exerclcio na Subsecret.aria de Apoio T~cnico a Orçamentos 
Públicos~ facultacla a opçlo, no prazo de trinta dias da pu· 
blicação desta resolução. pelo cargo de Consultor de Orça· 
mentos a que se refere este artigo. sem alteração do padrão 
em que se encontram. 

Art. 33. São transformados nave cargos de Analista Legis· 
lativo, nlvel m. área 2. especialidade processo iegislativo, em Car· 
gos de Consulta Legislativo. nlvel m. área de consultaria e asses· 
soramento legislativo. a serem preenchidos mediante concurso pú· 
blico específico de provas e títulos. e vinculados A Consultaria Le
gislativa. 
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An. 34. São ~fott=I..'S c!ez cargos de Ana~:~ ugisla!i
;·o. ::oívei m, d.-ea "·especialidade processo legislativo .em cargos 
.i:: .-...a.iw Legis!zti·,o - área ..e advocacia, a se= prcend!idos 
medil:lte ecoamo público específico de provas e lirulos. e vincu· 
lados à Advocacia do Semdo Fecl.er.il. 

Art. 35. As f~nções canissionadas de Olefe de Gabine~e de 
Seo.acior, de M:mbro da Mesa, de Lideranças Panidárias e de 
Secretário-Geral :!.a Mesa Adjunto passam a ser classificadas 
C<'llloFC-8. 

Att. 36. As despesas decorrentes da execução desta re· 
solução correrão à conta das dotações próprias do Senado 
Federal. 

An. 37. Esta resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

An. 38. Revogam-se as disposições em contrário. inclusive 
os aru. 347 e 348 do Regulamento Administrativo do Senado Fe
deral (Resolução n• ssn2 e suas alterações). 

Senado Federal. 14 de dezembro de 1994.- Sen.ador Hum
berto Luttna, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, José ~rney, 
Presidente, nos termos do art. 48, it:i- 28 do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOWÇÃO N• 809, DE 1997 
Altera o Regulamento Jldministrativo 
do Senado Fede..-al .e · dl outras 
providêhcias. 

······························-································-····-·-··--·········--·······-·-···-····· 
Art. 56. A COn:sUJ.toria ·de :ClrÇalllentos compete a prestaçao 

de conaUltoria .e .aasesaoramento ·técnico· na área de planos, 
orçamentos. p11blicos e :iz;callu.çao; A Mesa, A COIIIissao Mista 
de ·PJ.aDos;;··otçalieb.toi;".'l'Oblicoti ... FiscaUzaçao e As .damets 
CooúaaOea'' · e· ao is SenildO'rés i. ao -c~e .. mpenho daa . lltWI taiiQau 
1"9'isl4ti va, parlamentar .e •fisciílizadora, .no •bbito do Senado 
Federal e do Conqreel!o' Nac:ional,.-conaiatindo na elabora(;l.o ;de 
estndos téC:nicos ·sobre 'IUtêdú •"de' interesse illsti.tuc:ional do 
senado Federal e do (:onqraaao Nacional, na _J1re,E!Qc:40 do 
propgsiçOea; · relatórios ·e 'documentos. té<:llicos ,.awentes ·.ao 
exercic:io ·:.dAs ~ tunçOes constitucionais do Senado ... Federal . e 

·Congresso ·Nacional; ·e· executar. :outraa . tarefas correlatas. 
.P.ir~õ-r.iro tlrÜco. · SIC órqaos- .. ~. Consultada' dE 

Or~tos; · 
I "''Gab1Jj«!tlil 
II·-· Servico 'de.Apoi:o-''1'6cn:ico;·· 
UI·.- sei:viço cie 'Apoio Jl<llúnistrativo. 

Art~ ·57;· Ao· Gabinete ·CC!Dpe'te providenciar ·o expediente, 
as aud.lênc:ias e a. representaÇI.o do titular; aaxill.r".e 
assessorar o tibiiai · rio desempenho de · SU&S·. ·atividades; 

433 



434 

--

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

execut.ar ·~ "taretàs ae ·suporte ·administrativo 'vincul.ac!Às .. b 
."c~t"êncj 1\s ciO 6r'c!!c. 
• ~- ·s!l- .M.".,'!~".~~ 'ele. ~~o: T~c:nico CCIIIP<ite orientlar, 
.coordenar,· controlar:.e· p1"0mover o levantamento .e .orqzu.i;aç&o 
de dâdôs ·e 1At"o"t:~acoe~ aObre··plailos e. orçamentos pdbl"icoa, 
:neceiss!rios à. prestaçac:. ·de auporte técnico ·e sistémico i· aos 
traba~os de consultoria•e 1lasessoramento·desenvolvidos pelo 
6rq&01 coletar. e. ~rqanizar. leis, ·atos normativo:;. e~· outras 
1ntormai;Oes · esped.fi'cas ; da área, ··necessárias· à,·. prestação da 

.consul.toria t. assessoramento de ccmpetência ·do· . 6rqlo1 
.artiêuíar· o vrocessamento · de "dados, a h:préssao dos 
docmiêntos e ·os conta tos c:o: 6rgàos do Poder· Executivo 

reierentes a·planos e orçameneos públicos; preparar elementos 
informativos de acotppanhamento e execucão orçamentáría., em 
articulação com a Subsecretaria de Infol"lllações; e executar 
tarefas de suporte de dados e infol"lllações necessários à 
realhação das atividades relacionadas com a função 
fiscalizadora do Poder Legislativo e alimentar os sistemas de 
info~açOes: executar outras tarefas correlatas. -

kt. 59. Ao Serviço de Apoio Administrativo compete 
executar trabalhos datilogr.:íficÓG e os de reprodução de 
textos; · efetuar ·o registro das demandas de trabalhos de 
consultaria e assessoramento; ·exercer atividades• de 
provimento de .serviços-e mat~riais necessários !.execução de 

,trabalhos de consultoria·e .assessoram~to; e executar outras 
,tarefas:ê:orrelatas. 

ATO DA CO!IUSSÃO DIRETORA N" 1), DE 1997 

MAIO OE 1998 

A COMISSÃO O!RETORA DO SENADO FEDERAL. no uso de SU3 competênci.l regime nu! e regulamenur. e 
cm consoninoa com o disposto na Resoluç:lo do Senado fcder.LI n• 009 • de 1?97. 

RESOLVE: 

Art. I' A 5o."TCU'U Especi.ll de Editorado e PubliC!çàO rozar.t de autonomia orç:uncnúria C fiDanc:tira DOS 
termos do art. tn 1,, Oc=<>-Lci n' 200, de 25·2-19G7, .:xnn a al=ção dada pelo Decreto-Lei n' 900, de 29·9-1?6?, 
amn.b ti.;. !lJocal..olio de Ja..JII'SOS rJ;~"!!~.rios M T~~JP1:'. «"l..""\.::!~ """Or;:-.::&.:Drt~- Gt:::•l ± !!ai.ão..A>!:bito d.! $\..; 

c:ompes.Cac:u. 

I I' A liDDnomia 1inanccir2 da Scataria Especial de Edito~ e Publie~ção ~~ tido cx=icio 
das atnid3dcs de r=bimemo e ~ de ra=sos. bem como pela pritica dos ataS de r= orçomealiria e 
financein. nos t=os do~ Adminisa:lliw do Seu:ldo fcdcnl. COill as alt=çóes inuodu:tidas pela Rmnç<o 
do Sen3do fcdcr.!l ... 009 • de 1997. 

§r o Serviço de~ E<oD6mico-F"Ul3DCX:in. pm-isto 110m. t~da R=lnçso c1o Scmdo Fcdenl 
rf" 009 .de 1997, fi=i n:spo~><l pela.........,.,• orçamrnriria e fi"'nrcir> cláiniQaDc:SU:artig<>. 

Art. r ~ ~·clisposm ao artigo r.do IJJ> ela ComissSo Diretora. a• 17, de 1m, lia aioda. aa 
Seaewia Espa:ial de Editor>çào c Pnblie90, ComiSS'!!> Pmmnente de Uci~ cujos a>embros ~ dcsipado< pelo 
Oin:ror.Q:ral. 

§I' A Comiss:lo fmnanemc de que tma este artigo scri COmposta oom 110 mfDimo três .......t.as. 

f2' É de um ano o DWidato c!os tllallbros ela Comisslo ~ de Uàtoção, 'OI:clada a 11:mPhç<o pot:l o 
período subs<:qüeruc. 

c § 3" A Prcsidénà• da ComissSo de que tma este artigo scri actida por um de seus .......t.os, mcdi2me 
dcsign>ção do Oin:ror-Gcr21. 
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Azt. J" O Diraor-Gcr:al pocla2 ddepr 110 Din:fDr da Sccnuria Especial ele ~ e N"ioçM as 
~ ..,.,.P'"'nrias que lhe fonm Olllorpdas pela iaciso I, da 11t. .r, pela illcisa II. da an. S' e pela illcisa I da an. 6", da AJo 

daComiss:laDÍI<IOI2 11"17, ele 1995. 

Azt. 4' Fico extinta o Funda Especial da C=ra Cldfico da Senado F...-!=1 • FUNCEORAF, criacla pela AJo 
cb Comi<ào Dimaro D'IJ, ele 1974. IRnS(ctiDd<He,. em 120 (0<1110 e Wlle) dias. os seus r== clispoDM:is ao Funda 
da Senado Fod=J • FtiNSEN. ,. 

Parágrafo 6niCI> • Pat2 áeila do dispasla DCSte artigo, coasidcr.na..e ltCUI'SOS disponíveis aqueles nlarcs d> 
ne=sárias i tiquidaç;la de obrigaçóc$ ji assumidas ao FtiNCEORAF a1é a dali de publ~a dc:ste /.lo. 

t. 
Azt. S' Esle Alfl enua em \'Í&Qr su data de sua publ~. 

Ati. ~~ Revogam-se as c!ispasiçóes em conuário 

Sala de Reuniões da Comi~a Diretol3, em 30 de 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA N•t4, DE 1997 

·Ratifica Ato do Co11Selflv Je Supervisõ.o n• QJ/97, 
que suprimiu o l'Têmio de Produtividade dos 
servidores do CEGRAF. 

l 

A COMISSÃO DIRETORA DO SENADO FEDERAL. no uso de sua 
competência regimental e regulamenlar, 

RESOLVE, 

Art. 1• • Fica ratificado, e com validade par3 todos os efeitos, o Ato do 
Conselho de Supervisão do Cegrafn" 01, de 20 de janeiro de 1997, publicado no Diário 
do&nadoFederai, de24dejanelrode 1997, pigina030&0. 

Art. T. A aplicação dos dispostos no art. 1• fica adsttita aos savidores cujos 
direitos foram reconhecidos à época ela ediçlo do Ato ora coavalidado. 
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Art. J• - Este Alo entra em visor na da!& de sua publir.:.ção. 

Art. 4•-~gam-se as disposições em conuárlo 

Sala de ReuniõeS ela Comissão Diretora. em JO de Janeiro de 1997. 

n 
ATO DA COMISSÃO DIRETORA N° 19, DE 1997 

t, ';:OMISSÃO DIRETORA DO SENADO FEDERAL, usando das attibuiçóes quN& 
confere ., Re:Ju~amento Admini;t-:ti\~ d<> f;enAdo ~ai. wrr. e r,(,•;a redacao ~ -P"l)i' 
l<esoluçao ,,- 91!1~ • .., l<n<lu ""' w.... " IJI~VIS30 C'Onbd" nos Aru\1"" 1~ " i6 das U~iç6<.:; 
Fmais, da citada Resolução; 

C<>nsiderando a necessidade de reorganiz'lr as diversas •reas da Secretaria Espeáal 
de Ednoraçl!o e Pubacaç6es, adequando-as '- atlvidades de melo e fim, de acordo ccim a 
natureza de cada órgão, e; 

C<>nsiderando a necessidade de adaptar as novas denominaç6es das ~unções 
c:omls5ionada$1n!roduzldas pela Resolução- SF rt' 9197, que attera o Regulamento Adminlsltativo 
do Senado Federal; 

Resolve: 

· M.. te.. As funçOes c:omls$lonadas da Secretaria Especial de Editonlção e Publlcac:óes 
passan1 a 1« as denominaç6es: 01retor Executivo FC-9 para Oiretor de Sea'Ciaria FC-9; Olretor 
de OlvisAo fC.6 para 01retor de SUbsea'eWia FC-8; Chefe de Gablnele FC-7 para ct>efe de 
Gabinete FC-7; Assistente da OlreiDrla Executlva FC-7 para Assistente do Oiretor da Secretaria 
Especial FC-7; C<>ordenad<.r.aerar FC-7 para Cllefe de selVIço FC-7; Chefe de Setvlço FC-7 
para Cbefe do SeMço FC-7; Assistente Edllollai-Gn1fieo Fc.e para Assistente Ed"IIOriai-Cnltlco 
FC-6; Assistente .llatdõco ~ para Assistente Edlt~fieo ~; lnspetor de Qualidade ~ 
para Assistente Técnico de tnspeçlio do Qualldade FC-8; Assistente~ para Assistente Técnico 

· .... 



MAIOPE 1998 ANAIS 00 SENAOO FEPERAL 

--

-

fc.e; COonlenador Seccicnal (Ex;lecÍiçllo} ~ oara Assistenle T6alico ~; COonlaRador 
Seoclonal fC.6 para Assistente To!alk:o lnciu.lllal ~; SUpefVIsor de ConltoCe (CGPIG} fC.6 
pn Assistente Tknico Industrial ~; Supetvts« de Controle (S«YYços Esped•ls) fC.6 pca 
Assistente Téallco FC-6; SeaeUria da Oltetoria ExeartJva FC-5 para Seael4tla do Olm.or da 
Seaetaria FC-S; SecretAria do Dlvisllo FC-5 pata S&a'etllr1a de Gabinete FC-S; Chefe de s.çAo 
FC-S p11111 Assistente Admfnislr.dlvo FC-5; Encanegado de I'I'Oduçao lnduslrlal FC-S para 
Assistente de Controle do Produção FC-5; Encanegacfo FC-4 para Assistente de Controle do 
lnformaç4o FC-4; SecretAria FC-4 para Assistente de Controle de lnformaç4o FC-4; Auxiliar de 
Galllnele f'C.3 para AIDdliar de Gabinete FC-3; AIDciliar de Controfe de Produção f'C.3 para 
Alaillal' de Con!role do ProduçAo FC-3, mantidas as quantidades e atrillulç6es conslanles do Mo
DE n" 3251'95, aprovado pelo Presidente do Conselho de SupeMsAo. 

M. 2"- Ficam exlintas as fUnÇ6es comissionadas de Auditor FC-6, COnsultor Jurldlco 
FC-6, Chefes dos SetviçOS do OesenvoMmento e Jnfonnatlzação, do Admlnlsltaç!lo de Pessoal, 
do Centalli&dade e AdminGtação Orçamentária e de Manutenção Téalica FC-7, nos tennos da 
Resolução n" 9197. 

M. 3•- Rtvt>9am-se as dispoSiçlles em contrâtio. 

Ati . .(•- Este Alo entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala de Reuniões, 4 de abril de 1997. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N" 21, DE 1997 

A COMISSÃO DIRETORA DO SENADO FEDERAL, no uso 

de suas atribuições regimentais e regulamentares, e tendo em vista 

o disposto no art. 4° das Disposições Finais da Resolução n° 9., de 

1997, 
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RESOLVE: 

Art 1°-Ao Advogado-Gera! Adjunto, até que venha a ter suas 

atribuições definidas ·por Resolução, Incumbe auxiliar o titular da 

Advocacia-Gera!, prestar consultaria e assessoramento jurídico à 
' 

Oiretoria-Geral no que concerne a prócessos relativos à Secretaria 

Especial de Editoração e Publicações, .e exercer outras tarefas 

peculiares à função. 

Art~ - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 24 de abril de 1997. 

ATO DA COMISSÃO D!RETORA 
.N" 24, DE 1997 

A COMISSÃO DIRETORA DO SENADO FEDERAL, 
no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, e, em 
conformidade .com o disposto .no art 16 das Disposições Finais da 
Resolução n" 9, de 1997, do Senado Federal; · i · · 

. 
.. ' l 

Considerando que a transformação . de órgaos da 
Secretaria Especial de Editoração e Publicações, objeto deste Ato, não 
acarreta qualquer ónus para o Senado Federal; 

MAIO DE 1998 
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Considerando que a transfonnação visa dotar a 
Secretaria Especial de Editoração e Publicações de uma Interface mais 
eficiente com o órgão central de Pessoal do Senado Federal; 

RESOLVE: 

Art. 1°. - A Subsecretaria de Suprimento de Matérias 
Primas, órgão da Secretaria Especial de Editoração e Publicações, na 
redação dada pelo art. 206 da Resolução do Senado Federal ll" 9, de 
1997, passa a denominar-se $ubsecretaria de Administração, Suprimento 
de Matérias Primas e Desenvolvimento Tecnológico, com a alteração de_ 
estrututa estabelecida n~ste Ato. 

Art. ~- - À Subsecretaria de Administração, 
Suprimenio .de Matérias Primas tJ Desenvolvimento Tecnológico 
compete, além das atribUições· de:erminadas pelo art 20&da Reso!J.It,:ão 
do Senado Fed~ral n° 9, de 1997, exercer o controle estattstico da 
frequência de pessoal e escala de férias ~ recessos; emitir mensalmente, 
Fclha Individual de Frequência; programar e executar as atividades de 
cadastramento de pessoal ativo, aposentados, exonerados, demitidos, 
falecidos e dos pensionistas, mantendo atualizados os registres relativos 
ã vida funcional dos servidores da Secretaria Especial de Editoração e 
Publicações e seus assentamentos funcionais, em articulação com a 
Subsecretaria de Administração de Pessoal, e executar outras tarefas 
correlatas. 

Art. 3°. - Fica o Serviço de Expedição, órgão da 
Secretaria Especial de Editoração e Publicações, contonne disposto no 
art. 185 da Resolução do Se~do Federal no 9, de 1997, transfonnado 
em Serviço de Apoio Administrativo e Registres Funcionais. 

Parágrafo 1°- /1<; ambuições do Serviço de Expedição 
referido no caput d~ste artigo, d~s no art. 189 da Resolução do 
Senado Federal ~ 9, de 1997, passam a ser desempenhadas pelo 
Serviço de Atendimento ao Usuário, em adição às coms)etências 
detenninadas no art.187 da Resolução do Senado Federal no 9, de 1997. 

Parágrafo ~- Fica o Serviço de Apoio Administrativo e 
Registres Funcionais transferido para a estrutura da Subsecretaria de 
Administração, Suprimerrto de Matérias Primas e Desenvolvimento 
Tecnológico, com a competência de executar as atribuições concernentes 
ao pessoal da Secretaria Especial de Editoração e Publicações, na fonna 
descrita pelo art. ~ deste Ato. 
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Art. 4". • Este Ato entra em vigor na data da sua 

Senado Federal, 16 de maio de 1997. 

ATO DA CO:'\IISSÃO DIRETORA N• 31, DE 1997 

Regulam:rota o õisposro no a"tigo s• e 
ncs itt:ns I-2 e ll-2 clQ Anexo oa 
Resolução n• 63, de 1997. 

A COMISSÃO DIRETORA DO SENADO FEDERAL, no 
uso de sua competência regimental e regulamentar, 

RESOLVE: 

. Art. 1" Para fins de aplicação do dispÔsto no art. s•, parágrafo 
único, e nos itens I-2 e U-2 do Anexo da Resolução n• 63, de tm, os 
cargos em comissão de Assistente Parlamentar dos gabinetes dos membros 
dá Mesa, das Lideranças e dos Senadores são classificados em três 1àixas 
retributivas, observados os seguintes símbolos: 

I- Assistente Parlamentar, sfmbolo AP-1, com a remuneração 
equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) da fixada para o cargo em 
comissão de Assessor Técnico, símbolo FC-011; 

II - Assistente Parlamentar, sfmbolo AP-2, com a remuneração 
equivalente a 50% ( cinqtlenta por cento) da fixada para o cargo em 
comissão de Assessor Técnico, sfmbolo FC~8; e 

' . 

. III- Assistente Parlamentar, súnbolo AP-3, com a remuneração 
..- equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) da fixada para o cargo em 

comissão de Assessor Técnico, súnbolo FC-08. 
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Art. 2• A soma das remunerações dos cargos de Assistente 
Parlamentar não poderá ser superior à remwteração de Wll cargo em · 
comissão de Assessor Técnico, sfmbolo FC-08. · · 

Art. J• Este Ato entra em vigor na d:ua de sua publicação. 

Art. 4• Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala de Reuniõ~ da Co ssão Diretora, er:: ~ ~ ãl T»7. 

·" --,1 ; - . ~ l,. I I I JíV?·· . 
:t \}.~ e'l-· " r 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N° 34, DE 1997 

A r-OMISSÃO DIRETORA DO SENADO FEDERAL, no uso da 
atribuição que lhe cc:-:fere o inciso I do art SB do Regimento Interno, combinado 
com o disposto no art. 70 do R~;;lamento Administrativo do Senado, e 
considerando que a Secretaria Especial de Editoração e Pubficaç(les goza de 
autonomia orçamentária e fananceira para o exerc!cio das atividades de 
recebimento e aplicação de> ~s. bem como para a prática de stos de gestão 
orçamentária e financeira, nos termos do N.o da Comissão Oiretora rf' 13, de 1991. 

RESOLVE: 

Art. 1•- Rca revogado o art 4• do N.o da Comissão Oiretora n" · 
13, de 1997 e repristinado ó N.o da Comissão Oiretora n" 13, de 1974. 

Art. 2" - A Secretaria Especial de Editoração e PublicaçOes -
SEEP, na qual se transformou o Centro Gráfico do S6!13do Federal - CEGRAF, por 
força da Resolução n" 09, de 19S7, compete a gestão do Fundo estabelecido pelo 
N.o da Comissão Oiretora n" 13, de 19S7 e ratificado pelo Decreto legislativo n" 
ZT, de 1990, que passa a ser deo.;minado Fundo da Secretaria Espeáal de 
Editoração e Publicações - FUNSEEP •. 
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~ § 1• - A Seaetaria Especial de Editoraçâo e Publicações -
SEEP exercerá todas as atribulçOes cac d'arldas pelo AJo da Comis!llo'Oiretota rf' 
13, de 1974 ao Centro Gráfico do Senado~ -CEGRAF. 

M 3"- Este AJo entra em vigor na data de sua publicação. 

M 4"- RevoganHe as cfispo$;Ç6as em contrário 

MJ&to àe 1997 

I 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
~35,DE 1997 

Restabel~ nomenclatura alterada e função comissionada 
exllnla pelo No d8 C0m1ss1o Dln!lom no 19, de 1997. . 

A COMISSÃO OIRETORA DO SENADO FEDERAL. no usO do suas mribuiç6es 
regulamentares e 

CONSIDERANDO o disposto no arl 8" da Ruoluçlo ~ OÓ9, de 1997; --
CONSIDERANDO que o 6rglo CJirelotfa da Sea'8larla Especial de EditoraçAo e 

Pubficaç6es, antigo órgão Diletcria-Exeadiva do CEGRAF c:antava c:om u tunç6es cxxnlsslonadas de 
Consultor..Jurfdico e do Assistsntes JIA'fdlcos para preatar-lhi o U$eSSOI'IIIl1G! .e c:onsultcr!a 
p!dlcos necessários; · 

CONSIDERANDO que, · nAo obatanta a tr8nsfonnaçAo do Orglo. ~ 
e-CEGRAF em Secretaria Especial de Editrn'açlo e PubB:aç&ea, aa c:ompetênc:las do 6lglo Dltetotta 

dessa Seaetaria são as mesmas do anllgo órg6o ~do CEGRAF, 
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RESOLVE: 

Art. 1• • Fica reatat ela clda a nomendatunl de Assistente Jurfdico, slmbolo FC06 e 
revogada a nomenclatura Aul:dalllli Edlllx1al Gráfla), slrnbolo Fc.oe, alrlbulda à função 
comissionada de Assistente Jurfdlco pelo art 1• do AIQ da Comissão Direlora n" 19, de 1997. 

Art. 2" • Fica mtltlala :Ida a ~ ccmlsslonada de Consultor Jurfdico, slmbolo FC. 
08, extinta pelo 1111. 2:", do Ale da Combdo D1nttcn1 n" 19, de 1997. . 

Art. 3" ·Este Ale enlnl em~ na data de- publicação. 

Art. <1• • Reyogam.Haa dlqoslçm em COI1Irário e, em especial. o Ale da Comissão 
Oiretora n• 21, de 1997. 

--

Senado Federal, 3 de Betl!ljlbz:o 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA N° 42," DE.J997 

"Dispõe sobre funções comissionadas no 
lmbito da Subsecretaria de Taquigrafia. 

A COMISSÃO DIRETORA DO SENADO FEDERAL, no uso de 
suas atribuições c tendo cm vista o disposto no art. 16 da Resolüção n• 9, de 1997, 
que "altera o Rcgalamento Administi3ti.vo do Senado Federal c dá outras 

. próvid!nda•". RESOLVE: 

..- Art. ·1 ~ qs integrantes da c:atcgoria funciolllll de Analista Legislativo - Área de 
Taquigrafia. lotados cxclusivamc:nte na Subsecretllria de Taquigrafia, perceberão, 
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ainda que em estágio probatório, função comissionada de Taqufgrafo Legislativo, 
símbolo FC-06. 

Art. 2" As funções comissionadas de Supervisor Taquigráfic.o (FC-OS) e Revisor 
Taquigráfico (FC-04) passam a corresponder ao símbolo FC-07 •. 

Art. 3" A Tabela de Distribuição de Funções Comissionadas decorrente das 
alterações de C!Ue trata este Ato constam do anexo L : 

Art. 4" As despesas deeorrentes da execução deste Ato correrão à conta das. 
dotações OlÇ31Ilent.árias próprias do Senado Federal · 

Art. S" Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6" Revogam-se as disposições em contrário. 

ANt:XO I 

TABEU. DE DISTRIBUIÇÃO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS 

DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO SIMBOLO • N"DI!VAGAS 

12 
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RcvisorTaquigr.!fico FC07 

Taquípfo LegislaliYO FC00 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N° 2, DE 1998 

24 

SI 

A Comissão Oiretora do Senado Federal, no uso de suas competências 
regimentais e regulamentares, RESOLVE: 

Art. 1" - Os int&grantes da Carreira de Especialização em lnfonnática 
Legislativa, níveis III, 11 (áreas 1, 2, 3), 11 (área 4) e I, do Plano de Carreira dos 
Servidores do Prodasen, desde que lotados e em exercício naquele Órgão 
Supervisionado, farão jus, ainda que em estágio probatório, às funções 
comissionadas símbolo FC-7, FC-5 e FC-4 e FC-2, respectivamente. 

Art. Z'- Fica extinta a vantagem de que trata o art 14, da Resolução rf' 
74, de 1994, com a redaçáo dada pelo art 2", da Resolução rf' 76, de 1995, 
assegurando-se aos atuais integrantes da Carreira de Especialização em 
lnfonnática legislativa a incorporação da vantagem ã remuneração do seu 
cargo efetivo, na forma definida no artigo 1" da Resolução rf' 7 4, de 1994, 
considerado o período de 1° de julho de 1994 a 11 de novembro de 1997 e 
tomando-se como base de cálculo da parcela a ser incorporada os valores 
estabelecidos para as funções comissionadas f&Xadas no artigo anterior. 

Art. 3" - Fica reduzido para 1,53 o fator de ajuste aplicado no cálculo da 
gratificação de atividade legislativa, de que trata o artigo 30 dc.- Plano de 
Carreira dos Servidores do Prodasen, para os cargos de Analista de 
Informática legislativa, Técnico de Informática legislativa e Auxiliar de 
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lnfonnática Legislativa, aplicando-se , para os ocupantes das funções 
comissionadas os mesmos fatores de ajuste estabelecidos no Anexo VI do 
Plano de Carreira dos Servidores do Senado Federal • 

Art. 4•- O disposto nos artigos 1°, 3" e 4" da Resolução n" 76, de 1995, 
referente aos servidores do Senado Federal, aplica-se igualmente aos 
integrantes da Carreira de Especialização em lnfonnática Legislativa, Níveis 
III, 11 e I, do Plano de Carreira do Prodasen. 

Art. s• - São extintos cento e quatro cargos no Quadro de Pessoal do 
Prodasen: 

I -vinte e quatro cargos de Auxiliar de lnfonnática Legislativa; 

11- vinte e três cargu:. rl~ Técnico de lnfonnática Legi::lativa; 

III - quando vagarem, cinquenta e sete cargos de T écr.:co ~ lnfonnática 
Legislativa, sendo vinte e um da área de Serviços Gerais e Segurança. 

Art. 6° - O disposto neste Ato aplica-se, no que couber, aos proventos 
de aposentadoria e ;is pensões decorrentes do falecimento de servidores do 
Prodasen, nos tennos do art 40, §§ 4" e s•, da Constituição Federal. 

Art. r - A Comissão Diretora encaminhará ao Plenário projeto de 
resolução consubstanciando as alterações promollidas por este Ato. 

Art. s• -Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
financeiros a partir de 1 • de março de 1998. 

Art. 9• ~ Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala das Comissões, 12 de março de 1998. 

\ 

_l 

I 
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PARECER N"253, DE 1998 

Da Comlssio de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo n' 2, de 
1997 (n1 281 de 1996, na CAmara dos De
putados, que aprova o ato que renova a 
concessão da Rádio Fifom de ltablra 
Uda., para explorar serviço de rafdiodifu. 
são SOI'IOI'a em onda média na cidade de 
ltablra, Estado de Minas Gerais". 

Relator: Senador Francelino Pereira. 

1-Relatório 

Chega a esta Com'~5âo o Projeto de Decreto 
legisla!tvo n• 2, de 19Sl (n° 281, de 1996, na Câma· 
ra c:~;; Ceputados), que aprova o ato que renova a 
concessão da Rádio Fdon de labira Lida., para ex· 
piorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de labira, Estado de Minas Gerais. 

Na forma do art. 49, inciso XII, combinado com 
o § 1• do art. 223 da Constituição Federal, o Decreto 
Presidencial renovando a concessão é submetido ao 
Congresso Nacional, que sobre ele delibera na for· 
ma da Resolução n• 39, de 1992. • 

É a seguinte a composição acionária do em
preendimento Rádio Fdom de ltabira Lida.: 

Nome do Cotas de 
S6elo Cotista Participação 

Luiz de Menezes 1.000.000 

Célia Melles de Menezes 1.000.000 

Total de Cotas 2.000.000 

11- Voto 

ltabira é uma das cidades mais prósperas do 
Estado de Minas Gerais. Sua riqueza mineral atraiu 
investimentos da Companhia Vale do Rio Doce, cuja 
presença na região, ao longo de meio século, forjou 
uma parceria, que foi responsável, em grande parte. 
pelo desenvolvimento e o progresso econõmico da 
cidade. 

Berço do poeta Carlos Drurnond de Andrade, 
que. cantou ltabira em memoráveis versos, a cidade 
se orgulha do seu desenvolvimento cutturat, do qual 
um dos expoentes é justamente a rádio Fdom, que 
ao longo dos anos tem se dedicado a levar a popula· 
ção do municlpio e às cidades vizinhas sua mensa· 
gem de imormação e de cuttura, e seu compromisso 
com o progresso. 

,.... O exame da documentação que acompanha o 
projeto mostra que foram cumpridas todas as forma· 

!idades estabelecidas na Resolução n• 39192, razão 
pela qual meu voto é pela aprovação, na forma do 
Projeto de Decreto legislativo originário da Câmara 
dos Deputados. 

Sala da Comissão, 6 de maio de 1998. - Artur 
da Távola, Presidente, - Francelino Pereira, Re
lator - Etclo Alvares - Hugo Napoleão - EmRia 
Fernandes - Leo~l Paiva - João Rocha - t.evy 
Dias - Gérson Camata - Lúcio Alcllntara - :>jal
ma Bessa - Jonas Pinheiro - Sérgio Machado -
Joel de Hollanda- Romeu Turna. 

PARO:CER N' 254, DE 1998 

:J;; Comissão de Educação, sobre 
Protelo de Decreto Legislativo n• 44, de 
1997 (n• 343. de 1996, na Clmara dos 
Deputados), que •aprova o ato que re
nova a concessão da Rjdfo ttar Uda., 
para explorar serviço de radlodHusão 
sonora em onda média na cidade de 
Guafba, Estado do Rio Grande do Sul". 

Relator: Senador José Fogaça 

I - Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje
to de Decreto Legislativo n1 44, de 1997 (n• 343, de 
1996, na Câmara dos Deputados). que aprova o ato 
que renova concessão à Rádio ltaf Uda. para explo
rar serviço de radiodijusáo sonora em onda média 
na cidade de Guaiba, Estado do Rio Grande do Sul. 

Por meio da Mensagem Presidencial n• 585, 
de 1996, o Presidente da República submete ao 
Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 
18 de junho de 1996, que renova concessão para 
exploração de canal de radiodifusão sonora. nos ter
mos do art. 49, XII, combinado com o § 11 do art. 
Z::l ambos da Constituição Federal. 

A exposição de motivo$ do Ministro das Comu
nicações ao Presidente da República, documento 
que integra os autos, da conta de que a presente so
licitação de renovação foi instruída de conformidade 
com a legislação aplicável, o que levou ao seu defe
rimento. 

É a seguinte a composição acionária do em
preendimento Rádio ltaf Lida.: 

Nome do Cotas de 
Sócio Cotista Participação 

• Ereni Oliveira de Miranda 17.100 

• OOlOia OWer.t de Milanda de Almeida 2.900 

Total de Cotas 20.000 



ANAIS DO SENADO FEDERAL MAIO DE 1998 

O presente projeto foi examinado pela Comis
são ele Ciência e Tecnologia. Comunicação e Infor
mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido 
parecer favorável de seu relator, Deputado João len
sen, e aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação daquela Casa. o Projeto foi considerado jurídi
co, constitucional e vazado em boa técnica Jegisla!iva. 

11- Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Con
gresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam 
concessão, permissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter
mos do art. 223 da Constituição Federal deve obe
de<:f,r, nesta Casa do legislativo, às formalidades e 
critérios estabelecidos pela Resolução SF n" 39, de 
1992. Essa norma Interna relaciona uma série de in
formações a serem prestadas e exigências a serem 
cumpridas pela entidade pretendente, bem como 
pelo Ministério das Comunicações, e que devem ins
truir o processo submetido à anális!) desta Comissão 
de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acomPanha o PDS n• 44, de 1997, evidencia o 
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re
. solução n• 39192, fiCando caracterizado que a em
presa Rádio ttar Uda. atendeu a todos os requisitos 
técnicos e legais para habilitar-se à renovação da 
concessão, opinamos pela aprovação do ato, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo originârio da 
Câmara dos Deputados. 

