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com vistas à contratação de operação de fmanciamento 
com recursos do FGTS junto à Caixa Econômica Fede
ral - CEF, no âmbito do Programa Pró-Saneamento. 
Sen. Carlos Patrocínio. .. ............................................... . 

Parecer no 368/98 - Comissão de Assuntos Eco
nômicos, sobre o PLC no 21/98 (no 2.536/96, na ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que au
toriza o Poder Executivo a conceder remissão parcial de 
créditos externos, em consonância com parâmetros esta
belecidos nas Atas de Entendimentos originários do cha
mado "Oube de Paris", ou em Memorandos de Entendi
mentos decorrentes de negociações bilaterais, negociar 
títulos referentes a créditos externos e receber títulos da 
dívida do Brasil e de outros países em pagamento. Sen. 
Esperidião Amin ............................................................ .. 

Parecer no 369/98 - Comissão de Assuntos Eco
nómicos, sobre o PR no 49/96, que dispõe sobre as ope
rações de crédito interno e externo dos estados, do Dis
trito Federal, dos municípios e de suas respectivas autar
quias e fundações, inclusive concessão de garantias, 
seus limites e condições de autorização. Sen. Vilson 
Kleinübing. .. ................................................................... . 

Parecer no 370/98 - Comissão de Assuntos Eco
nômicos, sobre a Mensagem D0 147/98, do Senhor Presi· 
dente da República, solicitando autorização para a con
tratação de operação de crédito externo, com garantia ela 
República Federativa do Brasil, no valor de 
US$76,500,000.00 (setenta e seis milhões e quinhentos 
mil dólares norte-americanos), de principal, entre a Pre· 
feitura Municipal de Porto Alegre e o Banco lnterameri· 
cano de Desenvolvimento- BID, destinada ao financia· 
mento parcial do Programa de Desenvolvimento Muni-
cipal. Sen. José Eduardo Outra ..................................... .. 

Parecer no 371/98 - Comissão de Assuntos Eco
nômicos, sobre a Mensagem no 162/98 (n° 605/98, na 
origem), do Senhor Presidente do Senado Federal, no 
exercício do cargo de Presidente da República, solicitan-

Pág. 

21 

23 

23 

24 

50 

51 

91 



do autorização do Senado Federal para contratar opera
ção de crédito externo, no valor equivalente a até 
US$150,000,000.00, entre a República Federativa do 
Brasil e o Banco Internacional para Reconstrução e De
senvolvimento - BIRD, destinada a financiar parcial
mente o Programa de Modernização do Setor Sanea-
mento- PMSS ll. Sen. Bello Parga ................................ . 

Parecer no 372/98 -Comissão Diretora, que apre
senta redação final do PDL no 122/97 (n° 461/97, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
concessão outorgada à Rádio Patriarca de Cassilândia 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Cassilândia (MS). Sen. Ronal-
do Cunha Lima ................................................ . 

Parecer no 373/98- Comissão Diretora, que apre
senta redação final do PDL no 123/97 (no 462197, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
concessão da Rádio Emissora ABC Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Santo André (SP). Sen. Ronaldo Cunha Lima .... 

Parecer no 374198- Comissão Diretora, que apre
senta redação final do PDL no 125197 (no 465/97, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
concessão da Rádio Comercial de Presidente Prudente 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Presidente Prudente (SP). Sen. 
Ronaldo Cunha Lima ..................................................... . 

Parecer no 375/98- Comissão Diretora. que apre
senta redação final do PDL no 137/97 (n° 469/97, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
concessão outorgada à Rádio Cidade Jandaia Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Jandaia do Sul (PR). Sen. Ronaldo Cunha 
Lima ................................................................................. . 

Parecer no 376198- Comissão Diretora, que apre
senta redação final do PDL no 139/97 (n° 471/97, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
pemússão outorgada à Sociedade Rádio Difusora V ale 
do Itajaí Ltda, para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada na cidade de Itajaí (SC). 
Sen. Ronaldo Cunha Lima ............................................... . 

Parecer no 377/98- Comissão de Constituição e 
Justiça e Cidadania, sobre o PLC no 16/98 (no 4.099198, 
na Câmara dos Deputados), de iniciativa do Superior 
Tnbunal de Justiça. que dispõe sobre a reestruturação da 
Justiça Federal de Primeiro Grau da 4a Região. Sen. Es-
peridião Amin .................................................................. . 

Parecer n° 378/98 - Comissão de Assuntos Eco
nômicos, sobre o PLC no 156193 (no 1.036/91, na ori
gem), que altera o art. r da Lei no 5.889/93, que institui 
normas reguladoras do trabalho rural (em audiência, nos 
termos do Requerimento no 783/97). Sen. Osmar Dias .... 

Parecer no 379/98 - Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o PLS no 77/98 - Comple
mentar, que autoriza o Poder Executivo a criar a Região 
Integrada da Grande Teresina e instituir o Programa Es
pecial de Desenvolvimento da Grande Teresina (PI). 
Sen. Francelino Pereira. .................................................. . 
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Parecer no 380198- Comissão Diretora, que apre
senta redação final ao PDL no 115197 (no 453197, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
concessão outorgada à Rádio Maratan Ltda., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Sant' Ana do Livramento (RS). Sen. Ronaldo 
Cunha Lima............... . ............... . 

Parecer no 381/98- Comissão Diretora, que apre
senta redação final do PDL 0° 117/97 (n° 455/97, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
concessão deferida à Rádio Guafba S.A., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em ondas curtas na cidade 
de Porto Alegre (RS). Sen. Ronaldo Cunha Lima. 

Parecer no 382J98- Comissão Diretora, que apre
senta redação final do PDL no 118/97 (no 458/97, na Câ
mara dos Deputados), que aprova a concessão da Televi
são Vitória Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
de sons e imagens na cidade de Vitória (ES). Sen. Ro-
naldo Cunha Lima. ............. . ..................................... . 

Parecer n° 383/98 - Comissão Diretora, que apre
senta redação final do PDL no 119197 (no 456197, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
permissão outorgada à L. A. Pereira e Oliveira Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na cidade de Sant' Ana do Livramento 
(RS). Sen. Ronaldo Cunha Lima ..................................... . 

Parecer no 384/98- Comissão Diretora, que apre
senta redação final do PDL n° 120197 (no 457197, na Câ
mara dos Deputados), aprova o ato que renova a conces
são deferida à Rádio Bandeirantes de Cachoeira Paulista 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda tropical na cidade de Cachoeira Paulista (SP). Sen. 
Ronaldo Cunha Lima ...................................................... . 

Parecer no 385/98- Comissão Diretora, que apre
senta redação final ao PR no 66198, que autoriza a reali
zação de operação de crédito externo, com garantia da 
República Federativa do Brasil, no valor de 
US$76,500,000.00 (setenta e seis milhões e quinhentos 
mil dólares norte-americanos), de principal, entre a Pre
feitura Municipal de Porto Alegre e o Banco Interameri
cano de Desenvolvimento- BID, destinado ao financia
mento, parcial, do Programa de Desenvolvimento Muni-
cipal. Sen. Ronaldo Cunha Lima .......... · ........................... . 

Parecer no 386198 - Plen., em substi.tuição à Co
missão de Assuntos Econômicos, sobre as Emendas nos 
2 e 3-Plen., apresentadas ao PR no 49/96, que dispõe SQ

bre as operações de crédito interno e externo dos esta
dos, do Distrito Federal, dos municípios e de suas res
pectivas autarquias e fundações, inclusive concessão de 
garantias, seus limites e condições de autorização. Sen. 
Vilson Kleinübing ............................................................ . 

Parecer n° 387/98- Comissão Diretora, que apre
senta redação do vencido, para turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Resolução no 49/96, que dis
põe sobre operações de crédito interno e externo dos es
tados, do Distrito Federal, dos municípios e de suas au
tarquias e fundações, inclusive concessão de garantias, 
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VI 

seus limites e condições de autorização. Sen. Ronaldo 
Cunha Lima ..................................... . 

Parecer no 388/98 - Comissão Diretora, que apre
senta redação do PR D

0 67/98, que autoriza a União a 
contratar operação de crédito externo junto ao Banco In
ternacional para Reconstrução e Desenvolvimento -
BIRD, no valor equivalente a até US$150,000,000.00 
(cento e cinqüenta milhões de dólares norte-america
nos), destinada a financiar parcialmente o Programa de 
Modernização do Setor Saneamento - PMSS II. Sen. 
Ronaldo Cunha Lima .................................................. . 

Parecer n° 389/98 - Comissão Diretora, que apre
senta redação final do PLC no 16/98 (no 4.099/98, na ori
gem), que dispõe sobre a reestruturação da Justiça Fede
ral de Primeiro Grau da 4• Região. Sen. Ronaldo Cunha 
Líma ................................................................................ . 

Parecer no 390/98- Comissão Diretora, que apre
senta redação final do PR no 65/98, que autoriza a reali
zação da operação de crédito entre a Transportadora 
Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil - TBG, e a Corporá
cion Andina de Fomento - CAF, com a garantia do Go
verno Federal, bem como a elevação temporária de seu 
endividamento, tendo em vista o financiamento parcial 
do Projeto de Construção do Gasoduto Bolívia-Brasil. 
Sen. Carlos Patrocínio ..................................................... . 

Parecer no 391/98- Comissão Diretora, que apre
senta redação final ao PR n° 35/98, que autoriza a União 
a realizar operação fmanceira que visa ao reescalona
mento de créditos brasileiros junto à República de Gana, 
consubstanciada no Contrato de Reescalonamento de 
Dívida. firmado entre a República Federativa do Brasil e 
a República de Gana, em II de novembro de I977. Sen. 
Carlos Patrocínio........... . ................................... . 

Parecer 392/98 - Comissão Diretora, que apre
senta redação final ao PR no 59/98, que autoriza a con
tratação de operação de crédito externo no valor equiva
lente a até US$240,000.000.00 (duzentos e quarenta mi
lhões de dólares norte-americanos), de principal, entre a 
Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil -
TBG, e o Banco Interamericano de Desenvolvimento -
BID, destinada ao fmanciamento parcial do projeto do 
Gasoduto Bolívia-Brasil. Sen. Carlos Patrocínio ............ . 

Parecer no 393/98 - Comissão Diretora. que auto
riza a contratação da operação de crédito externo no va
lor equivalente a até US$130,000,000.00 (cento e trinta 
milhões de dólares norte-americanos), de principal, entre 
a Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil -
TBG, e o Banco Internacional para Reconstrução e De
senvolvimento- BIRD, destinada ao financiamento par
cial do Projeto do Gasoduto Bolívia-Brasil. Sen. Carlos 
Patrocínio ..................................................... . 

Parecer no 394/98 - Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional, sobre o PDL no 22/98 (no 
263/98, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares
CTBT, concluído em Nova Iorque em 24 de setembro 
de 1996. Sen. José Agripino Maia .................................. .. 
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Parecer no 395/98 - Comissão de Educação, sobre 
o PDL no 170/95 (n° 158/95, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à 
FM Cidade llhéus Ltda., para explorar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Ilhéus, Estado da Bahia. Sen. Djalma Bessa .................. .. 