Sala· da Comissão, 6 de maio de 1998.- Artur 
da Távola, Presidente, José Fogaça, Relator , Él
clo Álvares·- Hugo Napoleão- EmOia Fernandes 
- Leonel Paiva - João Rocha - Levy dias - Ro
meu Tuma - lúcio Alcãntara - Djalma Bessa -
Jonas Pinheiro - Sérgio Machado - Joel de Hol
landa- Gérson Cama ta. 

-·-

,PARECER NV 255, DE 1998 

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto legislativo n" 98, de 
1997 (n• 421, de 1997, na Câmara dos De
putados), que 'aprova o ato que renova a 
pennlssão outorgada ii Rádio Sociedade 
DHusora A Voz de Bagé Uda. para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüéncla modulada na cidade de Bagé, 
Estado do Rio Grande do Sul'. 

Relator: Senador José Fogaça 

1-Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje
to de Decreto legislativo n• 98, de 1997 (n" 421, de 
1997, na Câmara dos Deputados), que 'aprova o ato 
que renova a permissão outorgada à Rádio Socieda
de Difusora 'A Voz de Bagé' Uda. para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul". 

Por meio da Mensagem Presidencial n• 790, 
de 1996, o Presidente da República submete ao 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria n• 
594, de 31 de maio de 1996, que renova permissão 
para exploração de canal de radiodifusão sonora, 
nos termos do art. 49, XII, combinado com o§ 11 do 
art. 223, ambos da Constituição Federal. 

A exposição de motivos do Ministro das Comu
nicações ao Presidente da República, documento 
que integra os autos, dá conta de que a presente so
r~eitação de renovação foi instrulda de conformidade 
com a legislação apfiCável, o que levou ao seu defe
rimento. 

É a seguinte a composição acionâria do em
preendimento Rádio Sociedade D~usora • A Voz de 
Bagé' Uda.: 

. 

Nome do Sócio Cotas de 
Cotlsta Participação 

• João Henrique Bianculli Gallo .288.597,60 

• João VJCente Mosqueira Gallo 31.136,40 

• Caio Poester 15.066 00 

Total de Cotas 334.800,00 

O presente projeto foi examinado pela Comis· 
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e lnfor· 
mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido 
parecer favorável de seu relator, Deputado Nilson 
Gibson, e aprovação unânime daquela Comissão.· 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela casa. o Projeto foi considerado ju
rídico, constitucional e vazado em boa técnica legis· 
lativa 

11- Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Con
gresso Nacional, dos aios que outorgam e renovam 
concessão, permissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiod~usão sonora e de sons 
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter
mos do art. 223 da Constituição Federal, deve obe
decer, nesta Casa do legislativo, às formalidades e 
critérios estabelecidos pela Resolução SF n• 39, de 
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1992. Essa norma interna relaciona uma série de ln
formàções a serem prestadas e exigências a serem 
cumpridas pela entidade pretendente, bem como 
pelo Ministério das Comunicações, e que devem ins· 
t;uir o processo submetido à análise desta Comissão 
de Educação. 

Tendo em \ista que o exame ela documentação 
que acorrçanha o PL'S ~ 98, de 1997, evidencia o 
currçrimento das fonnafldades estabelecidas na Reso
lução ~ 39/92, ficando C813C!erizado que a empresa 
Rádio Sociedade Difusora 'A Voz de Bagé' Llcla. aten· 
deu a !odes os requis~os técnicos e legais para habili· 
tar-se à ren.."'Vl!Çà.: ela permissão, opinamos pela aproo 
vação do ato, na fonna do Projeto de Oecreto legislati· 
vo originário da Câmara dos Deputados. 

Sala da Comissão, 6 de maio de 1998. - Artur 
da T'vola, Presidente -José Fogaça, Relator- ~l
elo Álvares -Hugo Napoleão- Emnla Fernandes 
- Leonel Paiva -Joio Rocha - Levy Dias - G«· 
son Camata - lJjclo AlcAntara - OJalma Bessa -
Jonas Pinheiro - Sérgio Machado - Joel de Hol
landa- Romeu Tuma. 

PARECER N" 256, OE 1998 

Da Comlasio de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo n1 111, 
de 1997 (n• 433, e 1997, na CAmara dos 
Deputados), que 'aprova o ato que re
nova a permlssio outorgada à Rádio Ja· 
botlcabal Ltda. para explorar serviço e 
radiodifusio sonora em freqüêncla mo
dulada na cidade de Jabotlcabal, Estado 
de São Paulo". 

Relator: Senador Romeu Tuma 

1-Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje
to Decreto legislativo n• 111, de t997 (n• 433, de 
1997, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova permissão à Rádio Jaboticabal Ucla. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na cidade de Jaboticabal, Estado 
de São Paulo. 
-- Por meio da Mensagem Presidencial n• 1.223, 

de 1994, o Presidente ela Repúbfica submete ao 
Congresso Nacional o constante ela Portaria n• 
;,;;;;;,.;., õ de dezembro de 1994, que renova per· 
missão para exploração de canal de radiod~usão so
I\QI'a, nos termos do arL XII, combinado com o § 11 

do arL 223, ambos da Constituição Federal 
"' A exposição de motivos do Ministro das Comu

nicações ao Presidente ela República, documento 

que Integra os autos, dá conta de que a presente ao
lic~ção de rerlOVa(ião foi insttufda de conformidade 
com a legislação aplicável o que levou ao seu deferi
mento. 

~ a seguinte a composição acionária do em
preendimento Rádio Jaboticabal Ucla.: 

Nome do Sócio Cotas de 
Cotlata Participação 

• José V~eente O.leme 30.000 

• Carlos AntOnio S. Assoni 15.000 
• Helder S. Assoni 15.000 

Total de Cotas 60.000 

O presente projeto foi examinado pela Comis· 
são de Ciência e T ecnología, Comrmicação e Infor
mática da CArnara dos Deputados, tendo recebido 
parecer favorável de seu relator, Deputado lap~ 
Vreira, e aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça de Ao
dação daquela Casa. o Projeto foi considerado jurf· 
dico, constitucíonal e vazado em boa técnica legislati
va. 

11-Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Con
gresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam 
concessão permissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiod~o sonora e de sons 
e Imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter· 
mos do art. 223 da Constituição Federal, deve obe
decer, nesta casa do legislativo, às fonnaliclades e 
cmérios estabelecidos pela Resolução SF n• 39, de 
1992. Essa norma interna relaciona urna série de in
formações a serem prestadas e exigências a serem 
cumpridas pela llntidade pretendente bem como 
pelo Mi~;,.tério das CoMunicações, e que devem ins· 
truir o processo submetido à análise desta Comissão 
de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS n• 111, de 1997, evidencia o 
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re
solução n• 39192, ficando caracterizado que a em
presa Rádio Jaboticabal Uda. atendeu a todos os 
requis~os técnicos e legais para habil~r·se à reno
vação da permissão, opinamos pela aprovação do 
ato, na forma do Projeto e Oecreto legislativo origi
nário da Câmara dos Deputados. 

Sala da Comissão, 6 de maio de 1998~ -Artur 
da T'vola, Presidente - Romeu Turna, Relator -
Elclo Alvares- Hugo Napoleio- EmRia Fet-t-
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eles - Leonel Paiva - Joio Rocha - L.evy Dias -
Gerson Camata ..;, ltlclo AlcAntara - DJalrna Bes
.. -Jonas Pinheiro - Sérgio Machado- Joel de 
Hollanda. 

PARECER W 257, DE 1998 

Da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo n• 115, 
de 1997 (n1 453, de 1997, na CAmara doa 
Deputados), que "aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Rádio 
Maratan ltda. para explorar serviço de 

. radiodifusão sonora em onda m6dla na 
cidade de Sant' Ana do Uvramento, Es· 
ta do do Rio Grande do Sul". 

Relatara: Senadora EmOia Fernandes 

1-Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje
to de Decerto Legislativo n• 115, de 1997 (n• 453, de 
1997, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova concessão à Rádio Maratan Lida. para 
explorar serviço de radiodnusão • sonora em onda 
média na cidade de Sanf Ana do Livramento, Estado 
do Rio Grande do Sul. 

Por meio da Mensagem Presidencial n• 418, 
de 1992, o então Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto 
de 30 de julho de 1992, que renova concessão para 
exploração de canal de radiodifusão sonora, nos ter· 
mos do art. 49, XII, combinado com o § 19 do art. 
223, ambos da Constituição Federal. 

A exposição de motivos do Ministro das Comu
nicações ao Presidente da República, documento 
que integra os autos, dá conta de que a presente so
licitação de renovação foi instruída de conformidade 
com a legislação· aplicável, o que levou ao seu defe
rimento. 

É a seguinte a composição acionária do em
preendimento Rádio Maratan Uda.: 

Nome do Sócio Cotas de 
Cotista Participação 

• •. José Antônio Moreira D'Avila Ju· 11.600 
nior 

'luiz Eduardo de la Rosa D'Avila 5.800 

Total de Cotas 17AOO 

O presente projeto foi examinado pela Comis
sãc de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática da Cárnara dos Deputados, tendo recebido 

parecer favorável de seu relator, Deputado lulz Al
berto, e aprovação unânime daquela Comissão • 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado Ju
rldico, constitucional e vazado em boa técnica legis
lativa. 

11- Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Con
gresso Nacional, dos ates que outorgam e renovam 
concessão, permissão ou autorização para que se 
executem serviços dradiodifusão sonora e de sons e 
imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter
mos do art. 223 da Constituição Federal, deve obe
decer, nesta Casa do legislativo, às formalidades e 
critérios estabelecidos pela Resolução SF n• 39, de 
1992. Essa norma interna relaciona uma série de in
formações a serem prestadas e exigências a serem 
cumpridas pela entidade pretendente, bem corno 
pelo Ministério das Comunicações, e que devem ins
tr\lir o processo submetido à análiSe dessa Comis
são de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS n• 115, de 1997, evidencia o 
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re
solução n• 39/92, ficando caracterizado que a em
presa Rádio Marata Ltdan atendeu a todos os requi· 
s~os técnicos e legais para habilitar-se à renovação 
da concessão, opina~ pela aprovação do ato, na 
forma do Projeto de Decreto legislativo originário da 
Cárnara dos Deputados. 

Sala· da Comissão, 6 de maio de 1998. - Artur 
da Távola, Presidente - EmOia Fernandes, Relatora 
- Elclo Alvares- Hugo Napoleão- Romeu Tuma
Leonel Paiva - João Rocha - L.evy Dias - Gerson 
Camata - ltlcio Alcântara - Djalma Bessa - Jonas 
Pinheiro- Sérgio Machado- Joel de Hollanda. 

PARECER W 258, DE 1998 

Da Comissão de EdiiCaÇâo, sobre o Pro
Jeto de Decreto legislativo~ 117, de 1997 
(n• 455, de 1997, na Câmara dos Depilados), 
~ "ap'ova o ato que renova a COI iCe a' ão 
defei ida ii Rádio Guaiba SA. para explorar 
eervlço de radiodifusão sonora em onda 
curta na c:idade de Porto Alegre, Estado do 
Rio Grande do Sul". 

Relator: Senador José Fogaça 
i ' 
. I - Relatório .. 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje
to de Decreto legislativo n9 117, de 1997 (n• 455, de 
1997, na Cámara dos Deputados), que 'aprova o ato 
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que renova a concessão deferida à Rádio Gualba 
S.A:- para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda curta na cidade de Porto Alegre, Estado do 
Rio Grande do Sul". 

Por meio da Mensagem Presidencial n• 630, 
de 1994, o Presidente da República submete ao 
Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 8 
de agosto de 1994, que renova concessão para ex· 
ploração de canal de radiodifusão sonora, nos ter· 
mos do art. 49, § 1° do art. 223, ambos da Constitui· 
ção Federal. 

A exposição de motivos do Minislrtl das Comu
nicações ao Presidente da República, documento 
que integra os autos, dá conta de que a presente so
licitação de renovação foi instrulda de conlonnidade 
com a legislação aplicável, o que levou ao seu defe
rimento. 

É a seguinte a composição acionária do em
preendimento Radio Gualba SA: 

Nome do Sócio Cotas de 
Cotiata Participação 

• Renato Bastos Ribeiro . 17.410.363.809 

• Paulo Alberto Pasqualini 4.354.433 
• Paulo Caldas Milano 2.427.150 

• Francisco Antonio K Caldas 1.941.690 
• Adriano Rocha Soares 1.941.690 
• Ulá Milano Bergalo 485.3t4 

• Luiz Caldas Milano 485.314 

Total de Cotas 17.422.499.400 

O presente projeto foi examinado pela Comis· 
são de Ciéncia e Tecnologia, Comunicação e lnlor· 
mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido 
parecer favorável de seu relator, Deputado José 
Mendonça Bezerra e aprovação unânime daquela 
Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado ju· 
ridico, constitucional e vazado em boa técnica legis· 
lativa. -- fi- Voto do Rela1or 

O processo de exame e apreciação, pelo Con· 
gresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam 
COIICj)Ssâo, permissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter· 
lllllS do art 223 da Constituição Federal, deve obe
decer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e 

cri1érios estabelecidos pela Resolução SF n• 39, de 
1992. Essa norma interna relaciona uma série de ln
fonmações a serem prestadas e exigências a serem 
cumpridas pela entidade pretendente, bem como 
pelo Ministério das Comunicações, e que devem ins· 
truir o processo submetido à análise desta Comissão 
de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS n• 117, de 1997, evidencia o 
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re· 
solução o• 39/92, fiCando caracterizado que a em
presa Rádio Gualba S.A atendeu a todos os requisi· 
tos técnicos e legais para habnitar-se à renovação 
da concessão, opinamos pela aprovação do ato, na 
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da 
Câmara dos Deputados. 

Sala da Comissão, 6 de maio de 1998. - Presi
dente, Artur ela Tlivola, Relator- José Fogaça - El
clo Arv-- Hugo Napoleão- Emftia Fernandes
Leonel Paiva - João Rocha - L.evy Dias - Gérson 
Camata - Lúcio Alcilntara - Djalma Bessa - Jonas 
Pinheiro- Séfglo Machado - Joel ele Holanda - Ro
meuTuma. 

DOCUMENTOS ANEXADOS PELA Sé· 
CRETARIA-GéRAL DA MeSA, NOS TCR· 
MOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 250 
DO ReGIMeNTO INTeRNO. 

NOTA TÉCNICA N" 832, DE 1997 

Ref.: PDS n°117, de 1997. 
Solicitante: Senador Joel de Hollanda 

Assunto: Solicita estudo da correção documental e 
processual do Projeto de Decreto Legislativo n• 117, 
de 1997, (n• 455, de 1997, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que renova a concessão de
ferida à Rádio Guafba S.A. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda curta, na cidade de 
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul". 

Efetuada, nesta Consultaria Legislativa, a aná
lise do Projeto de Decreto Legislativo n• 117, de 
1997 (n• 455, de 1997, na Câmara dos Deputados), 
por solicitação do Sr. Presidente em exercício da 
Comissão de Educação, Senador Joel de Hollanda, 
constatou-se falha na instrução do processo, eviden
ciando-se a Inexistência e/ou a perda de validade 
os seguintes documentos, nos termos da Resolução 
n• 39192 que dispõe sobre formalidades e critérios 
para a apreciação dos atos de outorga e renovação 
de concessão, permissão e autorização para o servi
ço de radiodifusão sonora e de sons e imagens•: 
• atualização da comprovação de que a emissora 

está em dia com suas obrigações sociais e con-
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tribuições sindicais, nos termos da legislação em 
vigor; 

• atualização da Certidão de Quitação de Tributos 
Federais -Certificado de sttuação junto à Caixa 
Económica Federal - FGTS; Certidão Negativa 
de Débito- CNO, do INSS; 

• validação/atualização da declaração firmada pe
los diretores e administradores da emissora de 
que não participam de direção de outra conces· 
sionária ou permissionária do mesmo tipo de 
serviço de radiod~usão, instalada no ·mesmo 
município ou em município contíguo; 

• atualização do quadro societário, do qual cons· 
tem, no que couber, o número, o valor (expresso 
em Reais) e o tipo de ações de cada sócio. 

À época da solicitação de renovação, era a se
guinte a composição acionária do empreendimento 
Rádio Guaiba S.A. . 

Nome do Sócio 
Cotista 

Renato Bastos Ribeiro 

Paulo Alberto Pasqualini 

Paulo Caldas Milano 

Francisco Anonio K. Caldas 

Adriano Rocha Soares 

lJ1á Milano Bergalo 

Luiz Caldas Milano 

Total de Cotas 

Cotas de 
Participação 

13.105.864218213 

3.654.312.453 

1.827.156.883 

1.461.725.775 

1.461.724.462 

365.431.107 

65.431.107 

13.115.0UO.OOO.GWi 

Em vista a indispensabilidade do pleno cum
primento da citada norma para a continuidade de 
sua tramitação, recomendamos as providências da 
Comisão de Educação, para a competente instau
ração do processo. 

BrasOia, 28 de novembro de 1997. -Rubem 
Martins Amorese, Consultor Legislativo. 

limo Sr. 
Canos Alberto Bastos Ribeiro 
Diretor Rádio Guaiba S.A. 

Senhor Diretor, 

- O Projeto de Decreto Legislativo (PDS) n• 
117197, (n• 455, de 1997, na Câmara dos Deputa· 
dosr. que •aprova o ato que renova a concessão de· 
ferida à Rádio Guaiba S.A., para explorar serviço de 

radiodifusão sonora ·em ~:'Ida curta na cidade d.! 
Porto Alegre, Estado do Rio G1and<J do Sul", se en
contra neta Comissão para a competente apreciação 
da matéria, nos termos ca F.~='•IÇão n• 3192 do Se
nado Federal, que "Dispõe sobre f.:mr.~:idades e cri
térios para a apreciação dos atos de outorga "' reno
vação de concessão, permissão e autorização pa:a 
o serviço de radiodrusão sonora de sons e ima
gens•. 

Procedida da análise do referido projeto pela 
Consultaria desta Casa, constatou-se falha na ins
trução do processo, evidenciando-se a inexistência 
e/ou perda de validade dos seguintes documentos. 

• atualização a comprovação de que a emissora 
está em dia com suas obrigações sociais e con
tribuições sindicais, nos termos da legislação em 
vigor; 

• atualização da Certidão de Quitação de Tributos 
Federais - Certificado de sttuação junto à Caixa 
Económica Federal - FGTS; Certidão Negativa 
de Débtto CND do INSS; 

• validação/atualização da declaração firmada pe
los diretores e administradores da emissora de 
que não participam de direção de outra conces
sionária ou permissionária do mesmo tipo de 
serviço de radiod~usão, instalada no mesmo 
municfpio ou em município contíguo. 

• atualização do quadro socie!ário, do qual cons
tem, no que couber, o número, o valor (expresso 
em Reais) e o tipo de ações de cada sócio. 

Em vista da indispensabilidade do pleno cum
primento da dada norma para a continuidade de 
sua tramitação, recomendamos as devidas providên
cias para a competente instrução do processo. 

Brasma, 2 de dezembro de 1997.- Júlio Ri
cardo Borges Unhares, Secretário da Comissão de 
Educação do Senado Federal. 

Porto Alegre, 9 de dezembro de 1997 

limo. Sr. 
Julio Ricardo B. Unhares 
Secretário da Camisão de Educação do Senado 
Fed.:ml 
Brasma-DF 

A presente tem a finalidade de encaminhar 
os documentos solicitados em sua correspondência 
de 2 de dezembro/97. 

Atenciosamente, - Rádio Guaiba, Carlos Al
berto Bastos Ribeiro, Diretor. 
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DECLARAÇÃO 

~Oeclaramos para os devidos fins, que a Rádio 
Guaiba SA, encontra-sa quites com suas obrigações 
sindicais, junto ao Sindicato dos Trabalhadores em 
Empresas de Radiodifusão e Televisão do Rio Gran
de do Sul, no período de 1992 a 1997. 

Porto Alegre, 10 de dezembro de 1997.- José 
Carlos Uncleman Coimbra, Presidente. 

SINDICATO DAS EMPRESAS OE RADIODIFUSÃO 
NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

ATESTADO 

Atestamos, a pedido da parte interessada e 
para os devidos fins, que a Rádio Guaíba S.A. com 
sede na cidade de Porto Alegre/AS, na Rua Caldas 
Júnior, 219, 2" andar, Inscrita no CGCJMF sob o nú· 
mero 92.662.13910001·19, devidamente filiada a 
este sindicato, está rigorosamente em dia com sua 
Contribuição Sindical, nos últimos 5 (cinco) anos re
visados, tendo cumprido esta obrigação por meio de 
guias de recolhimento, através da rede bancária 
deste Estado, fato que podemos atestar pelos docu
mentos quitados que se encontrain em nosso poder 
arquivados na secretaria da entidade. 

Porto Alegre, 3 de dezembro de 1997.- Sindi
cado das Empresas de Radiodifusão no Estado 
do Rio Grande do Sul- SINDIRÁDIO. 

POSIÇÃO ACIONARIA 

A~ R$ 

Rens1ol!as1osRl>oiro 17 A 1Cl."l63.B09 1.998.606.87 

Paulo Albert> Pasqualinl 4.854.433 SS7.26 
Paulo Caldas Milano 2.427.150 278.63 

Franc:;soo A. Kessler c-. 1.941.690 222.90 
Adriano Rocha Soal8s 1.941.690 222.90 

Llá t.lilano Be<galo 485.314 ss.n 
luiz Caldas Milano 485.314 ssn 
Total 17 C22.48!1400 2.000.000 00 

Porto Alegre, 8 de dezembro de 1997.- Rádio 
GuaibaS.A. 

-- DECLARAÇÃO 

Rádio Guaiba SA, executante do serviço de 
radiodifusão sonora em onda c:urta, na cidade de 
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, declara 
que !Ião infringe as vedações do § 5' do artigo 220 
da- Constituição Federal, pois não constitui monopó
lio ngm oligopóiio. 

c- Porto Alegre, 8 de dezembro de 1997. - Rádio 
Guaiba SA, Carlos Alberto Bastos Ribeiro, Diretor. 

PARECER~ 259, DE 1998 

Da Comissão de Educação, sobre 
o ProJeto de Decreto Legislativo n• 123, 
de 1997 (n1 462, de 1997, ns Clmara doa 
Deputados) que •aprova o ato que reno
va a concessão da Rádio Emissora ABC 
Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média na cidade 
de Santo André, Estado de São Paulo". 

Relator: Senador Romeu Tuma 

1- Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto 
de Decreto Legislativo n' 123, de 1997 (ri' 462. de 1997, 
na Câmara dos Depulacm) que 'apn:1va o ato que reno
va a c:ociCeSSáo da Rádio Emissora ABC L1da., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Santo André, Estado de São Paulo". 

Por meio da Mensagem Presidencial n• 1.147, 
de 1996, o Presidente da Repüblica submete ao 
Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 4 
de novembro de 1996, que renova concessão para 
exploração de canal de radiodifusão sonora, nos ter· 
mos do art. 49, XII, combinado com o § 1• do art. 
223, ambos da Constituição Federal. 

A exposição de motivos do Ministro das Comuni
cações ao Presidente da Repübr>Ca, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita· 
ção de renovação foi instruída de c:onfonnidade com a 
legislação apfJCável, o que levou ao seu deferimento. 

É a seguinte a composição acionária do em
preendimento Rádio Emissora ABC Uda.: 

Nome do Sócio Cotas de 
Cotlsta Participação 

• AntOnio Constantino Neto 3.000 
• Maria Aparecida A. P. Constantino 3.000 

• Ninon Vieira Spindola 5.000 

• Maria Irene Spindola 5.000 

• José antõnio Pereira Constantino 2.000 
• luiz Fernando P. Constantino 2.000 

Total de Cotas 20.000 

O presente projeto foi examinado pela Cernis· 
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e lnfor· 
rnática da Câmara dos Deputados, tendo recebido 
parecer favorável de seu relator, Deputado Wigberto 
Tartuce, e aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação daquela Casa. o Projeto foi considerado jurídi· 
co, consti!ucional e vazado em boa técnica legislativa. 
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11- Voto do Relator · 

:-o processo de exame e apreciação, pelo Con
gresso Nadonal, · dos atos que outorgam e renovam 
concessão, permissão ou autorização para que se 

. executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e 
imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos 
do arl 223 da Constituição Federal, deve obedecer, 
nesta Casa do Legislativo, às formafidades e critérios 
estabelecidos pela Resolução SF n• 39, de 1992. Essa 
norma interna relaciona urna série de informações a 
serem prestadas e exigências a serem cumpridas pela 
entidade pretendente, bem como pelo Ministério das 
Comunicações, e que devem Instruir o processo sub
metido à análise desta Comissão de Educação. 

Téndo em Vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS n• 123, de 1997, evidencia o 
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re
solução n•. 39192, ficando caracterizado que a em
presa Rádio Emissora ABC Uda. atendeu a todos os 
requisnos técnicos e legais para habilitar-se à reno
vação da 'concessão, opinamos pela aprovação do 
ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo origi
nário da CAmara dos Deputados. 
. , Sala da Comissão, 6 de maio de 1998. - Artur 
da Távola, Presidente -Romeu Tilma, Relator- El
cio Alvares- Hugo Napoleão- Em Ria Fernandes -
Leonel Paiva -João Rocha - Levy Dias - Gerson 
Camata -;- Lúcio Alcãntara - Djalma Bessa '- Jonas 
Pinheiro-. Sérgio t.\achaclo - Joel de Holtanda. 

PA,RECER N• 2GO, OE 1998 

Da Comissão de Edo K':8çáo sobré o Pro
iefo de Decreto Legislativo ri' 125, de 1997 

· (n9 465, de 1997, na Câmara dos DeputadoJs) 
CJ.e ·~O mo CJM> tmOVa ·a • CO< iCeS são da 

. Rádio Comet cial de Presidente Prudente Uda. 
para explorar seMço de radioãdusão sonora 
em onda média na cidade de Presidente ~ 
dente, EstadO de São Paulo". ' 

Relator: Senador Romeu Tuma 

I - Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer o Proje
to de Decreto Legislativo n• 125 de 1997 (n• 465, de 
1997, na CAmara dos Deputados), que aprova o ato 
quê renova concessão a Rádio Comercial de Presi
dente Prudente Uda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média na cidade de Presi
dente Prudente. Estado de São Paulo. 

·~or meio da Mensagem PresideriCial n• 60, de 
1997, o Presidente da República submete ao Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 13 
d9'janeiro de 1997, que renova COriCessão para ex
ploração de canal de radiodifusão sonora, nos ter-

mos do arl 49, XII, combinado com§ 19 do arl223, 
ambos da Constituição Federal. 

A exposição de motivos do Ministro das Comuni
cações ao Presidente da República, documento que 

. 'Integra os autos, dá conta de que a presente sorlcita
ção de renovação foi instrulda de conformidade com a 
legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento. 

É a seguinte a composição acionária do em
preendimento Rádio Comercial de Presidente Pru
denteUda.: 

· Nome do Sócio · Cotaa de 
Cotlsta _participação 

• Ernesto Coquernala Sobrinho 535 
• Ninon Mescoloti 535 

Total de Contas 1.070 

O presente projeto foi examinado pela Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido 
parecer favorável de seu relator,· Deputado Marçal 
Filho, e a aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação daquela Casa o Projeto foi considerado jurídico, 
cons1itucional e vàzado em boa técnica legislativa~ 

11- Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Con
gresso Nacional,' dos atos que outorgam e renovam 
concessão, permissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiodijusão sonora e de sons e 
imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos 
do arl 223 da Construição Federal, deve obedecer. 
nesta Casa do Legislativo, às formalidades e critéric-_;., 
estabelecidos pela Resolução SF n• 39, de 1992. Essi · 
norma interna relaciona urna série de informações a 
serem prestadas e exigêriCias a serem cumpridas pela 
entidade pretendente, bem como pelo Ministério das 
Comunicações, e que elevem instruir o processo sub
metido à análise desta Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS n• 125 de 1997, evidencia o 
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re
solução n• 39/92, ficando caracterizado que a em
presa Rádio Comercial de Presidente Prudente Lida. 
atendeu a todos os requisnos técnicos e legais para 
habilitar-se à renovação da concessão, opinamos pela 
aprovação do ato na forma do Projeto de Decreto Le
gislativo originário da CAmara dos Deputados. 

Sala da Comissão, em 6 de maio de 1998. -
Artur da Távota, Presidente - Romeu Tuma, Rela
tor_ Élcio Álvares - Hugo Napoleão- EmOia Fer· 
nandes -Leonel Paiva- João Rocha- Levy Dias 
- Gérson Camata - Uiclo Alcintara - Ojalma 
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Bessa -Jonas Pinheiro - Sérgio Machado - Joel 
de Hollanda. 

NOTA TÉCNICA NO 844, DE 1997 

Rei.: PDS n'125, de 1997 
Solicitante: Senador Joel de Hollanda 

Assunto: Solicita estudo da correção documental e 
processual do Projeto de Decreto Legislativo n• 125, 
de 1997 (n• 465, de 1997, na Câmara dos Deputa
dos), que •aprova o ato que renova a concessão da 
Rádio Comercial de Presidente Prudente Lida. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Presidente Prudente, Estado de 
São Paulo". 

Eletuada, nesta Consuttoria Legislativa, a análise 
do Projeto de Decreto Legislativo n• 125, de 1997 (n" 
465, de 1997, na Câmara dos Deputados), por solicita
ção do Sr. Presidente em exercício da Comissão de 
Educação, Senador Joel de Hol"":'dao c:onstatou~ fa
lha na instrução do processo, evidenciando-se a me
xislência e/ou a perda de validade dos seguintes docu
mentos, nos letmOS da Resolução n" 39192, que_ "d!_s
põe sobre formalidades e critérios para a apreoaçao 
dos atas de outorga e renovação de concessão, per
missão e autorização para serviço de radiodifusão so
nora e de sons e imagens": 
• atualização da ~o de que a eiTissora está 

em dia com sua obrigações sociais e contribuições 
sindiCais, nos letmOS da legislação em vigor; 

o atualização da Certidão de Quitação de Tribunais 
Federais - Certificado de situação junto à Caixa 
Econõmica Federal - FGTS; Certidão NegatiVa 
de Débito - CND, do INSS; 

o validaçãolatualização da declaração firmada pe
los diretores e administradores da emissora de 
que não participam da direção de outra conces
sionária ou permissionária do mesmo tipo de 
serviço de radiodnusão, instalada no mesmo 
município ou em município contíguo; 

o atualização do quadro societário, do qual cons
tem, no que couber, o número, o valor (expresso 
em Reais) e o tipo de ações de cada sôcio. 

À época da solicitação de renovação, era a se
guinte a composição acionária do empreendimento 
Rãdio Comercial de Presidente Prudente Lida.: 

Nome do Sócio Cotas de 
Colista Participação 

'-Ernesto Coquemala Sobrinho 796.000 

• Nitton Mescoloti 796.000 
I"' Total de Cotas 1.592.000 

Em vista da indispensabilidade do pleno cum
primento da citada norma para a continuidade de 
sua tramitação, recomendamos as providências da 
Comissão de Educação para a competente instrução 
do processo. 

Brasma, 1'-12-97. - Rubem Martins Amore
se, Consuttor Legislativo. 

limo. Sr. 
Nitton Mescoloti 
Oiretor da Rádio Come:::i31 de Presidente Prudente Lida. 

Senhor Diretor, 
O Projeto dE' Decreto Legislativo (PDS) n". 12S'97, 

(n". 465, de 1997, na Câmara dos Deputados), que 
"Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Comer
cial de Presidente Pnx!enle Lida., pam explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Presidente Prudente, Estado de São Paulo", se en
contra nesta Comissão para a competente apre
ciação da matéria, nos termos da Resolução n•. 
39/92 do Senado Federal que "Dispõe sobre forma
lidades e critérios para a apreciação dos atos de ou
torga e renovação de concessão, permissão e auto
rização para o serviço de radiodnusão sonora e de 
sons e imagens•. 

Procedida a análise do referido projeto pela 
Consuttoria desta Casa, constatou-se falha na ins
trução do processo, evidenciando-se a inexistência 
e/ou perda de validade dos seguintes documentos: 
• atualização da comprovação de que a emissora 

está em dia com suas obrigações sociais e con
. tribulções ·sindicais, nos termos da legislação em 
vigor; 

• atualização da Certidão de QuitaÇão de Tributos 
Federais -Certificado de situação junto à Caixa 
Econõrníca Federal - FGTS; Certidão Negativa 
de Débito CND do INSS; 

• validaçãolatualização da declaração firmada pe
los diretores e administradores da emissora de 
que não participam de direção de outra conces
sionária ou permissionária do mesmo tipo de 
serviço de radiodifusão, instalada no mesmo 
município ou em município contíguo. 

• atualização do quadro societário, do qual cons
tem, no que couber, o número, o valor (expresso 
em reais) e o tipo de ações de cada sócio. 

Em vista da indispensalibilidade do pleno cum
primento da citada norma para a continuidade de 
sua tramitação, recomendamos as devidas providên
cias para as competente instrução do processo. 

BrasOia, 4 de dezembro de 1997.- Júlio Ri
cardo Borges Unhares, Secretário da Comissão de 
Educação do Senado Federal. 



458 ·ANAIS DO SENADO FEDERAL MAIO DE 1998 

I FACESP - P. PRUOI:JJ'~ ~ ~ 
o o •• 

.. . . .. . . , . . 
• • • 

•• J!".• ••• ·• ~-·· 

.. . . . . .. .. . .... ' .. . . 

·• 
·· .. 

! ; . 
.. : : . ~ 

; ; 
·" ~ 

brasileiro, casado, comerciante e radialista, residente e domici
liado nesta cidade de Pre~idente Prudente, Estado de Sllo Paulo, à 
rua Ribeiro de Barros na 7SB, portador da Cédula de Identidade RC 
J.149.2J9, expedida p/Secretaria da Segurança Pública d/Estado de 

Paulo, e do CPr. J51.64J.B7B-91, e, 

:~:id~r.te e domlcl-

na 
, expedida p/ Secretaria da Segurança Pública do Estado 

, e do CPr. 121.220.768-87,-

sócios componentes da:-
nAOIO COMERCIAL DE PRESIDENTE PRUDENTE LTOA.,com sede e f~ 
ro nesta cidade de Presidente Prudente, Estado de'Sio Pau
lo, cujo contrato social se encontra devidamente arquivado 

~~-~~~~~~'·-:-:!!~.;Junta Comercial do Estado de Sllo Paulo, sob na 246.8.54, 
' tI ., ' ' · 

fJ~~;;~;J~~~~·,']'"~··"N · . JS.206.4B9.204, em sesslo do dia 20.09.59, pri11eira tL'C:.aiW . 
a}t raçllo arquivada sob na 664.216 em sessllo de 19.06.76, 
~~ . 