Parecer no 396/98 - Comissão de Educação, sobre 
o PDL n° 29/96 (no 147/95, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à 
Empresa São Borjense de Comunicação Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada na cidade de São Bmja (RS). Sen. Emilia Fer-
nandes ............................................................................. .. 

Parecer no 397/98 - Comissão de Educação, sobre 
o PDL n° 82197 (n' 404/97, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão deferida à Rá
dio e Televisão Bandeirantes Ltda., para explorar servi
ço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na ci
dade de São Paulo (SP). Sen. Romeu Tuma ....... 

Parecer no 398/98- Comissão de Educação, sobre 
o PDL n° 112/97 (n° 434/97, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à 
Rádio lguatemi FM Stéreo Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão em freqüência modulada na cidade de 
Bebedouro (SP). Sen. Romeu Tuma ............................... . 

Parecer no 399/98 - Comissão de Educação, sobre 
o PDL no 124197 (no 463/97, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a pennissão outorgada à 
Rádio Sociedade da Bahia S.A., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Salvador (BA). Sen. Djalma Bessa ........................... .. 

Parecer no 400/98 - Comissão de Educação, sobre 
o PDL n° I26/97 (n° 467/97, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à 
Sociedade Rádio Carijós Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda tropical na cidade de Con-
selheiro Lafaiete (MG). Sen. Francelina Pereira ............ .. 

Parecer no 401/98- Comissão de Educação, sobre 
o PDL no 140/97 (no 473/97, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à 
Rádio Cultura de llhéus Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de llhéus 
(BA). Sen. Djalma Bess:L ............................................... . 

Parecer no 402/98 - Comissão de Ed~cação, sobre 
o PDL no 141/97 (n° 474/97, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Cor
nélia Procópio Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média na Cidade de Cornélia Procó-
pio (PR). Sen. Djalma Bessa ................................. .. 

Parecer no 403/98 - Comissão de Educação, sobre 
o PDL n° 32198 (n° 488/97, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão deferida à Rá
dio Globo de Brasília Ltda., para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média na cidade de Brasília 
(DF). Sen. Leonel Paiva ............................................... .. 

Parecer no 404198 - Comissão de Educação, sobre 
o PDL no 40198 (no 497/97, na Câmara dos Deputados), 
que apresenta o ato que renova a concessão deferida à 
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Rádio Cultura Araraquara Uda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda tropical na cidade de 
Araraquara (SP). Sen. Romeu Tuma ............................... . 

Parecer n" 405/98- Comissão de Educação, sobre 
o PDL no 51198 (no 509/98, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à 
Sociedade Rádio Clube de V arginha Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda tropical na cidade 
de Varginha (MG). Sen. Francelina Pereira ..... . 

Parecer n" 406/98 - Comissão de Educação, sobre 
o PDL n" 55/98 (n" 516/97, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão da Rádio Pio
neira Stéreo Ltda., para explorar, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Porto Alegre (RS). Sen. Emilia 
Fernandes............... . .................. . 

Parecer n" 407/98 - Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o PLS n" 165/97, que dispõe 
sobre a responsabilidade civil e criminal em virtude de 
dano ou morte causados por alimentos doados a pessoas 
carentes. Sen. Antmúo Carlos V aladares .. 

Parecer n" 408/98 - Comissão de Constituição e 
Cidadania, sobre o PLC n" 5/98 (n" 3.920/97, na ori
gem), que altera a Tabela de Valores da Taxa de Fiscali
zação da Instalação por Estação, objeto do Anexo m da 
Lei n" 9.47"2197, que dispõe sobre a organização dos ser
viços de telecomunicações, a criação e o funcionamento 
de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, 
nos termos da Emenda Constitucional n" 8/95. Sen. José 
Fogaça .............................................................................. . 

Parecer n" 409/98 - Comissão de Assuntos Eco
nómicos, sobre o PLC n" 5/98 (n" 3.920/97, na origem), 
que altera a Tabela de Valores da Taxa de Fiscalização 
da Instalação por Estação, objeto do Anexo m da Lei n" 
9.47l197, que dispõe sobre a organização dos serviços 
de telecomunicações., a criação e o funcionamento de 
um órgão regulador e outros aspectos institucionais, nos 
termos da Emenda Constitucional n" 8/95. Sen. José Ro-
berto Arruda ..................................................................... . 

Parecer n" 410/98 - Comissão de Serviços de In
fra-Estrutura, sobre o PLC n" 5/98 (n" 3.920/97, na ori
gem), que altera a Tabela de Valores da Taxa de Fiscali
zação da Instalação por Estação, objeto do Anexo m da 
Lei n" 9.472197, que dispõe sobre a organização dos ser
viços de telecomunicações, a criação e o funcionamento 
de um órgão regulador e outros aspectos instirucionais, 
nos tennos da Emenda Constitucional n" 8/95. Sen. Oda-
çir Soares ......................................................................... . 

Parecer n" 411/98- Comissão Diretora, que apre
senta a redação do vencido, para o turno suplementar, do 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n" 
5/98 (n" 3.920/97, na origem), que altera Tabela deVa
lores da Taxa de Fiscalização da Instalação por Estação, 
objeto do Anexo m da Lei n" 9.47"2197, que dispõe so
bre a organização dos serviços de telecomunicações, a 
criação e o funcionamento de um órgão regulador e ou
tros aspectos institucionais, nos termos da Emenda 
Constitucional n" 8195. Sen. Carlos Patrocínio ................ . 

--- ---~-- ----
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PAZ (Vide ATO PÚBLICO) 

PEQUENO PRODUTOR RURAL 

Reclama assistência ao pequeno produtor rural. 
Sen. Pedro Simon ........................... . 

POLÍTICA INTERNACIONAL 

Crise econômica, que atinge a Ásia, México e 
Rússia, ameaça o Brasil. Sen. Odacir Soares ... 

POLÍTICA SOCIAL 

Reclama investimento social, fortalecimento do 
regime democrático e crescimento económico, como 
condição precípua para melhorar as condições de vida 
da população brasileira. Sen. Ernandes Amorim .......... . 

Aponta carências nas áreas de saúde, educação, 
segurança. emprego e previdência como os grandes pro
blemas atuais. Sen. Lúcio Alcântara. 

PRÊMIO (Vide REUNIÃO, SEGURIDADE SOCIAL) 

PROAGRO (Vide PRODUTOR RURAL) 

(PRO ÁLCOOL) 

Considerações sobre o Proálcool como alternativa 
para a crise do petróleo. Sen. Jonas Pinheiro .... 

PRODUJ'OR RURAL (Vide DÍVIDA) 

Critica o Proagro, quanto à assistência aos produ-
tores rurais. Sen. Emília Fernandes ................................ . 

PROJETO DE LEI 

PLS n" 125/98, que denomina "Aeroporto Inter
nacional Ulysses Guimarães", o Aeroporto Internacional 
de São Paulo, no Município de Guarulhos (SP). Sen. Pe-
dro Simon ........................................................................ . 

PLS n" 126198, que dá nova redação ao art. 52 da 
Lei n" 8.171/91, que dispõe sobre a politica agrícola. 
Sen. Pedro Simon ............................................................ . 

PLS n" 131/98, que insere artigo na Lei n" 
8.031/90, detenninando a obrigatoriedade de aprovação 
pelo Congresso Nacional do valor mínimo para leilão de 
privatização de empresa estatal. Sen. Emandes Amorim. 

Apresenta projeto de lei que cria o Fundo de Par
ticipação dos Estados e do Distrito Federai- FPE, para 
as unidades da Federação que abrigarem, em seus terri
tórios, unidades de conservação da natureza e terras iQ-
dígenas demarcadas. Sen. Marina Silva .......................... . 

Leitura do PLC n" 23/98 (n" 4.505/98, na ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que con
cede pensão especial a Elisiário Távora Filho. Sen. Os-
mar Dias ........................................................................... . 

Leitura do PLC no 24198 (n° 4.556/94, na ori
gem), que dispõe sobre o piso salarial dos médicos e ci
rurgiões-dentistas, alterando dispositivos da Lei n" 
3.999/61. Sen. Romero Jucá ......................................... . 

Leitura do PLC n" 25/98 (n" 2.377/96, na ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que alte-

··· .. ·------------------ ---
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VIII 
ra a redação do art. 190 do Decreto-Lei no 1.001169-
Código Penal Militar. Sen. Romero Jucá ......................... . 

Leitura do PLC n• 26/98 (n" 2.863/97, na ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que esta
belece as sanções administrativas e penais em caso de 
realização de atividades proibidas pela Convenção Inter
nacional sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produ
ção, Estocagem e Uso das Armas Químicas e sobre a 
Destruição das Armas Químicas Existentes no Mundo 
(CPAQ). Sen. Romero Jucá ............................................ . 

Leitura do PLC 0° 27/98 (0° 4.157/98, na ori
gem), que institui o Programa de Apoio à Irüancia e dis
põe sobre a ampliação dos benefícios da merenda esco-
lar. Sen. Romero Jucá ...................................................... . 

Leitura do PLC n• 28/98 (n" 4.342198, na ori
gem), que autoriza a promoção post mortem do Procu
rador da República Pedro Jorge de Melo e Silva. Sen. 
Romero Jucá ................................................................... . 

Tramitação do PLS n° 89/98, de sua autoria, que 
pretende ajustar dispositivo constitucional à legislação 
eleitoral, no tocante à demissão de servidores públicos 
por excesso de despesa em relação à receita. Sen. Rome-
ro Jucá .............................................................................. . 

Leitura do PLC n• 29/98 (n" 4.297/98, na ori
gem), que altera dispositivos do Capítulo fi do Título 
vm do Código Penal, incluindo os crimes contra saúde 
pública na classificação dos delitos considerados he-
diondos. Sen. Carlos Patrocínio ........................... . 

Leitura do PLC no 30/98 (n° 4.544198, na ori
gem), que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de 
quadro com informações sobre drogas psicoativas, líci
tas e ilícitas, em lugares públicos. Sen. Carlos Patrocí-
nio ..................................................................................... . 
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Comentários ao Requerimento no 432/98, de in
fonnações sobre o controle governamental às unidades 
de hemoterapia, bancos de sangue e laboratórios fanna-
cêuticos em atividade no BrasiL ..................................... . 

Defende programas de renda mínima também 
para o Nordeste, como solução para os saques ao comér
cio, nos perí<Xios de seca mais prolongados, e a prosti-
tuição infantil. Aparte ao Sen. Ney Suassuna ....... . 

ELÓI PORTELLA 

Inclemência da seca na região Nordeste e a neces
sidade de ampliação da rede de abastecimento de águas 
subterrâneas naquela região............ . .................... . 

EMILIA FERNANDES 

Abandono do setor agropecuário gaúcho por parte 
dos atuais governos estadual e federal ............................ . 

Denuncia manipulação de verbas destinadas a 
combater os efeitos do "El Niiío" ................................... .. 

Registra visita à 21.• Expoleite, na região metro-
politana de Porto Alegre (RS) ......................................... . 