s~g nda altcraçllo arquivada sob na 96J.2SJ em sesslo de ,.,, ' 

~~~~~~~~~;2~~i-'i5t~~7~~ ~;:~~~;:,a~~:::~a:1::~~~;:d:r~:~v::a9::~1~! •• :: 
~ ~9.427 cm sessllo de 06.03.79, quinta alteraçDo arquiva

da sob na 1.042.051 em sessAo de 27.0J.79i.!e~ta alteraçDo 
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arquivada sob ng 593.517 em sessllo de 07.07.88, sétima al
teraçAo arquivada sob ng 845.651 em sessao de 01.11.89, e, 
oitava ·àlteraçllo .,rquivada sob ~~~ 189 .044/9>-7 em sessllo -
de 03.12.93, resolveram de comum acOrdo e na melhor forma
de direito,· alterar os respectivos instrumentos soclais,p! 
ra os efeitos a saber:-

459 

ot) - DA .AL TI:RAÇliO E AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL 

O capital social de CRS 1.592.000,00 (hum milhllo e quinhe~ 
tos e noventa e dois mil cruzeiros reais),acrescido de CR$ 
1.350.500,00 (hum mllhl!o,trezentos e cincoenta mil e qui
nhentos cruzeiros reais), que é a correçao ••Metária do c! 
pital realizado, até 30 de junho de 1.994, perfazendo o"! 
ler total de CR$ 2.~42.SOO,OO (dois milh~es, novecentos e 
q~c~~~to e dois mil e quinhentos cruzeiros reais), que em 
rõ~ao da nova olteraçAo monetária determinada pela Lei no 
5.nno de 27 de maio de 1.994, foi dividido por CR$2.750,00 
correspondendo a R$ •.070,00 (hum mil e setenta reais),quel 
é o novo capital social, o partir de 1g de julho de 1.994. 

/.:\. I 

tal s::ial totalmente subscrito e integralizado é de 
1.070,00 (hum mil e setenta reais), dividido cm 1.070-

iguais de R$ 1,00 (hum real) C! 
da, assim distribuida: entre os sócios:-
Erncsto Coquemala Sc::rlrtlo.. . 535 cota~ do R$1 ,00:= ••• =R$ 535 00 

535 cotas de R$1,00:: ••• =R$ 

1.070 cotas da R$1,00:= ••• :R$ 

535,00 

1.070,00 ~~~~F~~~liz:~o •••••••••••••• 
conformi®da can o artigo 2Q "ln fine" do OC!Creto 3. 708 de 10 
janeiro de 1.91~, cada um dos sócios se resoonsabiliza pela t~ 

~n~~~~~~~~iJit~~·'=~e do capital social d-. C!Tprêsa. l efeitos fiscais e contãbeis, fica destacado do capital da m! 
triz, o valor de R$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais), -
como capital atribuido da filial. 
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DAS CU~USULAS r. DISPOSIÇÕES lN/11_ TCRAOAS 

As cláusulas e disposiçDes do contrato social primitivo e 
das altcraçDcs promovidas até esta data, não alteradas ou 

--

derrogadas, continuam em plêno vigOr. 

E por e•t.arem ce:·tos e ajostados, assim a presente alt_! 
ração contratual em 06 (seis) vias, sendo a primeira datilografa
da em original e as outras ns (cinco) em cópias eletrostáticas,na 
presença.de duas testcmunhu~, também abaixo assinadas. 

Presidente Prudente, 19 de agosto de 1.994 

I A ucuro.,o o VIGILAHTf - 'IRlSIDEHTf IRUOEHTE 
m:ssll 11 tn • 

1
. 

o.--.. -~~ 
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PARECER N' 261, OE 1998 

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Oe<:reto legislativo n• 139, de 
1997 (n• 471, de 1997, na Câmara dos De
putados), que "aprova o ato que renova a 
permlasão outorgada ii Sociedade Rádio 
Difusora Vale do ltajaí Uda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na cidade de ltajal, Es
tado de Santa Catarina". 

Relator: Senador Esperidião Amin 

I - Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje
·to de Decreto Legislativo n• 139, de 1997 (n• 471, de 
1997, na Câmara dos Deputados), que aprova o alo 
que renova a permissão à Sociedade Rádio C~usora 
Vale do ltajai Uda. para explorar serviço de radiodi· 
fusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
ltajal, Estado de Santa Catarina 

Por meio da Mensagem Presidencial n• 876, 
de 1994. o Presidente da República submele ao 
Congresso Nacional o ato constapte da Portana n• 
761, de 4 de outubro de 1994, que renova permis
são para exploração de canal de radiodifusão sono
ra, nos termos do art. 49. XII, combinado com o§ 1° 
do art. 223. ambos da Constituição Federal. 

A exposição de motivos do Ministro das Comu· 
nicações ao Presidente da República. documento que 
integra os autos dá conta de que a presente solicitação 
de renovação foi instruída de conformidade com a le
gislação aplicável, o que levou ao seu deferimento. 

É a seguinte a composição acionária do em· 
preendimento Sociedade Rádio Difusora Vale do lta· 
jafUda.: 

Nome do Sócio Cotas de 
Cotista Participação 

• Cartos Alberto Caralho Rosa 495 

• Nitton Michelson 5 

Total de Cotas soo 

O presente projeto foi examinado pela Comis· 
são-de Ciência e Tecnologia, Comunicação e lnfor· 
rnática da Câmara dos Deputados, tendo recebido 
parecer favorável de seu relator, Deputado Octávio 
Elísio, e aprovação, contra o voto do Deputado Phi· 
lemon Rodrigues, daquela Comissão. 
~ Em sua exposição, o Deputado Philemon Ro

drigues propõe a rejeição da renovação pelo fato de 
que- as emissoras não estão respeitando os arts. 220 
a 223 da Constituição Federal, veiculando progra-

mação imprópria às crianças e aos adolescentes, 
em horário inadequado, demonstrando total desres
peito pelo público. 

Na Comissão de Constiluição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado ju
rídico, constitucional e vazado em boa técnica legis
lativa, contra os votos dos Deputados Marcelo Céda 
e Luiz Eduardo Greenhalgh. 

11- Voto do Relator 

O proCesso de exame ~ apreciação, pelo Con· 
gresso Nacional,dos atos que outorgam e renovam 
concessão, permissão ou autorização para que se 
executem serviço:; de radiod~usão sonora e de sons e 
imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos 
do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, 
nesta Casa do Legislativo, às fonnalidades e critérios 
estabelecidos pela Resolução SF n•. 39, de 1992. 
Essa norma interna relaciona uma série de informações 
a serem prestadas e exigências a serem cumpridas 
pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério 
das Comunicações, e que devem instruir o processo 
submetido à anár.se desta Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que aco~ha o PDS n•. 139, de 1997, evidencia o 
cumprimento das formalidades estabelecidas na Reso
lução n•. 39192, ficando caracterizado que a empresa 
Sociedade Rádio C~sora vale do ltajai L!da, atendeu 
a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se 
à renovação da permissão, opinamos pela aprovação 
do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo ori
ginário da Câmara dos Deputados. 

Sala da Comissão, 6 de maio de 1998.- Artur 
da Tá vota, Presidente- Esperidião Amin, Relator
Éicio Álvares - Hugo Napoleão - Emma Fernandes 
- Leonel Paiva -João Rocha - Levy Dias - Romeu 
Tuma - Lúcio Alcântara - Djalma Bessa -Jonas 
Pinheiro - Sérgio Machado - Joel de Hollanda -
Gérson Camata. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -O Expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 
Primeiro Secretário em exercício, Senador 
Eduardo Suplicy. 

É fldo o seguinte: 

COMISSÃO CE ASSUNTOS ECONÓMICOS 

OFJCAE/14/98 Brasma, 12 de maio de 1998 
Senhor Presidente, 
Nos tennos do § 2" do artigo 91 do Regimento 

lntemo, comunico a V. Ex' que esta Comissão reiei
tou Projeto de Lei do Senado n• 118, de 1995, que 
•anera o parágrafo 2" e acrescenta o parágrafo 3° ao 
artigo 16, da Lei n• 8.880, de 28 de maio de 1994 e 
remicada em 1° de junho de 1994 que •dispõe sobre 
o Programa de Estabilização Econõmica e o Siste-
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ma Monetário Nacional, institui a Unidade Real de 
, Valor - URV e dá outras providências", em reunião 
realizada na presente data. 

. Atenciosamente, -Senador Francefino Pereira, 
. Presidente Eventual. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Com re
ferência ao ofício que acaba de ser lido, a Presidên
cia comunica ao Plenário que, nos termos do art. 91, 
§§ 39 a 5°, do Regimento Interno do Senado Fede
ral, abrir-se-á o prazo de cinco dias úteis para a in
terposição de recurso, por um décimo da composi
ção da Casa. para que o Projeto de lei do Senado 
n°118, de 1995, cujo parecer foi lido anteriormente, 
seja apreciado pelo Plenário. 

'; O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) ...: A Presi
dência comunica ao Plenário que, de acordo com o 
disposto no parágrafo único do art. 254 do Regimen
to Interno, combinado com o art. 4° da Resolução n• 
37, de .1995, abrir-se-á o prazo dois dias úteis para 
interposição de recurso, por um décimo dos mem
bros do Senado, para que o Projeto de lei do Sena
do n•, 135, de 1995, de autoria do Senador E mandes 
Amorim, cujo parecer foi fido anteriormente, continue 
a sua tramitação. 

, O SR. PRESIDENTE (Nabor ,Júnior)- Enc:ern:llr 
se ontem o prazo para a apresentação de emendas ao 
Projeto de Resolução ri' 40, de 1998, que autoriza o Es
tado de Mato Grosso a contratar operação de refinancia
mento de dívida mobilíária e contratual do Estado, c:on
subslanciadas no contrato de confissão, promessa de 
assunção, consorKiação e refmanciamento de dívidas e 
no termo acitivo de rerratificação ao contrato, celebrados 
com a União, respectivamente, em 11 de julho e 16 de 
dezembro de 1997, com base no protocolo de acordo 
firmado entre a União e o Governo do Estado de Mato 
Grosso. no Ambi!o do Prograrra de Apoio à Reestrutura· 
ção e ao Ajuste Foscai dos Estados. 

: ,O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Encer
rou;se ontem o prazo para apresentação de emendas 
ao Projeto de Resolução n• 41, de 1998, que autoriza 
o Estado de Mato Grosso a transferir para a Caixa 
Económica Federal - CEF seus débitos junto às insti
tuições financeiras qoo especifoca, com aval da União, 
no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e 
ao Ajuste Foscai dos Estados, no valor total de duzen
tos e oitenta e seis milhões, oitooentos e sessenta e 
nove mil e cinqüenta e dois reais e cinqüenta centa· 
vos. apurado em 28 de fevereiro de 1997. 
..- · O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Não ten
do recebido emendas, as matérias serão inclufdas 
em Ordem do Dia oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -A Presi
dência recebeu da Prefeitura da cidade do Rio de 
Janeiro o Ofício n• 147/98, na origem, de 7 do cor
rente, encaminhando, nos tennos do § 2" do art. 2" 
eta-Resolução n• 1, de 1998, a documentação refe
rente à oferta de letras Financeiras do Tesouro do 

Municfpio do Rio de Janeiro -LFTMRJ, emitidas em 
4 de maio do corrente ano. 

O expediente, anexado ao processado do Pro
jeto de Resolução n• 179, de 1997, vai à Comissão 
de Assuntos Econômicos. · 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 11 Secre
tário em exercido, Senador Eduardo Suplicy. 

É 6do o seguinte: . , 

REQUERIMENTO N'. 326, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos tennos do inciso N do 111t 71 da 

Constituição Federal, que seja solicitado ao Tnbunal 
de Contas da União a reafiZ3ção de inspeção especial 
e extraordinária sobre o 'Projeto de Irrigação de Jaca
recica tr e o contrato firmado entre o Governo do Esta
do de Sergipe, através das empresas públicas Compa
nhia Estadual de Habitação e Obras Púbfocas (CE· 
HOP) e Companhia de Desenvolvimento de Recursos 
Hídricos e Irrigação de Sergipe (COHIDRO), e as em
presas Contécnica lida. - Consuftoria e Planejamento 
e a Construtora Norberto Cldebrechet SA, a fim de 
examnar os aspectos relacionados abaixo. 

1 - Quanto à elaboração do 'Projeto Básico e 
Especificações da Barragem e Sistema de lnrigação 
de Jacarecica' e a contratação da empresa Contéc· 
nica Uda. - Consuftoria e Planejamento. 

- Qual foi a modalidade de contratação da re
ferida empresa? 

-·Quem são os proprietários, qual é a expe
riência anterior acumulada na área de lnrigação e 
qual é o capital social da empresa em questão? 

- Qual o valor desembolsado pelo Governo do 
Estado à esta empresa? 

- Especifx:ar as falhas detectadas pela Secex
SE na elaboração do Projeto Básico que não levou em 

. consideração o aumento da demanda para abasteci
mento de água na região e também não considerou a 
existência e a necessidade de remoção de uma esta
ção de captação de água bruta da Companhia Esta
dual de Saneamento nos fimites da área ioondável. 

- Apurar as conseqüências das falhas detecta
das para o conjunto do projeto. 

- Verificar quais foram as medidas tomadas 
pelo Governo do Estado de Sergipe frente às falhas 
cometidas pela empresa citada . 

11 - Quanto à identifteação e à justificativa só
c~nômica do projeto. 

- Identificar a área que será beneficiada pelo 
projeto de inrigação. 

- Apontar os benefiCiários diretos do projeto. 
Especificar as caracteristicas dos proprietários rurais 
que serão beneficiados. Indicar a dimensão da área 
média das propriedades que serão benefiCiadas. 
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- Informar sobre a existência de possíveis de
sapropriações para a realização das obras. Na hipó
tese positiva: levantar. a extensão e a dimensão das 
áreas desapropriadas, relacionar as propriedades 
abrangidas pelas desapropriações, discriminar os 
proprietários que spfreram o processo de desapro
priação, quantificar o valor pago pelas desapropria· 
ções e comparar o valor pago pelas desapropriaçõ
es e o valor de mercado das respectivas áreas. 

- Estudar a relação custo-benelicio do projeto de 
Jacarecica. Especificar quais serão os resultados do 

. projeto do ponto de vista do crescimento eco oõotico, do 
irrpacto sobre o volume da produção agrícola e da gera· 
ção de emprego e rerda para a região e para o Estado. 

III - Quando à. paralisação, .à s~u•o;ão aluai e 
às perspectivas e término das obras. 

- Levantar as causa~ e as ~~vJnsabilidades 
pela paralisação das obras. 

- Estimar o valor dos custos sofridos pela Cons· 
trutora Norberto Odebrechet S.A.e os prejuízos para o 
erário público decorrente da paralisação das obras. 

- Confrontar os valores pagos à Construtora 
Norberto Odebrechet à titulo de ressarcimento pelos 
custos resultantes da paralisação das obras e o item 
"'peração e Manutenção do ~nteiro e -Obras', 
constante do contrato entre o Governo do Estado e 
a referida empresa. 

- Verificar a _hipótese de pagamento em dupli· 
cidade á Construtora Norberto .Odebrechet SA. em 
razão da paralisação das obras. 

- Informar sobre o percentual de realização do 
cronograma físico das obras e o percentual do valor 
contratual desembolsados até a presente data para 
a execução do projeto. 

- Fornecer o valor dos recursos libefados pelos 
órgãos públicos concedentes e convenentes até o pre
sente momento e a estimativa do custo fir.al do projeto. 

- Indicar o cronograma e a previsão para a 
conclusão das obras. Informar sobre o montante dos 
recursos necessários para a finalização das obras. 

IV - Quanto a aspectos econõmicos especlfi· 
cos do projeto. 

- Comparar o valor do custo por hectare iniga· 
do do 'Projeto de liTigação de Jacaredca' com os 
valores da média dos programas de inigação em ní· 
vel nacional. Identificar as causas geradoras de 
eventuais discrepâncias observadas. 

- Comparar todos os preços de itens especlftCOS 
liciiãdos em todas as etapas da obra e os preços da 
tabela do ONOCS e do mercado regional e nacional. 

-Informar sobre o cronograma de des e rtxJisO e o 
valor IDtaJ dos recursos á Construtora Norberto Odebre
chel SA. durante todo o periodo do C0111i'a10 vlgenta. 

- V- Quanto e aspectos genéricos do projeto. 
-Avaliar o COiriptometimento oo processo lidtaló-
~ decorrênda da inllerfeição na elaboraçAo dos 
requisitos da capacidade tácnica dos licitantes. Analisar 

a ocorrência de direcionamento da. licitação em fun. 
ção desta inegularidade detectada pela Secex.SE. 

- Explicitar e especificar a falha no controle 
dos documentos de regularidade fiscal que foram 
apresentados pelo licitante. Analisar os procedimen
tos adotados para as alterações contratuais entre o 
Governo do Estado de Sergipe e a Construtora Nor· 
berto Odebrechet. Verificar se todas as formalidades 
legais e as justifrcativas técnicas foram obedecidas. 

- Aprofundar a investigação sobre os lndices 
relativos á execução de serviços em data anterior à 
vigência dos convênios e termos ed~ivos detectados 
pela Secex.SE. 

JuttHicaçic 

A disCirssão nac!onal sobre os problemas gerados 
pela seca que assola as populações pobres da região 
Nordeste trouxe à tona propostas, reflexões e denúncias 
sobre os projetos de Irrigação desenvolvidos pelo Poder 
Executivo em nível federal, estadual e municipal. 

A propós~o do 'Projeto de liTigação Jacarecida 
11~ levado a cabo no Municlpio sergipano de Malha· 
dor, o semanário Cinfonn - edição 27/4 a 3-5-98, 
que segue em anexo - denunciou que o projeto de 
liTigação em questão poderá servir aos canaviais da 
famma do governador do Estado de Sergipe. Na se
qüência, o jornal Folha de S.Paulo - edição 7·5-98 
- re~erou " denúncia anteriormente formulada pela 
imor,;,-,:;a sergipana. 

Consu!tando os registres do Tribunal de Contas 
da União foi possfvel verificar que esta Corte de Con
tas, por ocasião de auditorias relativas ás obras inaca· 
badas do Governo Federal, detectou urna série de irre
gularidades no projeto de Irrigação de Jacarecica. 

As auditorias e a tornada de contas especial 
realizadas pela SECEX·SE constituem um trabalho 
diligente e rigoroso responsável por lançar luz nas 
contratações havidas entre o Governo do Estado de 
Sergipe e a Construtora Norberto Odebrechet, com
provar a existência de pagamentos indevidos à 
Construtora Norberto Odebrechet S.A. e garantir o 
ressarcimento aos cofres da União. 

Diante dos fatoa levantados pela SECEX.SE e das 
denúncias wocutadaS pela lrrprensa. considero nec e s sá· 
rio requerer e ma&zação de uma inspeçâo especial e ex· 
traordinária pelo TCU a fim de aprofundar e atr;lliar o 
foco e o raio da fiscalização sobre o projeto em questão. 

Tal iniciativa visa acima de tudo resguardar 
os principias de legalidade, publicidade e econo
mlcldade assegurados pelo texto constitucional, 
garantir uma relação •asséptica' entre as esferas 
dos entes púbriCO e privado e 8War que os escassos 
I9Cino& pera corrbaler a seca sejam cap!urados e con
tanlnaclos pela 'banda podre' da corrupção que, lamen
tawlmen!e, cercam, debiitam o Estado brasileiro. 

Sala das Sessões, 15 de maio de 1998. - Se
nador José Eduardo Outra (PT- SE). 
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::oen·unCJá"~•~:. 

B:~rrrtàgeni~liiê J~-c~~~e-tdoa li poderá 
· $.er:·v-ir..ta:os.j~a:maviia·is :dos Franco · 
Vere~dar do PT acusa. btad~ de~rerirrig~ cánaviai~ da \Jslna! Pn:heh'os co.m dinhliro do povo. Cohidro 1cha dtnUnd.a u~ "ptada" . ' . . . 

' ' 

A barragem d~ )acaredca 
u. um rr•qn -projeto de irrig.J
ç.'ío q\le ~lá s"ndo construido 
p~lo Governo do Estr.do n~ 
município de· Malhador ao 
c:vsto de r. i 29.217 .972,60, 
n5o servirá aos interesses co
lelivos dos peqverios agrku~ 
tores da. região, apesar de 
abcan!ier 1.1 oo hcct~res relo 
rn~mos é como ~sa·o vereà: · 
dor por ltabaiana. Joãc .Cli~ 
dido Sobrinho. PT. •J\s ~dén-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
... . • ; ... ~. ·:.-.·~I,J~·..::~· .. .,f..: ·:::.~ ;.':'{-rti:"\,• 

. dinheirO:· p.?ra -ã~óórá·.~~-~Rl:~: 

Ye!! \~~~~-~ ~~~.§i~t!l~-~ã;.: 
con~tal04:o .. ciJrS<> 'da: águ.l: . • . . •• ··t. J • ·,; 

qu!! se!~ repr~ád;<i.e gar~nte.: 
que o-.Nni de fuD<iõnãriZ if,r 
0~", 9~ 9,~!r!~r-~:~-~i~:. 
chu~~-~~ra .o gr,~~ ~nef'i:. 
ciadõ.- .·uão: ter\no · dwiilas · 

. d~ssâ quest:Ío. Pelo qire eu vi, 
ó lf3ball-.o 'Social será mnrrnà. 
l direrente dâs' ~àrr~gl'fls· de 
bcarecka 1 ou da Rb.oira·, que 
SC!rvem-para subsidiar 'os Pé·. 
qOJcnos produto.-es de horlali
\it>em 1taroian.1. Em Ri.lc:hul!
lo n5o existem pequencs pro
dutores dl'"lsP. tiro·. di~se o 
\'t'l~a:Jur . 

............................. , ..... 
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. .......,....., ····.·.: ;.; ..•.. · ... r,f ......... ho rnu.t .... tr.:mpo .• com;. 
• • ~ • 1.. •t r• ·h. .. . • 

··ple1·3u. · · · .... : :-· · ·•·· ~ .. •• 

DENUNCiA ~ Uililh PIADA 
•. TociJI!a pela conslrutora 

NorhNhl Odt!bÍe<:ht, a ba:ra-
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

''dõ;~rio!UéaY'Cim ;a.:esia<>::. ;a.: ........ __ .,,_ .. :f· .· . .:·-~-- .............. .,.d ...... .. 
~jif.or!C!~~·A·P!iróeirHta(?a· a:. 
• obm foi concluída em iarieiro:·. 
~.§õcií estamo~ ariuard~nr!o ii 
• chegada de outros !'(JIJ!p!l• 

mentes pa!a poder r~tomac a . 
. ~~~· garanth_~_~rr-:e;~t·.r!:'.E .. 
-~resoonsáve!. asvak!o Pit<i. (J•Je :· 

recebeu';i' Eg:Jipe"dô, ~1"!:·:· 
'FORM Milniclpio~:..n<? 'can· : 
1Eirà de obras em Malhador;• 
a5m certa descc;n!ia~z. ·Nio· 
tenho rr.uiio ó qué faiar .. Vo-. 

··éês de·..eii.ini ·corrkisu máis 
coir. o pess~l da Cehcsp ou 
Cobidro·, ás~e Pila, re:n CJI.'t'· 

rer comentar nada sobte a 
ce:lÚocia de l~vorecimerlla no 
prcx:esso de irrigaçjo. 

Para o ài:eto~ de !rrig.1~ào 
i da Cohiclro · Companhia :1<! 
Oesenvo'>itnento dos i<<'c"r· 
ses Hi:lricos e Irrigação de Ser· 
gipe .• Etluar:lo Cabral d~ V as· 
C(!Otelos Barreto. a denj,•Kia 
do ve·eador. dt! lt;;baiJna'não 
paw :I e uma piad.1. ·p~o q~oe 
e\lsei. o pmje!o tle ir·•:J-Jção 
~erieficiará pequP.nos pro· 
dutores de· hort<Jiiças e fn:'l)· .... ·-· . . 

···~······························· 
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~- 'ri:iC. mi ri:Ssi:f~m a'liii~~r:_, ~l~fi; ~-~~Q!~~!~<;J .. d.a Cd·cp . 
r.(."m nãO irá .:.Járecer ó ~: ·.~ont~_q4fexrSte na oeso··; 
;o nuÍiclpi~. A genÍê àié·f;chf· ''ComéSiíhia de' Saneamento 
s!..-a.que seria umà·~ontinua"-· -Básico de ·sergipt- ·,um ro
~!o da barragl'fTl de Jacarec~ ·re o· para !I conslfuçãu de 

·.' '·1· .:; ,. n·· ··•· ··" ~, .... b··.··~·""'!' • uma~ adutora aprl)'ll'itan:to a ca. • que 1c.a em ta aaana. • · • _ · 
:·miis-~:àbdtse.eii"gãnã:;(iQ~~ át~ua de'Jacarerica. oor<~ to~·~ 
; dHse o ~ie~Ciar.= qüi pr~t~ · 'tâle~~{ õ,;ãl:ià.stêc~!O:-ile,,: 
de cobrar do Governo dO Eso gua· em ta .araria.-. fsse •. 

. tack! e. d~s depuradós ~tà: eroi;t,o e~i.srf ~ sJt:Hff.fi:!~ .. 
:duais i!ma e~plicação CÕÓ\'in'-1 tado assim que a liarragem.~. 
cent~'.!Óbre õ caro.'' À íiãO se?; estÍVl'r pro;itã:, áfi!#4{!'pf ~ 

· que a Cohidro ou qualquer' 1ato. JacaredC:a 5eiá"~ma: 
outro órgão respo!isá~ "??S':·; banage!i'.!U!Sli'· fi. a~~~!;,'l. 
UI' um proje:o garantiodo o • ·~rã tanto §r.f' â ;iêW.q~ 
<Cntrãrio, o!•J CCnlÍnUO CCm a' ··qu~~tO para' O C~iisúmo li ~ 
certezá ~e que aquela t:i:11ra: ·mano. a · • _ '• · 
ç;..:m ;ó,:etvil~ p<lfcl iuigar os: no Estado qüe:Wrti~â pÍJi'a~ 
r.:ll<l'.~a"s c!a lamnia 1ranco•, . as duas cclsas:, ~~~orçO.II-:0. ~ 
afio'm::u CárKi'ldo. · .diretor d~ lrrigaç~· 51?1: Ç!-i?-!' 

MAIS UM AtlO DE OBRAS 
O <>:Jgenh~iro dvil Caeta· 

n~ Quarar.ta,'Cu:;cíon.iJio da 
(l·hop e responsável pela fis· 
c~lizaç~o da obr:fem Malha· 
cio r. tambêm eYita muitos 
cornent.iriÕS: Prefere inlor-: .... " ....... --·--·· -·--·-····-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O re
querimento lido será publicado e oportunamente vo
tado. 

O SR •. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Há ora· 
dores inscritos. 

Concedo a palavra ao ilustre Senador Eduardo 
Suplicy, pelo prazo de vinte minutos. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP. 
Pronuncia o segúinte discurso. Sem revisão do ora· 
dor.) - Sr. Presidente, Senador Nabor Júnior, Srs. 
Senadores, Srts. Senadoras, em primeiro lugar, 
quero registrar a importante decisão do Juiz da 41 

Vara Federal do Rio de Janeiro, Abel Fernandes 
Gomes, que indeferiu, ontem, o pedido de prisão 
preventiva do líder do MST, João Pedro Stédile, en
caminhado pela Polícia Federal, que o acusava de 
incitar saques. Na decisão, o Juiz afirmou não lhe 
parecer que somente as declarações de uma única 
pessoa lenham lido o condão de deflagrar tamanha 
quantidade de saques. 

Queremos ressaltar que João Pedro Stédile ex· 
pressou a sua opinião em solidariedade àqueles que 
hoje estão atingidos pelo flagelo da seca, sem que o 
Govemo Federal tenha tomado a5 medidas suficien
tes para fazer com que não houvesse brasileiro pas
sando fome. Expressou opinião que, na sua e na mi· 
nha avaliação, é condizente com a de tantos bispos 
da CNBB e, inclusive, com a do Ministro Sepúlveda 
Pertence, do STF. Afirmou o líder que, diante de 
uma situação de fome, pode perfe~amente uma pes· 
soa procurar adquirir alimentos para as suas crian· 
ças. para si próprio, para a sua famma. em estado 
de necessidade; inclusive isso é previsto no Código 
Penal Brasileiro. 

Portanto, a Justiça colocou as coisas no devido 
lugar. 

Mas, conforme declaração de Dom Tomás Bal
duíno, em entrevista ao jornal El Clarín, ontem, o 
Govemo não tem tomado as devidas medidas para 
erradicação da miséria. 

E, mais uma vez, Sr. Presidente, quero recla· 
mar da insensibilidade do Governo quanto à possibi
lidade de instituir, com muito mais rapidez, um pro
grama de renda mínima no País. 
..- Ainda ontem, assisti ao depoimento do Ministro 
do Trabalho Edward Amadeo na Comissão de Tra
balho da Câmara dos Deputados, onde S. Ex' falou 
das tendências do men::ai:lo de trabalho brasileiro, 
d5)S programas e ações do Ministério do Trabalho e 
mencionou o que se faz com o FAT, com o Progra
np de Seguro-Desemprego, com o Proger, com o 
Planfor. Falou ainda sobre as ações de fiscalização 

de saúde e segurança do trabalho, a modernização 
das relações trabalhistas, o contrato por prazo deter
minado, a contribuição sindical negocial, o trabalho 
rural. 

Na ocasião, resoM argOir o Ministro do Traba
lho pelo fato de S. Ex' não ter fe~o qualquer referên
cia ao Imposto de renda negativo ou a um programa 
de garantia de renda mínima, dentre os instrumentos 
que o Governo estaria utilizando. O Sr. Ministro justi- . 
ficou não ter falado sobre o assunto em função de 
não estar no âmbtto de sua Pasta. 

Estranhei a resposta de S. Ex', porque o ex
Ministro Paulo Paiva, que o antecedeu, havia me ln
formado que o Ministério do Trabalho, por intermé
dio da Fundacentro, durante os meses de setembro 
e outubro passados, havia gasto R$5,2 milhões na 
publicidade· do Programa Bolsa Criança-Cidadã, en
quanto, no ano todo, aquele programa - que benefi
ciou mais de trinta mil crianças - gastou R$1 s milhõ
es. Portanto, um terço do total gasto foi destinado 
apenas à publicidade. 

Estranhei ainda que o Ministro do Trabalho não 
tivesse maior preocupação em conhecer inclusive os 
efettos considerados posijivos da adoção, em outros 
países, de instrumentos de imposto de renda negati
vo ou mesmo de programas de renda mínima. Nos 
Estados Unidos, por exemplo, nos últimos anos, ser 
bretudo desde 1993, quando se expandiu o progra
ma denominado Crédtto FISCal por Remuneração 
Recebida - o Eamed lncome Tax Credit -, houve 
uma diminuição significativa da taxa de desemprego. 

Tenho a convicção, baseado em estudos teóri
cos e nas análises de diversos economistas, come 
Robert Greenstein e Arthur Shapiro, em documente :: · 
publicado recentemente pelo Center of Budget Stu
dies, que a expansão do Crédtto Fiscal por Remune
ração Recebida contribuiu em muito para que hou
vesse essa diminuição da taxa de desemprego nos 
Estados Unidos. 

Gostaria de recomendar a todos a lettura de um 
livro sobre um lema fundamental: "' que é uma socie
dade justa?" do Professor Phillippe Van Panjs, filósofo 
e economista da Universidade Católica de Louvain, na 
Bélgica, um dos fundadores, em 1986, da Rede Euro
péia da Renda Básica. Van Parijs parte dos célebres 
princfpios de justiça que foram elaborados por John 
Rawls em "Uma Teoria da Justiça", originalmente pu
brocado pela Universidade de Harvard, em 1971, e pela 
Universidade de Brasfiia, onde foi traduzido pelo Pro- · 
fessor Vamireh Chacon, em 1981. 

São l!Stes os princípios: 
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1) Toda pessoa tem um diretto igual ao conjun
to mais extenso de liberdades fundamentais que 
seja compatível com a atribuição a todos desse 
mesmo conjunto de liberdades. (princípio de igual li
berdade); 

2) As desigualdades de vantagens socioeconõ
micas só se justificam se: a) contribuem para melho
rar a sorte dos membros menos favorecidos da so
ciedade (princípio da diferença); e b) são Ugadas a 
posições que lodos têm oportunidades equttatívas 
de ocupar (princípio de igualdade de oportunidades). 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, para com
preender esses princípios, vamos dar um exemplo. 
Suponhamos que formemos um bom time de lute· 
boi, em que joguem Ronaldinho e Romário; e tam
bêm eu e os Senadores Lauro Campos, Elcio Alva
res e Jefferson Péres. Não somos tão bons de bola 
como Ronaldinho e Romário. Por entendimento con
sensual, entretanto, concordamos que, para a finali
dade de alcançar o melhor resultado possível, va
mos pagar uma melhor remuneração para aqueles 
craques. A diferença de remuneração será de tal or
dem a beneficiar os que menos qualidades têm. 

Vamos, agora, supor um tirrie feminino de bas
quete, em que joguem Hortênsia, Paula e outras 
pessoas, como nossas colegas, Senadoras Martuce 
Pinto, Benedtta da Silva, Marina Silva, Júnia Marise 
e Emilia Fernandes. Assim como no exemplo do fu
tebol masculino, haveria um consenso de que Paula 
e Hortência, por serem excepcionais jogadoras, re
ceberiam uma remuneração maior, de tal maneira a 
lazer com que o time tivesse o melhor resultado pos
sível, e a diferença de remuneração entre as pes
soas seria de tal ordem a fazer com que todos se 
beneficiassem, inclusive aquelas com menor capaci
tação ou qualidade. 

Esse seria o critério adotado pelo filósofo John 
Rawls - no meu entender, porque esse exemplo não 
está no seu livro. Esse exemplo parece-me muno in
teressante para ilustrar aqueles princípios que po
dem parecer abstratos, os quais procuro transmttir 
aos meus alunos. 

Para que aqueles fundamentos de John Rawls 
possam ser colocados em prática, ele defende a ins
tituição de um imposto de renda negativo, que, justa
mente, proporcionaria um renda mínima para cada 
pessoa: quem não receber até detenninado patamar 
de renda teria diretto a uma proporção da diferença 
entre aquele patamar e a sua renda. 
_ • O Professor Philippe Van Parijs, em seu livro 

'Teoria da Justiça", desenvolve a mesma preocupa
@o de James Edward Meade, laureado com o No
bel de Economia de 1977, um autor falecido em de-

zembro de 1995, que, em seu úttimo ano de vida, 
deixou o livro "Full Employment Regained? An Agat
hotopian Dream", publicado pela Cambridge Univer
sity Press, em 1995, com respetto aos três objetivos 
básicos que a humanidade e os economistas de há 
mu~o procuram alcançar simultaneamente: a Uber
dade, no sentido de as pessoas poderem trabalhar 
na sua vocação e de poderem gastar o que ganham 
no que bem quiserem; a igualdade, no sentido de 
não haver grandes disparidades de renda e de ri
queza e considerando que a desigualdade só pode 
ser tolerada se beneficiar aquelas que dela são "viti
mas"; e a eficiência, no sentido de se alcançar o 
maior padrão de vida possível, com os recursos 
existentes e a tecnologia vigente, já que, permane
cendo constantes as outras condições, aumentar a 
eficiência é aumentar a liberdade real. 

Segundo o Professor Philipe Van Parijs, "para 
assegurar a maior liberdade real possível, conse
qüentemente, é essencial que a forma tornada pela 
renda mínima garantida &We dois obstáculos. À medi
da que o nível de renda aumenta, é preciso que ela 
não aprisione um número crescente de pessoas no 
que foi convencionado denominar "armadilha do de
semprego", devido ao fato de o montante que pode
riam ganhar por seu trabalho tornar-se inferior ao ren
dimento que recebem se não trabalham. Além disso, o 
diretto à renda rninima garantida não pode ser subordi
nado à prestação de trabalho e à vontade de traba
lhar, porque isso colocaria seu beneficiário em urna 
s~uação de poder bem mais desfavorável em rela
ção ao seu empregador (público ou privado) do que 
se o direno à renda mínima não fosse subordinado 
a tal condição. Para dizer de outro modo, a conside
ração da dimensão do poder exige que a garantia 
de urna liberdade real de construir não se faça em 
detrimento da liberdade real de trabalhar, portanto, 
sem a armadilha de desemprego, nem da liberdade 
de não trabalhar - sem restrição aos que procuram 
emprego. 

Ora, o desenho do imposto de renda negativo 
procura evitar exatamente essas armadilhas de de
semprego e de pobreza. Entretanto, para se dar um 
passo além, para se alcançar a liberdade real para 
todos, em decorrência, advoga Phelippe Van Parijs, 
será necessário proporcionar urna renda básica uni
versal; urna pequena, porém, incondicional renda 
mínima garantida a cada pessoa na sociedade, não 
importando a origem, a raça, a idade, o sexo, a con
dição civil ou socioeconõmica. 

lrmgro que isso será um avarço. No próldrro sécu
lo, a lumllidade poderá ter uma renda básica U"ÍioO!ISIIL 
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A primeira vez que me deparei com esse con
ce~a. pensei que seria importante iniciar, d~ acorda 
com o formato do Imposto de Renda negatiVO, pela 
proporção da diferença entre um certo patamar e o 
nivel de renda da pessoa, parque estarlarnos conce· 
dendo recursos primeiramente às pessoas que pou
co ou nada têm. Obviamente, considero Isso prioritá
ria. Mas perceba que esse passo está além da ren
da básica universal, parque não se estaria estigmati
zando qualquer pessoa que precisasse declarar o 
que ganha. Seria facil~ada administrativamente a 
concessão, a cada pessoa, de receber urna renda 
anual ou mensal. Poder-se-ia fazer Isso até par meio 
de um cartão de créd~o: "todo brasileiro, esse ano, 
vai receber "x" reais". De inicio, poderiam ser R$20 
mensais -ou R$240 anuais -, o que seriam equiva
lentes a R$100 par mês- recebidos par cada pes
soa no Alasca pelo simples fato de estar vivendo. No 
ano passado, foram U$1.290, automaticamente de· 
pas~dos na conta bancária. O interessante é o se· 
guinte: se for criado um mecanismo corno esse, ob
viamente todos estarão contribuindo. Aqueles que 
normalmente recebem mais recursos estariam con
lribuindo para um fundo que pagaria a lodos Indistin
tamente. Há racionalidade nisso. 

Quero registrar que continuam se expandindo ~ 
experiências de renda mínima e bolsa-escola. par Ini
ciativa dos prefe~os. senão das CAmaras Municipais. 

Ontem, o Presidente da Câmara Municipal de 
São Paulo, Nela Rodoffo, promulgou a lei de Renda 
Mínima, de autoria do Vereador Arselino Talo, que 
tinha sido aprovada, par maioria de votos, na Câma
ra Municipal de São Paulo, ao tempo em que era 
Prefeito o Sr. Paulo Maluf. O então prefeno resolveu 
vetar aquela proposição, encaminhando urna outra 
anemativa denominada "Sobrevivência", mas mu~o 
inferior à proposta do Sr. Arselino Talo. Corno ainda 
não havia sido tomada uma providência a respeno. a 
Câmara Municipal, no mês de abril, resolveu derru
bar o veto do Prefeno Paulo Maluf e aprovou nova
mente o direno à renda mínima no Municipio de São 
Paulo. Já que o Prefeno estava resistindo, coube a? 
Presidente da Câmara Municipal promulgar a le1, 
passado o prazo regimental ou previsto na lei Orgâ
nica do Municipio. 

, O Programa de R'!nda Mínima M_unicipal, do 
Municipio de São Paulo, deverá benefiCiar 1odas as 
famflias que têm renda mensal inferior a três salários 
minimos e cujos filhos, entre zero e 14 anos, estiVe
ram matriculados em escolas e creches públicas. O 
programa consistirá na complem~ntação mensal do 