Critica o Proagro quanto à assistência aos produ-
tores rurais ....................................................................... . 

PEC n° 26198, que acrescenta artigo às Disposições 
Constitucionais Gerais, dispondo sobre o regime consti-
tucional dos delegados de polícia de carreira .................. . 
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IV 

Aborda questões agrícolas e agropecuártas do 
nosso País e, em especial, do Estado do Rio Grande do 
Sul... ...............•................................................................... 

Dificuldades do produtor agrícola para pagar suas 
dívidas a vários órgãos do Governo. Aparte ao Sen. Pe-
dro Simon ......................................................................... . 

Parecer no 396/98- Comissão de Educação, sobre 
o PDL no 29/96 (n° 147/95, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à 
Empresa São Borjense de Comunicação Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo-
dulada na cidade de São Bmja (RS) ......... . 

Parecer 0° 406/98 - Comissão de Educação, sobre 
o PDL no 55/98 (n° 516/97, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão da Rádio Pio
neira Stéreo Ltda., para explorar, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Porto Alegre (RS) ...................... . 

EP1TACIOCAFETEIRA 

Denuncia improbidade administrativa no Gover
no do Estado do Maranhão, em função do pagamento 
pela inacabada pavimentação da Rodovia MA-008.117 .. 

ERNANDES AMORIM 

Reclama investimento social, fortalecimento do 
regime democrático e crescimento económico, corno 
condição precípua para melhorar as condições de vida 
da população brasileira .................................................... . 

Denuncia irregularidades praticadas pelo Gover-
nador do Estado de Rondônia. Valdir Raupp.197 .......... .. 

Requerimento no 420/98, de infonnação ao Sr. 
Ministro de Estado das Comunicações, relativas à Tele
brás. sobre tenninais fixos e móveis instalados e a parti-
cipação acionária do Governo .......................................... . 

PLS no 131/98, que insere artigo na Lei no 
8.031190, determinando a obrigatoriedade de aprovação 
pelo Congresso Nacional do valor mínimo para leilão de 
privatização de empresa estataL ....................................... . 

Critica má atuação do lbama e de outras institui
ções federais na região amazônica. especialmente no Es-
tado de Rondônia ............................................................. . 

Ressalta a necessidade de o Senado ter mais cui
dado com a aprovação de verbas para rolagem de dívi
das dos estados, com base em recente denúncia de cor
rupção no Governo do Estado de Rondônia 

_ "DlÃO AMIN 

Parecer no 368/98 - Comissão de Assuntos Eco
nómicos, sobre o PLC D0 21198 (no 2.536/96, na ori
gem), de iniciativa do Presidente da República. que au
toriza o Poder Executivo a conceder remissão parcial de 
créditos externos, em consonância com parâmetros esta
belecidos nas Atas de Entendimentos originárias do cha
mado "Clube de Paris", ou em Memorandos de Entendi
mentos decorrentes de negociações bilaterais, negociar 
títulos referentes a créditos externos e receber tírulos da 
dívida do Brasil e de outros países em pagamento .......... . 
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Parecer no 377/98- Comissão de Constituição e 
Justiça e Cidadania, sobre o PLC no 16/98 (no 4.099/98, 
na Câmara dos Deputados), de iniciativa do Superior 
Tribunal de Justiça. que dispõe sobre a reesttuturação da 
Justiça Federal de Primeiro Grau da 4• Região ............. . 

Discutindo PR no 49/96, que dispõe sobre as ope
rações de crédito interno e externo dos estados. do Dis
trito Federal, dos municípios e de suas respectivas autar
quias e fundações, inclusive concessão de garantias, 
seus limites e condições de autorização. 

A..A VIANO MELO 

Necessidade da urgente retirada dos seringueiros 
das terras indígenas no Estado do Acre, evitando-se con-
fronto mais grave entre os dois grupos ........................... . 

FRANCELINO PEREIRA 

Inclusão, na segunda etapa do Programa Brasil 
em Ação, da duplicação das Rodovias BR-153, 452,365 
e 050, que ligam os Estados de Goiás e Minas Gerais ao 
Estado de São Paulo .................................. . 

Parecer no 379/98 - Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o PLS no 77/98 - Comple
mentar, que autoriza o Poder Executivo a criar a Região 
Integrada da Grande Teresina e instituir o Programa Es-
pecial de Desenvolvimento da Grande Teresina (PI) ...... . 

Parecer n° 400 - Comissão de Educação, sobre o 
PDL no 126 (n° 467/97, na Câmara dos Deputados). que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Socie
dade Rádio carijós Lt<la., para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda tropical na cidade de Conse-
lheiro Lafaiete (MG) ........................................................ . 

Parecer 405/98 - Comissão de Educação, sobre o 
PDL n° 51/98 (n°/98. na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Socie
dade Rádio Oube de Varginha Ltda., para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em onda tropical na cidade 
de V arginha (MG). .. .................................... .. 

GERALDO MELO 

Considera demagógico o tratamento dado à ques
tão indígena brasileira, em detrimento do atendimento 
aos trabalhadores sem terra e sem teto. nos campos e nas 
cidades. Aparte ao Sen. Edison Lobão ............ . 

GILBERTO MIRANDA 

Parecer no 365/98 - Plen., sobre a emenda ofere
cida ao PR no 62, que autoriza o Município de São Paulo 
a emitir, por meio de ofertas públicas, Letras Financeiras 
do Tesouro do Município de São Paulo- LFfMSP, des
tinando-se os recursos ao giro de sua dívida com venci-
mento no 2° semestre de 1998 ................................ . 

Alternativas de desenvolvimento para a Amazô
nia, ante a evidência do potencial económico de sua flo-
resta...................................... . ............................. . 

GUILHERME PALMEIRA 

Registra nos ADais do Senado Federal o faleci
mento do escritor, contista e memorialista alagoano, 
Aloísio Costa Melo ......................................................... . 
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HUGO NAPOLEÃO 

Elogia vida pública do Senador Coutinho Jorge e 
deseja·lhe sucesso em seu novo cargo no Tribunal 
de Contas do Estado do Pará. Aparte ao Sen. Coutinho 
Jorge ................................................................................. . 

JEFFERSON PÉRES 

Apóia o pronunciamento do Senador Ronaldo 
Cunha Lima, sobre corrupção e outras ilegalidades na 
convenção do PMDB da Para.~ba que escolheu candidato 
às eleições estaduais ........................................................ . 

Aponta contradições no discurso dos candidatos 
da chapa PT/PDT à Presidência da República ................ . 

JOEL DE HOLLANDA 

Pede registro nos Anais do Senado Federal do 
Relatório da Missão Nordeste do Brasil à Itália e França. 

JONAS PINHEIRO 

Considerações sobre o Proálcool como alternativa 
para a crise do petróleo ................................................... . 

JOSÉ AGRIPINO MAIA 

Registra encontro denominado "Grito da Seca", 
promovido no Município de Lajes (RN) ......................... . 

Defende projeto de sua autoria que visa adequar 
as taxas de juros do crédito rural à realidade das empre-
sas nordestinas de produção agropecuária ...................... . 

Parecer n° 394198 - Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional, sobre o PDL no 22/98 
(n° 263/98, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Tratado de Proibição Completa de Testes Nu
cleares - CI'BT, concluído em Nova Iorque em 24 de 
setembro de 1996 ............................................................. . 

JOSÉ ALVES 

Comenta documento do Unicef, intitulado "Seca 
98, uma calamidade anunciada" ................................ . 

JOSÉ EDUARDO DUTRA 

Parecer no 370/98 - Comissão de Assuntos Eco
nômicos, sobre a Mensagem D0 147/98, do Senhor Presi
dente da República, solicitando autorização para a con
tratação de operação de crédito externo, com garantia da 
República Federativa do Brasil, no valor de 
US$76,500,000.00 (setenta e seis milhões e quinhentos 
mil dólares norte-americanos). de principal entre a Pre
feitura Municipal de Porto Alegre e o Banco Interameri
cano de Desenvolvimento - BID, destinada ao financia
mento parcial do Programa de Desenvolvimento Muni-
cipal ................................................................................. . 

Relata sua participação na Conferência da Orga
nização Internacional do Trabalho- OIT, em Genebra ... 

Discutindo o.PLC n° 5/98 (n° 3.920, na origem), 
que altera a Tabela_de Valores da Taxa de Fiscalização 
da Instalação, objeto do Anexo III da Lei no 9.471197, 
que dispõe sobre a organização dos serviços de teleco
municações, a criação e o funcionamento de um órgão 
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regulador e outros aspectos institucionais, nos termos da 
Emenda Constitucional no 85 .......................................... . 

JOSÉ FOGAÇA 

Congratulações de despedida ao Senador Couti
nho Jorge, que assume cargo de Conselheiro no Tribunal 
de Contas do Pará Aparte ao Sen. Coutinho Jorge ......... . 

Parecer no 408/98 - Comissão de Constituição e 
Cidadania, sobre o PLC no 5/98 (no 3.920/97, na ori
gem), que altera a Tabela de Valores da Taxa de Fiscali
zação da Instalação por Estação, objeto do Anexo m da 
Lei n° 9.472197, que dispõe sobre a organização dos ser
viços de telecomunicações, a criação e o funcionamento 
de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, 
nos tennos da Emenda Constitucional no 8195 ............ . 

JOSÉ ROBERTO ARRUDA 

Registra importante participação do Sen. Couti
nho Jorge no Senado Federal. Aparte ao Sen. Coutinho 
Jorge......................................... . ............................ . 

Homenagem à memória do arquiteto, urbanista e 
professor Lúcio Costa. .................................................... . 

Parecer no 409/98- Comissão de Assuntos Eco
nômicos, sobre o PLC no 5198 (no 3.920/97, na origem), 
que altera a Tabela de Valores da Taxa de Fiscalização 
da Instalação por Estação, objeto do Anexo m da Lei no 
9.472197. que dispõe sobre a organização dos serviços 
de telecomunicações, a criação e o funcionamento de 
um órgão regulador e outros aspectos institucionais, nos 
termos da Emenda Constitucional n° 8195 .........•.............. 

JOSÉSAAD 

Saúda o recém-empossado Senador Zanete Cardi-
nal ..................................................................................... . 

Elogia atuação da Professora Terezinha Vieira 
dos Santos à frente da Secretaria de Educação do Estado 
de Goiás ........................................................................... . 

JÚLIO CAMPOS 

Comentários sobre a Lei n° 9.298/96, no que tan
ge à inadimplência, proíbe multas superiores a 2% do 
valor da prestação assumida. ........................................... . 

JÚNIA MARISE 

Reflexão sobre a greve dos professores universi-
tários de todo o País ..................................... ~ ................ . 

A seca no Nordeste brasileiro e no norte de Minas 
Gerais ............................................................................. . 

JUVÊNCIO DIAS 

Assume mandato de senador, em substituição ao 
91 Senador Coutinho Jorge, recém-nomeado Conselheiro 
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do Tribunal de Contas do Estado do Pará ....................... . 