f@ndimento familiar em valor eqUivalente a 33% d~ 
diferença entre esse rendimento e três salários mim-

mos. Exemplifilcando: urna famnia composta par pai, 
mãe e dois lilt>-~. na faixa de o a 14 anos, sem ren
dimentos. terá dire~o a receber R$128,70, ou seja, 
33"A. je três salários mfnlrnos - equivalentes a 
R$390. Caso essa famma tenha um rendimento 
mensal de 1 salário minimo, R$130, teria direno a 
receber R$85,80, ou seja, 33% de R$260. F"ICSriarn, 
portanto, com urna renda total de R$215,80. 

Menciona o Vereador Arselino Tato que, sem 
dúvida, o Programa de Renda Miníma ajuda a com
bater, de forma eficaz, os problemas de evasão es
colar e da miséria urbana. 

Ressalto também que, hoje, na cidade de Pa
racatu, a 230Km da Bras ma, o Prefetto Almir Paraca. 
que foi autor do Projeto de Renda Minima e de Bol
sa-Escola na Assembléia legislativa de Minas Ge
rais, quando era Deputado Federal, lança, às .11 h,. o.· 
Programa de Bolsa-Escola, que inclusive _contará 
com a minha presença e a do Governador Cnstovam 
Buarque. . 

Portanto, os Municfpios continuam a adotar 
essa proposição. íiVéssernos isso nacionalmente Já, 
não estarfarnos com a preocupação dos cercos a 
supermercados, dos saques, parque as pessoas as· 
tariam garantidas com um minirno de renda, corno 
um dire~o à cidadania. 

Sr. Presidente, peimM-me apenas, na minha 
conclusão, fazer um registro sobre a 'lN Bienal Inter
nacional do Livro de São Paulo, da qual o Senado 
Federal participou, que se estendeu de 29 de abril a 
10 de maio. 

o estande do Senado, que se localizou no pa
vilhão verde, levou o~enta e seis titules e dois mil e 
setecentos exemplares para venda, incluindo Dados 
Biográficos dos Senadores Paulistas, O Senado na 
História do Brasil, O Velho Senado. Sua presença 
recebeu o apoio de 99"k dos vis~ntes, o que pode 
ser comprovado pelos· questionários respondidos 
pelo público e pelas entrevistas grava~ pela Rá~io 
Senado, e a maioria das pessoas sugenu urna ma1or 
divulgação dos fivros ed~ados pela Casa. 

Eu mesmo, Sr. Presidente, no último dia da ex
posição, das 16 às 18 horas, lá estive, autograf~ndo 
o livro que contém os meus projetas para ~~~-de 
trezentas pessoas. Além disso, recebemos oprmoes 
muito signifiCativas, que foram registradas pelos res
ponsáveis pelo estande. 

Assim, Sr. Presidente, gostaria de deixar a in
formação completa de3se evento, em que o Senado 
vendeu um total de mil e duzentas e cinco obras. A 
obra mais vendida, obviamente, to: a Ccnstituição, 
em forma de Hvro ou de disquete, seguida do Código 
de Tráns~o e do Manual de Padronização de Teldos. 



MAIO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 469 

O estande do Senado também prestou inúme
ros Qutros setviços, como a transmissão ao vivo das 
sessões da casa, a distribuição do Jornal do Sena
do e outros, que constam desta comunicação que, 
peço, seja registrada na Integra. 

DOCUMENTO A OUE SE REFERE O 
SR. EDUARDO SUPUCY EM SEU PRO. 
NUNCIAMENTO: 

SU!lSIDIOS PARA PRONUNCIAMENTO DO 
SENADOR EDUARDO SUPUCY SOORE A PARTICI· 
PN;ÃO DO SENADO NA 'KV BIENAL INTERNACIO. 
""L DO LIVRO DE SÃO PAUlO 

1) O Senado participou da 'KV e;onaJ do I.Mo de São Pau
lo. que so OS1mdeu do dia 29 de abril a 10 de maio de 1998. sen
do que os dais primeiros das foolm raservaoos para auiDAIS. eci
loreS,Iivreiros, Wnprensa. professores o CCl<lVidados. o O$t!nde do 
Senado locoizaw-$8 no Pavilhão Vetde (r8S81Vado prindpalmon
to às editoras de ~.nos lécnioos). 

2) O Senado kMJu 86 tibAos e 2.700 exemplares para venda 
na Bienal. -·disso.leYou a o1xa 'Dados Biogláfms doS Senado
res PalR;Ias" (~pela Seaotaria de 1-..ção de Doc:u
meut>ção). -1oi doada aos -.isltanles do-· o oolivrco O 
Senado na tisllria do lltasl (redação: Jos<i do Canno - o 
oqjpe} • o v .... Senado (O'('rkas de Machado de Assis """"' o 
Senado no~). doados somente para PIUf s es. 

3) A ~ do Senado na Bienal RIC8beu o apoio de 
99% das- que visitaram o-· o que podo .... com
provado pelos questionários respondidos pelo pUbico (lllqUivados 
na Seaalaria de lnlormação o Documentação) o pelas ontre•istas 
gravedas paoa a llálio Senado F!.l. A grarde maioria sugeriu que 
haja maior chulgeção dos ~.nos editadoS pelo Senado e que a 
Casa paJ1icipe de todas as llienais. cerno forma de ctvu1gar o .,... 
baJho do Senado o aproximar a Instituição da sociedade. HotM> 
até Q08n1 .._;.se que o Senado mantivesse um posto de ....,. 
das em São Paolo, para que a população daquela cidadO pudes
so tor um""""'"" oontinuo às pulllicações do Senado. Seguem aJ. 
guns depoioo&okls feitos l Rádio Senado: 

3.4 O pc f ssor CS6 ~da Universidade São Francis~ 
oo o pesquisador do Núcleo de Estudos da Vool4ncia da lJniversi. 
dado de São Pa'*> (USP) Fernando Sana dissê que •o Senado 
"'"' po tJicações baslanle especificas • de dificil c:irculação nacio
nal. Então a Bienal é uma opo<tunidade ~ para que se 
tema acesso a essas publicaQcles". 

35 A advogada Lúcia Senna. que atua na Secn!1aria do 
Me;o - de São PaU<>, dissê que comece o matDrial pro
duzido pelas Edições T6cricas nolacionado ao seu C81r4>0 de ta
balho e QU9 .na •as pc «oçações acessíveis e intEH'essantes.• 

··············--··--···-···········-----·······-·········-·········· 
quem niio conhece tanto, .. ferramentas • navegação do 

c:o..om são boas, são 6timas aliás. tlda a k9slação vem oom 
liolts. oom pus para lloc:ê ecessar OiJiroS wrt>etes. os lnstn.mon
t>s ele """"'""" são lantáticos, de poWnoira inha. o fiquei moito 
inop<essionada com a demoo b1Jaçáo o fXli' Isso ou adquiri o C:O. 
rom.• 

Repóo1Br: "E o que -- ad1a dos preços que são oolxa· 
dos aqui no -.!e do Senado 'I" 

'Preço de custo, praticamente nem IXlClre o custo, porque 
c:o..om de lag· ' ;Ao custa monos de um quinto do que mesmo 
~ que .acê enoon1n1 no mart:ado. Ha. muto bom. os pre. 
900 são- bons mesmo.. 

4) O Senado-" um lOtai de 1.205 obras na 8ianal de 
São Paulo. As mais vendidas na B;onaJ loram: 

~.1 COnslitui;:do (emhnl}-pn>ço:R$5,00 
~.2 COnslitui;:do (em disquete)- pnoço: R$2.00 
~.3 Código d6 Tr.Jnsito (00110) preço: R$5,00 
H Manual d6 l'adtonizaçáo d6 TB>IOS (nonnas básicas 

de oditoração para a olalloração de ooiginais. oomposição o nrvl
são} -1997-~o 1911isão: Nageta Ha!Ji B<andlo o LI' 
gia do Amaral Ameida Madruga. Preço: R$3,00 

4.5 LDB (lei de lliatrizes e l3ases da Educação) -1997-
preço: R$3,00 

~.6 Metr:osul- Legislação e Textos Básicos -1996 -tox· 
tos de vários acordo$ leito no lmbito do Man:osul: Tratado de M
sunção, pootocx>lo de OoJro Prato, Aoordo Man:oso.Hinião E...,. 
péia e vários outros. Texto do ~monto lntemo do ~ Mer· 
cado Conun e do Regimento da Comissão Paliamontar Ccrjoota 
do MertOSOJI. Corr1lilação da Woomação: Grupo de Estudos Téc
nicos da Subsecratari&Garal de Assootos de Integração, Eoon6-
mioos o de Comén:io Exterior do Ministério das Ralações Exterio
res o Comissão Partamenar Conjunta do MeroostA- Seção Jxasi. 
!eira. Preço: R$5,00 

~.7 Meio AmbiBnto -1.8gisiação (2 wlumes) -196 Eãçêo: 
João Batista Soares de Sousa. lndui: clisposinos da C<xostituição, 
atos lntemaàonais, C6<igo Flon>stal, Código de Mine<ação e J&. 
gislaçáo lecler.ll. Preço de cada wlurno: R$10,00. 

5) Além de-as obras editadas pelo Senado o estan
do da Casa ol<><ec:80J OiJiroS serviços aos visitantes: 

5.1 Tn~~IISn ·ss.Ao, eoviYo, das S8SSÕ9S da casa, atraYésde 
um I9I<Mso< lgado na TV Senado. 

5.2 [);stribuição ciária do JOITOIOI do Senado e poosibiicfa. 
de de lazer a assinatura do veiculo através da Internet. 

5.3 Dernoustraçio do manOJSGio do CD-Ilom 'l.egislaçio 
Bmsilaira', através dos oompuladores instalados no estande. 

5.4 ~nos- de dadoS do Prodasen e no c;o.&m 
, ogis!açãoBrssiei'a"oobra""""*"'do-...sedo-

55 Clpo<tLridade de conhece< a página do Senado na Jntat. 
net. oom as.-produzidas pela Agência. Jornal e Rácio Sono· 
do, homepogedossenadoms, to,..wlrtwolpelaQosaeo:. 

5.6 Clportl.wlidada de lazer criticas e sugestões ao trabalho 
dos Senadores através do botão *Fiscalize o Senado•. na home 
paga da Casa na Internet. ou através do sooviço telelórW:o gratlJi. 
to "A Voz do Cldadio'. 

6) Funcionando cerno uma extensão do Senado, o ISlande 
da Casa na 6ienal recebetJ a visita de dois senadoras rapm
sentanles do estado ele São PaU<>. No dia 1• da maio, o
Romeu Tuma ~ 6 B;onaJ,IXln08det.o entr8llisla. ao Yivo, 
para 8 Rácio Senado, atJtogflllou O Ma 'Dados Biográficos dos 
Senadores Paulistas" a partic:ipou da entrega do prêrTio Jabuti de 
lita<atura. a oonvits da camam Brasileira do I.Mo (CBt}. E o S. 
nador Eduanlo Supliey compareceu ao estande no dia 10 da 
maio, onde autogralooJ o hnl "Atuação Pal1amentar', um registro 
de seus projatos apresentadoS de janeiro de 1991 a março
ano, para cen::a de trezentas pessoas. 

7) Além de .......... o interesse popular. o apoio da popula
ção 6 presença do Sonedo na !lianal, os questionários-..,. 
rtonnan1a orostraram que a grande -das pessoas desooo oo
c:ia a o.ostência do Jornal. Agência. Rá<io Sonedo o da página da 
casa na lntt!mel. Oian!e disso, a pa!tidpação do Senado na Bierel 
e em ou11as loiras de hnlserw não só ao ot>jetivo de_,..., as,.,. 
bicaQOOS da lnslitúção. mas 1llrOOém ao propóoito de ctvUgar os 
canais de c:omtJnicaçào do Senado. que pemitem uma Jroca per· 
manente de lnlomoaç6es entre a amara Alta. a sociedade. 
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8) A participação do Senado na llieMJ teve n>percussão 
não I!P"fl8S nos veicdos da casa, mas também na flád;o ~ 
naJ e na Rádio CBN. que transmitiu uma entrevista corn o diretot 
da SOOsectetarla de EciçOOs Téalicas do Senado Raimt.ndo C... 
nha Neto, om rede nacional, no dia 7 de maio. Na opol1l.rid00e, o 
direto< laJoo SOix8 as obras rn3ls voocfodas na Bienal e deslacou 
que os IMOS lêm preço de c:usto. O rep6<1er Claudiney Fe,..,;ra 
1>8!9unloo ainda a respeito da COlação Mem6t-la Brasileira e 
Raimundo Neto explicou que se trata ~· uma <Xlleção de obras ra
ras repullfoeadas pelo Senado em fac.olmlle. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - V. Ex" 
será atendido, na fonna regimental. 

Concedo a palavra ao segundo orador inscrito, 
o nobre Senador Laura Campos, pelo prazo de vinte 
minutos. 

O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT- SP. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, estou realmen
te preocupado com a aproximação do processo •ree
leitorar. _É inegável que as contradições se acirram 
nos quatro . cantos do mundo, ao mesmo tempo em 
que se experimenta. pela primeira vez na História do 
Brasil, o processo de reeleição sem desincompabbili· 
zação. Com um absurdo após o outro, vemos o mundo 
conwlsionar~ no vórtice de suas contradições. 

O Brasil costuma, com o otimismo dos bem nu
tridos, dos bem morados, dos bem !ralados, dos 
bem viajados. dos bem descansados, produzir um 
pensamento otimista e dizer que somos urna ilha de 
tranqüilidade - quantas vezes na minha vida ouvi 
essa expressão! - diante do mar revolto que é o 
mundo. Urna ilha de tranqüilidade! Nessa ilha, o 
pensamento desrealizado vai criando ·um espaço 
imaginário que, obviamente, é o do engodo, do en
gano, alimentado e adubado em épocas de eleição. 

Há um ano, um ilustre rnarxisla brasileiro, 
.Leandro Konder, disse que em Fernando Henrique 
Cardoso a vaidade ultrapassou a inteligência. Na 
mesma época, Francisco de Oliveira, que trabalhou 
com Sua Excelência durante doze anos, é seu ami
go e o conhece melhor do que qualquer um de nós, 
disse que Fernando Henrique Cardoso havia se 
transformado em um déspola.' Agora, um ano de
pois, reafinna que o processo se agravou e diz que 
o Presidente é um tirano. Esta é a expressãc usada 
Plllo sociólogo, professor e colega de Fernando 
Henrique Cardoso no Cebrap: "É um tirano!" 

Entre déspola e tirano, vai Sua Excelência se 
movendo sorridente e quase vitorioso, dizendo que a 
sua jnteligência- responde, agora, um ano depois, à 
c;olocação de Leandro Konder - é muito maior do 
que a sua vaidade. Ao dizer isso, reafinna a sua vai
~e. Sua Excelência é tão vaidoso que afinna que 
a sua inteligência, que acredita ser quase infinita, é 

maior do que sua vaidade, que ele reconhece ser 
Imensa. Então, traia-se de um ser dolado de proprie
dades e qualidades exponenciais, de urna vaidade 
que ele próprio reconhece, de um narcisismo inegá
vel. E diante daqueles que passaram a afirmar que 
talvez a sua Inteligência estivesse em declínio, ele 
reafinna o primado de sua inteligência sobre a sua 
vaidade. Realmente, talvez as duas características 
se langenciem no infinno. 

·O Sr. Edison Lobão (PFL :-MA)- Permite-me 
V. Ex" um aparte? 

O SR. LAURO CAMPOS . (Biocolry' - DF) -
Ouço o aparte de V. Ex' com prazer. 

O Sr. Edison Lobão· (PFL - MA) - Senador 
Laura Campos, por hábito rião gosto de Interromper 
V. Ex", porque seus discursos me encantam e com 
eles aprendo muito. V. Ex" é um intelectual, um estu
dioso, , uma figura de conhecimentos profundos e 
que sempre nos encanla, no plenário, com a sua 
oratória brilhante. Mas V. Ex", ainda que repetindo 
outrem, diz que o Presidente da República é vaido
so, é um déspola e um tirano. Todos nós temos um 
pouco de vaidade em determinados momentos ou 
por determinadas razões. Mas dizer que o Presiden-
te Fernando Henrique Cardoso é um déspola e um 
tirano é evidentemente um absurdo. Oéspola ou tira
no seriam Staliri ou Hitler: O Presidente Fernando 
Henrique Cardoso nada tem a ver, nas suas caracte
rísticas pessoais, com essas figuras conhecidas do 
passado que tanto macularam a nossa História, por
que Sua Excelência é um democrata, é uni intelec
tual inteligente e capaz. Essas expressões realmen-
te não se adaplam ao Presidente, não pespegam no 
Presidente. Era este o reparo que queria fazer, com r·, 
a reiteração da minha admiração por V. Ex".' • 

o SR. LAURO. CAMPOS (BÍocaJPT '~ DF) -
Agradeço muito a colaboração de V. Ex", que, aliás, 
me obriga· a reiterar aquilo que eu estava dizendo. 
As opiniões que 'citei são de três pessoas: do próprio 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, que disse 
que sua inteligência é muito superior à sua vaidade; 
e ao dizer isso ele reafinna a sua vaidade, porque 
reconhece a . sua dimensão e assegura i a supe
rioridade de sua inteligência em relação à sua vaida
de. Então, são duas qualidades exponenciais. São 
opiniões lambém de duas oUtras pessoas, 'que con
viveram com Sua Excelência. Urna delas conviveu 
com Sua 'Excelência :luranté 12 anos no Cebrap. 
Refiro-me ao professor e sociólogo FrancisCo de Oli
veira, que, no ano passado, disse tratar-se de um 
déspola; agora, em entrevista recente, dada semana 
passada, afirma ser o Presidente um tirano. 
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O Presidente Fernando Henrique Cardoso fez 
um estudo sobre autoritarismo e acumulação. Nesse 
estudo podemos perceber muno bem que Sua Exce
lência explica o autoritarismo brasileiro, segundo ele 
herdado da Espanha e da Penlnsula Ibérica, mas 
que aqui no Brasil adquiriu características próprias. 
Diz Sua Excelência que o nosso autoritarismo só 
pode ser compreendido quando estudamos a acu· 
mulação do capital no Brasil, acumulação que, aliás, 
entrou em colapso - e não só aqui, mas no mundo 
inteiro. O que vemos então é que, diante do colapso 
da acumulação de capital, não se podendo mais la· 
zer aquilo que o professor Fernando Henrique Car· 
doso chamava de aumento da mais-valia relativa -
explorar mais os trabalhadores -, porque o capn&lis· 
mo se encontra em crise, o que ocorre é que esta· 
mos, agora. não podendo mais tirar o sangue vivo dos 
trabalhadores para fazer os grandes illlleslimentos, 
grande acumulação de capnal, usando para isso o 
despotismo, a violência da inflação, em um rnomen· 
to, e a violência do poder centralizado, em outro. 

Desde Getúlio Vargas até os governos milita· 
res, há todo um processo de acurpulação, que se di· 
rigia não só às empresas estalais, mas também aos 
bancos e aos capitalistas nacionais, que utilizavam o 
poder do Estado para garantir-lhes o processo de 
acumulação e de crescimento, um dos maiores do 
mundo. Equiparou-se praticamente à taxa de acu· 
mulação do Japáo. 

Tudo isso agora entrou em turbulência. Não há 
mais como reduzir salários. Os nossos salários são 
dos menores do mundo. Eu ganho, hoje, 33% a me
nos do que ganhava em 1976 como professor univers~ 
tário. O Governo tem então que aplicar o método e a 
análise feita no trabalho que aei, AU1oritarismo e 
Acumulação, do próprio Professor Fernando Henrique 
Cardoso, ou seja. tem 1ue haver uma maior dose de 
autoritarismo. O Governo tem que dizer, por exemplo, 
que aqueles que se condoem dos Que estão padecen· 
do com a seca do Nordeste são demagogos. 

Não se pode ler mais solidariedade humana! 
Sua Excelência se aposentou, no regime militar, 
com um salário de R$5.400,00 por mês e chama de 
prematuros aqueles que querem se aposentar antes 
dos 50 anos, esquecendo-se de que ele se aposen· 
tou com 38 anos. E os militares trataram o aposenta· 
do Fernando Henrique Cardoso com muito mais hu· 
maf!idade, pois permitiram que ele tivesse rendimen· 
tos inlegrais. O Governo despótico dos militares Ira· 
lava os seus adversários dessa maneira, garantindo
tlles uma aposentadoria que hoje é de R$5.400.00. 
A minha aposentadoria- sou catedrático e titular- é 

de cerca de R$3.500,00. Eu não estou com saudade 
do regime militar, mas acho que houve recuo no res· 
peito aos seres humanos. 

Sr. Presidente, hoje temos um rolo compressor 
fazendo uma pasteurização da Constnuição, uma 
globalização da Constituição. Estamos querendo ni
velar, igualar as consrnuições de todos os países pe
riféricos do mundo, e até mesmo de alguns países 
desenvoMdos. Na Alemanha, por exemplo, disse 
Daniel Glukstein, em seu livro A Crise do lmperialis· 
mo Senil, que, para que as mercadorias alemãs pos· 
sam concorrer com as produzidas em Bangladesh 
ou na China, é preciso reduzir o custo Alemanha, o 
salário dos trabalhadores alemães em mais de 20 
vezes. Como é possível passar a ganhar, em um 
mês, aquilo que se ganhava praticamente em um 
dia? Isso é impossível, só pode gerar convulsão, só 
pode causar dias de violência, corno acabou aconte
cendo na Indonésia. Suharto, que foi reele~o sete 
vezes, agora se encontra em palpos de aranha, com 
difiCUldades até de vohar do Egito para Jacarta, a 
capital do seu país, que foi incendiada. De modo 
que esse é o modelo neoliberal, essa é a experíên· 
cia neoliberal, que nasceu em 1873. 

Sua Excelência o Presidente da República, 
quando voHou de Portugal, onde recebeu a borla e o 
capelo - lá um professor perguntou-lhe se Sua Ex· 
celência havia percebido que a socialdemocracia ha· 
via acabado há mutto tempo -. falou que era neo-so
cialista. Nesta semana, Sua Excelência disse que é 
neo-republicano. Começo a ficar preocupado com as 
afirmações de Sua Excelência ultimamente. Se exa· 
minarmos a exprt'ssão "neo-republicano•, veremos 
que neo signffica novo. Novo republicano é o perten· 
cente à Nova República. A Velha República termi· 
nou em 1930. A Nova República começou com Ge· 
túlio Vargas. O Presidente, que quer destruir os res· 
Quícios do getulismo- pois já falou isso várias vezes 
-. tal como o corporativismo, agora se declara getu· 
lista. Getúlio loi QUem instituiu a Nova República e 
Sua Excelência se declara neo·republicano. Afonso 
Arinos sugeriu, em meados dos anos 80, que se la· 
lasse na Terceira República, a República da rede
mocratização. E vem Sua Excelência se afirmar um 
neo-republicano no momento em que nós estamos 
pelo menos na Terceira República. 

De forma que pensamos que Sua Excelência. ao 
mandar esquecerem tudo o que disse, também andou 
esquecendo a própria História do Brasil, que ele deve 
conhecer muno bem como professor de Sociologia. 

Esse negócio de igualar as constituições, de 
desfazer os direitos humanos, de desfazer as con· 
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quistas dos trabalhadores está sendo fe~o em nome 
de uma experiência que nunca foi fes no mundo. O 
neoliberalismo nasceu em 1873, mas nenhum go
verno tinha tido o desplante de tentar aplicar, na prá
tica, as Idéias neoliberais, que só sobreviveram em 
três universidades. 

O seu antecessor, GOssen, um alemão, escre
veu em seu livro neoliberal que havia descoberto as 
leis que presidem as relações do homem na socie
dade, assim como Galileu e Ptolomeu haviam des· 
coberto as leis que presidem o movimento dos as· 
tros. GOssen, o fundador do neoliberalismo, depois 
de verlracassadas as suas idéias, de não obter res· 
posta alguma, de ser considerado um extravagante, 
reuniu o que pôde reunir dos seus livros, colocou 
fogo neles e se suicidou. Este é o fundador do neoli· 
beralismo. Algo perigoso tem essa origem. 

· O capitalismo agora entrou na crise do keyne
sianismo, segundo o qual era autorizado emitir di· 
nheiro, papel-moeda para que o Governo gastasse, 
para aumentar a demanda efetiva, para reempregar 
os trabalhadores. Em 1934, havia 44% de desenr 
prego na Alemanha; em 1933;, 25% nos Estados 
Unidos. O Governo começou a fazer grandes obras 
e, finalmente, ocorreu aquilo que Keynes dissera por 
seis vezes que era a salvação do capslismo: as 
despesas de guerra, capazes de reabsorver a mão
de-obra, as despesas em obras, em pirâmides, em 
Salisbury Plan, como dizia Keynes, obras inúteis, 
wholly wastefut, completamente dissipadoras, para 
dar salário aos trabalhadores, para que eles gastas
sem, aumentando a demanda etetiva. 

Agora o Governo, ao invés de reempregar tra
balhadores, demite-os, e a tecnologia modema tanr 
bém· o faz. Vem uma Consmuição que desconstitu
cionaliza os direitos adquiridos ao longo de dois sé
culos pelos trabalhadores. E querem fazer o quê? 
Qual é o final disto? Nenhum mecanismo de reab
sorção do · desemprego · sobreviveu no mundo de 
hoje. Nenhum. O desemprego não tem lim~e. a não 
ser o limite imposto, por exemplo, pelo que está 
acontecendo agora - ontem, anteontem, hoje - em 
Jacarta, capsl da Indonésia; por aquilo que está 
ameaçando acontecer também na (ndia e no Paquis

"lão; por aquilo que está, obviamente, rebelando e re
voltando os trabalhadores e as populações brasilei
ras desempregadas e 'desowidas'. 

O Governo não ouve: faz ouvidos de mercador. 
tlãÓ quer saber dos professores, colegas de Sua Ex
celência o Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
gue, hoje, recebem 33% do que recebiam em 1976. 
Isso eu posso testemunhar. Os professores querem 

49% apenas de aumento, de reposição desses 4 
anos de Governo FHC. E o Ministro da Educação 
vira as costas, o Governo não ouve e corileça, en
tão, a, como sempre, acoimar, a xingar, a dizer que 
somos 'neobobos', malandros - malandro é pouco, 
que somos vagabundos -, e assim por diante. 

De modo que. diante dessa s~ação, quando 
ternos solidariedade - chorei diante da · televisão 
quando vi aquela senhora e outras pessoas do Nor
deste dizendo que a solução era jogar todos os fi. 
lhos na cacimba. no poço, e se suicidar em seguida 
-, somos demagogos. Sou um demagogo solitário, 
faço demagogia para mim mesmo. Eu estava sozi
nho diante da televisão quando enxuguei as lágri
mas. A solidariedade humana, no mundo atual, virou 
demagogia. Não se pode mais ter solidariedade, 
porque é demagogia ser solidário. · 

Nunca mais vou me candidatar a eleição alguma. 
não preciso usar esses Instrumentos, tampouco a 
mentira que Sua Excelência disse, num áiSCUrso, no 
Hospital Sarah Kubitschek. Sua Excelência. ccmJ Pre
sidente da República. é Clbrigado a mentir. Para Sua 
Excelência. o grande, o super Fernando Henrique Car
doso, a mentira é uma obrigação dolorosa. Sua Exce
lência mente maxweberianamente e nós, aqui entJal. 
xo, somos mentirosos vulgares, mentimos porque não 
temos a virtude da sinceridade, da transparência. Mas 
Sua Excelência, não, é um mentiroso à parte, Sua Ex· 
celência se declarou tal. 

De modo que estamos diante dessa situação 
em que, pelo menos, nós caipiras, mineiros, que 
contamos os. nossos e.<ageros e as nossas mentiri
nhas enquanto fazemos um cigarro de palha. menti
. mos para duas, . três pessoas que nos ouvem. E 
como ficam aqueles que mentem o dia inteiro na mr
dia, na televisão, para milhões· de pessoas? Real
mente, a mentira, ar. assume uma proporção fantas
ticamente perigosa, destruidora da consciência, da 
boa consciência. · · 

Chegamos no ponto em que essa experiência 
está sendo feita em nível global e já demonstrou que 
é impossível de ser mantida. No mundo, hoje, há 1 
bilhão de seres humanos desempregados, porque 
não há mecanismo algum de solidariedade, de reab
sorção da mão-de-obra. 

' I' . 

Discordo do meu colega que tanto admiro e 
prezo, o Senador Eduardo Suplicy, no seguinte sen
tido: o cap~alismo, corno diz o Ministro Ricúpero, já 
mostrou que não é capaz de atender às necessida
des fundamentais da humanidade. E o 'que esse sis· 
tema faz? No meu caso, por exemplo, ·o que eu ga
nhava em 1976, dividi com outros colegas. Cinco 
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professores titulares ganham, hoje, uma parte do 
mel!_ salário, parte do salário que eu recebia em 
1976. Reduziram o meu salário. Sou eu que estou 
pagando o vencimento, achatado, dos outros com
panheiros; eles ganham 30"/o do que eu ganhava. 

Sr. Presidente, estamos vendo que se, por exem
plo, no Brasl1, o salário minirno, em vez de R$130,00, 
fosse de R$650,00, a taxa de desemprego seria, tal
vez, três vezes superior à que é hoje. Por quê? Por
que em vez de ganhar R$650,00, o trabalhador ga
nha R$130,00. 

O SR. PRESIDENTE {Nabor Júnior. Faz soar a 
campainha.) -A Mesa quer apenas lembrar a V. Ex' 
que o seu tempo já se esgotou e foi ultrapassado em 
três minutos e vinte e quatro segundos. 

O SR. lAURO CAMPOS (Bioco/PT - DF) -
Agradeço a gentileza de V. Ex' e também a precisão 
dos segundos que foram marcados. 

O que eu gostaria de acentuar é que existe um 
desemprego no Brasil relativamente baixo: 8,1 o/o em 
São Paulo, 19% mais ou menos em Brasma. e assim 
por diante. Os membros do Governo acham que a 
taxa de desemprego é baixa, potqt~e não estão de
sempregados. Mas o desemprego está nesse nfvel 
baixo, porque os trabalhadores deixaram de ganhar 
e estão, portanto, pagando o emprego daqueles que 
foram contratados a salários que representam, real
mente, uma pequena parcela daquele salário que 
deveria ser pago. 

Se, em vez do salário brasileiro, tivéssemos 
um salário francês, de um mil e quatrocentos dólares 
por mês, a nossa taxa de desemprego teria uttrapas
sado os 30"1.., obviamente. 

O Governo dos Estados Unidos emprega 17"/o 
da população economicamente ativa até hoje. E o 
nosso Governo entra nessa conversa de enxuga
mento e quer fazer demissões voluntárias, demissõ
es de todas as maneiras. O Sr. Ministro Bresser Pe
reira ameaça demitir mais 107 mil funcionários, mas 
só o fará depois das eleições, pois não querem per
der 107 mil votos. Serão 1 07 mil pessoas desempre
gadas que deixarão de comprar, o que levará milha· 
res de setores comerciais e industriais à falência. O 
multiplicador de desemprego está atuando em subs
titUIÇão ao antigo e falecido Muttiplicador de Empre
go de Kant e Keynes, que parou de funcionar diante 
da chamada falência do Estado e do enxugamento 
da máquina. 

• Diante de todos esses problemas, Fidel Castro, 
ém Genebra, acaba de trazer à tona mais um dado 
interessante: U$S10 trilhões foram gastos, depois da 
Sitgunda Guerra Mundial, no setor de armamentos. 

O Brasil gastou U$S2 bilhões. A América latina está 
se armando. Já estão sendo estouradas bombas 
atOmicas na lndia, e o Paquistão está ameaçando 
fazer o mesmo. 

A prioridade do Governo não é a vida humana, 
mas sim a destruição, a guerra. Já se acumulou 
uma quantidade de explosivos e de bombas atOmi
cas capaz de destruir o globo terrestre por 150 ve
zes. Para que tanto? Explodindo uma só vez a Ter
ra, acaba-se com todos os problemas e também 
com a vida humana. 

O SR. PRESIDENTE {Nabor Júnior. Fazendo 
soar a campainha) - A Mesa pede a compreensão 
do orador e solicita que o mesmo conclua o seu pro
nunciamento, porque o seu tempo está esgotado. 

O SR.LAURO CAMPOS (Bloco/PT- DF)- Sr. 
Presidente, peço desculpas & V. Ex' por ter uttrapas
sado o meu tempo. . 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Jefferson Péres, por 
vinte minutos. 

O SR. JEFFERSON PÉRES {PSDB- AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, mesmo 
com esta sessão vazia. eu não poderia deixar de 
ocupar a tribuna para registrar a morte de Frank Si
natra nessa madrugada. 

Não há corno fugir ao lugar comum, Sr. Presi
dente. O mundo amanheceu mais pobre com o de
saparecimento daquele que talvez tenha sido o 
maior cantor popular da segunda metade deste sé
culo. Pelo visto, 'Jamos viver um ano de dor e de 
luto. É claro que todo ano é de dor e de luto, porque 
todos os dias morrem pessoas. Mas falo de um ano 
de dor e de luto coletivos. Foi-se Nélson Gonçalves, 
deixando enlutados milhões de brasileiros, e, agora, 
deixou-nos Sinatra, enlutando o mundo inteiro. 

S6 uma pessoa da minha geração pode saber 
o que representou este cantor (talo-americano para 
nós. Aquele jovem franzino, que surgiu com as Big 
Bands nos anos 30 e 40, foi se agigantando e se en
fileirou ao lado de Elia Fitzgerald no clube seletissi
rno dos cantores fora de série. Como esquecer 
canções como Ali The Way, My Way, The Lady 
is a Tramp e aquela que é sua marca registrada 
New York, New York? Ele não compunha mais as 
músicas; as letras de algumas delas se identifica
vam com ele, Sr. Presidente. Os primeiros versos 
da canção Ali The Way dizem o seguinte: 'When so
mebody !oves you, it's no good unless she !oves you 
ali the way", ou seja, "quando alguém te amar, não 
será bom a menos que te ame de qualquer jeito, de 
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qualquer maneira". Isso representava bem o senti· 
meQto de Sinatra. que também foi um homem de 
grandes paixões. VIVeu muitos romances, alguns 
tempestuosos, como aquele com outra grande vede
te deste século, a Inesquecível Ava Gartlner. Frank 
Sinatra foi talvez uma espécie de Don Juan. homem 
que amou demais. Dir-se-á: "Como poderá ter errado, 
se amou tanto?". Sr. Presidente, fica a segume reflexão: 
a intensidade do amor não pode ser medida pela fideli. 
dade. Será mais amante aquele que amou uma rnJiher 
a vida inteira ou outros. como Sinatra. que amaram 
muitas, mas cada uma em seu devido momento? Lem
brando Vinícius de Moraes, creio que cada amor de 
Sinatra foi etemo enquanto durou. 

· O Sr. Bernardo Cabral (PFL- AM) - V. Ex" 
me pennite um aparte? . 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSOB - AM) -
Concedo-lhe o aparte, porque sei que V. Ex". Senador 
Bernardo Cabral, como homem de minha geração, 
sabe o que representa a morte de Frank Sinatra. 

· O Sr. Bernardo Cabral (PFL- AM)- Talvez, 
ninguém melhor do que eu possa testemunhar por 
que V. Ex' está ocupando a tribuna. Como acaba de 
ressaltar, tendo sido, como sou. da sua geração, 
ambos participamos da fundação· da Juventude 
ldealina· na nossa terra. em Manaus. Anãs, V. Ex', 
num doS livros de sua autoria, relembra isso com al· 
guma saudade, evocando os Anos Dourados. Na· 
quela altura. ainda não tendo chegado aos 20 anos, 
todos nós. jovens, éramos entusiastas de Frank Si· 
natra. Ouando V. Ex" lembra que, ·em nenhum ins· 
tante da segunda metade deste século, haverá um 
intérprete mundial do quilate de Frank Sinatra, V. 
Ex" faz um retrospecto da nossa mocidade. Ao che
gar à idade madura, V. Ex' não tem um sentimento 
de prazer ao lazer esse registro. porque uma morte 
sempre nos diminui um pouco, principalmente de al
guém como Frank Sinatra. Poderia parecer urna pie
guice para muitos o registro que V. Ex" faz de urna 
fase que o mundo não vai esquecer. Numa de suas 
lettas, Sinatra diz: "Let's try again". Realmente, é 
bom que se experimente, que se tente mais urna ou· 
1ta vez. Se V. Ex' me pennite, eu gostaria que seu 
discurso também representasse o sentimento deste 
seu Colega de Bancada. Eu gostaria que V. Ex' la· 
1áSse também em meu nome, prestando essa home
nagem a Frank Sinatra •• 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSOB - AM) -
Obrigado, nobre Senador Bernardo Cabral. V. Ex', 
ao relembrar o nosso velho e leal clube, deixou-me 
iíostálgico. Quantas vezes. na Boate Moranguinho, 
deslizávamos ao som dos velhos discos de vinil, sob a voz de Frank Sinatra. 

Sr. Presidente, infelizmente, não tive a ventura 
de assistir Frank Sinatra ao vivo. As circunstâncias 
não me pennitiram isso no inicio dos anos 70, quan. 
do ele finalmente veio ao Brasil, depois de adiar a 
viagem por tantas vezes. Durante muito tempo, os 
brasileiros ficaram frustrados. porque, apesar dos in
sistentes convites, ele reiteradamente recusava-se a 
vir aqui. Dizem, em versão até hoje não desmentida 
e nem confirmada, que ele evitava vir aqui, porque 
urna cartomante lhe teria dito que, no dia em que pi
sasse a América do Sul, ele morreria. Mas, enfim, já 
sexagenário, para entusiasmo de todos, acenou o 
convite e, numa notte memorável, encheu o Maraca
nã. Não pude deslocar-me para o Rio de Janeiro, 
mas jamais esquecerei aquele dia em que assisti, 
embevecido, pela lelevisão, a um Sinatra, já com a 
voz não tão firme quanto antes, mas ainda mostran· 
do toda a força do seu talento. encantando 100 mil 
pessoas no Maracanã e milhões de outras no Brasil 
inteiro, repetindo seus velhos sucessos. · 

Sr. Presidente, rião !iode ria deixar passar em 
brancas nuvens a ·morte desse grande artista, uni· 
versa!, que foi Frank Siná.tra. FICB registrada, certa· 
mente em nome de milhões e 'milhões de lãs do 
mundo inteiro, a nossa enônne tristeza pelo desapa
recimento da voz; pelo .fechamento definttivo dos 
deep blue eyes de Francis Albert Sinatra. ~ 

Durante o discurso do Sr. · Jefferson 
Péres, o Sr. Nabor Jtínior deixa a cadeira da 
presidência, que é ocvpada pelo Sr. Guilher· 
me Palmeita. 

Durante o discurso do Sr. Jefferson 
Péres, o Sr. Guilherme Palmeira ·deixa a ca· 
deita da presidênda, que é ocupada pelo Sr. 
Nabor Jtínior. 1 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Guilherme Palmeira, 
pelo tempo de vinte minutos. · 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora· 
dor.) - Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, farei 
mais um pronunciamento sobre a seca. E o que é 
seca? Falta de chuva, faHa de água, falta de assis· 
rência. Seca é falta. 

Penso que as coisas se encaixam depois des· 
sa homenagem que o Senador Jefferson Péres 
presta a esse grande cantor, a essa figura inesque
cfvel que marcou o nosso século, cheio de progres· 
sos, de tristezas e de ansiedade. Antes de pronun
ciar o meu discurso, associo-me às hornenager 
prestadas a esse grande artista mundial que Iode 
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admirávamos - a sua voz. a sua postura, as suas 
determinações até políticas em alguns momentos. 

Já se falou na falta de uma pessoa humana. 
Vamos falar sobre o que pode faltar e o que tem fal· 
tado às pessoas humanas: a presença do Poder Pú· 
blic:o e do poder privado na busca de soluções para 
o problema da seca no nosso Pais, especialmente 
no Nordeste brasileiro. 

Mas, Sr. Presidente, Srts. e Srs. Senadores, 
ainda que o meu Estado, por razões de localização 