LAURO CAMPOS 

Requerimento n° 413/98, de infonnação, ao Mi
nistro das Comunicações, Sr. Luiz Carlos Mendonça de 
Barros, sobre a metodologia a ser adotada pelo Governo 
para realizar a privatização da Telebrás .......................... . 
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VI 

LEOMAR QUINTANILHA 

Denuncia agressão e desrespeito da Funai na demar-
cação de terras indígenas. Aparte ao Sen. Edison Lobão ..... . 

Homenagem de pesar pelo falecimento do cantor 
Leandro ........................................................................... . 

Resultados negativos da greve dos professores .... . 

LEONEL PAIVA 

Parecer 0° 403/98 - Comissão de Educação, sobre o 
PDL 0° 32/98 (0° 488197, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão deferida à Rádio Glo
bo de Brasília Uda, para explorar serviço de radi<Xlifusão 
sonora em onda média na cidade de Brasília (DF) .. 

LÚCIO ALCÂNTARA 

Alerta contra a desertificação dos solos brasileiros 
e suas principais causas .................................................... . 

Registra o Dia Nacional de Redução da Mortali-
dade Materna......................... . .................... . 

Aponta carências nas áreas de saúde, educação, 
segurança, emprego e previdência como os grandes pro-
blemas atuais ................................................................... . 

Convenção do PSDB para lançamento da candidatu
ra do Presidente Fernando Henrique Cardoso à reeleição .... 

Estranha declaração à imprensa. atribuída ao Dr. 
En~ C:ameiro, de que o Brasil deveria fabricar a bom-
ba atonuca ........................................................................ . 

Ressalta os 39 anos de fundação do Banco Intera
mericano de Desenvolvimento- BID, e sua importância 
no processo de desenvolvimento econômico e social da 
América Latina e do Can"be ............................................. . 

Viabilidade do Programa de Crédito Educativo ... . 
Alerta contra modelo produtivo predador do meio 

ambiente, informando sobre o Relatório de Sustentabilida
de Empresarial, do Conselho Empresarial Brasileiro para o 
Desenvolvimento Sustentável, ao tempo em que apela por 
politicas governamentais baseadas na ecoeficiência 

MARINA SILVA 

Ressalta o valor histórico da obra de Lúcio Costa. 
Aparte ao Sen. Artur da Távola ....................................... . 

Apresenta projeto de lei que cria reserva do Fun
do de Participação dos Estados e do Distrito Federal -
FPE. para as unidades da Federação que abrigarem, em 
seus territórios, unidades de conservação da natureza e 
terras indígenas demarcadas ........................................... . 

MAURO MIRANDA 

Grande avanço na história política e econômica 
do Estado de Goiás ............................ . 

Requerimento n° 431/98, de homenagem de pesar 
pelo falecimento do cantor Leandro ........................ . 

NABOR JÚNIOR 

Luta em defesa da universidade pública, gratuita e 
com qualidade .................................................................. . 

Lastima deçlarações sobre a necessidade de o Brnsil 
fabricar a bomba atômica, feitas pelo candidato do Prona à 
Presidência da República, Dr. Enéas Carneiro .................... . 
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NEY SUASSUNA 

Conclama todos os membros da Comissão de Or
çamento, para análise de questões inerentes à Lei de Di-
retrizes Orçamentárias- LDO .................................. . 

Reclama incentivos para o pequeno e o médio 
produtores rurais, visando ao desenvolvimento da pro
dução de alimentos no Nordeste e no Pafs. Aparte ao 
Sen. José Agripino Maia ................................................. . 

Considerações sobre a divisão interna do seu par
tido, o PMDB, no Estado da Paratba .... 

Critica a omissão da imprensa quanto ao fenôme~ 
no da seca no Nordeste. ... . ....................... . 

ODACIR SOARES 

Registra reunião realizada em Porto Velho (RO), 
com executivos e representantes políticos de diversos 
setores e entidades governamentais, em busca de uma 
ação integrada para superar limitações das atividades 
produtivas e ampliar a base de crédito nos estados da re-
gião Norte ....................... . 

Anuncia abertura de três agências e/ou postos de 
serviços do Banco da Amazônia S.A. - BASA, nos Mu
nicípios de Machadinha D'Oeste, Nova Brasilândia e 
Urupá. .......................................................................... . 

Aperfeiçoamento do Tribunal de Contas da 
União ................................................................................ . 

Correntes políticas em confronto e o desgaste de 
candidatos que usam métodos agressivos e grotescos du-
rante a campanha eleitoral ................................. . 

Distorções e desequilíbrios macroeconômicos 
dos países engajados em programas patrocinados pelo 
FMI. ................................................................................. . 

Crise econômica. que atinge Ásia. México e Rús-
sia. ameaça o Brasil. ....................................................... . 

Pesquisa mostra o desemprego como o grande de-
safio para os governantes brasileiros ............................... . 

Comentário sobre o trabalho "O Comprometi
mento Organizacional", do Professor Jairo Eduardo Bor
ges Andrade, do Departamento de Psicologia Social e do 
Trabalho da Universidade de Brasília ............................ . 

Parecer n° 410/98 - Comissão de Serviços de 
Infra-Estrutura, sobre o PLC n° 5/98 (n° 3.920/97, na 
origem), que altera a Tabela de Valores· da Taxa de 
Fiscalização da Instalação por Estação: objeto do 
Anexo III da Lei no 9.472/97, que dispõe sobre a or
ganização dos serviços de telecomunicações, a criâ
ção e o funcionamento de um órgão regulador e ou
tros aspectos institucionais, nos termos da Emenda 
Constitucional no 8/95 ................................................. . 

Comenta o prejuízo da nossa economia em fun-
ção das altas nas taxas de juro ........................................ . 

OSMARDIAS 

Parecer n° 378/98- Comissão de Assuntos Eco
nômicos, sobre o PLC no 156/93 (no 1.036/91, na ori
gem), que altera o art. r da Lei n° 5.889/93, que institui 
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normas reguladoras do trabalho rural (em audiência, nos 
termos do Requerimento no 783/97) ................................ . 

Discutindo PR n° 49/98, que dispõe sobre as ope
rações de crédito interno e externo dos estados, do Dis
trito Federal, dos municípios e de suas respectivas autar
quias e fundações, inclusive concessão de garantias, 
seus limites e condições de autorização .......................... . 

Leitura da Mensagem n° 406/98 - CN (n° 740/98, 
na origem), do Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento 
Fiscal da União, em favor da Justiça Eleitoral, crédito 
suplementar no valor de R$65.000.000,00 ...................... . 

Leitura do PLC n" 23/98 (n" 4.505/98, na ori
gem). de iniciativa do Presidente da República, que con-
cede pensão especial a Elisiário Távora Filho ................. . 

Anúncio do plano para safra 98/99, lançado pelo 
Presidente da República ................................................... . 

Reclama atenção especial para a agricultura familiar. 

PEDRO SIMON 

PLS no 125/98, que denomina "Aeroporto Inter
nacional Ulysses Guimarães", o Aeroporto Internacional 
de São Paulo, no Município de Guarulhos (SP) .............. . 

Louva realizações da equipe médica do Hospital 
Sarah Kubitscheck e reivindica a construção de uma uni
dade daquele hospital no Estado do Rio Grande do SuL.. 

Elogia a atuação do Senador Coutinho Jorge no 
Senado e deseja-lhe sucesso no cargo de Conselheiro do 
Tribunal de Contas do Estado do Pará. Aparte ao Sen. 
Coutinho Jorge ................................................................. . 

PLS no 126/98, que dá nova redação ao art. 52 da 
Lei n° 8.171/91, que dispõe sobre a politica agrícola ...... . 

Discutindo o PR no 65/98, que autoriza operação 
de crédito entre a Transportadora Brasileira Gasoduto 
Brasil-Bolivia e a Corporación Andina de Fomento -
CAF, com garantia do Governo Federal, bem como a 
elevação temporária de seu endividamento, tendo em 
vista o fmanciamento parcial do Projeto de Construção 
do Gasoduto Brasil-Bolívia ............................................ .. 

Saúda pronunciamento do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso e do Ministro Francisco Turra, anun
ciando mais crédito para a agricultura a juros menores e 
incentivos especiais à agricultura familiar ....................... . 

Reivindica solução imediata e eficaz para a ques
tão da dívida dos produtores rurais brasileiros com a 
União, enfocando especialmente o problema dos produ-
tores de arroz do Rio Grande do Sul.. ............................. . 

Convenção dos partidos políticos para escolha de 
seus candidatos à Presidência da República, aos Gover
nos Estaduais, ao Senado Fedenll, à Câmara dos Deputados 
e às Assembléias Legislativas ............................. . 

Reclama assistência ao pequeno produtor rural ..... 
Louva liber~ão de créditos para a agriculto· 

ra a juros mais baixos, destaca situação de insol
vência dos pro~utores rurais em dívida com a 
União e reivindica incentivos especiais para a agri· 
cultura familiar .............................................................. . 
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RAMEZ1EBEf 

Parecer n° 363/98 - Comissão de Constituição e 
Cidadania, sobre a Mensagem no 178/98, do Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado 
Federal, o nome do Sr. Gilson Langaro Dipp, para o 
cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça ......... . 

Elogia a atuação do Senador Pedro Simon quando 
Ministro da Agricultura. Aparte ao Sen. Pedro Simon .... 

Destaca a agilidade de tramitação e aprovação, na 
Câmara dos Deputados, de Projeto do Poder Executivo 
que tipifica como crime hediondo a falsificação e a 
adulteração de alimentos e remédios ............................... . 

Apoio à criação de uma Secretaria Nacional de 
Combate às Drogas, anunciada pelo Presidente Fernan-
do Henrique Cardoso ....................................................... . 

Reclama urgência na liberação de recursos para 
recuperação do Pantanal Mato-Grossense e Sul-Mato-
Grossense. Aparte ao Sen. Zanete CardinaL .................. .. 

Necessidade de reforma político.partidária. Apar-
te ao Sen. Pedro Simon.... .. .............................. . 

ROMEROJUCÁ 

Abuso de poder político e econômico, nas con
venções partidárias, por parte de candidatos à reeleição 
para governos estaduais. Aparte ao Sen. Ronaldo Cunha 
Lima ................................................................................ . 

Defende o instituto da reeleição como aprimora-
mento democrático ......................................................... .. 

Tragédia que se abateu sobre os produtores agrí
colas da Amazônia, em especial sobre os do Estado de 
Roraima, devido ao grande incêndio ocorrido na região. 

Leitura do PLC n" 24198 (n" 4.556194, na origem), 
que dispõe sobre o piso salarial dos médicos e cirurgiões-
dentistas, alterando dispositivos da Lei n" 3.999/61 ........... .. 

Leitura do PLC n" 25/98 (n" 2.377/96, na ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que alte
ra a redação do art. 190 do Decreto-Lei n" 1.001169 -
Código Penal Militar ....................................................... . 

Leitura do PLC n" 26198 (n" 2.863/97, na ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que esta
belece as sanções administrativas e penais em caso de 
realização de atividades proibidas pela Convenção Inter
nacional sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produ
ção, Estocagem e Uso das Armas Químicas e sobre a 
Destruição das Armas Químicas Existentes 'no Mundo-
CPAQ .............................................................................. . 

Leitura do PLC n" 27/98 (n" 4.157/98, na origem), 
que institui o Programa de Apoio à lnf'ancia e dispõe sobre 
a ampliação dos benefícios da merenda escolar ................. .. 

Leitura do PLC n" 28198 (n" 4.342/98, na ori
gem), que autoriza a promoção post mortem do Procu· 
radar da República Pedro Jorge de Melo e Silva ........... . 

Comenta o 4° Prêmio Nacional de Seguridade So
cial, conferido pelo Instituto Cultural de Seguridade So-
cial ................................................................................... . 

Tramitação do PLS no 89/98, de sua autoria, que 
pretende ajustar dispositivo constitucional à legislação 
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eleitoral, no tocante à demissão de servidores públicos 
por excesso de despesa em relação à receita .................... . 

ROMEUTIJMA 

Cumprimenta o Senador Coutinho Jorge pela as
sunção ao cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas 
do Estado do Pará, desejando-lhe sorte e sucesso em 
suas novas atribuições. Aparte ao Sen. Coutinho Jorge ... 

Parecer no 397/98- Comissão de Educação, sobre 
o PDL no 82197 (0° 404197, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão deferida à Rá
dio e Televisão Bandeirantes Ltda., para explorar servi
ço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na ci-
dade de São Paulo (SP) .................................................... . 

Parecer no 398/98 - Comissão de Educação, sobre 
o PDL no 112197 (no 434197, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à 
Rádio Iguaterni FM Stéreo Lt<la., para explorar serviço 
de radiodifusão em freqüência modulada na cidade de 
Bebedouro (SP) ............................................................ . 

Parecer no 404/98 - Comissão de Educação, sobre 
o PDL no 40/98 (no 497/97, na Câmara dos Deputados), 
que apresenta o ato que renova a concessão deferida à 
Rádio Cultura Araraquara Ltda, para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda tropical na cidade Ara· 
raquara (SP) .................................................................... . 

RONALOO CUNHA LIMA 

Parecer no 37'2198- Comissão Diretora, que apre
senta redação final do PDL no 122197 (no 461/97, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
concessão outorgada à Rádio Patriarca de Cassilândia 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Cassilândia (MS) ..................... . 

Parecer n° 373/98- Comissão Diretora, que apre· 
senta redação final do PDL no 123/97 (n° 46'2197, na Câ· 
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
concessão da Rádio Emissora ABC Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Santo André (SP) ........................................................ .. 

Parecer n° 374198- Comissão Diretora, que apre
senta redação final do PDLno 125/97 (no 465/97, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
concessão da Rádio Comercial de Presidente Prudente 
Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Presidente Prudente (SP) ......... . 

Parecer no 375/98- Comissão Diretora, que apre
senta redação final do PDL no 137/97 (no 469/97, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
concessão outorgada à Rádio Cidade Jandaia Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Jandaia do Sul (PR) ......................... . 

Parecer 376/98 - Comissão Diretora, que apre
senta redação final do PDL no 139/97 (n° 471/97, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
concessão outorgada à Sociedade Rádio Difusora V ale 
do ltajaí Lt<la, para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüên~a modulada na cidade de ltajaí (SC) .... 

Denuncia a ocorrência de corrupção, subornos e 
outros crimes eleitorais na convenção do PMDB para 

escolha de candidato a governador no Estado da Parruba 
549 nas eleições de 1998 ....................................................... .. 

Parecer n° 380/98- Comissão Diretora, que apre
senta redação final do PDL no 115/97 (no 453/97, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
concessão outorgada à Rádio Maratan Ltda., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci-

242 dade de Santana do Livramento (RS) .............................. . 
Parecer no 381/98- Comissão Diretora, que apre

senta redação final do PDL n° 117/97 (no 455/97, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
concessão deferida à Rádio Gllalôa S.A., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em ondas curtas na cida-

486 de de Porto Alegre (RS) ................................................ .. 
Parecer no 382198 - Comissão Diretora, que apre

senta redação final do PDL no 118197 (no 458/97, na Câ
mara dos Deputados), que aprova a concessão da Televi
são Vitória Uda., para explorar serviço de radiodifusão 
de sons e imagens na cidade de Vitória (ES) ....... . 

487 Parecer no 383/98- Comissão Diretora, que apre-
senta redação final do PDL no 119/97 (no 456/97, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
permissão outorgada à L.A. Pereira e Oliveira Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na cidade de Santana do Livramento 

492 (RS) ................................................................................. . 
Parecer n° 384/98 - Comissão Diretora, que apre

senta redação final do PDL n° 120/97 (no 457/97, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
concessão deferida à Rádio Bandeirantes de Cachoeira 
Paulista Uda., para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda tropical na cidade da Cachoeira Paulista 
(SP) ................................................................................. .. 

178 Parecer no 385/98 - Comissão Diretora, que apre-
senta redação final ao PR no 66198, que autoriza a reali
zação de operação de crédito externo, com a garantia da 
República Federativa do Brasil, no valor de 
US$76,500,000.00 (setenta e seis milhões e quinhentos 
mil dólares norte-americanos), de principal, entre aPre-

180 feinrra Municipal de Porto Alegre e o Banco Interameri
cano de Desenvolvimento- BID, destinado ao financia
mento parcial do Programa de Desenvolvimento Muni-
cipal .................................................................................. . 

Parecer n° 387/98- Comissão Diretora, que apre
senta redação do vencido, para turno suplementar, do 

182 Substittitivo ao PR n° 49/96, que dispõe so~re operações 
de crédito interno e externo dos estados, de Distrito Fe· 
deral, dos municípios e de suas autarquias e fundações, 
inclusive concessão de garantias, seus limites e condições 
de autorização .................................................. . 

Parecer no 388/98 - Comissão Diretora, que apre-
184 senta redação do PR n° 67/98, que autoriza a União a 

contratar operação de crédito externo junto ao Banco In
ternacional para Reconstrução e Desenvolvimento -
BIRD, no valor equivalente a até US$150,000,000.00 
(cento e cinqüenta milhões de dólares norte-america
nos), destinada a financiar parcialmente o Programa de 

187 Modernização do Setor Saneamento- PMSS II ............. . 
Parecer no 389/98- Comissão Diretora, que apre

senta redação final do PLC no 16/98 (no 4.099/98, na ori-
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gero), que dispõe sobre a reestruturação da Justiça 
Federal de Primeiro Grau da 4• Região ........................... . 

VILSON KLEINÜBING 

Parecer no 369/98 - Comissão de Assuntos Eco
nômicos, sobre o PR no 49/96, que dispõe sobre as ope
rações de crédito interno e externo dos estados, do Dis
trito Federal, dos municípios e de suas respectivas autar
quias e fundações, inclusive concessão de garantias, 
seus limites e condições de autorização .......................... . 

Parecer n° 386- Plen., em substituição à Comis
são de Assuntos Econômicos, sobre as Emendas nos 2 e 
3-Plen., apresentadas ao PR no 49/96 que dispõe sobre 
as operações de crédito interno e externo dos estados, do 
Distrito Federal, dos municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações, inclusive concessão de garan-
298 tias, seus limites e condições de autorização ................... . 

ZANETE CARDINAL 

Assume mandato de senador, em substituição ao 
Senador Júlio Campos ..................................................... . 

Defende urgência da implantação de um progra
ma de utilização intensiva do modal hldroviário no País. 

Importância do transporte hidroviário para os pro
dutores de grãos do Estado de Mato Grosso e do Estado 

51 do Pará ............................................................................ . 
Relevância do Programa de Combate às Drogas. 

Aparte ao Sen. Rarnez Tebet. ................................. . 
Tramitação, na Câmara dos Deputados, do PLS no 

80/96, de autoria do Sen. Júlio Campos, que institui o 
Plano de Gerenciamento do Pantanal Mato-Grossense ... 
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Ata da 69!! Sessão Deliberativa Ordinária, 
em 16 de junho de 1998 

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 
Presidência do Sr. Antonio Carlos Magalhães. 

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

Abdias Nascimento - Antonio Carlos Magalhã
es - Arlindo Porto - Artur da T ávola - Bello Parga -
Benedita da Silva - Bernardo Cabral - Carlos Patro
cinio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Djalma 
Bessa - Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Élcio Al
vares - Elói Portela - Emilia Fernandes - Epitácio 
Cafeteira - Ernandes Amorim - Esperidião Amin -
Fernando Bezena - Flaviano Melo - Francelina Pe
reira- Francisco Benjamim- Geraldo Melo- Ger
son Camata - Gilberto Miranda - Guilherme Palmei
ra- Hugo Napoleão- I ris R~ande- Jader Barbalho 
- Jefferson Peres - João França - João Rocha -
Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - José Agripino -
José Alves - José Bianco - José Eduardo - José 
Eduardo Outra - José Fogaça - José Roberto Arru
da - José Saad - Júnia Marise - Lauro Campos -

Leomar Ouintanilha - Leonel Paiva - Levy Dias -
Lucídio Portella - Marina Silva - Martuce Pinto -
Mauro Miranda - Nabor Júnior - Odacir Soares -
Osmar Dias - Pedro Piva - Pedro Simc.n - Ramez 
Tebet - Roberto Requião - Romeu Tuma- Sebas
tião Rocha - T eotônio Vilela Filho - Vilson Kleinu
bing - Wellington Roberto. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magallães) 
- A lista de presença acusa o comparecimento do 64 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, decla
ro aberta a sessão. 

Sob &. proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Car
los Wilson, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

MENSAGEM N" 391, DE 1998- CN 
(N" 712/98, na origem) 

Senhon:> •v•cmoros do Congresso Nacional, 

Nos termos do artigo 61 da Constiruição Federal, submeto à elevada deliberação de 

Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do 

Planejamento e Orçamento, o texto do projeto de lei que "Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 

Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito 

suplementar no valor de RS 61.945.635,00, para os fins que especifica". 

Brasília, 1 2 de junho de 1998. 
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ANAIS DO SENADO FEDERAL JUNHO DE 1998 

EM n• 109/MPO 
Brasília, 12 de j un1x:> de !998. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

O Ministério da Educação e do Desporto solicita a abertura de crédito suplementar 
no valor de RS 61.945.635,00 (sessenta e um milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, seiscentos 
e trinta e cinco reais), em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. 

2. O crédito pleiteado objetiva incorporar ao orçamento vigente recursos provenientes 
do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 1997 daquela Unidade, 
ressalvado na Lei n" 9.530, de 10 de dezembro de !997, e devidamente atestado pela Secretaria de 
Controle Interno daquele Órgão, conforme itens a seguir relacionados: 

RS mil 
Itens Pessoal e Outras Despesas Total 

Encargos Despesas de Capital 
Sociais Correntes 

171 O-Desenvolvimento da Educação 
Básica para o Nordeste - 2.410 2.410 4.820 

2293-Distribuição de Livros para Alunos 
e Bibliotecas - 57.126 - 57.126 

Total - 59.536 2.410 61.946 

3. V ale ressaltar que os recursos oriundos deste crédito destinam-se, prioritariamente, à 
aquisição de livros didáticos, visando a atender a uma demanda reprimida de 5. 600.000 alunos do 
ensino fundamental, possibilitando a estes uma melhoria na qualidade de ensino e no processo de 
aprendizagem. 