geográfiCa, não esteja entre os mais duramente atin· 
gidos pela inclemência, pela violência da seca, não 
me posso furtar de lazer alguns comentários sobre o 
fenômeno climático que parece estar se agravando 
em decorrência do que se convencionou chamar de 
El Níiio. Faço uma alusão ao fato de que o poder do 
homem sobre a natureza é tão importante quanto o 
poder político, ou seja, o poder do homem sobre o 
próprio homem. O desenvolvimento científico e tec· 
nológico nesses quarenta séculos de civilização tor· 
nou obsoletas algumas das drriculdades naturais que 
tomaram inúmeras regiões do planeta incapazes de 
serem habitadas, as chamadas áreas "anacúme
nas". A água doce sempre foi o mais escasso dos 
recursos da natureza, já que co~uí pouco mais de 
2'Yo dos recursos hídricos do Planeta. Não foi sem 
razão que o processo civilizatório que começou com 
a sedentarização que suplantou a fase da caça e da 
coleta, teve inicio exatamente, como dizia o saudoso 
Senador Darcy Ribeiro, com a chamada civilização 
do regadio, ao longo das margens dos grandes rios. 
Algo, por sinal, que marcou toda a evolução da hu· 
manidade, na medida em que a maior parte das ca· 
,:atais r.f.c- co~eiras cu ribe;rinhas. 

i:r.tretsnto. cs ::os representam apenas um mi· 
IJ.úr:o per canro da ~~ua doce disponível no mundo, 
o qt:a r~.o si;plf;ca nec...ASSB~amente água potável. E 
f'm.'Y.>.-a o Srasil dis~or.ha de 20% das reservas de 
.l;:ua·; tit.•liais do mundo, essa proporção não é mais 
c:o t;~c 20% desse um milésimo disponível. O pro
gresso da humanidade no que diz respeito à utiliza· 
ção da água para consumo humano, porém, foi mui· 
to mais lento do que o seu aprove~amenlo para ou· 
tros fins, na medida em que a primeira estação de 
tratamemo de água só foi construída em Londres no 
arY.I o::e 1848 - já me lerr.bro do neoliberalismo do 
?rolessor Lauro Camnos -, deoois da epidemia de 
éÕlera que se observou 11essa cidade. Dai à dessali· 
nizaçã!>, C"Je é outra forma de se obter água para 
fins hld~s:riais, agrícolas cu de consumo humano, 
passara.....,·se menos de vinte anos, pois a necessi· 
dade de abastecer os navios a vapor que singravam 
Ó rr.uw.:~ :a-..cu o governo inglês a estabelecer a pri· 
rpeira piarna de dessanilização em Aden, no Mar 
Veurnll'lO, em 1869. 

De tal sorte, Sr. Presidente, que são vários os 
métodos, inúmeras as alternativas de tomar irrigá· 
veis ou abastecidas as regiões carentes de água, 
por breves ou longos periodos, o que equivale a di· 
zer que a tecnologia e o conhecimento cientifico dis· 
poniveis no mundo, tomaram habMveis as zonas 
desérticas, onde quer que elas existam e pereniza· 
ram igualmente as culturas nessas regiões. No Bra· 
sil, as tentativas do Governo para amenizar os efei
tos da seca no Nordeste começaram em 1911, com 
a fundação de Departamento Nacional de Obras 
Contra as Secas. Podemos dizer, portanto, que são 
do inicio deste século. Mas o mesmo não podemos 
afirmar com relação aos métodos utilizados desde o 
começo que se.baseou na açudagem, vale dizer, no 
armazenamento de água que tennina tomando insa· 
lubres e inaproveiláveis as regiões que deveriam se 
beneficiar do sistema, pela salinização que fatalmen
te ocorre na maioria dos casos. 

Por isso mesmo, s6 há três métodos racionais 
para suprir de água as áreas carentes. O primeiro é 
o chamado transvase dos rios, que tem sido feito em 
inúmeros países, como é o caso da Espanha, caren
te de cursos caudalosos perenes e dotada de inú· 
meras zonas desérticas. O segundo é o aproveita· 
mento das águas subterrâneas que cons~em 60 
vezes mais a disponibilidade de água dos rios e la· 
gos. Elas consmuem 0,68% de água doce disponi· 
vel, sendo que 0,30"k estão em profundidades de 
até 700 metros e os restantes 0,38% em prolundida· 
des entre 700 e 4.000 metros. E o terceiro é a des· 
salinização, o recurso até hoje mais utilizado em 
todo o mundo, já que sua fonte é praticamente Ines· 
gotável. 

O Brasil tem utilizado, particularmente no Nor· 
deste, o método de dessalinização com aproveita· 
mente de águas subterrâneas, em escala ínfima, da 
mesma forma como tem realizado com proveito a ir· 
rigação de áreas agrícolas com enorme sucesso, 
ainda que a custo excessivamente alto, especial
mente nas áreas conhecidas de Juazeiro e Petroli· 
na. Há alguns anos, começamos a cogitar da utiliza· 
ção das águas do São Francisco, o rio da unidade 
nacional. A questão de suprir de água e tomar habi· 
lável e aproveitável o que consmui o serão nordesti· 
no não é, portanto, nem tarefa possível, nem um de
safiO invencível. Em meu Estado, quando Governa· 
dor, iniciei a construção da adutora do sertão que 
representou um pequeno, mas inestimável, avanço 
na tarefa de levar água a uma parte razoável da 
zona mais carente de Alagoas. 

Mas há também, Srts. e Srs. Senadores, uma 
dimensão humana e social no d:ama nordestino da 
seca. Ar. estão as populações mais frágeis e mais 



476 ANAIS DO SENADO FEDERAL MAIO DE 1998 

vulneráwis, sob o ponto de vista civilizatório. São 
graodes fammas sem qualquer forma de educação e 

:quase sem nenhuma assistência. De tal sorte que, 
· dispondo de uma renda fnfima que equivale à do 
Haiti, em termos per capfta, quando falia a chuva, 

· faha-lhes tudo. E quando há chuva, mesmo que 
abundante, o que têm é muno pouco, quase nada. 
Nesse sentido, estou plenamente de acordo com a 
Dr" Ruth Cardoso, que, na qualidade de antropóloga 
e de Presidente do Conselho do Comunidade Soli· 

. dária, já advertiu que antes, durante e depois da 

. seca é preciso dar-lhes educação e informação, 

. além de água, para que possam não só sobreviver, 
mas viver em melhores condições. As frentes de tra
balho podem amenizar a sede, e a solidariedade pú
blica, privada ou comunitária; pode suprir-lhes a 
fome, mas ficará fahando, sem um processo educativo 
continuo, sistemático e obstinado, o recurso funda
mental para que o filho do sertanejo e do flagelado de 
hoje não seja o retirante e o fustigado pela Inclemência 
de amanhã. O sertanejo s6 sobrevive porque - sem 
ser repetitivo, por ser permanente o que escreveu 
Euclides da Cunha- "é antes de tudo um forte". 

A Câmara realizou, na semana passada, um 
seminário 'sobre dessalinização,' no qual ficamos 
conhecendo o esforço que se está fazendo em ma· 
léria de ampliação da área Irrigada na região. Nas 
regiões desérticas do Oriente Médio, mais de 89% 
de toda a 'água disponlvel é dessalinizada, um mé
todo de purificação conhecido há mais de um sécu· 
lo. Não temos só águas subterrâneas que podem 
ser aproveitadas e dessalinizadas, mas também de 
rios, perenes alguns. periódicos outros, que podem 
ajudar a resolver o problema local. Mas o mal da 
seca, como aliás assinalou 'o Governador Tasso 
Jereissati, em entrevista no llltimo domingo, é que, 
passada a ·sua· devastação,' nos esquecemos de 
seus dramáticos efeitos. 

O Brasil dispõe de estoques públicos de ali
mentos que podem e estão sendo Utilizados nessa 
emergência. Mas, passado o drama, que este ano 
deve prolongar-se em decorrência do El Nliio, não 
nos podemos esquecer da advertência da Professo
ra Ruth Cardoso, de que é preciso persistir, insistir e 
perseverar até a exaustão, na necessidade de tomar 
menos wlneráveis e menos frágeis os que, pela co
ragem, por,amor à terra, por faha de oportunidade, 
ou que, por qualquer outro motivo, fonnam a legião 
dos· sertanejos que rasgaram as fronteiras internas 

• do Pais e até hoje, em sucessivas gerações, resis
tem à intempérie, à adversidade, à pobreza e à mi
Séria a que estão secularmente relegados. 

Por outro lado, se temos de ser conde
scendentes, compreensivos, lenientes e tolerantes 
para com aqueles que, premidos pelo "estado de ne
cessidade", nos termos do que define a lei, furtam 
para garantir a própria vida e a sobrevivência dos fi
lhos, não podemos ignorar, permanecer alheios, ou 
ser coniventes com aqueles que, valendo-se do es
tado de miserabilidade dos sertanejos, usam da ins
tigação, da mobilização e de outros meios, para in
suflar a violência e a revolta justa dos que, já sendo 
vitimas da incllria, da indiferença e da miséria, não 
podem ser também vitimas, como massa de mano
bra, dos itredentistas e adeptos de crenças que, pre
tendendo ser Ubertárias, terminam por transformar· 
se em liberticidas! Sobre esses, é preciso que re
caia, não só o peso da lei, mas a condenação de 
toda a opinião pllblica bra::ileira que decidiu viver em 
paz e que abomina a exploração alheia para fins 
nem sempre confessáveis. 

Portanto, Sr. Presidente, o meu apelo é no . 
sentido de que o Senado, guardião do equilibrio fe
derativo e foro da representação dos Estados, mobi
lize o esforço de suas comissões técnicas pertinen
tes para que possamos transformar medidas emer
genciais e paliativas em um programa tecnicamente 
recomendável, 1 polnicamente 'viável e economica
mente racional,' de caráter permanente, pàra supe
rarmos, de uma vez por todas, o que, em todo o 
Nordeste, se não é o mal do ·século; é seguramente 
o mal já de muijos séculos. · 

Era o que 'eu tinha a dizer. 
Muno obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Guilherme 
Palmeira, o Sr. Nabor Júnior deixa a cadeira 
da presidencia, que é ocupada pelo Sr. Lau
roCampos. 

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) - Pros
seguindo com a lista de oradores inscritos, concedo a 
palavra ao Senador Nabor Júnior por vinte minutos. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB/AC. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. 
Senadores, durante toda a minha vida pública- par· 
ticularmente na Assembléia Legislativa do Acre, na 
Câmara dos Deputados e, agora, aqui no Senado 
Federal - tenho-me empenhado em viabilizar recur
sos e providências dos órgãos regionais e federais, 
no sentido de dotar o Estado da infra-estrutura indis
pensável ao progresso económico e social, estabe
lecendo como premissa a construção de estradas 
como um dos elementos imprescindíveis para seu 
desenvolvimento. 

Já fiz centenas de intervenções na Câmara dos 
Deputados e no Senado, encarecendo ao Governo 
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Federal a fiberação de recursos para a pavimenta· 
ção.das duas rodovias federais que çruzam o Esta· 
do do Aae, que, como se sabe, são duas, com 
maior destaque para a BR 364, que tem o seu início 
no Município de Umeira, no Estado de São Paulo, 
cruza os Estados do Mato Grosso do Sul, Mato 
Grosso, Rondônia, chega até a cap~al do Acre, Rio 
Branco, e tem como trecho final o rumo do Município 
de Cruzeiro do Sul. 

Essa estrada já estava pavimentada até Rio 
Branco e, recentemente, o asfatto alcançou o Muni· 
clpio de Sena Madureira, a 142 quilõmetros daquela 
cap~al - expansão que se deveu sobretudo ao fato 
de o Governo Federal, por meio do Ministério dos 
Transportes, do DNER, haver delegado ao Governo 
do Estado o prosseguimento dos trabalhos em seu 
le~o. Ainda fatta mu~o para chegar a Cruzeiro do 
Sul, mas, quando isso acontecer, haverá a integra
ção de uma vasta região, chamada Vale do Juruá, à 
área mais desenvolvida do Estado. 

A outra rodovia, também de singular lmportân· 
cia, é a BR-317, que, a partir do Município pemam· 
bucano de Pesqueira, cruza lodo o Nordeste, atra· 
vessa os Estados de Pará e ArÍlazonas, çhega até 
Rio Branco- onde corta a BR-364- e se dirige para 
o Município de Assis Brasil, futuro ponto de çonexão 
com o sistema rodoviário peruano para possibilitar a 
ligação dos Oceanos Atlântico e PacífiCO. 

Essa estrada, efetivamente, vai cumprir um pa· 
pel económico e social da maior relevância para o 
desenvolvimento do Estado do Acre. Ela será a çha· 
ve da ligação dos sistemas rodoviários brasileiro e 
peruano - portanto, a nossa salda para o Pacífico -
e garantirá o escoamento das safras de todo o Cen
tro-Oeste e da Amazônia, levando, por conseqüên
cia, ao aumento da produção local. 

Atualmente, o que se produz no Estado do 
Acre mal dá para abastecer o men::ado local, forçando 
a importação, a custos absurdos, de m~os gêneros 
alimentícios de São Paulo, do Paraná, de Goiás, do 
Mato Grosso e até mesmo de Rondônia, porque a 
nossa produção ainda é, realmente, mu~o incipiente. 

Mas no momento em que se consolidar a liga· 
ção, pela BR-317, com o Peru, a situação poderá rru
dar. Naquele país resta um trecho de pouco mais de 
íííi1 quilômetros a ser pavimentado até Hlo. porto mariti· 
mo de grande calado. Mas, assim que for fetta essa li· 
gação pavimentada, grandes emban::ações poderão an 
receber e transportar cargas para os países da Asia, 
Ç9ni uma economia de 12 mil milhas maritimas em re
lação às rotas pelo Estre~o de Magalhães. O escoa· 
rpento da produção pelo Porto de Ulo, no Pacifioo, evi· 
dentemente, trará condições e possibilidades para o 

aumento da produção de grãos no meu Estado, em 
Rondõnia e no Centro-Oeste, de um modo geral. 

É com muita alegria, Sr. Presidente, Srs. Sena· 
dores, que trago ao conhecimento da Casa a Infor
mação que li hoje, no Jornal A Gazeta, ed~do em 
Rio Branco: o Governo do Estado do Acre autorizou 
o prosseguimento das obras de pavimentação da 
BR-317 no trecho que vai de Rio Branco ao Municí· 
pio de Brasiléia. etapa decisiva para que se possa 
ao Município de Assis Brasil. 

Na realidade, existe um compromisso do Go
verno do Estado de que, neste ano de 1998, a pavi· 
mentação efetivamente chegará a Brasiléia, cobrirl
do 230 dos 330 quilómetros para chegar a Assis 
Brasil- o que marcará a coodusão do traçado brasi
leiro da BR-317, a parte brasileira na interconexão 
rodoviária Brasil-Peru. Dai para frente, evidentemen· 
te, as obras serão por conta dos peruanos, a fim de 
permitir a ligação com o PacifiCO. E eles têm reafir· 
rnado tal interesse! 

É esta a notícia atvissareira que julguei impor
tante trazer ao conhecimento do Senado Federal e 
ao País, de um modo geral, e, em particular, do meu 
Estado. 

Existe, no entanto, Sr. Presidente, Srs. Sena· 
dores, um óbice que eu gostaria que fosse removido 
pelas autoridades federais, principalmente do Minis· 
tério dos Transportes: como se trata de um rodovia fe
deral, o Governo do Estado do Acre tem apenas dele
gação para promover as licitações, a fim de executar 
os seus serviços de pavimentação, com recursos 
oriundos do Orçamento da União. No ano de 1998, a 
Bancada Federal do Acre - os três Senadores e os 
oito Deputados Federais - apresentamos emendas 
destinando R$30 milhões para o custeio desse servi· 
ço de pavimentação da BR-364 e da BR-317. 

Acontece que o período de estiagem no Acre, 
que perm~e a execução de obras, está começando 
agora, no més de maio, pois até abril ainda chove na 
região, sendo que a partir de novembro, começa a 
chover novamente. Na prática, como se vê, tem-se 
apenas seis meses por ano para trabalhar em rodo
vias no Estado do Acre, um curto período que não 
pode deixar de ser aprovettado. Mas, até agora, es· 
ses recursos ainda estão dependendo de liberação 
do Ministério dos Transportes, por meio das ações 
do Ministro Eliseu Padillha. 

Por essa razão, além de registrar um aconteci· 
mento que considero da maior importância para a 
população do meu Estado, também quero dirigir o 
mais veemente apelo ao Ministro Eliseu Padilha, no 
sentido de agilizar a liberação desses R$25 milhões 
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- eram R$30 milhões, mas essa quantia foi diminui
da-De R$5 milhões. Que S. Ex' libere os R$25 mi
lhões, perm~indo ao Governo do Estado do Acre 

· custear a pavimentação desses 230 quilómetros da 
BR·317, de Rio Branco até Brasiléia, além de dar 
prosseguimento à pavimentação da BA-364, no tre
cho de Sena Madureira ao Município de Manuel Ur
bano e de Tarauacá a Cruzeiro do Sul. 

Espero que o Ministro Eliseu Padilha, com 
quem temos tido o melhor relacionamento, seja sen
sível à seriedade e à urgência de que a questão se 
reveste. 

Digo isso, porque recebi recentemente um do
cumento do Ministério dos Transportes dando co
nhecimento aos parlamentares de que o Ministério 
só vai liberar recursos para custeio de construção de 
rodovias após a execução do serviço. Ou seja, só 
vai liberar recursos depois do serviço medido. Ora, 
essa prática só deve ocorrer quando se tratar da 
contratação de empresas privadas. 

Se o DNER, por exemplo, contratar serviços 
empresas privadas para promover a pavime.ntação 
de rodovias federais, terá de submeler-se às nor
mas da lei n• 8.666, no sentido' de que só efetue o 
pagamento após a medição dos serviços executa

. dos. Mas, no caso da execução de convênio entre 
o Ministério dos Transportes e o Governo do Esta
do do Acre, acho que essa exigência é perfeita
mente dispensável e o. Governo só pode determi
nar 'que as empresas iniciem ·os trabalhos de pavi
mentação quando ele contar com os recursos in
dispensáveis para cobrir as despesas com a sua 
execução. 

· Encerro este pronunciamento, portanto, reite
rando o apelo ao Ministro Eliseu Padilha - que tem 
sido mu~o sensível aos ple~os do Governo do Esta
do do Acre e da sua bancada aqui no Congresso 
Nacional - para que S. Ex' libere, dentro do prazo 
mais curto possível, os recursos para o Governo do 
Estado do Acre poder dar prosseguimento aos servi
ços de pavimentação da BR-364 e da BR-317. 

Era o que eu tinha a dizer. 
Muito obrigado. 

.O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) - Pros
~guindo a lista de oradores inscritos, O'JflCedo a pa
lavra ao Senador Edison. Lobão. 

O SR. SENADOR EDISON LOBÃO (PFL -
MA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
oraàor.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, 
Õcupo esta tribuna para tratar de um tema desagra
~vel: a violência, que passeou pela tribuna desta 
Casa durante toda a manhã de hoje. Antecedendo-

me, o eminente Senador Guilherme Palmeira cuidou 
da violência da seca, que tanto abate e tanto prejudi
ca os nordestinos e o Pais inteiro. O Senador Jeffer
son Péres cuidou de outro tipo de violência: a morte, 
que, afinal, levou o grande artista, o grande cantor 
internacional de todos os tempos, Frank Sinatra. 

Sr. Presidente,' a reunião anual dos dirigen
tes do Banco lnteramericano de Desenvolvimen
to em Cartagena, realizada em março passado, 

· teve o propósito de avaliar o progresso das re
formas estruturais já Implantadas na América La
tina nos últimos anos. E chegou a uma conclu
são impressionante: a violência, segundo seus 
economistas e técnicos especializados, é aluai
mente a principal barreira ao· desenvolvimento 
da região. 

Pela primeira vez, quantifiCOU-Se o custo da violên
cia na América latina, que representa o equivalente a 
14.2% do PIB dessa região, ou seja, U$5168 btlhões 
por ano! 

Tais estudos ampliam a nossa perplexidade ao 
quantiftcarem que, no Brasil, a crescente violência 
tem um custo equivalente a 10,5% do PIB, ou seja, 
US$84 bilhões anuais! 

E, entre outros, discriminam-se tais custos: 
- cerca de US$15 bilhões ao ano com a perda 

do cap~al humano - pessoas que são mortas ou so
frem danos físicos, que as impossibil~ de traba
lhar, temporária ou definitivamente, e gastos com 
tratamento de vitimas da violência; · 

- US$28,8 bilhões com prejulzos materiais: 
aparato de segurança, recursos de capMI que ·se 
perdem pela destruição de propriedades, dinheiro 
que deixa de ser investido 'por temor à própria vio
lência. 

Enfim, relativa a determiolBdos itens, é a se
guinte quantiftcação,' relacionada ao Brasil, resultan
te dos estudos do BID: 

-Perdas em saúde: 1,9% do PIB. 
- Perdas materiais : 3,6% do PIB. 
- Deterioração de documentos de consumo e 

trabalho : 3.4"/o do PIB. 
- Translerências de valores entre criminosos 

(fruto de roubos e fraudes movimentado por margi
nais no mercado paralelo, inclusive lavagem de di
nheiro): 1,6% do PIB. 

Eu supunha que fossem surgir muM& rest1ções 
a esses estudos, pela primeira vez levantados por eco
nomistas e técnicos contratados pelo Banco lnterarre
ricano de Desenvolvimento, o que não ocorreu. Mes
mo porque sabemos quão verdadeira é a ca1ástrofe da 
violência na América latina, que, em termos proporei<>-
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nais - segundo o documento de Cartagena -, é cin
co ~tezes mais alta do que a do resto do mundo. 

Nenhum de nós, por exemplo, pode colocar em 
dúvida o fato sabido de que a violência é o custo da 
desigualdade, e evidencia o aumento da pobreza e 
da distribuição desigual de rendas que ainda subsis
tem na América latina - palavras de Juan Luis Lon
doiio, ex-ministro colombiano que liderou o grupo de 
estudos formado pelo BID. 

Ainda dele a opinião de que a crescente violên
cia é explicada em boa parte pela também crescente 
brecha educativa, na qual a grande massa, que não 
terminou sequer o curso secundário, junta-se às 
pessoas com menos acesso aos empregos de bons 
salários, que acabam sendo conquistados pela mi· 
noria que completou seus estudos. 

AdoHo Figueroa, diretor da Faculdade de Eco
nomia da Universidade Católica do Peru, a quem o 
BID também solicitou uma análise dos resultados do 
seu estudo, afirma que o processo econômico de
senvolvido nas últimas duas décadas, na América 
Latina, seria um fator responsável pela geração da 
violência, e confirma a opinião de Londoiio ao dizer 
que 'a causa fundamental desse'fen6meno foi mes
mo a desigualdade. A América Latina, que tem a 
taxa de violência mais alta do mundo, tem ao mes
mo tempo o maior indice de desigualdade em sua 
sociedade'. 

Igualmente, não se pode opor dúvida, por 
exemplo, às conclusões alcançadas em Cartagena, 
de que a violência é bem maior nas zonas urbanas, 
onde a desigualdade é maior que nas zonas rurais; 
ou que as famflias hoje gastam em segurança, pro
porcionalmente, mais do que o próprio governo. 

Todos sabemos, embora com imenso pesar, 
que essas opiniões estão corretas. Ignoramos, ain
da, os critérios que levaram os economistas e técni
cos à quant~icação dos consideráveis prejuízos so
fridos pelas sociedades latino-americanas com a 
crescente violência que bate em nossas portas, mas 
podemos ter sérias suspeitas de que os cálculos 
também estão corretos. 

Nós, brasileiros, somos testemunhas dos acon
tecimentos diutumos que envolvem nossa popula
çãõ em sucessivos atos de violência a custa de mor
tes, agressões e grandes danos às propriedades vf· 
limas dos marginais. 

Quem duvida da informação de que 23% dos 
brasileiros são vitimas de roubos, assaHos e agres· 
iões constantemente neste País'? 
.c- Se existe surpresa para nós provocada pelos 

estudos do BID, a perplexidade refere-se apenas à 

quantificação dos custos provocados pela violência; 
não em relação aos intoleráveis fatos de violência, 
que sabemos existir, principalmente, em nossos 
centros urbanos grande e médios, espalhados por 
todo este Pais. 

Aos estudos divulgados em Cartagena, cujo 
teor já conheço pelo noticiário periférico da impren
sa, eu acrescentaria que a progressão da violência 
em nosso País está também umbilicalmente vincula· 
da a impunidade e ao caos da nossa organização 
carcerária. 

Rouba-se e mata-se sob a perspectiva da im
punidade. Bandos de audaciosos criminosos enfren
tam com vantagem, pelo poder de suas armas -::on
trabandeadas, a maioria das nossas forças policiais. 
Milhares de mandados de prisão, sob numerosos 
motivos e pretextos, dormem em gavetas entupidas 
por não poderem ser cumpridos. Nossas televisões 
dão-se renovadas oportunidades de filmarem e 
transmitirem assaltos em plena luz do dia, nos quais 
atrevidos e troncudos dnos 'menores' agridem pes
soas idosas, em praças públicas, policiadas, certos 
de que, mesmo presos em flagrantes, serão sonos 
momentos depois. 

Ainda, recentemente, vimos pela televisão fa
tos da mais alta gravidade, dos quais não resultou 
qualquer providência legal. Num deles, um produtor 
rural e alguns de seus empregados foram amarra
dos, torturados e roubados em seus bens. Em outro, 
grupos que se diziam 'sem-terra', invadindo a sede 
de uma fazenda produtiva, expulsando os seus pro
prietários e regalando-se em suas despensas, diver
tindo-se na piscina e, por fim, afastando-se da pro
priedade alheia, levando nas costas o mobiliârio que 
puderam levar para os seus acampamentos. 

Grupos CO!flO esses estão devastando llores
tas que deveriam ser preservadas, não se conhe
cendo nenhuma medida que se contraponham às 
invasões desordenadas. A primeira providência 
nessas invasões é sempre cortar âreas de mata 
nativa para obter remuneração imediata ou lhes 
pôr fogo antes do plantio da roça. !:: o próprio Pre
sidente do lbama, Eduardo Martins, quem denun
cia tais ocorrências, como se lê na revista VeJa, de 
4 de fevereiro passado. Diz ele: 'Grande parte da 
responsabilidade da devastação que acontece hoje 
é dos sem-terra. Os ecologistas não gostam de di· 
zer isso, porque não é politicamente correto. No 
passado, era mu~o mais fâcil bater nos grandes fa
zendeiros e nos madeireiros.' 

É assim, pela certeza da impunidade, que SP. 

estimula a violência nas cidades e no campo, e é de 
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extrema violência, cheia de riscos para todas as par
·tes._a invasão e pilhagem de propriedades privadas. 

O· Sr. Lauro Campos (Bioco/PT - DF) - Per
mite V. Ext um aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA)- Ouço V. 
: Ext com muito prazer, Senador Lauro Campos. 

O Sr. Lauro Campos (Bioco/PT- DF)- Estou 
, muito atento ao pronunciamento de V. Ext e às suas 
elocubrações a respeito das desigualdades e da vio
lência no Brasil e na América Latina. Realmente, os 
dados que V. Ext traz à tona são impressionantes, 
estarrecedores, mas essa situação não é nova, é 
antiga e está, obviamente, vinculada às nossas raí
zes coloniais, às nossas raízes de países periféricos 
e dependentes, às nossas raízes que levaram a se
qüestrar 5 milhões de negros ou mais da África e 
trazê-los para o trabalho escravo em nosso conti
nente Eles produziram a riqueza e nós, os coloniza
dores, os pagamos com· a pobreza, a indigência, a 
falta de saúde e com a Lei do Sexagenário, aquela 
aposentadoria que permitia aos trabalhadores escra
vos, depois dos 60 anos, serem postos na rua, ~vres 
para morrer. As nossas raizes são historicamente 
violentas. Gostaria também, apenas para não alon
gar muito o meu aparte, de lembrar que Florestan 
Fernandes - que foi professor de Fernando Henri
que Cardoso -, o grande sociólogo, o grande políti
co, gostava muito de se referir à antiviolência. Existe 
urna violência estrutural, herdada da nossa estrutura 
fundiária, das nossas capitanias hereditárias, dos 
nossos latifúndios, que impede o acesso à terra. 
Essa é uma violência que não sentimos, porque faz 
parte das nossas leis, de nossas instituições e de 
nossa formação histórica. Reagir contra Isso, contra 
essa violência, que é colocar o cidadão e a sua la
mOia em condições de fome, de impossibilidade de 
sobrevivência, é uma contraviolência, como dizia 
muito bem o Ilustre sociólogo Aorestan Fernandes. 
Acusam o Movimento dos Sem-Terra de estarem 
provocando essas perturbações, inclusive no Nor
deste do Brasil; mas se esquecem de que nas cida
des encontramos 490 assattos por mês, s6 em São 
Paulo e dentro de ônibus, e encontramos taxas incri

-Veis de homicídio. S6 aqui no Distrito Federal, num 
fim de semana em Samambaia, 11 pessoas foram 
assassinadas. Então, a violência é mais geral, não 
pode ser Imputada, atribuída ao Movimento dos 
Sem-Terra que, de acordo com Noan Chomsky, um 
ãos maiores gênios norte-americanos da atualidade 
o Movimento dos Sem-Terra é o fenômeno mais im: 
r 
portante que existe hoje nas Américas. Congratulo-

me com V. Ext por ter apresentado esses números 
fantásticos da nossa violência. Concordo com V. 
Ext. numa certa attura, quando teve a sensibilidade 
de reconhecer que são esses números da pobreza 
que explicam a violência. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA) - Concor
do inteiramente com V. Ex', Senador Lauro Campos, 
notadamente com as observações do ponto-de-vista 
sociológico e histórico das origens da violência no 
Brasil. Em verdade, os escravos constituíram tudo 
isso a que V. Ext se referiu e, mais ainda, uma ver
gonha para o Brasil a crueldade que se praticou aos 
nossos irmãos que vieram da África, o que ainda 
hoje têm as suas repercussões deletérias no com
portamento poiWco, social e econ6mico do Brasil 
naquilo que diz respeito aos maus tratos que ele; 
sofreram, às violências e às crueldades de toda na-
tureza. . 

A violência de lato está em todos cantos do 
País, em Samambaia, como V. Ex' se referiu, e na 
América Latina. Essa é uma realidade pura. Nos 
socavões das polícias, das delegacias, das enxo
vias deste País inteiro morrem pessoas, muitas ve
zes humildes, todos os· dias e em grande número. E 
nem sempre nos damos conta disto, nem sempre 
conhecemos essa realidade. A violência está por 
toda parte. 

O que precisamos é combatê-la de algum 
modo, mas, sobretudo, penso eu, estabelecermos 
uma diretriz, um comportamento educativo do povo 
para que se possa eVitar, pelo menos em parte, este 
estoque monument1 i de violência que tanto infelicita 
o povo brasileiro. 

Sr. Presidente, é 'evidente que algo precisa se· 
leito até mesmo em caráter emergencial- nas áreai.'· 
das competências federal, estadual e municipal -. 
no sentido de ser vencer a crescente onda de violên
cia que intranquiliza nossa sociedade. O Governo 
Federal, no seu esforÇo por abrir frentes, mas creio 
que deva lazer ainda mais. Para isso, confiO na cria
tividade da sua equipe de trabalho. 

O que não pode transfor'rnar em rotina - im
pressão que se generaliza no meio do povo - é a 
expectativa de que o crime compensa, seja qual for 
a sua tipicidade, dada a impunidade que abriga os 
procedimentos ilícitos. · 

No seu mais recente livro, Terrlpo da Memória, 
pág. 169, registra o venerando filósofo italiano Nor
berto Bobbio: 

Direito e poder são duas laces da 
mesma moeda Urna sociedade bem orga
nizada precisa das duas. Nos lugares onde 
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o direito é impotente, a sociedade corre o 
, risco de precipitar-se na anarquia; onde o 

poder não é controlado, corre o risco oposto, 
do despotismo. 

Sr. Presidente, agradeço a atenção dispensada 
dos eminentes Senadores a este discurso, embora 
modesto, fazendo votos para que haja um novo clí· 
ma de paz e da trar~<;üilidada em nosso Pafs. Que 
as violências, que se manffestam de maneiras tão 
diferentes, sejam contidas e circunscritas aos locais 
devidos, para que a sociedade viva em paz. 

Muno ob:i!;J3do, Sr. Presidente. 

Durani-' o cfiSCUrso do Sr. EcfJSon Lo
bão, o Sr. Laura Campos deixa a cadeira da 
presid~ncia. que é ocupada pelo Sr. Guilher· 
me Palmeira. 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) -
Concedo a palavra ao nobre Senador José Roberto 
Arruda. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB -
DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sr4s. ,e Srs. Senadores, 
ocupo esta tribuna para fazer a leitura de um mani· 
lesto pela paz no Oriente médio; um manifesto assi· 
nado por vários Senadores da República de diferen
tes Partidos politicas, no momento em que se com
pletam 50 anos da resolução da ONU, que deterrni· 
nou a criação do Estado Palestino. 

--

Diz o Manifesto: 

Manifesto Pela Paz no Oriente Médio. 
Nós, os Parlamentares do Congresso 

Nacional brasileiro, abaixo assinados, de
monstramos nossa sincera preocupação em 
relação à difícil situação do povo palestino. 
Gostaríamos, também, de reafirmar a Impor· 
tãncia dos esforços da comunidade interna
cional como um lodo para implementar as 
resoluções de legalidade internacional no 
que diz respeito ao povo palestino. 

Como defensores da democracia, dos 
direitos humanos e outras causas nobres, 
deploramos o lato de que haja um povo sob 
ocupação militar e privado de seus direitos 
elementares. Autodeterminação, direito a ter 
seu Estado e o retomo dos refugiados à sua 
'""a são a base dos direitos do povo pales
tino devidamente reconhecidos por várias 
resoluções das Nações Unidas. 

Cinqüenta anos depois que a Resolu
ção da Assembléia Geral das Nações Uni· 
das n• 181 (1947) estipulou a criação de um 

Estado Palestino, trinta anos após a Resolu· 
ção n• 242, do Conselho de Segurança da 
ONU ter declarado inadmissfvel a conquista 
de terras por meio de força militar e ter orde
nado a retirada Imediata de tropas israelen
ses dos territórios ocupados em 1967, nada 
foi leito, e essas resoluções das Nações 
Unidas ainda esperam sua Implementação. 
Além disso, outras resoluções das Nações 
Unidas não foram acatadas, entre elas as 
referentes à proibição de atos ilegais prati· 
cados por Israel, a construção de assenta
mentos nos territórios palestinos e o confiS· 
co de terras palestinas. 

GostaríanÍos de reafirmar que acredita· 
mos ser a paz uma necessidade urgente para 
o Oriente-Médio. A ocupação de territórios 
árabes e palestinos, inclusive Jerusalém, deve 
oessar, pois é contrária à Carta da ONU e a 
todas as normas internacionais. Uma paz jus
ta e duradoura, que assegure os direitos de 
todas as partes envolvidas no Oriente Médio, 
certamente criará um clíma propicio para que 
o potencial desses povos seja revertido em 
desenvoMmento e progresso. 

Acreditamos exi~tir urna responsabifi· 
dade moral que pesa sobre os ombros da 
comunidade internacional para que se esta· 
beleça justiça em relação ao povo palestino. 
Todos os esforços devem ser exercidos no 
sentido de permitir que o único povo que 
permanece sob ocupação estrangeira, às 
vésperas do século XXI, tome-se livre no 
seu Estado Independente. Assim, espera· 
mos que a paz e a prosperidade prevaleçam 
naquela terra tão rica em cultura e berço de 
várias civilizações. 

Assinam os Srs. Senadores Leonel Pai
va. Car1ios Bezerra, Osmar Dias, Casildo Maf. 
daner, Benedita da Silva, Abdias Nascimento, 
Adernir Andrade, Júnia Marise, L.auro ~ 
pos, Eduardo Suplicy, Antonio Car1ios Valada· 
res, João França e outros Srs. Senadores. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, esse é um ma
nifesto que o Senado Federal faz a favor da paz no 
Oriente-Médio, e o Brasil, Pafs que pretende estar 
presente no Conselho de Segurança da ONU, não 
pode fiCar omisso ante uma situação internacional 
que nos aflige. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) -

Não há mais oradores inscritos. 
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Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. 19 

Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

É lido o seguinte: 

N' 5198-CG Brasma. 12 de maio de 1998 

.. Senhor Presidente, 
Solicito a especial atenção de Vossa Excelên

cia no sentido de fazer constar do Projeto de Lei do 
Senado n• 99198 a tabela em anexo. que deixou de 
ser inserida por ocasião da apresentação da Propo
sição em Plenário. 

Agradeço a atenção dispensada e apresento 
os meus cumprimentos.- Senador Artur da Távola. 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) -A 
Presidência defere a solic~ação do Senador Artur da 
Távola, e determina a republicação do projeto no 
Diário do Senado Federal e em avulsos. 

' ·É o seguinte o projeto que se republica: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 99, DE 1998 

Disciplina a desindexação das dívi
das Judiciais e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Disposições Gerais 