4. .' O crédito viabilizar-se-à mediante projeto de lei a ser submetido à apreciação do 
Congresso "'acíonal. por não atender à autorização concedida ao Poder Executivo no art 6!, inciso 
IV, alinea "b", da Lei n• 9.598, de 30 de dezembro de 1997, obedecidas as prescrições do art. 167, 
inciso V, da Constituição, e em conformidade com o art 43, § I•. inciso I, da Lei n• 4.320, de 17 de 

março de 1964. 

S. Nessas condições, este Ministério manifesta-se favoravelmente ao atendimento da 
presente solicitação, nzão pela qual submeto à elevada deliberação de V o~ Excelência o anexo 
Projeto de Lei, que visa a autorizar a abertura do referido crédito suplementar. 

Respeitosamente, 

\ 

\ '.,(,\\;._, 
PAULO PAIVA 

Ministro de Estado do 
Planejamento e Orçamento 
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ANEXO À EXPOSIÇAO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DO 
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO N2 109 DE 12 I 06 /98 

I. Síntese do problema ou da situação que reclama providências: 
. Insuficiência de dotações orçamentárias para cobertura de despesas relacionadas com o 

projeto Desenvolvimento da Educação Básica para o Nordeste e a atividade Distribuição de Livros 
para Alunos e Bibliotecas. 

2. Soluções e providências contidas no ato normativo ou na medida proposta: 
Abertura de crédito suplementar, objetivando incorporar ao orçamento vigente os recursos 

provenientes de superávit financeiro, ressalvados na Lei n• 9.530, de lO de dezembro de 1997. 

3. Alternativas existentes ás medidas ou atos propostos: 
Tecnicamente é a alternativa viável. 

4. Custos: 

RS 61.945.635,00 (sessenta e um milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e 
trinta e cinco reais) provenientes da incorporação de recursos oriundos de superávit financeiro. 

I,_ ..... ,., i""'·~ ....... 

6. Impacto sobre o meio ambiente: 

I N~há 

7. Alterações Propostas: I Texto Atual I Texto Proposto 

8. Slntese do parecer do órgão juridico: 

------·-·--··· -····· 

3 
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PROJETO DE LEI N" 18, DE 1998-CN 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento 
Fiscal da Uniio, em favor do Ministério da 
Educaçlo e do Desporto, crédito suplementar no 
valor de R$ 61.945.635,00, para os fins que 
especifica. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. I • Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da Uniio (Lei Jl! 
9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Educação e do Desporto, Clédito 
suplementar no valor de RS 61.945.635,00 (sessenta e um milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, 
seiscentos e trinta e cinco reais), para atender às programações constantes do Anexo I desta Lei. 

Art. 2• Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerio da 
incorporaçio de Saldos de Exercicios Anteriores, provenientes de superávit financeiro apurado no 
Balanço Patrimonial do exercicio de 1997. 

Art. 3• Em deconência do disposto nos arts. I• e 2•, fica alterada a receita do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma indicada no Anexo II desta Lei, no montante 
especificado. 

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

-· 
~·--------.......... , .. - .. -------·--·------=--=-:...':""' -- .. __ -- "" ........... _, .. __ 
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-------......... pt- ··---. ·--

·-·c••· ...... ·-·--... •-• 
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....., 11 

28000 • IIINIS'mt10'DA EliUCAClO E DO DESPORTO 
Zl2ll • RNID NACJ'CIW. DE DESfJMILVIIIEMI'O DA ~ 

ESPECIFICACÃO .... D"$DCPP•MENTU RIITE 

tODO.DO.OO REI:UTAS IXJRREN'1'IS FIS 

1100.00.00 OUTRAS RECEITAS CliiREHf'ES FIS IWI8070 

1110.00.00 RECEITAS DIVERSAS FIS . .....,., 
1110 ••• 111 SALDOS DE UERCICIDS ANTERIH$ • REQR$0$ DIVERSOS FIS ......,.,., 
zooo.oo.oo IIEI:EITAS DE CAPITAL ••• 
2100.00.00 CIITitAS R!CEITAS DE CAPITAL ••• -2110.00.00 SALDOS DE UERCICID$ ANTERUIRES ••• -2110.11.00 SALDOS DE ElERCICIOS ANTERIORES • RmiRSOS DIYERSOS FI$ ....... 

TOrAI. FISCAL 

LEGISLAÇÃO CITADA 

(Anexada pela Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Congresso Nacional) 

LEI N• 9.598, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1997. 

Estima a Receita e fixa a Despesa da União 
para o exercício financeiro de 1998. 

Alt. 6• Oelde que publicado e lllllllido cm 'Visor o c:roDCt(lniM de que um o an. 
SI da Loi .. 9.473, da 22 do julbo do 1997, o o Poder ExecurMo OUiclrizodo 1 lbrir crédilos 
-..pi I es: 

I· oom o fillllidodo do uondor • ~nu dociÇI)os o._uiu. para codo 
•reojeto ou oadw"u'd•cle 11C o limite de quiam par c:eaao de seu ~9 mediame a utilizlçlo de 
nanos prD\ es: 

o) do llllllloçlo por<ill do douç6a ..-iriu •· · lu por loi. doseio qoo .,.. 

nlo .._ o equivolenle • dez por -- do - ..... do cada IUbprojelo ... -
objcto daarui8çio, 001 tamasdo an. 43, § t•, iac:ilo DI. da Lei a 1 4.320, de 17 de março .te 1964, 

b) do Reoorvo do Comiug' · · 

11 • Olé- por oomo do voloc IOial du douç6a ....,;pldu 101 11'111"" do 
delpau '"ouau deipau coneaus"". -una±: m'"', -uw.nea &Mn:lciru .. e ""ouau delpesu de 
ca:pitar. do aubprojao ou e • 6"1+ ab;elo da e;' ,•o. ma-e a utiliDÇio 
do ....... - da-- pon:iol do........ . ... . -do 
delpelu. ao 6mbilo do IDIIIIIO subprojeto oa e • ,. u · bdt; 

5 

....... .., 

<11 1,01H 

CATIDJA 
EJ:OIIIICA . .....,. 
._ 

...._ 
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UI • com o objetivo de atender ao pagamento de despesa." dcc:om:ntes de 
precatonoa. atC o vUor total da rcspeaiva subatividade, mediam:e utilizaçio de recunos 
prowuaiades da anulaçlo de dotaç6es consipadu a grupos de dcspc:sas·no âmbito da mesma 
lllbalividadc; 

IV· mediante a utiliuçio de recursos.deco.n:mcs de: 

a) variaçlo moneliria ou cambial du operaç:6cs de credito previstas nesta Lei. desde 
que ,... a1ocaç1o nos mesmos subprojaos ou subatividades em que os recunos dessa fonu: foram 
or·,· 'mae prasnmados; 

b) ..,.,.mt financeiro dos fiondos e os .......ai r.salvodos na Lei .. 9.530, de lO 
de daembro de 1997- .-...e do proje~o de lei de c:onverslo da Medida Provisória .. 1.600, de 
li de-de 1997, apurados ... ....._ pmimoaiol do ......:icio anrcrior ........... da Lei 
.. 4.320, ·de 17 de - de 1964, e ali~ postcrioros, reopeitadu u eotqorias de 
IHG81LZ"'*'.., seu .....,. nivd. confonnc ddiDido no on. 6', § 1', da Lei .. 9.473, do ll do julho 
de 1997, e rapecâws saldos du dotaç6es .._mu oprovodu no ecen:icio anrcrior, deYondo 
olcrálitos 1 p àvos su abertos dcnuo de lrinla diu da fOrmuiat;lo do pedido quando o ôtJio 
IOiicitaate pcneoeer 10 Poda- Lqislatiw ou 10 Poda- Judiciirio; 

cl openç6es de c:r<dito decorn:mes de c:omntos aprovados pelo Scaado Fedenl. 
..,. &CI'DXIIS do ut. 43, § 11, inciso IV, da Lei rr' 4.320, de 17 de março de. 1964 e altenç6es 

r ' icweao 
d)doaç6es; 

V .. com o objetiw ·de râarçar dotaç6es desriswt" ao CUUifhimeutu do disposco no 
a....s.B.l do Anezo da Lei Compl-.. 17.de 13 de- de 1996. -.,. utiiUaçio 
de rcana1 cla:orRatel da emialodetitulos de ns; mt.iEdede do TCIIDUI'O Nac:iaall; 

VI-P..,-...a.._caa .,._e-..,Sociais", -.autiiUaçio do--da ISIOIIoçlo de....... ·pr'= 10--de dapesa. deade que 
-o-IOIOI_.to ,.._..,. • .._ ............ Poder. 

alllilizaçlo: 

VD-pan-ao~aoan.37daLei .. 9.473,dolldejulbode 1997; 

vm ·para ueader .._ .... a .... · c' da divida pUbtic:a federalmcdi>nte 

a) da .- do T_.. Nacóaaal cla:omme do -" de pan;c;paçoes e 
dii ' t r pela eaDdldes irdqjaWes da Admiaislraçlo pública fedenl indireu. inclusive os 
r-.aivo~alucras •nrme!=o• em e:Xercicios ~ 

b) - &nancero da Unilo. apurado no bollaço palrimonial do exen:icio de 
1997 .... ......,.dout.43,§2",da·Lei .. 4.320,de 17de-de 1964; 

"c) do.,.,..,, fialacêro dos fUadDs. aceto"" ·c d= aa alaa ., .. do inciso 
IV. du uarquiu e du fiiDdaç6es inle&nmes dos os ; lltA fiscal e da M:l' 'd d= social. apurado 
aobollaçop;u· · 'do ......:iciodo 1997, _......,. doan. 43, § 2", da Lei .. 4.320 •. de 17 de 

-del964; 

d) do produto da a-nmdaçl• de que.,_ o an. 15 da Lei .. 1.911, de 20 de 
jaDoin> de 1995. I O arL 40 da Lei .. 9.069, de 29 de juolto de 1995. 

f •• Nlo poderia-- pons os fias do iDciso vm. os-...._ .. do 
,.,mt fialac:eiro de que traa a aliMa .,. dO IDellnO incisa. Whtlil c dalla a vinc:ulaç6es 

• • ' beat COIDO tllllbém. DD CUO do Ui i da sepridlde IDCiaL a vi=od ;Cia 
lopia. ao periodo de 1995 a 1997. 

f 2" A ~ de que 1n1a o iDciso VDL "b". &ca condiciooada i. prévia 
~da...,.,_ elos-.. de que ltlll o JIOIÓIIn{o anterioc, aa !IIIUIOÇio do saldo a ser 
Uliiado para.......... To da dMda.. 