Art. 19 Esta Lei tem por objeto a eliminação de 
referências ou vínculos a unidades de conta ou a ln
dices, em processos judiciais. 

Art. 2' A decisão judicial que condenar o venci
do a pagamentos referir-se-á à moeda nacional cor
rente e não considerará quaisquer referências ou 
vínculos a unidades de conta ou a lndices. 

"Art. 3• A pretensão, não expressa, ao recebi
mento de atualização monetária em ação judicial, 
não se presume incluída no pedido. 

Art. 4• O montante da condenação integra a 
coisa julgada. 

§ 19 São vedadas liqüidações sucessivas de 
sentença. 

§ 2' É vedada, a partir da data da publicação 
desta Lei, a extração de mais de um precatório para 
pagamento de valor decorrente de uma única ação 
judicial 

§ 39 A proibição de pluralidade de precatórios 
-não se aplica aos já extraídos em data anterior à de 
entrada em vigor desta Lei. 

Art. s• O prosseguimento da execução de sen
tença proferida anteriormente à entrada em vigor 
desla Lei depende da conversão em moeda corrente 
da quantia exeqüenda, e da sua desvinculação de 
eventuais unidades de conta ou Indicas. que serão 
~nsiderados como não escritos. 

Art. 6" Nas execuções contra a Fazenda Públi· 
ca, é vedada a expedição de precatórios sucessivos. 
da mesma espécie, observado o disposto no artigo 
11 desta Lei. 

Art. 7' É defeso à parte discutir, no curso do 
processo, a incidência ou o quantitativo da correção 

· monetária. se essa questão já estiver precfusa. 
Art. 6" Prescreve em 5 (cinco) anos o direito a 

cobrança da correção monetária. ' 
Parágrafo _único. Aplica-se a prescrição lnter

corrente aos processos em curso. · 
Art. 9' Provado que os juros de mora não co

brem o prejuízo, e não havendo previsão de pena 
convencional para essa hipótese, o juiz poderá, justi
ficadamente, conceder ao credor, às expensas do 

· devedor, indenização complementar. 

Disposições Transitórias 

Art. 10. A quantia que, nos processos em cur
so, figurar em real ou em unidade monetária ante
rior, deverá ser corrigida monetariamente uma única 
vez. de acordo com o seguinte critério: 

- tomar-se-á por base a quantia, em moeda 
nacional, referente ao principal do créd~o. na data 
da propositura da ação; 

11 - havendo, modificação, para mais ou para 
menos, do montante referido no item anterior, consi
derar-se-á a data da decisão judicial que a admitir, e 
não a da propositura da ação; 

III - a Quantia a COrriiJir será dividida pelo 
FRJO - Fator de Reajustamento Judicial de Obriga
ções, que figura na Tabela anexa à presente lei, re
lativo à data considerada como base, promovendo
se a posterior multiplicação do quociente encontrado 
pelo último Fator de Reajustamento Judicial de Obri
gaçõe~ constante da aludida Tabela. 

IV- Os percentuais relativos a eventuais juros, 
multa e honorários de advogado ou de perito serão 
calculados sobre a importância corrigida monetaria
mente constante o disposto neste artigo. 

V - A correção monetária das custas e emolu
mentos judiciais obedecerá :ao mesmo critério de 
atualização do principal, tomando-se por base a data 

· da sua fixação ou a de seu pagamento, se efetuado. 
§ 19 Qualquer das partes poderá impugnar, no 

prazo de 10 (dez) dias, o resukado da atualização 
prevista neste artigo. 

§ 2' A impugnação será autuada em apenso, 
ouvindo-se a parte contrária no prazo de 1 O (dez) 
dias. 

§ 3" O juiz, em qualquer caso, proferirá decisão 
sobre o valor resultante da atualização, da Qual cabe 
Agravo de Instrumento. 
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Art. 11. É nula de pleno direito qualquer estipu· 
lação de reajuste ou correção monetária judicial em 
desacordo com o disposto no art. 9" desta Lei; 

Parágrafo único. Não se apfiCa a proibição des
te artigo a contratos firmados com base na Lei n• 
9.307, de 23 de setembro de 1996. 

Disposições Finais 

Art. 12. O art 26, § 2". do Decreto-Lei n• 3.365, 
de 21 de junho de 1941, passa a viger com a se
guinte redação: 

"Art 26. ···················-···-···················· 
························--········-·· .. ·····-·· ... ·········· § 2" Decorrido prazo superior a um 

ano, a contar da data da avaliação, o juiz ou 
tribunal, antes da decisão final, de oficio ou 
a requerimento da parte, poderá detenninar 
a revisão da avaliação, para assegurar-se 
de que o montante da indenização não dis· 
crepa do preço de mercado do bem objeto 

.·da desapropriação." 
Art. 13. Os arts. 471, inciso I; 604; e 890, § 1°, 

do Código de Processo Civil passam a viger com a 
seguinte redação: 

Art. 471. Nenhum juiz decidirá nova
mente as questões já decididas, relativa
mente à mesma fide, inclusive no que se re
fere ao valor monetário da condenação, que 
não poderá ser atterado, salvo: 

.............................................................. 

...................................... -..................... . 
"Art. 604. Quando a determinação do 

valor da condenação depender apenas de 
cálculo aritmético, o credor procederá à sua 
execução na forma do art. 652 e seguintes, 
instruindo o pedido com a memória discrimi· 
nada do cálculo." 

.............................................................. 

.............................................................. 
"Art. 890. ·······················-···················· 
§ 1° Tratando-se de obrigação em di· 

nheiro, poderá o devedor ou terceiro optar 
pelo depósito da quantia devida. em estabe-

..- lecimento bancário oficial, onde houver, si
tuado no lugar do pagamento, cientificando
se o credor por carta com aviso de recep
ção, assinado o prazo de dez dias para a 
manifestação da recusa. • 

Art. 14. Os artigos 2°, § 2• e 9°, § 4°, da Lei 
n• 6.630, de 22 de setembro de 1980, passam a vi
gér com a seguinte redação: 

"Art 2" ······················-······-······-··-··· .............................................. _ ............... . 
§ 2" A dfvida aliva da Fazenda Pública 

compreendendo a tributário e a não-tributá
ria, abrange juros e mutta de mora e demais 
encargos previstos em lei ou contrato." . . ............................................. _ ...•........•..• 

Art 9" ···············-············ ... ······-·-·-···· .......................................... _. ___ ............ . 
§ 4° Somente o depósito em dinheiro 

na forma do art 32, faz cessar a responsabi
lidade pelos juros de mora. • 

Art 15 Os parágrafos 1° e 2" do artigo 32 da 
Lei n• 6.630, de 22 de setembro de 1980, passam a 
constituir o parágrafo único do mesmo artigo, que 
passa a viger com a seguinte redação: 

"Art. 32. ······································-·-···· Parágrafo único. Após o trânsito em 
· julgado da decisão, o depós~o será devolvido 
ao depositante ou entregue à Fazenda Pú
blica mediante ordem do jufzo competente." 

Art 16. O parágrafo único do artigo 13 da Lei 
n• 7 .347, de 24 de julho de 1965, passa a viger com 
a seguinte redação: 

"Art. 13. Parágrafo único. Enquanto o 
fundo não for regulamentado, o dinheiro fi. 
cará depositado em estabelecimento oficial 
decréd~o.• 

Art 17. O§ 2", do art. 214, da Lei n• 8.069, de 
13 de julho de 1990, passa a viger com a seguinte 
redação: 

• Art. 214. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
................................................................ 
§ 2" Enquanto o fundo não for regula

mentado, o dinheiro ficará depositado em 
estabelecimento oficial de crédito. • 

Art. 16. O artigo 55 a Lei n• 9.099, de 26 de se
tembro de 1995 passa a viger com a seguinte redação: 

"Art. 55 A sentença de primeiro grau 
não condenará o vencido em custas e hono
rários de advogado, ressalvados os casos 
de Utigência de má-fé. Em segundo grau, o 
recormte, vencido, pagará as custas e hono
rários de advogado, que serão lixados entre 
10% (dez po cento) e 20% (vinte por cento) 
do valor da condenação ou não havendo 
condenação do valor da causa." 

Art. 19. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, aplicando-se, imediatamente, aos pro
cessos em curso. 
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Art. 20. FICam revogados os §3", 4°, 5°, 6", 7" e 
9' dq_ artigo 175 do Decreto-Lei n• 7.661, de 21 de 
junho de 1945; o artigo 1• do Decreto-Lei n• 858, de 
11 de setembro de 1969; as leis n•s 6205, de 29 de 
abril de 1975, e 6.423, e 17 de junho de 19n, o arti
go 22 da Lei n• 6.515, de 26 de dezembro de 19n; 
o artigo 39 da Lei n• 8.1n, de 1• de março de 1991, 
a lei n• 6.899, de 8 de abril de 1981; o artigo 15 da 
Medida Provisória n• 1.540-23, de 11 de abril de 
1997, e as demais disposições em contrário. 

Justificação 

A correção monetária foi institulda, ofiCialmen
te, em 1964, com as Obrigações Reajustáveis do 
Tesouro Nacional - ORTN, por transformação das 
OTN, como forma instrumenalizada, pelo Poder Pú
blico, de disciplinar a defesa da moeda e propiciar o 
justo pagamento ao credor, inobstante o tempo de
corrido desde a formação do créd~o. 

Vã foi a declaração de sua extinção, também 
oficial, em 1986, com o advento do denominado 
•plano Cruzado•. ~ que a mecânica de correção ha
via-se entranhado de tal forma no quotidiano brasi
leiro que o simples ato de declará-la extinta não foi 
suficiente para extirpá-la dos proéedimentos finan
ceiros. Pior: haviam-se criado dezenas de lndices, 
todos justificados pelos prazos, natureza ou ativida
des a que se aplicavam: INPC, IPC, ICV, PPCA, 
IGP/01, lP A, ICVM, CUBISP, TA, UFIR, OTN.ORTN
BTN. Unidades Fiscais de Referência estaduais e 
até mesmo o dólar norte-americano. 

A distância que se formou entre os valores de
correntes da aplicação desses lndices e a própria 
realidade, levaram e têm levado, até hoje, a absur
dos jurídico-financeiros inace~áveis, eis que a m::;;· 
nitude de certos débitos, se corrigidos, suplanta, 
muitas vezes, as grandezas das próprias dívidas ori
ginais e,'em alguns casos, a soma dos cap~ais dos 
entes devedores. 

Em 1995, com a Medida Provisória n• 1.503, 
houve nova desindexação da economia. Na oportu
nidade, deu-se a renovação implícita da Lei n• 
6.899, de 1981, que até então disciplinava a corre
ção monetária. Restou, igualmente, proibida a vincu
lação, para efe~o de reajuste ou atualização da 
moeda. a lndices ou unidades monetárias de conta. 

Diante desse novo quadro do mercado econô
mi!X>-Iinanceiro nacional, não é justo que, no âmbito 
do Poder Judiciário, ainda se perpetuem os cálculos 
de dividas processuais, ensejando a perenização 
dos fe~os, especialmente no que tange aos precató
rios. A proposta visa alcançar também aqueles pro
céssos e lazer cem que os pagamentos sejam con
cebidos e realizados em moeda corrente, sem a utili
za~o de vincules corretivos. 

A questão que surge é atiner.te à morosidadG 
das decisões. Seria injusto que c retardamento da 
entrega da prestação jucidial prejudicasse a parte 
credora. A resposta a essa qt::=•~c se encontra na 
faculdade dada ao magistrado para :>!'ficar multas 
ao litigante de má-fé (Código de Processo Civ!1, arts. 
16 e 17), com sua extensão aos serventuários ria
quele Poder (CPc-35), e aos pemos (CPC-424). 
Além disso, a proposta ora submetida ao exame dos 
ilustres Pares contém, no art. e•, a previsão de inde
nização complementar ao credor. 

Com essas considerações, conta-se com a 
chancela dos ilustres Pares à proposição. 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1998. -Sena
dor Artur da Távola. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N" 9.307, DE 23 DE SETEMBRO DE 1996 

Dispõe sobre a Arbitragem 

DECRETO-LEI N"3.365, DE21 DE JUNHO DE 1941 

Dispõe sobre desapropriações por 
utilidade pública. 

Art. 26. No valor de indenização, que será con
temporãneo da avaliação, não se incluirão dire~os 
de terceiros contra o expropriado. 

§ 2" Decorrido prazo superior a um ano a partir 
da avaliação, o Juiz ou Tribunal, antes da decisão fi· 
nal, determinará a correção monetária do valor ap ... 
rado, conforme fndices que será fixado, trimestra' · 
mente, pela Secretaria de Planejamento da Presi· 
dência da República. (5). 

Código de Processo Civil 

CAPITULO 11 

Do Inventariante e das declarações 
preliminares 

.................................................................................... 
Art. 471. O termo de inventariante conterá: 
I. O nome, a idade e o estudo do inventariado, 

a indicação do dia e do lugar do seu falecimento, e a 
declaração de haver ou não deixado testamento. 

. .................................................................................. . 
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TITULO XXVIII 
, Da nomeação e remoção dos tutores 

e curadores 

ooooonuo ... ooo•••ouoooonooooooooouoooooo••••••••••••-ouoooooooooooo•oooooooou 

Art. 604. Ocorrendo causa para a remoção do tu
tor, ou curador, este poderá. mediante representação 
do órgão do Ministério Público, ou portaria do juiz, ser 
provisoriamente suspenso da administração da pessoa 
e dos bens do tutelado, ou curatelado. 

Notas- VIde Código Civil, arts. 413, 418, 419, 
428, n•s I e 11 e 445. 

-Vide Código Penal, arts. 69, n• III e 71. 
-Vide Consolidação das Leis do Trabalho, art. 

437 e § único. 
Parágrafo 1• Autuada a representação do ór· 

gão do Ministério Público, ou a portaria, do juiz, o tu· 
tor, ou curador, será intimado para, no prazo de 5 
(cinco) dias, que correrá em cartório, responder à ar· 
güição. 

Parágrafo 2" Findo o prazo, o juiz designará 
audiênc;a para instrução e julgamento, na qual pro
ferirá sentença. 
............................................... - .... , ..... - ...•................ 

Art. 890. Se o recurso não tiver efeito suspensi· 
w, a execução lnstaurar-se-á nos autos suptementa· 
res, e, não os havendo, por meio de carta de sentença 
extralda dos autos pelo escrivão e assinada pelo juiz. 

§ 1° A c:arta de sentença deverá conter os se-
guintes requis~os: 

I - Autuação. 
11- Petição inicial e procurações do autor e do réu. 
III - Contestação. 
IV- Despacho saneador. 
V- Decisão exeqüenda 
VI - Despacho de recebimento do recurso. 
§ 2" Se tiver havido habil~ção, a c:arta deverá 

conter a respectiva petição e a sentença. 
..................................................................................... 

LEI N" 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 

Dispõe sobre a cobrança judicial da 
Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá ou
tras providências. -.................................................................................... 

Art. 2" Constitui Divida Ativa da Fazenda Públi· 
ca aquela definida como tributária ou não tributária 
na Lei n• 4.320, de 17 de março de 1964, com as ai· 
terações posteriores, que estatui nonnas gerais de 
díre~o financeiro para elaboração e controle dos or· 
Çl!mentos e balanços da União, dos Estados, dos 
ifu"nicipios e do Distrito Federal. 

Art. 9' Em garantia da execução, pelo valor da 
divida. juros e multa de mora e encargos inãtcados 
na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: 

I - efetuar depós~o em dinheiro, à ordem do 
Juizo em estabelecimento ofiCial de créd~o. que as
segure atualização monetária; 

11 - oferecer fiança bancária; 
III - nomear bens à penhora, observada a or

" dem do artigo 11; ou 
IV - indicar à penhora bens oferecidos por ter

ceiros e ace~os pela Fazenda Pública. 
§ 1• O executado só poderá Indicar elo terceiro 

oferecer bem inóvel à penhora com o consentimen
to expresso do respectivo cônjuge. 

§ 2" Juntar-$e-á aos autos a prova do depós~o. 
da fiança bancária ou da penhora dos bens do exe
cutado ou de terceiros. 

§ 3' A garantia da execução, por meio de de
pós~o em dinheiro ou faança bancária, produz os 
mesmos efe~os da penhora. 

§ 4• Somente o depós~o em dinheiro, na fonna 
do artigo 32. faz cessar a responsabilidade pela 
atualização monetária e juros de mora. 

§ 5' A fiança bancária prevista no inciso 11 obe
decerá "às condições pré-estabelecidas pelo Conse
lho Monetário Nacional. 

§ 6' O executado poderá pagar parcela da divi
da, que julgar incontroversa, e garantir a execução 
do saldo devedor. 

. .................................... -... ········-···-·-··-··-·-··-·-·-·· 
Art. 32. Os depós~os judiciais em dinheiro se

rão obrigatoriamente fe~os: 

I - na Caixa Económica Federal, de acordo 
com o Decreto-Lei n• 1.737, de 20 de dezembro de 
1979, quando relacionados com a execução f1SC81 
proposta pela União ou suas autarquias; 

11 - na Caixa Económica ou no banco ofocial da 
unidade federativa ou, à sua falta, na Caixa Econ6-
mica Federal, quando relacionados com execução 
fiscal proposta pelo Estado, Distrito Federal, Municl
pios e suas autarquias. 

§ 1• Os depósftos de que trata este artigo estão 
sujeitos à atuaflzação monetária. segundo os Indicas 
estabelecidos para os débitos tributários fedelllis. 

§ 2" Após o trâns~o em julgado da decisão, o 
depós~o. monetariamente atualizado, será dewtvido 
ao depositante ou entregue à Fazenda Pública. me
diante ordem do Juizo competente. 
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LEI N"7.347, DE24 DE JULHO DE 1985 

Disciplina a ação civil pública de 
" responsabilidade por danoe cauaadoa ao 
melo ambiente, ao consumidor, a bens e 

. direitos de valor artfatlco, ea~co. hlstó
, rico, turfatlco e palaagfatlco (vetado), e 
dá outras providências. 

Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a 
indenização pelo dano causado reverterá a um fun
do gerido por um Conselho Federal ou por Conse
lhos Estaduais de que participarão riecessariamente 
o Ministério Público e representantes da comunida· 
de, sendo seus recursos destinados à reconstituição 
dos bens lesados. ' 

Parágrafo único. Enquanto o fundo não for re
gulamentado, o dinheiro focará depositado em esta
belecimento ofiCial de crédno, ·em conta com corre
ção monetária. 

I, 

LEI N" 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 

Dlapõe aobre o Eatátuto da Criança e 
do Adolescente e dá outraa provlcl6nc:IM. 

Art. 214. Os valores das multas reverterão ao 
fundo gerido pelo Conselho dos Direnos da Criança 
e do Adolescente do respectivo municfpio. 

§ 1• As multas não recolhidas até trinta dias 
após o trânsito em julgado da decisão serão exigi
das através de execução promovida pelo Ministério 
Público, nos mesmos autos, facultada igual iniciativa 
aos demais legitimados. 

§ 2• Enquanto o fundo não for regulamenta
do, o dinheiro ficará deposnado em estabeleci

. manto oficial de crédito, em conta com correção 
monetária. 

LEI N", 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995 

Dispõe aobnt oa Julzadoa Eapeclala 
Cfvels e Criminais, e dá outras provld6n
cias. --

Art. 55. A sentença de primeiro grau não con
denará o vencido em custas e honorários de advo
gado; ressalvados os casos de litigAncia de má-fé. 
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as 
cupas e honorários de advogados, que serão fixa. 
dos entre dez por cento e vinte por canto do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor 
corrigido da causa. . 

Parágrafo único. Na execução não serão con-
tadas custas, salvo quando: 

1- reconhecida a lnigância de má-fé; 
11- improcedentes os embargos do devedor; 
III - tratar-se de execução de sentença que te

nha sido objeto de recurso improvido elo devedor. 

DECRETO-LEI N" 7.661 
DE 21 DE JUNHO DE 1945 lll 

Lei de Falências 

O Presidente da Repúbroc:a, usando da atribui
ção que lhe confere o art. 180 da Constituição. de
creta: 

Art. 175. O prazo para o cumprimento da con
cordata inicia-se na data do pedido do ingresso em 
juizo. 

Parágrafo único. O devedor, sob pena de de
cretação de falência, deverá: 

I - depositar, em juizo, a quantias correspon
dentes às prestações que se vencem antes da sen
tença que conceder a concordata, até o dia Imediato 
aos dos respectivos vencimentos, se a concordata 
for a prazo; se à vista as quantias correspondentes à 
pon:entagem devida aos credores quirografários, 
dentro dos trinta dias seguintes à data do ingresso 
do pedido em juizo; 

11 - pagar as custas e despesas do processo e 
a remuneração devida ao comissário, dentro dos 
trinta dias seguintes à data em que for proferida a 
sentença de concessão da concordata. 

DECRETO-LEI N" 858 
DE 11 DE SETEMBRO DE 1969 

Dlapõe a6bre a cobrança e a corT&
çAQ monehirla doa ~ltoa flacala nos c:a
aoa de falência e dá outras provldênc:iaa. 

Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exérci
to e da Aeronáutica MilnBr, usando das atribuiçOOs 
que lhes confere o artigo 1• do Ato Institucional n• 
12, de 31 de agOsto de 1969, combinado com o§ 1• 
do artigo 2" do Ato Institucional n• 5, de 13 de de
zembro de 1968, decretam. 

Art. 11 A correção monetária dos débitos fiscais 
do falido será lena até a data da sentença dectam
tória da falência, fiCBndo suspensa, por um ano, a 
partir dessa data. 
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§ 11 Se êsses débnos não forem tiqüidados até 
30 dias após o término do prazo previsto neste arti· 
go, à correção monetária será calculada até a data 
do pagamento incluindo o per!odo em que estêve 
suspensa. 

§ 2" Nas falências decretadas há mais de 180 
dias, o prazo para a liqüidação dos débnos fiscais, 
com os benelícios de que trata este artigo será de 
180 dias, a contar da data de pl•blicação dêste De
creto-lei. 

§ 39 O pedido de concordata suspenssiva 
não interferirá na falência dos prazos fixados nes· 
te artigo. 

················-·····-·····-··-····--···--·-······---··---······· 
LEI N' 6.423, OE 17 OE JUNHO OE 1977 

Estabelece base para c:orreção mo
netária e dá outras providências. 

.............................................. _ .............................. -.... . 
LEI N' 6.205, OE 29 OE ABRIL OE 1975 

Estabelece a deacaracterlzaçio do 
aalárlo mfnlmo como fator de c:orreção 
monetlrla e acrescenta • penigrafo único 
ao er1lgo 11 de lei número 6.147, de 29 de 
novembro de 1974. 

······-·--·-·······--·-····-···--··-·-··················-······ 
LEI N' 6.515, OE 26 OE DEZEMBRO OE 1977 

Regula oa ~ de dlaaolução de 
aocle<lade conjugal e do caaamento, 
seus efeitos e respectivos processoa, e 
dá outras providências. 

·················-··-···-··-·-··-···-···············--··-··----
Art. 22. Salvo decisão judicial, as prestaçOes 

alimentícias, de qualquer natureza, serão corrigidas 
monetariamente na forma dos fndices de atualização 
das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional -
ORTN. 

Parágrafo único. No caso do não pagamento 
das referidas prestações no vencimento, o devedor 
responderá, ainda, por custas e honorários de advo
gado apurados simultaneamente. 

LEI N' 8.177, OE 11 OE MARÇO OE 1991 

Eatat el: ce regras para e deslndexa
. ção de ec011CX1'11a, e dá outraa PI cMdêo ICias. 

.. ~ ................................... -.............. _ ...................... -..... . 
Art. 39. Os débnos trabalhistas de qualquer na· 

tufêza, quando não satistenos pelo empregador nas 

épocas próprias assim def&nidas em lei, acordo ou 
convenção coletiva, sentença normativa ou cláusula 
contratual sofrerão juros de mora equivalentes à 
TRO acumulada no per!odo compreendido entre a 
data ele vencimento da obrigação e o seu efetivo pa
gamento. 

§ 11 Aos débnos trabalhistas constantes de 
condenação pela Justiça do Trabalho ou decorren
tes dos acordos fenos em reclarnatória trabalhista, 
quando não cumpridos nas condições homologadas 
ou constantes do termo de conciliação, serão acres
cidos, nos juros de mora previstos no caput, juros 
de um por cento ao mês, contados do ajuizamento 
da reclarnatória e apfocados pro 111ta dle, ainda que 
não explicitados na sentença ou no termo de conci
liação. 

§ 2" Na hipótese de a data de vencimento das 
obrigações de que trata este artigo ser anterior a 1° 
de fevereiro de 1991, os juros de mora serão calcu· 
lados pela composição entre a variação acumulada 
do BTN FISCal no per!odo compreendido entre a 
data de vencimento da obrigação e 31 janeiro de 
1991, e a TRO acumulada entre 11 de fevereiro de 
1991 e seu efetivo pagamento. 
.................................. _ .................................. -............... .. 

LEI N' 6.899, OE 8 OE ABRIL OE 1981 

Oetarmlne a aplicação de correç.io 
monetlrla nos débitos oriundos de decf. 
aio Judicial, e dá outras providências. 

MEDIDA PROVISORIA N' 1.510-23 
OE 11 OE ABRIL OE 1997 

Dispõe IIObn! medldaa complemeul&
rea ao Plano Real, e dá outraa PI owiclêo ICias.. 

·········----··-·········-··-··--·-···--···--······--·-··--·--· 
Art. 15. Permanecem em vigor as disposições 

legais relativas à correção monetária de débnos tra· 
bathistas, de débnos resultantes de decisão judicial, 
de débnos relativos a ressarcimento em virtude de 
inadimplemento de obrigações contratuais e do pas
sivo de empresas e instituições sob os regimes de 
concordata, falência, intervenção e liquidação extra· 
judicial. 

(As Comissões de Constituição, Justi· 
ça e Cidadania -decisão terminativa.} 



488 ANAIS DO SENADO FEDERAL MAIO DE 1998 

TABELA ANEXA AO PLS 99/98 

FATORES DE HE.·\fUSTA:'.IENTO JUDICIAL DAS l)JIJUC;ACÜES 

~ICEC.A AI\: O I : .. IE5 FATOR 

' 
l::uZe!ro 1964 I !uiho I 0000.0000000 

: A.zosto. I 0000.0000000 

- . I 'St?tembro I 0000.0000000 
I Outubro 10000.0000000 
-:-:ovembrc 10000.0000000 
Dt?zembro 10000.0000000 

19ó5 !Jnetro 11300.0000000 -
Ft!veretro 11300.0000000 
~ldrco 11300.0000000 
Abrti 13400.0000000 
~JdtO 13400.0000000 

I /unho 13400.0000000 
lluiho 15200.0000000 
I Ae:osto . 15200.0000000 
I Setembro 15700.0000000 
I Outubro 15900.0000000 

. I :'\ovembro 16050.0000000 
: Dt?zembro 16300.0000000 
I . 

i90o I IJnetro I 6ó00.0000000 
i Fe\·eretro 17050.0000000 
I \IJrCO 17300.0000000 
: Abrti 17ó00.0000000 
~ ~ JJtO 18280.0000000 
· luhno 19090.0000000 -- llulho 19870.0000000 

- i Ae:osto ::0430.0000000 
I St?tembro 21010.0000000 
I Outubro 21610.0000000 
I :'\ovembro ::2180.0000000 
: Dt?zembro ::2690.0000000 
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:\IOEDA I A...:O_ . :\IE FATCR 

f- ! 
Cruzeiro tl967 ' ldne•ro ''l:30.('00XJOO 
Cruze1ro novo I : Fe,•ere1ro ::3. :'800000 

I l :\(drCO :.;.:sooooo 
I ; Abni :.J.c40GOOO 
I ; :\(dlO :5.0100000 
I ' !unho .:3.4600000 
I ; lulho :6.1800000 
I I Agosto :6.8.;()()()()() 
I 1 Setembro ::; .:!300000 
I • Outubro :::-.3800000 

-I i ;\!ovembro ::-. .:;-ooooo 
I ; Ot!zembro L •. -.. :::-.9600000 
I 1966 ! l~ne1r0 :S . .JSOOOOO 

I : Fe\•eretro :5.9800000 
I i :\larcc :9.-1000000 
I 'Abr1l :9.6.300000 
I i :\la1o 30 . .3900000 
o llunho .31.:000000 o 

I :.Julho :: :!.0900000 
I I A~osto .3:!.8 100000 
l ! Setembro :;:;,.; 100000 
! i Outubro .33.8800000 
I ! ~ovemOro 3-+.3900000 
i i Dt!zembro 34.9300000 
! 1969 i ldne1ro 33.o200000 
i : Fevl!ret:-o -· - . · 3õ.:::-ooooo 
: l : .. 1drCO :.'c.'?IOOOOO 

! Abnl 37A300000 
! i :\ l.uo .35.0100000 
i llunho 35 . .;800000 . ! lulho .39.0000000 ' - : ! Aeosto 3'? .::-COCXXJ 
! I St!tembro 3<?. SõOOCXJO 
I i Outubro 39.92COCXXJ 
I I :>:ovt!mbro .;o.s;ooooo 
i i Dezemcro .; I..;:coooo 
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I :\IOEDA i ANO · :\IES i FATOR 

I 
I ll9í0 , Jane.ro I ~2.3300000 1 
I I Fevere.ro I ~3.3000000 1 
I I ; :'>1arço ~.17ooooo 1 
I I ; ."-brtl ~.6700000 1 
I . :\!dtO ~5.osooooo I 
I :Junho 45.5000000 

I :Julho 46.2000000 

I ·Agosto 46.6100000 

I ; Setembro ~7.0500000 

I :Outubro 47.6100000 

I · :'\ovembro 48.5100000 

I ' Do!zembro 49.5400000 

1971 . Janetro 50.5100000 

· Feveretro 51.4400000 

i :\larço 52.1200000 

I Abrtl 32.6400000 

1 ~lato 33.2500000 

I Junho 54.0100000 

I ! Julho 55.0800000 

I 'Agosto 56.1800000 I 
I : s~tembro 57.3600000 I 
I ·Outubro 58.6100000 I 
I ; :'\ovembro 59.7900000 I 

..... ~:· I ' Do!zembro &o.77ooooo I 

I 197: . Janetro o1.5200000 

I o 
1 Fe\'erearo &2.2600000 

I :'>larço o3.6900000 

I ."-brtl ó3.8100000 

I :\lato ó4.6600000 

- I junho ó5.7500000 

I julho 66.9300000 

I Agosto b/.8900000 

I Setembro o8.4600000 

I Outubro o8.9300000 

I ;'l:ovembro o9.6100000 
C' I o .. zembro :-o. o700000 
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\ICED.-\ IA:-\0 I MES I F.·\TOR 

I I ! 
J 19;-"J jané1ro I :-0.8700000 

I FevereirO I 71.5700000 

I I Marco :-2.3200000 

I Abril ;"3.1900000 

I Maio 74.0300000 

I I Junho 74.9700000 

I I Julho :-s.soooooo 
I Agosto ;"6.4800000 

Setembro '1.1200000 

I I Outubro :-7.8700000 

I I Novembro 78.4000000 

I I Dezembro 79.0700000 

I I 
11974 I jane1ro 80.6200000 

I • I Fevere1ro I 81.4700000 
I Março I 82.6900000 
I Abril I 83.í300000 
I Maio I 85.1000000 

I I Junho I 86.9100000 

I I Julho I 89.8000000 
I Ae:osto I 93.7500000 

I Setembro I 98.2200000 
I Outubro I 101.9000000 

I Novembro I 1~.1000000 

I Dezembro I 105A100000 

I : 

I 1975 Jane1ro I 106.7600000 

I Fevere1ro I 108.3800000 

I Março ! 110.1800000 
I Abr1l 112.2500000 
I Ma1o i 114.4900000 
I Junho 117.1300000 -- I Julho ' 119.2700000 

I Ae;osto ! 121.3100000 

I Setembro 123.2000000 

I Outubro : 125.7000000 

I Novembro ' 128.4300000 

I Dezembro ' 130.9300000 
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. 

\IQED . .>. ; . .;:-.:o I .\JES 1 FATOR 
I I ' 
11976 I )ane1ro l 133.3400000 
I I Fe,·ere1ro ' ... 135.9000000 ' 
I I Março : 138.9400000 ' 
I I Abr~l . 142.2400000 
' I Ma1o I 145.8300000 I 

I I Junho 150.1700000 
I I julho ' 154.6000000 
I : AI!;OSIO . l 158.5300000 
I I Setembro I 162.9700000 
I I Outubro I 168.3300000 I 

I I Nove!!"''· I 17 4.4000000 
I I Deze<":: 179.6800000 
I I . 

I 19,, llane~rc 183.6300000 
I I Fe,•ere,-o 186.8300000 

I Mar~o I 190.3100000 
I Abril 194.8300000 
I Ma1o 200.4500000 
I Junho 206.9000000 
I Julho 213.8000000 
I A!!:OS!O 219.5100000 
I Setembro 224.0100000 
I Outubro 227.1500000 
I :-.lo\'P!Tibro ·230.3000000 
! 

1978 Dez<?mbro : 233.7400000 
Jane1ro I 238.3200000 
Fevere1ro ! 243.3500000 
Marc;o I 248.9900000 
Abr1l I 255.4100000 
Ma1o I 262.8700000 

- I unho I 270.8800000 
I Julho ' 279.Q.WOOOO ' 
I AI!;OStO I 287.5800000 

I i Setembro I ·295.5700000 

- I I Outubro I 303.:900000 
I I :'\lovembro i 310.4900000 
I I Dezembro I 318.4400000 
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-
:\tOE DA A:'\0 • :\1E5 I i'AfOR ' - I ; . ' 

197" 1 Janetro .. I 326.8200000 ! 
I i Feveretro 1- 334.2000000 I 

I ' Marc;o - I 341.9700000 I 

I ! Abrtl I 350.5100000 I 

I · :vlato I 363.6400000 I 
I : Junho I 3ii.5400000 I 
I ·julho ' 390.1000000 I 

- Agosto I -100.7100000 
Setembro I 412.2400000 

I Outubro 428.8000000 I 
I Novembro 448.4700000 

' Dezembro 468.7100000 

11980 Janeiro 487.8300000 

• Feveretro 508.3300000 
Marc;o 527.1400000 

I Abrtl 546.6400000 
:v! ato 566.8600000 
Junho 586.1300000 

I I lulho 604.8900000 
I Agosto 624.2500000 
I Setembro 644.2300000 
I Outubro óó3.3600000 

I :>Jo,·embro o84.7900000 
I Dezembro 70b. 7000000 
I : 
I 1981 lanetro i 738.5000000 
I Feveretro ' ',5.4300000 
I ~I arco 825.8300000 
I Abrtl I 8ii.S600000 

:\1ato 930.5300000 
1 Junho • 986.360000C -- I Julho . I 045.3400000 
I Agosto ! 1108.:700000 

Setembro 11 7:.3300000 
Outubro : 1239.3900000 

I i\:ovembro i 1310.0400000 
I Dezembro ' 1382.0900000 I 
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-
\I<.' E!:' A ANO. MES · ! FATOR 

I . 

1982 .. Jdne1ro I t.;53.9o00000 
Fevere1ro '- I 152i>.~ó00000 

- Mdrço I - 1 óv::. 9900000 
- Abnl· I 1~83.1-WOOOO 

MdiO I I, 5. :"lCXX:lOO 
Junho. I 187-'.3700000 

' 
. Julho I 197é.-HOOOOO 

Agosto I 2094.9900000 
Setembro . I 2Z-H .ti.WOOOO 

' Outubro .. "'98.5300000 
' Novembro. 255ó.4300000 
' Dezembro :;-3~::-coooo 

.. .. . . ' I 
1983 Jane1ro I 2910.9300000 

Fevereiro I 3055.5900000 
Março I 3292..::00000 
Abril I 35SS.ó300000 
Maio I 3911.o100000 
Junho I 42Z4.CJ.l00000 
Julho I 455-1.0500000 
A~osto I 4963.9100000 
Setembro I 5385.5400000 
Outubro I 559:-.~900000 

I Novembro ! 6469.5 300000 
I Dezembro I 70 J::. <!'~"XXXXJ 
I I 
11984. Jane1ro I 7545. ;:sooooo 
I Fevereiro ! S2S5 . .;900000 
I Marc;o I 9304. o! 00000 

. Abnl I 10~5.0:-00000 

I MdiO I 1114H900000 
l Junho I 1ZI3:-.;sooooo 

-- I Julho I 13254.<>700000 
A~osto I 14619. \lOOOOOO 

. Setembro I 1 b 1 69.é000000 
Outubro_ I t7S67 . .;:ooooo 
Novembro I ::.ons.:-:uoooo 

I Dezembro I ::.::.no . .;oooooo 



MAIO DE 1998 ANAIS DO SE.'IADO FEDERAL 495 

1-\IOEDA ! . .>..0\:Q" I MES 1 FATOR 

! I 

' 
: 1991 Jdne1ro 651.1611892 

i Fevere~ro 782.;'6110;'5 

I Mdrco 83;'.5.543850 
I Abnl 908.;' 465üu 

' Maio 989.S97570S 

Junho l078.8893ó24 
~ Julho 1180.3049ó24 
I Ae;osto 1298.925ó111 
I Setembro 1454.147~16 

i I Outubro 1698.1531253 
I I Novembro 2033.87:-9981 
' I Dezembro 2654.61' ;,ó31 

1992 JaneirO 3409.0598;'45 

. Fevere1ro 42:-7.6883305 
I Março 5373.2043119 

Abnl 667:-.2809903 
I Maio 8084.8518327 
I Junho I 9686.4609699 
I Julho I 11725.4610030 
I Ae;osto I 14S03.m7t46 
I Setembro I 17870.8710259 
I Outubro I :2406.4980960 
I Novembro I :8023.8071686 

i I Dezembro I 3455ü.55!8581 
I ! I 
i i993 i ldne1ro I 42825.4090281 
I i Fevere1ro I 54255.4884840 
I I M.uco I 68616.857 +J37 
i I Abril I 86326.8683499 
I i Ma1o I li 0688.3043780 . i Junho I 142433.71007:::0 -- I Julho I I S5õ48.0692::0 

CRL'Z. REAL I I Ae;osto i 242.5ó36830 
! I Setembro I 320.1680523 
I I Outubro I 430. ".5-n 644 
! I Novembro I 581.5517075 

' I Dezembro I "8.69.-. 3ó3 
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-
~IOEDA : A:· .... : I :\1ES · FATOR I 

I I 
11988 Janetro 596.9400000 
o Feveretro o 695.4900JOO I -

- I . Março - 820.4200000 
o - Abrtl ' 951.i700000 
: Maio 1135.2700000 
1 ' Junho 1337.1200000 

- i Julho 1598.2600000 
i A~osto : 1982.4800000 
i Setembro ; 2392.0600000 
I Outubro I 2966.3900JOO 
I Novembro 3774.7300000 
i Dezembro 4790.8900JOO 
I ' 

CRUZADno\"o ; 1989 Janetro : 6.1701900 
o Feveretro 6.1701900 .. 
I Man;o 6.3923168 
I Abrtl ! 6.7816089 
I Mato I 7.2i73440 
I Junho 8.0007126 
: lu lho o 9.9872895 
; Agosto I 12.8596340 
' Setembro : 16.6326506 

Outubro 22.6120884 
Novembro 31.11875é0 

I Dezembro 44.0081440 
I 

. 1900 I Janetro 67.57-15051 
I Feveretro ' 105.4905599 

CRUZEIRO Marco ' 182.2665589 
Abrtl 257.5062000 

I 1\.ta 10 257.5062000 
.. I Junho 271.3601000 -- I Julho 297.4377394 

! Agosto 329.5313021 

' Setembro 364.3958616 
: Outubro- 411.2207537 

- Novembro 467.5989020 • 
Dezembro 545.4068916. .. 

-
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:\IOEDA I ANO I MES I FATC'~ ' 
I 

1985 Jane1ro I ::.;..;32.0600000 
Fevere1ro 27310.5000000 
Marco 30316.3700000 
Abnl ~.; 16ô.i700000 

I Ma1o 38205.4600000 
Junho .;2031.5600000 
Julho .;5901.9100000 
A!!;OSIO .;939ó.8800000 
Setembro 53.;37.-;oooooe 

I Outubro . 58300.2000000 

I Novembro ... o3So;7.2200000 
Dezembro 70613.6700000 

1986 Jane1ro SQ0.;7.6600000 . Feveretro 93039.3900000 
CRUZADO Marco 106.4000000 

Abril I 10ó.2800000 
Maio I 10i.1200000 
Junho 108.6100000 
Julho . 109.9900000 
Agosto 111.3100000 
Setembro I 113.1800000 

I Outubro I 113.1300000 
I Novembro I 117.3200000 
I Dezembro I t::t.1 iOOOOO 
I I 

1987 Jane1ro I 129.9800000 
I Fevereiro 131.8600000 
I Marco 181.6100000 
I Abnl I 20i.9700000 
I Ma1o I 251.5600000 
I Junho 310.5300000 -- I Julho 36ó . .;900000 
I Agosto 37i.6700000 

I Setembro -101.6900000 
I Outubro .;::.;.5·.ooooo 

I Novembro -!63 . .;800000 
I Dezembro 5~9900000 
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' 
I \ICED.->. IA!':O 1 \IES I FATOR 

I 
I 11994 I J•netro I 1064.32406591 

I I I f~veretro l J.;81.2198025j 

I I I \ldrÇO I 2069.1159421 1 