LEI N. 9.530- DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997 

Dispõe sobre a utilização dos dividendos e do 
superávit financeiro de fundos e de entidades 
da Administração Pública Federal indireta, 

e dá outras providências 

JUNHO DE !998 
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LEI N. 4.320- DE 17 DE MARçO DE 1964 
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e contrôle dos 
orçamentos e balsnços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

· Federal 

........................................................................................................................................ 
Art. t3 - A abertqr-a dos crédio.cs SIIJile:r.entares e especia.ls deper.:ie ca 

ez:.stec.•la de recurros dls;lonlveis :::o.ra o::orrt.r iL despesa e será pre~eC!:i:.. de 
~çáa jus:.0~1:s.tlva (to). 

§ J.D - Consideram-se ~ecursa.. para o :1m deste artigo, desde qua r.:~ co:n
prometldos: 

I - o s:~;aeravit 11:la!:ce!:o apu:z.do ~!11 bala:lÇ(J pat..""i:nori:U do ~~arcicio 
ante rio:; 

II - os ::>~avec.1er.2s de exc••so de 3..-rec:&dação; 
JJ(- os result:r.nt~ de !U!:l!ação par::1al ou total de do:acét!! o,_,.,..~~rtas 

ou de eréf!tas 2.dlclona!s, auto:'..=.o:Jcs em lei; · 

IV- o·prOduto de operações de cn!d!to autortz:Lda.s, em fa:ma qu~ j:.:rt:ilca
mente ::>O"'!b"lt.e ao Poder Execut.!.rn realizá-las (lO). 

(À Comissão Mistll de Planos. Orçamentos Públicos e Fiscalização.) 
(Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.) 

MENSAGEM~ 392, DE 1998- CN 
(N" 713/98, na origem) 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de 

Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do 

Planejamento e Orçamento, o texto do projeto de lei que • Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 

Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito especial 

até o limite de R$ 5.003.898,00, para os fins que especifica". 

Brasllia, 12 de junho de 1998. 

7 
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EM n• 108/MPO 
Brasilia.l2 de junho de 1998. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 

O Ministério da Educação e do Desporto solicita a abertura de crédito especial até o 
limite de R$ 5.003.898,CO (cinco milhões, três mil, oitocentos e noventa e oito reais), em favor do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. 

2. O pleito em questão visa à aquisição de 'eículos automotores para o transporte de 
alunos matriculados no ensino fundamental, atendendo à demanda de 139 municípios, no âmbito do 
programa Comunidade Solidária. 

3. O crédito viabilizar-se-à mediante projeto de lei a ser submetido à apreciação do 
Congresso Nacional, por se tratar de crédito especial, face ao atendimento de despesas para as quais 
não constam dotações consignadas na Lei Orçamentária. obedecidas as prescrições do art. 167, 
inciso V, da Constituição, e em conformidade com o art. 43, § 12, inmo I, da Lei n• 4.320, de 17 de 
março de 1964. 

4. Nessas condições, este Ministério manifesta-se favoravelmente ao atendimento da 
presente solicitação, razão pela qual submeto à elevada deliberação de Vossa Excelência o anexo 
Projeto de Lei, que visa a autorizar a abertura do referido crédito especial. 

Respeitosamente, 

\ i~ J' 

PAUWPAIVA 
Ministro de Estado do 

Planejamento e Orçamento 

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DO 
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO N• lOBO E 12 I 06 I 98 

Inexistência de categorias de programações na Lei Orçamentária. para atender a despesas na 
Unidade Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

Abertura de crédito especial, objeúvando a inclusão de categorias de programações no 
orçamento vigente. 

---·- ·-··-·-·--······· 
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3. Alternativas existentes ãs medidas ou atos ro ostos: 

Tecnicamente ti a alternativa viável. 

4. Custos· 

RS 5.003.898,00 (cinco milhões, três mil, oitocentos e noventa e oito reais}, provenientes da 
incorporação de recursos oriundos do superávit financeiro, ressalvados na Lei n! 9.598, de 30 de 
dezembro de 1997. 

5. Razões que justifiquem a urgência: 

6. Impacto sobre o meio ambiente: I Nãohá. 

reenchido somente no caso de altera ão de Medidas Provisórias 

Texto Proposto 

8. Síntese do parecer do órgão juridico: 

PROJETO DE LEI N" 19, DE 1998-CN 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento 
Fiscal da União, em favor do Ministério da 
&JncaçJo e do Desporto, crédito especial alé o 
limite de RS 5.003.898,00, para os fins que 
especifica. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Arl I! Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei ~~' 
9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito especial 
alé o limite de RS 5.003.898,00 (cinco mi!hlles. tres mil, oitocentos e noventa e oito reais), para 
atellder às programações constantes do Anexo I desta Lei. 

9 
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Art. 2! Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da 
incorporação de Saldos de Exercícios Anteriores, provenientes do superávit financeiro apwado no 
Balanço Patrimonial do exercício de 1997. 

Art. 3• Em decorrência do disposto nos arts. }! e 2•, fica alterada a receita do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação, na fonna indicada no Anexo n desta Lei, no montante 
especificado. 

Art. 4! Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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211000 ~ IIIINISTER10. DA EDUCAÇlo E DO DfVOATO 
Zfl211 - R.1110 NACIONAL DE DESENVOLYUEHTO DA EDUCAÇlo 

REOJRSOS DE TIXU.S AS FOO'ES E TlWISFERENCIAS 

2000.00.00 

2:500.00.00 

2110.00.00 

2110.91.00 

ESPECIFICAClO ESF. DESD<IIIWENTO FlJNTE 

RECEITAS DE CAPITAL FIS 

CIU11Wi RECtlTAS DE CAPITAL FIS 6D03111 

SALDOS DE ElERClCIOS AHTERUES FIS -SALDOS DE ElERCIClOS ANTERIORES - RECURSOS DIVERSOS FIS 5003198 

TOTAL FISCAl 

LEGISLAÇÃO CITADA 

(Anexada pela Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Congresso Nacional) 

LEI N• 9.598, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1997. 

Estima a Receita e fixa a uesp--
para o exercício financeiro de 1998. 

LEI N. 4.320- DE 17 DE MARÇO DE 1964 

'Tnião 

' 

ACIIESCIII> 

(RI 1,00) 

CATE&t'RlA 
EIXIIIIIICA 

....... 

6DD3III 

Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e contrõle dos 
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal 

........................................................................................................................................ 
.'lrt. 43 - A abertl!ra dos créài::.c:s su:>le:r.entare.5 e especi3J.s d•pcr.:.e t!a 

eX:.Stê&c!a de recurso~ dis;onh•eis ;~ra o:o!'rer i despes:a e serâ. pre~e:i!:i:.. de 
~ção jus!.!.!!:a.tria (tJ). 

§ L0 - Contlãeram-se :~uf$OS para o iim deste artigo, desde c;u~ r.:;:, CO!D.

prometldos: 
I - o s:J.-;ter:avit fb3.!:cei:-o apu!'2.d.o t:n. bala:JQO pat..-i:r.ori:ü do '=~~~r~ício 

ante rio:; 
li - os ::l•<>n:::ier.:oes de e:a:><ro de :L.-:'ee2.daçiio; 
UI- os resulb.nt~ àe :u::l!.açio par:bl ou total de do!:!.cée! or\":!:1::.::;-.. tártas 

oa de eréC!tcs ~.ilclonais, auto!"..z:u:lcs em lei; 
lV- o·produto de o;>er:açães <!e créd!to a.utortz:ulas, em ro:::na qu• ;·c:1:llta.

mente ~...!!ite ao Poder Execut.!so rea!lzá-las {JO). 

(À Comissão Mista de Plmws, Orçamentos Públicos e Fiscalização.) 
(Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.) 
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PARECER 

PARECER N• 363, DE 1998 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre a Mensagem n" 178, 
de 1998, do Senhor Presidente da Repú
blica, submetendo à aprovação do Sena
do Federal, o nome do Sr. Gilson Langaro 
Dlpp, para o cargo de Ministro do Supe
rior Tribunal de Justiça. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, em votação secreta realizada em 16-6-98 apre
ciando o relatório apresentado pelo Sr. Senador Pe
dro Simon (em anexo ao parecer), sobre a Mensa
gem n• 178, de 1998, do Senhor Presidente da Re· 
pública, opina pela aprovação da escolha do Senhor 
Gilson Langaro Dipp para exercer o cargo de Minis
tro do Superior Tribunal de Justiça. 

Sala das Comissões, 16 de junho de 1998. -
Bernardo Cebral, Presidente - Pedro Simon, Rela
tor- Ramez Tebet- Leonel Paiva - Bello Parga -
Esperidião Amin - Francelino Pereira - Jefferson 
Péres - Djalma Bessa - Arlindo Porto - José Fo
gaça - José Eduardo Outra. 

RELATÓRIO 

Relator. Senador Pedro Simon 
A Comissão de Constituição, Justiça e cidada

nia, dentro da competência que lhe é atribuída pelo 
art. 101, inciso 11, n• 9, do Regimento Interno do Se
nado Federal, recebe, para opinar, mensagem do 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, da 
qual consta indicação do nome do Doutor Gilson 
Langaro Dipp, Juiz do Tribunal Regional Federal da 
41 Região, com sede em Porto Alegre - Rio Grande 
do Sul, para exercer o cargo de Ministro do Superior 
Tribunal de Justiça, em vaga reservada a juízes dos 
Tribunais Regionais Federais, decorrente da apo
sentadoria do Ministro Américo Luz. 

De acordo com o art. 52, inciso III, alínea a, da 
Carta Magna, combinado com o parágrafo único do 
art 104, compete, privativamente, ao Senado Fede
ral aprovar, previamente, por voto secreto, após ar
güição pública, a escolha de Ministro do Superior 
Tnbunal de Justiça. 

O nome do Doutor Gilson Langaro Dipp, Juiz 
do Tribunal Regional Federal da 41 Região, com 
sede em Porto Alegre - Rio Grande do Sul, indicado 
para exercer o elevado cargo de Ministro do Supe
rior Tribunal de Justiça, honra e enriquece as letras 
jurídicas nacionais, como se pode ver do curriculum 
vitae reproduzido, em síntese, a seguir. 

1. Dados Pessoais 
Nome- Gilson Langaro Dipp 
Nascimento - 12 de outubro de 1944 
Nacionalidade - brasileira 
Naturalidade - Passo Fundo - Rio Grande do Sul 

Estado Civil - casado 

Filiação - Daniel Dipp e Helena Langaro Dipp 

Residêrcia- Rua Anita Garibaldi n" 2..268, ap. 505, 
Porto Alegre/AS 

CPF- 070.200.580-00 

Cl - 7029768004-SP-SSP/RS 

2. Formação Acadêmica 

Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela 
Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, em 1968. 

3. Experiência Profissional 

Estagiário do Serviço de Assistência Judiciária 
do Centro Acadêmico André da Rocha, da Faculda
de de Direito da Universidade Federal do Rio Gran
de do Sul. 

Advogado, desde o ano de 1968, em escritório 
particular, atuando, entre outros, nos ramos do Direi
to Civil, do Trabalho, Comercial, Administrativo e Pe
nal até sua nomeação para exercer o cargo de Juiz 
no Tribunal Regional Federal da 4° Região. 