I I I Abnl I 2971.87122761 

I I I \ldio I 4197.47092181 

I I I )unho I ó052.7530692 1 
I ~E.-'.L I I .!ulho I 3.18375051 

I I I Agosto I 3.34962391 

I I IS~tembro · I 3.517toso I 
I I i Outubro I 3.5740821 I 
I I ! :'\.::ovembro I 3.642o73o I 
I I i Do?zembro I 3.74972531 

I I 
I lt995 I J•netro 3.83.;1481 I 
I I I F~vereiro 3.8341481 j. 
I I I ~l•rço 3.8341481 I 
I I I Abril 4.0007268 I 
I I I Z.ldlO 4.00072681 

I l I Junho 4.00072681 
i Julho .;.28572421 

I I .->.gosto· 4.28572421 

I I ~tembro 4.28572421 

I i L'utubro 4.so55ó3o 1 

I i :'\ovembro .;.so55ó3o I 
I i C'o?zembro 4.sos5&3o 1 

I 11996 i J•netro .;.69537251 

I I i Feveretro 4.69537251 

I I i \l•rço H953725l 

I I : Aiml 4.6953725 I 
I I ; \!dtO 4.69537251 

-- I I : Junho 4.6953725 I 
I I I Julho 5.01266561 

I I ! Agosto 5.01266561 

I I ! Setembro 5.012665&1 

I I 1 Outubro 5.01266561 

I I I :'\ovembro 5.01266561 
c I I ! Do?zembro 5.01266561 
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! :-.tOEDA 
' 

I ANO 

11997 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
11998 
I . 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)- A 
Sr". Senadora Senedita da Silva enviou discurso à 
Mesa para ser publicado na forma do disposto no 
art. 203 do Regimento Interno. 

S. Ex' será atendida. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ) 
-Sr. Presidet de, Sl"s. e Srs. Senadores, o tema "globa
i'zação" já virou assunto sensacionaJista nas rodas do 
poder e do saber no Brasil. Triviaflza-se sua acepção 
mais verdadeira. BanaJizam.se os efeitos sobre a fonru.. 
lação de politicas pOOiicas no Pais, bem como escamc>
leiam-se suas inlfocaçóes sobre a educação, o trans
porte e a saúde de um pow. No lugar, glamoriza-se sua 
aparência de valor moderno, de civil'lzação hegemOo ica, 
de unanirridade ideológbJ. Não há contestação ou aiti
ca suficientemente lúcida que ouse revelar, para além 
do pragnatismo na eCOJ IOI11ia política, sua face ideológi
ca. sua face ilesaupulosamente oculta, a do antagonis
mo perverso entre cxxocentração de renda de alguns e 
exclusão sociocu1turaJ de ITIJ~OS outros. 

Para alguns teóricos, enquanto o lenno "globa
lização" deveria ser mais associado ao caráter ideoló
gico dessa nova etapa de desenvolvimento do capitais
mo, '"lransnacionafiSillO" seMria mais adequadamente 
Pára expf'ICBl' o aspecto mais pragrrático e político do fe.. 
~ 110110. Nessa &nha. globalização funcionaria comove
IDr de persuasão do discurso, ao passo que lransnacio-

:-.11~5 FATOR 

.fdne~ro 5.1605467 
Fe,·ereiro 5.1605467. 
~ldrço 5.1605467 
Abnl 5.1605467. 
~ldiO 5.1605467 

I Junho 5.1605467. 
! Julho 5.1605467 . 
j Agosto 5.1605467: 
I Setembro I 5.1605467: 
I Outubro I 5.1605467. 
i :'\o\'embro I 5.1605467. 
! Dezembro I 5.1605467 .. 

I 
I Jane~ro I 5.4454088 i 
! Fe\·ere1ro I 5.4454088 I 

nalismo alUaria no triverso dinamicamente malerial 
da proc:b;:ão e das trocas. Diante desse breve escla
rec:imet do, propoullo trazer à baila assunto que há 
tempos memce um entendimento menos obscuro. 
Trata-se da questão da saúde no Brasil e suas rela
ções com a nova ordem eCOJ IOmica munáal, a glo
baflzação e sua versão transnacional do trabalho. 

Como havia anterormen!e n 1et ICiol ado, o lransna
cionalismo CXXllpl eec Ide! ia o c:orf.rl!o de ações eCOJ IOni
co-financeiras dos agentes do novo capitafJSmO m.ráal, 
que estariam envolvidos na orquestração de um novo 
ptoo o de prociJr;ão, cirt:Uiação e CXlnSLIITlO de capilal. 
men:::adorias e 1rabalho. O neollleraismo eCOJ J6n ico 
constitui sua i JSPÜação mais legitima e detemra seus 
objetivos mais conlundentes: 11 illi 1 ização do Eslado e 
~ermcia da lógica de men:ado. Além disso, nada laria 
sentido oo transnacionalis se não hoc.Nesse a prutic:i
pação fundamental do desenvolllimeoto lecliOiógico 
como alavanca do modo capitafiSia de prociJção. Se, de 
um lado, a alta lecliOiogia respo ode pela exlraoltfnária 
translormação e agoTidade do capital irdJSirial e financei.. 
ro, de ou!ro, cabe à mesma rea ICllogia ~. ac:orro
dar e reprmr a expansão do valor trabalho. 

Por outro lado, a transnacionalização do mer
cado de trabalho significa que a vida dos trabalhado-



500 A.'IIAIS 00 SENADO FEDERAL MAIO DE 1998 

res ao redor do mundo está se tomando cada vez 
mais.. entrelaçada e injustamente desigual. Para se 
ter uma idéia da situação. a força de trabalho mun
dial hoje é de cerca de 2,5 bilhões, 15"/o dos quais 
na faixa dos altos salários dos palses Industrializa· 
dos e 85"/o na dos baixos e médios salários dos pai· 
ses em desenvolvimento. Mesmo entre os trabalha· 
dores, a disparidade de salários, rendas e condições 
de vida só se fez intensificar. 

Sem dúvida, estamos situados dentro de uma 
nova organização social de trabalho, cuja caracterfsti· 
ca mais grave consiste na expulsão dos operários das 
fábricas e na mobffização de grandes t!uxos transna· 
cionais de mão de obra barata. Governo, mldia e mer· 
cado alardeiam, persistentemente, que as fronteiras do 
capital foram sumariamente riscadas do novo mapa 
geoeconómico do planeta, sem que se diga nada so
bre novas formas de acumulação de riqueza e novas 
estratégias de perpetuação de miséria. No mesmo 
ritmo instantáneo em que se movem os Investimen
tos financeiros, também se deslocam turbilhões de 
Individues em busca de alguma prosperidade ·em 
grandes metrópoles do hemisfério norte. 

Além do.capital volátil, essa nova fase do capitafiS· 
mo transnacional pressupõe e in"Poca mudanças na es
fera do trabalho. Talvez a mais profunda, a nova ánâmi
ca da dMsão internacional do trabalho irfllõe drástica 
substituição do trabalho humano pela racionalidade pro
gramada da automação. Ao trabalhador braçal, cu desti

. tuldo de um espec;arrzação profissional, sobra-lhe o es-
paço do alcunhado "desemprego estruturar. Enganam
se, no entanto, aqueles que,' precipitadamente, iJ!gam 
destino menos cruel aos segmentos mais tecnicamente 
preparndos da população economicamente ativa . dos 
palses. Pois, mesmo ao trabalhador espec;ariZado, a sor· 
te tarrl:lém não lle sorri com muita geoerosidade no uni
verso transnacional da pnx:!ução industrial e comercial. 

Nessas ·circunstâncias, em virtude da acelerada 
invasão das máquinas computacionais nos ambientes 
de trabalho, homens e mulheres estão sujeitos a for
mas "cibernéticas" de patologia. Trata-se da prordera
ção de doenças relacionadas à execução de tarefas 
excessivamente rotineiras e mpetitivas, mecanicamen
te alienantes, levando músculos e ·mentes ao estado 
agonizante da atrofia ou da hipertrofia. Dentre as deze.. 
nas de novas doenças, laço questão de destacar os 
casos de LER (lesão por esforço repetitivo) que, hoje, 
mais do que nunca, assolam os grandes centros metro
politanos do erasn. ~ dassificada C:omo epidemia. a 
LER se caracteriza pelo acometimento de neiWS, sro. 
vias, fásáas, tendões, igamentos, rruscutos, em oonse
qüê(ria de distúrbios furdonais cu orgânicos resultan
~ de faáiQB localizada. Tal enfermidade atinge com in
tensidade trabalhadores, direta ou indiretamente, de
~es de máquinas robotizadas ou semi-robotíza· 
cias para execução de seus serviços. 

Podemos afirma~ com segurança que os casos · 
de LER contim.!;;nto a aparecer enquanto os conteú
dos do trabalho não foram revistos de forma demo
crática e com a participação de todos os ateres so
ciais. Tendo em conta as repercussões das LER no 
cotidiano dos trabalhadores e trabalhadoras, deve· 
mos compreender o novo adoecer como reflexo das 
mudanças na organização do trabalho, que Instituiu 
novas caracterlsticas à relação capital-trabalho -
como flexibilidade, polifuncionalidade, visão sistémi
ca do processo, qualífJCação e rotação de tarefas, 
associados · a novas formas de gestão. Longe de 
uma consciência administrativa que contemple urn 
equfflbrio justo entre trabalho e saúde, os programas 
de efiCiência organizacional nas empresas têm ob
cecação por formas desumanamente competitivas e 
destruidoras de interação humana. 

Em principio, poder-se-ia deduzir que o surgi· 
mente da LER e seu crescimento exponencial não 
incidiria necessariamente na questão de gênero e na 
divisão sexual ·do_ trabalho · no mundo globalizado.· 
Ledo engano. O caso da LER e sua recorrência entre 
as mulheres causam espécie.· Segundo estudos con
duzidos no Brasil e no exterior, as mulheres compõem 
o grupo mais afetado pela d"lSSerrinação da lER, seja 
em números relativos, seja 'em números absolutos. 
Isso se justif>Ca na medida em que o contingente de 
trabalhadoras no mercado de trabalho se expandiu 
consideravelmente nas últimas décadas. Mais do que 
Isso, a grande maioria ocupa hoje as posições me
nos favorecidas da estrutura produtiva, o que signifi
ca, no caso do mercado da Informática, as posições 
equivalentes a digitadora e funções afins. · 

Na verdade, são posições que exigem uma 
carga de esforço llsico e mental drasticamente des
proporcional ao valor da recompensa monetária e 
profissional correspondente. Por causa dessa condi· 
ção desfavorável no processo de produção, o sexo fe
rrinino tem sentido com mais crueldade o ~ vio
lento, ainda que inquietanterriente invislvel,' dos micro
c:orllJU!adores sobre o corpo e a mente humana. Sem a 
menor preocupação dos fabricantes com fatores relacio
nados à anatomia peculiar das mãos, da coluna e da ca· 
beça, os micros e seus "'edados assassinos" se toma
ram grandes vilões da saúde da trabalhadora nos escri· 
t6rios e nas firmas do mundo Í1teiro. . 

Mesmo com todo o recente avanço cientilico 
verifiCado nas pesquisas ergonõmicas, nada -ou Qua· 
se nada - tem sido revertido para a saúde da trabalha
dora como requis~o legalmente necessário para o de
sempenho das tarefas. Com' a ergonomia relegada às 
margens da indiferença no ·processo de produção 
computacional, ·tanto a trabalhadora quente o trabalha· 
dor padecem de um irresponsabilidade inadrrissível 
por parte de seus empregadores e da sociedade que 
lhes nega apoio e voz de · contestação. Condições 
minímas de trabalho deixarp: de ser direito adquirido 
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• passam a ser, lamentavelmente, prerrogativas de 
alguns, de acordo com c:ritérios absolutamente dis
c:riciÕnários, para não dizer "darwinistas". 

No caso especifiCO das mulheres, além dos efei
tos perversos - e às vezes irreversíveis - da máquina 
sobre seu corpo, pesquisas demonstram que há uma 
acentuada busca de trabalhadoras por assistência mé
ãJCa no domfnio da psicopatologia do trabalho. Em 
seus consultórios, médicos e psicólogos avaliam o im
pacto das relações de trabalho na construção da sub
jetividade feminina, bem como diag~ IOSticam distúrbios 
de ordem emocional e mental, a partir das relações de 
prazer e sofrimento no exercício das atividades do Ira· 
balho e na pen:epção dos risoos envolvidos. 

Não restam dúvidas de que as mulheres ainda 
atravessam longos e dolorosos períodos de oorrilhação 
e de áscriminação no exercido de suas profissões, que 
as conduzem, inexoravelmente, a reprimir seus irrpul
sos legítimos por lbertação e igualdade. Isso, necessa
riamente, desencadeia processos complexos de altera· 
ção emocioc la! e mental na vida das rrilhares de traba· 
lladoras brasilciras. Acontece que nem serrçre os diag
nósticos são fáceis de se apontar. Pior ainda, a invisibili
dade das doenças laborais do mundo contemporâneo 
não significa que elas não disponham de uma complexi
dade terapêutica de dficil ~-

Em 1990, mais de 23 mlhões de trabalhadoras 
passaram a constituir cerca de 40% do conjunto da for· 
ça de trabalho brasileira. Projeta~ para o ano 2000 um 
percentual acima do SO"k, o que se traduz na configura· 
ção de um quadro inédto e bastante interessante para a 
balança de poder entre homens e mulheres na história 
brasileira. Apesar disso, quando se obselva, hoje, quão 
desigual ainda pennanecem as condições de tabalho 
para homens e mulheres, a impressão que se tem é que 
não há nada o que comemorar. 

Por mais que a gtobalização venda a imagem de 
que a modernidade instaurou de vez o princípio da 
igualdade na oportunidade de trabalho entre os sexos, 
na prática, a realidade é bem diferente. A competição 
tem sido desleal e francamente a favor da hegemonia 
masculina, o que acaba por consurrir doses enormes 
de energia, nervos e paciência das mulheres. Como se 
não bastasse, outra fonte de estresse para a saúde 
das mulheres é o abuso sexual no trabalho, além da 
preocupação com os afazeres domésticos e o cuidado 
com os filhos menores. Tudo a merecer o cuidado, a 
atenção e a responsabiftdade de quem tem que man
&er-a saúde em dia e em ordem. 

Mas, naturalmente, esses processos patológicos 
não se confinam às rrinorias de gênero. Pelo contrário, 
o capitafiSITO global insiste em estender as dferenças e 
as ~oscrepâncias ECOIIÕITiCaS aos outros contextos da in
teação social, seja de raça, de etnia, de klade ou de 
classe. De qualquer modo, por força da persistente estra· 
tipção de gênero, social, étnica e racial, a dificu1dade 
ou irrpossjbilidad de reafizaçM dessa experiência Slb-

jetiva emancipadora do trabalho para as a mulheres, 
os negros, os frdos e as camadas populares revela 
a marca persistente da divisão segregadora na so
ciedade c:onterrporânea globalmente capital"ISia. Tal 
segregação, por sua vez, produz repercussão nega: 
tiva no processo de identidade e de equtlibrio na so-
ciedade e no i1divíduo. . 

. No caso do Brasil, o panorama da saúde ain· 
da se toma mais cruel se levarmos em conta o su
cateamento a que se reduziu a estrutura do SUS. 
Além de não contar com uma legislação trabalhis· 
ta e uma política econômica que lhe proporcione 
condições mínimas de vida, o cidadão brasileiro 
não dispõe de um sistema público de saúde que 
atenda à demanda por urna assistência médica 
disponível e competente. Como se não bastasse, 
o Governo atual pratica uma política suicida na 
área da saúde, cujo maior fiasco fica por conta da 
instituição da CPMF, que já disse a que veio: ser
vir de caixa rápido para os desvios de gastos da 
Administração Federal. Nessas horas, os ideais 
globalizantes do FMI, do Banco Mundial e da Bol
sa de Nova Iorque deixam de ditar um moralidade 
mfnirna em suas cartilhas de conduta nacional. 

A globalização das idéias e dos costumes e a 
transnacionalização da economia têm forçado a restru
turação dos meios de produção e, com isso, mais uma 
vez a classe trabalhadora tem sido penalizada com o 
desemprego e a precarização das condições de traba· 
lho. Isso tem como conseqüência imediata os aciden
tes de trabalho e, em nível meã~ato, as doenças profis
sionais, cuja invisibilidade nas estatísticas ofiCiais de 
nosso País aumenta a cada dia, em função, principal
mente, da informafldade e precariedade dos vínculos 
empregatícios. Mesmo assim, buscar a conquista da 
qualidade de vida numa era marcada pelo fenômeno da 
globalização, com profundas mudanças no mercado de 
trabalho e com o desemprego sendo realidade mundial, 
é o desafio posto para a sociedade atual e Mura. Te
mos que juntos rearticular um ideário político que pro
ponha, imediatamente, uma reformulação da socieda
de para o bem comum. Em síntese, forjar nossa socie
dade e os novos meios de produção que permitam o 
desenvolvimento das potencialidades das pessoas em 
suas comunidades se apresenta como o grande desa· 
f10 para o século XXI que se anuncia. 

Era o que eu tinha a dizer. 
Muno obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) -

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en
cerrar os trabalhos. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 11 horas e 18 minutos.) 
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CONSEUIODE tnCAE DECORO PARlAMENTAR 
( El<ltocm 19-4-95) 

Pruldnrc: Coslldo Maldaoer • PMDB • SC 
VlcH'mldnu: Josi Alves· PFL .SE 
(EJoltOI- 28-2·96) 

Titulam 

I.ElcioAMr<s 
2. Frsnc:dino P...U. 
3. Woldcd: Omdao (I), 
4. José AIYCS 

I. Calldo Maldaner 
2.1tam<:l: Tebc:t 
3. Nob« Jimior 
4. Ncy Sua=na 

I. L6cio Al<:lntara 
2.(Vqo) 

PFL 

PMDB 

PSDB 

PPB (EI· PPR + Ex-PP) 

I. Epillcio Cafctcim 
2.0smuDias 

I. Emilia Faaanclos 

I. Osmar Dias 

I. Marina Silva 

L(Vqo) 

PTB 

PP 

PT 

PDT 

M<mbroNalo 
R-Tama (Corngotlor) 

Suploalea 

I. ~ Agripino 
2. Corlos Pllroclnio 
3. Vibon !Oeinobing 
· 4 . .Joot Bisnco 

1. (Vaso) 
2. Ci<Doa Camala 

, 3~FioriaJ>OMdo 
4. Coutinho Jorge 

I. Jeffcnon Peres 
.2. José fsn'cio Fc:rr<:in 

I. Lucldio Pondla 

I. Arlindo Perto 

I. Antônio Carlos Valadates 

I. Lauro Campos 

I. S<•bnrilo Rocha 

(A«a•"ndo- Utos) 

(1) Posse como Ministro de Eslado da Previdência e Assistência Social. em 7.04.98. · 
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-COMISSÕES PERMANENTES 
(ART" 72 • RISF} . 

1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÕMICOS • CAE 
PRESIDENTE: VAGO 11) 

VICE.PRESIDENTE: SENADOR FERNANDO BEZERRA 

TITULARES 

FRANCEUNO PEREIRA 
VILSON KLEINÜBING 
GILBERTO MIRANDA 
BELLOPARGA 
LEONEL PANA 
JONAS PINHEIRO 
JOAOROCHA 
JÚUOCAMPOS 

GILVAM BORGES 
FERNANDO BEZERRA 
NEY SUASSUNA 
JOSÉSAAD 
CARLOS BEZERRA 
RAMEZTEBET 
JOSÉ FOGAÇA 

JOSE ROBERTO ARRUDA 
COUTINHO JORGE 
JEFFERSON PERES 
PEDROPIVA 
OSMARDIAS 

EDUARDO SUPUCY ·PT 

LAURO CAMPOS • PT 
ADEMIR ANDRADE • PSB 
JOSÉ EDUARDO OUTRA • PT 

ESPERIDIAO AMIN 
LEVYDIAS 

ODACIR SOARES -

(27 TITULARES E 27 SUPLENTES) 

MG·2411112 
SC·2041/42 
AM -3104/05 
MA-3069/70 
DF·1248 
MT ·2271172 
TO -4071172 
MT·4064/65 

AP-2151/52 
RN-2461/67 
PB-1145/1245 
G0-3149/50 
MT-2291/92 
MS-2221122 
RS..:!On/78 

'sUPLENTES 

PFL 
1-ROMERO JUCA 
2..JOSÉ AGRIPINO 
3..JOSÉ BIANCO 
4-ÉLCIO ALVARES 
5-EDISON LOBÃO 
6..JOSAPHA T MARINHO 
7..JOEL DE HOLLANDA 
a.DJALMA BESSA 

PMDB 
1..JADER BARBALHO 
2-MARLUCE PINTO 
3-MAURO MIRANDA 
4-ROBERTO REQUIÃO 
5-PEDRO SIMON 
6-CASILDO MALDANER 
7-GERSON CAMA TA 

PSDB 
DF·2011/12 1·TEOTONIO VILELA FILHO 
PA-1026/1226 2-BENI VERAS 
AM-2061/62 3-I..ÚCIO ALCÂNTARA 
SP· 2351/52 4-l.ÚDIO COELHO 
PR-2124125 5-SÉRGIO MACHADO 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS) 
SP-3213115 1-ANTONIO CARLOS VALADARES 

DF-2341/42 
PA-2101/02 
SE-2391/92 

·PSB 
2..SEBASTIÃO ROCHA • PDT 
3- ROBERTO FREIRE • PPS 
4- ABDIAS NASCIMENTO· PDT 

PPB 
. Sc-4200/06 1-EPITACIO CAFETEIRA 
MS-112811228 2-LEOMAR QUINTANILHA 

PTB 
R0-3218/19 VAGO 

RR·2111/12 
RN-2361/62 
R02231/32 
ES-3130131 
MA-2311112 
BA-3173174 
PE-3197/98 
BA·2211/12 

PA-3041/43 
RR·1101/1201 
G0~091/92 
PR-2401102 
RS-3230131 
SC~141/42 
ES-3203104 

AL-4093194 
CE-3242143 
CE-2301102 
MS-2381/82 
CE-2281185 

SE·2201102 

AP-2244/46 
PE-2161/67 
RJ-1121/4229 

MA•1402111 
T0-2071m 

REUNIÕES: QUINTAS-FEIRAS ÁS 10:00 HS (*) SALA N°19-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
SECRETÁRIO: DIRCEU VIEIRA MACHADO nuto TEL DA SALA DE REUNIÃO: 311-3155 

TELEFONES DA SECRETARIA: 311·3516/4605 FAX: 311-4344 
(*) Henn. 4e atenM CMa a Alll ,.a.lkada .. DSF 4e ll.t.n. pp. 116~516 
H.,.,_ reei ~Metal: l'"l fdru b IO:tO ... Atullzada em: 13105198. 



TITULARES 

ROMEROJUCÁ 
. JONAS PINHEIRO 
JOS~ALVES 
BELLOPARGA 
JOEL DE HOLLANDA 
LEONEL PAIVA 
JOSt: BIANCO 
JÚUOCAMPOS 
DJALMA BESSA 

CARLOS BEZERRA 
GILVAM BORGES 
JOÃO FRANÇA (1) 
CASILDO MALDANER 
MAURO MIRANDA 
NABOR JUNIOR 
MARLUCE PINTO 
IRIS REZENDE 

. 2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS • CAS 
PRESIDENTE:SENADOR ADEMIR ANDRADE 

VlCE.PRESIDENTE: SENADOR LEOMAR QUINTANIUiA 
(29 nTULARES E 29 SUPLENTES) 
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MT·2271m 
SE-4055157 

· MA-3069172 
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R0-2231/37 
MT-40W65 
BA·2211/12 

MT·2291197 
AP·2151/57 

· RR-3067/4078 
SC·2141147 
G0-2091/92 
AC-147811378 
RR·110114ll52 

· G0-2032/33 

SUPLENTES 
PFL 

1-GUILHERME PALMEIRA 
2-EDISON LOBÃO 

· 3-ELCIO ALVARES 
4-JOSÉ AGRIPINO 
5-BERNARDO CABRAL 
6-ROMEU TUMA 
7-JOÃO ROCHA 
6-VAGO 
9.VAGO 

PMDB 
1-.JOSE FOGAÇA 
2· JOSt: SAAD 
3· PEDRO SIMON 
4-JOSÉ SARNEY 
5-DJALMA FALCÃO 
6-VAGO' 
7·VAGO 
B.VAGO 

AL-3245/47 
MA·231111.5 
ES-3130135 
RN·2361167 
AM·2081/87 
· SP·2051/57 
T0-4070171 

.RS-30nl78 
G0-3149/50 
RS·3230/31 
AP-3429131 
AL·2251162 

' I PSDB 
~L~U~C~IO~AL~êÃN~~T~ARA~--------~C~E~-~~0~1~ro~7--~=;1~~R~T~UR~D~A~T~AV~O~LA~------~RJ~~~~~1~13~7~-J 
OSMAR DIAS PR-2124125 2-BENI VERAS CE·1149 
LÚDIO COELHO MS-2381/87 3.SERGIO MACHADO CE·2281/87 
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- · ODACIR SOARES 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSS, PPS) 
RJ·2171m 1-EMIUA FERNANDES • PDT 
AC-2181187 2-LAURO CAMPOS· PT 
PA·2101107 3-ABDIAS NASCIMENTO· PDT 
AP-2244/46 4-ROBERTO FREIRE· PPS 

R0~051/57 

T0-2071176 

R0-321813219 

PPB 
1-EPITACIO CAFETERIA 
2-ESPERIDIÃO AMIN 

PTB 
1~RUNDO PORTO 

~1) Dooftllo<He do PMDB,InQreoaondo no PPB. em 2.10.97. 

RS-2331137 
DF·2341147 
RJ-112114229 
PE·2161/67 

MA-4073174 
SC-4200roG 
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SECRET ÁJUO: RA YMUNJ>O FRANCO DINIZ TJ:L DA SALA DE REUNIÃO: JIJ.JJS9 
TELEFONESDASECRETARIA:311-46081351S- FAX:311-36Sl 

(*) ............... _ eAta .. llllka .. MDSF.11.t.tf.JII. Jll5SI6 

,..,.,.. '"' h n~ettu .,-u .. -to .._ 
Atuallzacla em: 07ro5198 
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3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA • CCJ 
PRESIDENTE: SENADOR BERNARDO CABRAL 
VICE.PRESIDENTE: SENADOR RAMEZ TEBET 

(23 TITULARES E 23 SUPLENTES) 

TITULARES SUPLENTES 

PFL 
GUILHERME PALMEIRA AL-3245147 1-ELCIO ALVARES 
ROMEROJUCÁ RR-2111/17 2-EDISON LOBÃO 
JOStBIANCO R0-2231137 3..JOSt AGRIPINO 
BERNARDO CABRAL AM-2081/87 4-l.EONEL PAIVA 
FRANCEUNO PEREIRA MG-2411/17 5-BELLO PARGA 
JOSAPHAT MARINHO BA-3173174 6-GILBERTO MIRANDA 
ROMEUTUMA SP-2051/52 7~ALMA BESSA 

PMDB 
JADER BARBALHO PA-3051/53 1-fiEY SUASSUNA 
JOStFOGAÇA RS-3077/78 2-CARLOS BEZERRA 
ROBERTO REQUIÃO PR-2401/07 3-CASILDO MALDANEr. 
RAMEZTEBET MS-2221127 #ERNANDO BEZERRA 
PEDRO SIMON RS-3230/32 ~ILVAM BORGES 
DJALMA FALCÃO AL-2261/62 &-VAGO 

PSDB 
JEFFERSON PERES AM~061/67 !.SERGIO MACHADO 
JOSt IGNÁCIO FERREIRA ES~121124 2..JOSt ROBERTO ARRUDA 
LÚCIO ALCÂNTARA CE~301/07 3-0SMAR DIAS 
BENIVERAS CE-3242/43 4-PEDRO PIV A 

I BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS) 
ANTONIO C. VALADARES· PSB SE·2201/04 1-ADEMIR ANDRADE· PSB 
ROBERTO FREIRE· PPS PE·2161/67 2..SEBASTIÃO ROCHA • PDT 
JOSÉ EDUARDO OUTRA • PT SE·2391/97 3-MARINA SILVA· PT 

ESPERIDIAO AMIN 
EPfTACIO CAFETEIRA 

ODACIR SOARES 

-

PPB 
SC-4206/07 1-LEVY DIAS 
MA· 4073174 2· LEOMAR QUINTANILHA 

PTB 
R0-3211113219 1-ARUNDO PORTO 

ES-3130132 
MA~11/15 
RN~f/67 

DF·104611146 
MAo3069172 
AM-116613104 
BA·2211112 

PB-4345146 
MT-2291197 
5~141/47 
RN~461/24417 
AP~151/52 

CE-2284117 
DF-2011/17 
PR-2124125 
SP-2351/52 

PA-2101/07 
AP-2241/47 
AC-2181187 

M$·112811221 
70..2073174 

MG·2321122 

REUNIOES: QUARTAS-FEIRAS ÀS 10:00 HS 
SECRETÁRIO: VERA LÚCIA LACERDA NUNES 
TELEFONES DA SECRETARIA: 311·397214611 

SALA N" 03-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL DA SALA DE REUNIÃO: 311-3541 
FAX: .~11-4315 -

Atuallzada em: 05/05198 



TITULARES 

DJALMA BESSA 
HUGO NAPOLEÃO 
JOEL DE HOLLANDA 
ÉLCIO ALVARES 
JOÃO ROCHA 
ROMEROJUCÁ 
ROMEUTUMA 
EDISON LOBÃO 

JOSE FOGAÇA 
FERNANDO BEZERRA 
ROBERTO REQUIÃO 

·GERSON CAMA TA 
JOSÉSARNEY 
JOÃO FRANÇA (1) 
VAGO 

ARTUR DA TAVOLA 
COUTINHO JORGE 
SERGIO MACHADO 
TEOT0NIO VILELA FILHO 

. BENIVERAS 

LAURO CAMPOS • PT 
MARINA SILVA • PT 
EMIUA FERNANDES • PDT 
ABDIAS NASCIMENTO • PDT 

LEVYDIAS 
LEOMAR QUINTANILHA 

ODACIR SOARES 

4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO· CE 
PRESIDENTE: SENADOR ARTUR DA TÁVOL.A 

VICE.PRESIDENTE: JOEL DE HOLL.ANDA 
(27 TITULARES E 27 SUPLENTES) 

BA-2211/12 · 
Pl-3085/87 
PE-3197198 
ES-3130132 
T04070171 
RR-2111/17. 
SP-2050/57 
MA-2311/46 

RS-30n/78 
RN-2461/67 
PR-2401/02 
ES-3203104 
AP-3429131 
RR-3067/68 

RJ-2431132 
PA-3050/4393 
CE-2281182 
AL-4093194 
CE-3242/43 

SUPLENTES 

PFL 
. 1-BERNAROO CABRAL 

. 2-VILSON KLEINÜBING 
3-LEONEL PAIVA 
4- FRANCEUNO PEREIRA 
~ILBERTO MIRANDA 
6-JONAS PINHEIRO 
7-VAGO (2) 
8-VAGO 

PMDB 
1-RAMEZ TEBET 
2-JOSÉSAAD 
3-NEY SUASSUNA 
4-NABOR JUNIOR 
5-0JALMA FALCÃO 
~RIS REZENDE 
7-VAGO 

PSDB 
1-JEFFERSON PERES 
2-JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 
3-I..ÚCIO ALCÂNTARA 
4-CARLOS WILSON 
5.PEDRO PIVA 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, P!lT, PSB, PPS) 
DF-2341/42 1-BENEDITA DA SILVA· PT 
AC-2181182 2-ANTONIO C. VALADARES PSB 
RS-2331137 3-5EBASTIÃO ROCHA 
RJ-4229130 4-VAGO 

MS-1128/1228 
.ro-2011n2 

PPB 
1-l:õSPERIDIAO AMIN 
2-ERNANDES AMORIM 

PTB 
R0-3218/19 1·VAGO 

(1) Dellllkxrla do PMDB.Ingrassando no PPB. em 2.10.97. 

AM-2081/82 
SC-2041/42 
DF-1046/1146 
MG-2411112 
AM-3104/05 
MT-2271172 

MS-2222123 
G0-3149/50 
PB-4345146 
AC-1478/1378 
AL·2261/62 
G0-2032133 

AM-2061/62 
ES-2121122 
CE-2301/02 
PE-2451/52 
SP-2351/52 

RJ-2171/72 
SE-2201/07 
AP-2242/44 

SC-1123/1223 
R0-2251/57 

\2) Em muda da poeae do Sanador Waldock Omalas como MinislrO de Eslado da Previdênôa e Assislênda Social. em 7 .04.98. 

REVNIOES: QUJNT AS-FEIRAS ÁS J 0:00 JIS (*) SALA N" JS ·ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
SECRET ÁRJO: .JÚLIO RICARDO B. UNHARES TEL DA SALA DE REUI•11ÁO: 311·3276 
TELEFONES DA SECRETARIA: 3ll·3498/4604 FAX: Jll-3111 

(*) Heririo4e~-· Ata,.ltlkada ~ DSF•e 11.9.97.pp.IUSSI6 
Herirte ftliMnUI: s ... td"' la 14:M ... 

Atualizada em: 05105198 

·-. .. 



5) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL· CRE 
PRESIDENTE: SENADOR JOSE SARNEY • 

VICE.PRESIDENTE: SENADOR ROMEU TUMA 
(19 TITULARES E 19 S~PLENTES) 

nTULARES SUPLENTES 

PFL 
GUILHERME PALMEIRA AL-3245147 1·VAGO 
HUGO NAPOLEÃO Pl..c-478179 2-BELLO PARGA MA-3069m 
JOSÉ AGRIPINO RN-2361/67 3..JOÃO ROCHA T0-407on1 
BERNARDO CABRAL AM-2081187 4..JOSÉ ALVES SE-4055/57 
ROMEUTUMA SP-2051/57 5.YILSON KLEINÜBING SC-2041/47 · 
JOEL DE HOLLANDA PE-3197/99 6- JOSÉ BlANCO R0-2231/32 

PMDB 
JOSESARNEY AP-3429131 1-MARLUCE PINTO RR·1101/4062 
PEDRO SIMON · RS-3230131. . 2-FERNANDO BEZERRA RN-2461/67 
CASILDO MALDANER SC-2141/47 3-MAURO MIRANDA G0-2091/92 
JADER BARBALHO PA-3051/53 4-GERSON CAMA TA ES-3203104 
VAGO (1) 5-IRIS REZENDE G0-2032133 

I PSDB 
ARTUR DA TAVOLA RJ-2431/36 1..JOSE IGNACIO FERREIRA ES-2021127 
CARLOS WILSON PE-2451/57 2-TEOTONIO VILELA FILHO AL-4093195 
LÚCIO COELHO MS-2381187 3-0SMAR DIAS PR-2121127 

I BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS) 
BENEDITA DA SILVA • PT RJ-2111m 1-EDUARDO SUPUCY ·PT SP-3215116 
ABDIAS NASCIMENTO • PDT RJ-3188189 2-ADEMIR ANDRADE· PSB PA-2101/02 
EMIUA FERNANDES • PDT RS-2331137 3-MARINA SILVA-PT AC-2181/82 

PPB 
LEOMAR QUINTANILHA T0-2073174 1-t..EVY DIAS MS-112811228 

PTB 
ARUNDO PORTO MG· 2321122 1.0DACIR SOARES R0-3218119 

(1) Em virtude do falecimento do titular, em 13.04.98 

--REUN!OF.S: TERÇAS-FEIRAS ÀS 10:00 IIS (*) SALA N" 07-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
SECRETÁRIO: MARCOS SANTOS PARENTE nLHO TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3367 
TELEFONES DA SECRETARIA: 311·325913496 FAX: 311·3546 

(*) .......... _._ ..... ,....... .. osr••u.n.,.._,.,,.,. 
Heririe rwst..W: , .. ,..,.. ,, 10:00 ..... 

Atuallzada em: 13105198 



6) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA • Cl 
PRESIDENTE: VAGO 

VICE.PRESIDENTE: SENADOR FREITAS NETO 
(23 l!TULARES E 23 SUPLENTES) 

TIT\JLARES SUPLENTES 

PFL 
JOSE AGRIPINO RN-2361/2367 1·JOSAPHAT MARINHO 
ROMEROJUCÁ RR-211112117 2· JONAS PINHEIRO 
VILSON KLEINÜBING · SC-.204112047 3· GUILHERME PALMEIRA 
tiLCIO ALVARES . ES-313013132 4-JOSti ALVES 
JOEL DE HOLLANDA PE-319713199 5-ROMEU TUMA 
HUGO NAPOLEÃO PI • 447814419 &-GILBERTO MIRANDA 
ELÓI PORTELA (cessão) Pl-2131137 7·VAGO (2) 

' PMDB 
NABOR JUNIOR AC-1-478/1378 1-ROBERTO REQUIAO 

, MAURO MIRANDA G0-2091192 , 2-RAMEZ TEBET 
'GERSON CAMA TA ES-32031 3204 ~ARLOS BEZERRA 
IRIS REZENDE G0-2032133 • .WOStiSARNEY 
MARLUCE PINTO RR·110114062 5·VAGD · 
VAGO (3) ' . 6-VAGO 

I PSDB 
: JOSE IGNACIO FERREIRA ES-202112027 1-cARlOS WILSON 

JOSti ROBERTO ARRUDA DF-201112017 2-COUTINHO JORGE 
' TEOTÓNIO VILELA FILHO AL-4093195 3-0SMAR DIAS 

PEDROPIVA SP~2351/52 4-VAGO (1) 

I BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS) 
JOSE EDUARDO OUTRA· PT SE·239112397 1·VAGO 
ANTONIO C. VALADARES SE·2201/07 2-EDUARDO SUPUCY (PT) 
EMIUA FERNANDES • PDT RS-2331137 3· LAURO CAMPOS (PT) 

lEVYOIAS 
.ERNANDES AMORIM 

ODACIR SOARES 

PPB 
MS·112811228 1-ESPERIDIAO AMIN 
R0-2251/57 . 2• EPITACIO CAFETEIRA 

Pm 
R0-3218/19 • 1-ARUNOO PORTO 

(1) Farta lnd\caçAo da lderanc;a couluimo novo poopoodot~alldado da aluaiHOOAologtalallva. 

BA-317313174 
MT·227112277 
AL-324513247 
SE-405514057 

'SP-2051/57 · 
.' AM·1166/3104 

PR·2.W1J24{)7 
MS·2221127 

. MT·229112297 
AP·2351/52 

PE-245112457 
PA-3050/4393 
PR-212112127 

SP-3212115 
DF·2341/47 

SC•112311223 
MA-4073174 

MG •2321/22 

(2} Em VirtUde da poue do Senador Waldod< Omelaa corno Mlnlotro de Eslado da Prevlclênda e Aultlllnda Sodol. em 1 .!14.$16. 
Q) Em-da poue do Senador Renan Calhoiros c:cmo Mmtro de E11ado da Juatiça, em 7.04.98. - ' 

REUNIOES: TERÇAS·FEIRAS ÀS 10:00 IIS (*) 
SECRETÁRIO: CELSO PARENTE 
n:LEFONES DA SECRETARIA: 311-4354/4607 

SALA N" tJ.ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
ttL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3191 (FAX) 

FAX: 311·3286 
(*)H ........ --eAU .......... oo DSP .,,:L,.f1.-IJ65516 
Heririe r.ct...W: .l"'l fdru li l4:tl U. 

Atuallzada em: 05105198 



I 

7) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROl-E • CFC 
(RHOiuçio n• 46, de 1993) 

TITULARES 

JOSAPHAT MARINHO 
JOSÉ ALVES 
JÚUOCAMPOS 
JOÃO ROCHA 
GILBERTO MIRANDA 

JOSESAAD 
NEY SUASSUNA 
DJALMA FALCÃO 
VAG0(3) 
VAGO 

BENIVERAS 
CARLOS WILSON 
VAGO (2) 

EDUARDO SUPUCY ·PT 
VAGO 

EPITACIO CAFETEIRA 

ODACIR SOARES 

PRESIDENTE: SENADOR JOÃO ROCHA 
VICE.PRESIDENTE: SENADOR CARLOS WILSON 

(17 nTULARES E 09 SUPLENTES) 

SUPLENTES 

PFL 
BA-3113174 1·VILSON KLEINUBING 
SE-4055156 2-FRANCEUNO PEREIRA 
MT-4064/65 3-0JALMA BESSA 
T0-4070/171 
AM-3104/05 

PMOB 
G0-3149/50 1-GILVAM BORGES 
PB-434$146 2-JOÃO FRANÇA (1) 
AL·2261/62 

PSDB 
CE-3242143 1-JOSE IGNACIO FERREIRA 
PE·2451/57 2.COUTINHO JORGE 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS) 
SP-3215116 HIENEDITA DA SILVA • PT 

PPB 
MA-4073174 1-ERNANDES AMORIM 

PTB 
R0-321813219 ARUNDO PORTO 

(1) Desfillou.se do PMDB,Ing!ftundo no PP!l. em 2.10.97. 
(2) Em-da posae do Senador Joo6 Serra como Minio1n> de Estado da Saúde, em 31.03.98. 
(3) Em virtude do falecimento do titular, em 13.04.98 

-SC-2041/41 
MG·2411/17 
BA·2211112 

AP·2151/57 
RR-3067/68 

Es-2121122 
PA-3050/4393 

RJ-2111m 

R0.2051/55 

MG •2321122 

-REUNIÕES: QUARTAS-FEIRAS ÀS 17:00 OS (*) SALA N" 06-ALA SEN. NILO COELHO 
SECRETÁRIO: JOSE FRANCISCO B. CARVALHO n:L DA SALA DE REUNlÃO: 311-3154 
TELEFONES DA SECRETARIA: 311·393513519 FAX: 311·1060 

(*) -·--•AIO-.. DSf .. ILt.t1,,...11....,6 

Atuallzada em: 05105198 



7,1) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE· CFC 
(*) SUBCOMISSÃO DESTINADA À FISCALIZAÇÃO DAS ENTIDADES FECHADAS DE 

PREVID~NCIA PRIVADA (FUNDOS DE PENSÃO), QUE TENHAM COMO PATROCINADOR A 
UNIÃO E O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL 

TITULARES 

JOSE ALVES 
GILBERTO MIRANDA 

VAGO (3) 
VAGO 

-BENIVERAS 

EDUARDO SUPUCY • PT 
VAGO 

EPITACIO CAFETEIRA 

.. 

PRESIDENTE: SENADOR JOSÉ ALVES 
.: . VlCE.PRESIDENTE: SENADOR I!ENI VERAS 

(07 TTTULARES E O. SUPLENTES) 

SE-4055/56 
AM.:l1CW05 

CE-3242143 

·SUPLENTES 

PFL 
1·VlLSON KLEINUBING 
2·VAGO (2) 

. PMDB 
JOAO FRANÇA (1) 

PSDB 
COUTINHO JORGE 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS) 
SP-321 S/16 

PPB+PTB 
MA-4073174 • ERNANDES AMORIM 

(1) Desliliou-se do PMDB.Ingressando no PPB. em 2.10.97. . ... 

SC·2041/47 

RR.:l067/68 

PA-3050/4393 

R0·2051/55 

(2) Em vit1udo da posse do Senador Waldeck 0me1as como Ministro do Estado da Previdência e Assistência Social. em 7.04.98. 
(3) Em virtude do falecimento do titular. em 13.04.98 

REUNIOES: SALA N"Ot>-ALA SEN. NILO COELDO 
SECRETÁRIO: JOSE FRANCISCO 8. CARVALHO n:L. DA SALA DE REL'NIÁO: 311-3154 
TELEFONES DA SECRETARIA: 311·3935/3519 FAX: 311·1060 

ANDAMENTO -EM IO.f.f1 FOI DESIGNADO R!:LATOR O SENADOR CrtltRTO Afrll4NDA 

Atuallzada em: 14104/98 



7.2) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE • CFC 
SUBCOMISSÃO DESTINADA À FISCALIZAR OS RECURSOS FEDERAIS REPASSADOS AO 

GOVERNO DE RONDÔNIA 
PRESIDENTE: SENADOR GILBERTO MIRANDA 

VICE·PRESIDENTE: SENADOR BENI VERAS 
(07 TITULARES E 04 SUPLENTES) 

TITULARES SUPLENTES 
~.tl#h .... *'Ji!.._:~.-~ · :t.~·:ss+:·& .. ffi!·&';t~·!P~=·~§~tt·:.-·t::u:cb":" 
.,.,.,.~- ·"" 1 :?.b, ~ b;>..:..:' --·- -·~_: .. ·---·- - .,.__:_, __ :.:,~ •· ,~ 

• '. 'S;;J;' •·: .• ·' 

JUUO CAMPOS MT-4064165 1·VILSON KLEINUBING SC-2041/42 
GILBERTO MIRANDA AM-3104-05 2-FRANCEUNO PEREIRA MG-2411/17 

:::a-~ê'tffii-!'Jl.' 
JOSE SAAO G0-3148/SO 2.JOÂO FRANÇA RR-3067/68 
NEY SUASSUNA PB-4345/46 

BENIVERAS CE-3242143 

EDUARDO SUPUCY.PT SP-3215116 

ERNANDES AMORIM ·R0-2251/55 

REUNIÕES: 

2 • COUTINHO JORGE 
l~Ql!l+p~ 

PA-3050/4393 

SECRETÁRIO:JOSÉ FRANCISCO B. DE CARVALHO 
TELEFONES DA SECRETARIA: 3935/3519 

ALA SENADOR NILO COELHO 
SALA N" 06 • telefone: 311-3254 

Fax 311·1060 ATUALIZADA EM: 29/04198 

ANDAMENTO 

Ellll9.04.98 FOI DESIGNADO RELATOR O SENADOR COUTINHO JORGE 

-



--

CONGRESSO NACIONAL 

COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL 
(Representação Brullelre) 

Presidente de honra: Senador José Samey 

PRESIDENTE: SENADOR LÚOIO COELHO 
VICE.PRESIOENTE: DEPUTADO JÚUO AEOECKER 

. SECRETÁRIO-GERAL: OEPl1TAOO PAULO BORNHAUSEN 
SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO: OEPl1TAOO GERMANO AIGOTI"O 

(16TmJl.ARES E 16 SUPI..ENYES) 

TTTUtARES 

JOSÊFOGAÇA 
CASILDO MALDANER 

VILSON KlEINUSING 
OJALMA BESSA 

LUDIO COELHO 

LEVYOIAS 

JOSE EDUARDO 

SUPlENTES 
SENADORES 

PMOB 

PFL 

PSDB 

PPB 

PTB 

1 ·PEDRO SIMON 
2 ·ROBERTO REOUIÃO 

1 • JOEL OE HOUANOA 
2 • JúUO CAMPOS 

1 • JOSÊ IGNACIO FERREIRA 

1 • ESPERIOIAO AMIN 

I BLOCO OE OPOSIÇAO (PT .PSB)>DT,PPS) 
BENEOITA DA SILVA EMIUA FERNANDES 

TTTUtARES 

PAULO BORNHAUSEN 
JOSÉ CARLOS ALELUIA 

EOISON ANDRINO 
GERMANO RIGOTTO 

FRANCO MONTORO 
caso RUSSOMANO 

JUUO REDECHER 

SUPlENTES 
DEPUTADOS 

PFUPTB 
VALOOMIRO MEGER 
BENITOGAMA 

PMDB 

PSDB 

PPB 

CONFUCIO MOURA 
ROBSONTUMA 

NELSON MARCHEZAN 
RENATO JONHSSON 

PTIPDT/PC do B 
MIGUEL AOSSETTO WIZ MAINARDI 

I SECRETARIA DA COMISSAO: 

EH0EREÇ0: c.WARI.DOS DEP\ITADOS ·ANEXO a ·SALA T/24 ·I!AASiuA· DF • 101eo-ooo 
FQ<E:(55J(!le1)31174311 31f71ao 3UH232 318-7<33 
fiJ.; 155) (!le11311121 .. 
SECRETÁRIA: LOIJICES ua.o NUNES DE CARVAlHO 



--

CONSELHO COMPOSTO 
NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO. 

No 1, DE 1998 - CN 

CONSELHO. DESTINADO A PROCEDER 

À ArRJ:CI o\ÇÃO DOS TRABALIIOS ALU.SIVOS À COMEMORAÇÃO 

DO CENTENÀRIO DE MORTE DO POETA CRUZ E SOUSA 

(Resolução n° 1, de 1998-CN) 

, Antonio Carlos Magalhães (membro nato) 
1 Ronaldo Cunha Lir:c.a • i Esperidião Ar'[·:~ 
i Abdias ~~~c!r:".~n:.:.•:>=------l 

Paulo Gouvêa 
Miro Teixeira 

COMISSÃO DE JULGAMENTO 

Senador Abdias Nascimento 
Senador Esperidião Amin 
Deputado Paulo Gouvêa 

Gerardo Mello Mourão - poeta e esr 
Iaponan Soares - professor e vir 

presidente do Conselho de Cultr 
Estado de Santa Catarina 

·. 