4. rrtulação 

Professor de Direito Civil da Faculdade de Di
reito da Pontrticia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul, atualmente licenciado. 

5. Atuação na Justiça Federal - Magistratura 

5.1. Juiz do Tribunal Regional da 41 Região, 
nomeado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República através do Decreto Presidencial de 22-3-
89, publicado no Diário Oficial da União de 27-3-89, 
com posse e exercício em 30-4-89. 

5.2. Juiz-Presidente da 3" Turma do Tribunal 
Regional Federal da 41 Região, desde junho de 
1989. 

5.3. Membro eletivo do Conselho de Adminis
tração do Tribunal Regional Federal da 41 Região, 
desde junho de 1989. 

5.4. Nomeado membro-suplente do Tribunal 
Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, no período 
de 1991 a 1993, tendo exercido a titularidade. 

5.5. Eleito, em Sessão Plenária de 26-5-93, 
para exercer o cargo de Juiz-Presidente do Tribunal 
Regional Federal da 41 Região, com posse e exerci-
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cio em 21 de junho de 1993, concluindo a questão 
em 4 de janeiro de 1995. 

5.6. Menmro integrante do Conselho da Justi
ça, desde a data de sua posse (21-6-93), como Juiz
Presidente do TRF-41 Região. 

5.7. Membro efetivo do TREIRS, para o biênio 
95197. 

Ante o exposto, considerando a natureza da 
matéria em apreciação, é o que se tem a relatar no 
presente processo. 

Sala da Comissão, 16 de junho de 1998. -
Bernardo Cabral, Presidente - Pedro Simon, Re
lator. 

O SR PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
-O Expediente lido vai à publicação. 

O SR PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
-Do Expediente lido, constam mensagens presiden
ciais encaminhando os Projetas de Lei n"s 18 e 19, 
de 1998-CN, que vão à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

Nos termos da Resolução n• 2, de 1995-CN, a 
Presidência estabelece o seguinte calendário para 
tramitação dos projetas: 

até 21-6 publicação e distribuição de avulsos; 

até 29-6 prazo final para apresentação de 
emendas; 

até 4-8 publicação e distribuição de avulsos 
das emendas; 

até 14-8 encaminhamento do parecer final à 
Mesa do Congresso Nacional. 

O SR PRESIDENTE (Antonio CaJ1os Magalhães) 
- Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3°, 
do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto 
recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, do 
Projeto de Lei do Senado n• 153, de 1996, de au
toria do Senador Lúdio Coelho, que acrescenta in
cisos ao art 19 da Lei n• 8.629, de 25 de fevereiro 
de 1993, que incluem ex-proprietários de áreas 
alienadas para fins de pagamento de débitos origi
nados de operações de crédito rural na ordem pre
ferencial de distribuição de imóveis rurais pela refor
ma agrária. 

T ando sido aprovada em apreciação terminati
va pela Comissão de Assuntos Econõmicos, a maté
ria vai à Câmara dos Deputados. 

FICa prejudicado o Requerimento n• 142, de 
1997, que solicitava a inclusão da matéria em Or
dem do Dia 

O SR. PRESIDEN11: (Antonio CaJ1os Magalhães) 
- Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1' Secretário em exercício, Senador Car
los Wilson. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 403, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 281 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de interstício e prévia distri
buição de avulsos para a Mensagem n• 178, de 
1998, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à consideração do Senado Federal o 
nome do Doutor Gilson Langaro DIPP, Juiz do 
Tribunal Regional Federal da 4° Região, com 
sede em Porto Alegre - RS, para compor o Supe
rior Tribunal de Justiça, no cargo de Ministro, na 
vaga decorrente da aposentadoria do Ministro 
Américo Luiz. 

Sala das Sessões, 16 de junho de 1998. -
Francelina Pereira - Pedro Simon. 

O SR- PRESIDENTE (Antonio CaJ1os Magalhães) 
- Em votação o requerimento que acaba de ser lido. 

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

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se 

refere figurará na Ordem do Dia da próxima sessão 
deliberativa. 

O Slt PRESIDEN11: (Antonio CaJ1os Magalhães) 
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Carlos 
Wilson. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N'404, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 336, b, combinado com 

338, 11, o do RISF, requeremos urgência, para o 
Projeto de Lei da Câmara n• 21, de 1998, de ini
ciativa do Presidente da República, que autoriza o 
Poder Executivo a conceder remissão parcial de 
créditos externos, em consonância com parâme
tros estabelecidos nas Atas de Entendimentos ori
ginárias do chamado 'Clube de Paris' ou em Me
morandos de Entendimentos decorrentes de nego
ciações bilaterais, negociar títulos referentes a crédi
tos externos e receber trtulos da dívida do Brasü e 
de outros países em pagamento, e dá outras provi
dências. 
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O SR. PRESOEN1C (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em votação o requerimento de urgência que acaba 
de ser lido. 

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

Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia da sessão do segundo dia útil subsequente, de 
acordo com o art. 345, 11, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 42 da Resolução n" 37, de 
1995. 

o SR. PRESOEN1C (Antonio Carlos Magalhães) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Cartas Wilson. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO H' 405, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 336, b, combinado com o 

art. 338 do RISF, requeremos urgência, para o Pro
jeto de Resolução n" 49, de 1996, que 'Dispõe sobre 
as operações de crédito interno e externo dos Esta
dos, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas 
respectivas autarquias e fundações, inclusive con
cessão de garantias, seus limites e condições de au
torização, e dá outras providências. 

Sala da Comissão de Assuntos Econõmicos, 

16dejunhode1;d 
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O SR. PRESIDENTl: (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em votação o requerimento de urgência que acaba 
de ser lido. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
pennanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia da sessão do segundo dia útil subsequente, de 
acordo com o art. 345, 11, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 42 da Resolução n• 37, de 
1995. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1• Secretário em exercício, Senador Carlos Wilson. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO H' 406, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do Artigo 336, b, combinado com o 

art. 338, 11, o do RISF, requeremos urgência, para a 
Mensagem n2 147, de 1998, que 'Propõe ao Senado 
Federal seja autorizada a contratação de operação 
de crédito externo, com garantia da República Federa
tiva do Brasil, no valor de US$76,500,000.00 (seten
ta e seis milhões e quinhentos mil dólares norte
americanos), de principal, entre a Prefeitura Munici-

17 
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pai de Porto Alegre e o Banco lnteramericano de de
senvolvimento - BID destinada do financiamento, par
cial, do Programa de DesenvoMmento Municipal". 

Sala da Comissão de Assuntos Econômicos, 
16 de junho de 1996. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Magalhães) 
- Em votação o requerimento de urgência que acaba 
de ser lido. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
pennanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia da sessão do segundo dia útil subseqüente, de 
acordo com o art. 345, 11, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 4° da Resolução n• 37, de 
1995. 

O SR PRESIDENTE (Antônio Carlos Magalhães) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1° Secretário em exercício, Senador Carlos Wilson. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 407, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos tenros do art. 336, alínea b, do Reginento ln

temo, requeremos urgência para a Mensagem n" 162, de 
1996, que solicita autorização do Senado Federal para 
a contratação de operação de crédito externo, no valor 
equivalente a até US$150,000,000.00 (cento e cin
qüenla milhões de dólares norte-americanos), de princi
pal, entre a Repúb!ica Federativa do Brasil e o Banoo ln
temacional para Reconstrução e Desenvolvimento -
BIRD, destinada a financiar parcialmente o Programa de 

Modernização do Setor de Saneamento (PMSS 11), a 
ser executado pela Secretaria de Política Urbana -
SEPURB, do Ministério do Planejamento e Orça
mento. 

Sala das Sessões, 16 de junho de 1996. - Se
nador Edison Lobão - Jader Barbalho. 

O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votação o requerimento de urgência que acaba 
de ser lido. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
pennanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1° Secretário em exercício, Senador Canos Wilson. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 408, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos tennos do Art. 336, alínea b, combinado 

com o art. 338, 11, o do RISF, requeremos urgência, 
para a Mensagem n• 162, de 1998, que Propõe ao 
Senado Federal seja autorizada a contratação de 
operação de crédito externo, entre a República Federati
va do Brasil e o BIRD, no valor de US$150,000,000.00, 
destinada a financiar parcialmente o Programa de 
Modernização do Setor Saneamento- PMSS 11. 

Sala da Comissão de Assuntos Econômicos, 
16 de junho de 1998. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em votação o requerimento de urgência que acaba 
de ser lido, com o mesmo teor do requerimento 
aprovado anteriormente. 

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

Aprovado. 

A matéria a que ser relerem os Requerimentos 
n"s 407 e 406, de 1998, figurará na Ordem do Dia da 
sessão do segundo dia útil subsequente, de acordo 
com o art. 345, 11, do Regimento Interno, combinado 
com o art. 42 da Resolução n• 37, de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Canos Wilson. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 409, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 258 e seguintes 

do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam 
desapensados, para tramitar em separado, o Projeto 
de lei da Câmara n• 41, de 1994, que "disciplina as 
reclamações relativas à prestação de seoviços públi
cos, regulando o § 3" do art. 37 da Constituição Fe
deral" e o Projeto de lei da Câmara n• 32, de 1992, 
que "dispõe sobre o abuso de Poder, o fornecimento 
de certidões, o direito de resposta e a reclamação 
contra a prestação de serviços públicos" do Projeto 
de lei da Câmara n• 60, de 1994; do Projeto de lei 
da Câmara n" 32, de 1995, do Projeto de lei da Câ
mara n• 17, de 1993 e do Projeto de lei do Senado 
n• 1 04, de 1997, todos voltados à regulamentação 
do inciso XXXIII do art. 52 da Constituição. 

Justificação 

Conforme estabelece o Regimento Interno do 
Senado Federal, em seu art. 258, é licito promover a 
tramitação em conjunto, mediante deliberação do 
Plenário, a requerimento de qualquer Senador, de dois 
ou mais prcjelos que regulem "a mesma matéria". 

Ocone que, no caso, promoveu-se a apensa
ção de seis projetes, quando apenas quatro deles 
tratam da mesma matéria, qual seja, a regulamenta
ção do que dispõe o inciso XXXIII do art. 52 da 
Constituição, que se relere ao direito dos cidadãos a 
que os órgãos públicos lhes forneçam, no prazo da 
16i, as informações de seu interesse particular, ou de 
interesse coletivo ou geral. 

As demais proposições tratam de assuntos di
versos, a saber: 

O Projeto de lei da Câmara n• 41, de 1994, re
gula o § 32 do art. 37 da Constituição Federal para 
dispor sobre as reclamações quanto à prestação de 
seoviços públicos; 

O Projeto de lei da Câmara n• 32, de 1992, 
mais amplo, dispõe sobre o abuso de poder, assim 
como sobre os temas que são objeto tanto do PlC 
n• 41/94, quanto dos demais, já mencionados. 

Assim sendo, consideramos mais consentâneo 
com a letra e o espírito do que prescreve a nossa lei 
interna, desapensar as proposições, na forma pro
posta por este requerimento, para '-!Ue tramitem de 
um lado as matérias vottadas à regulação do inciso 
XXXIII do art. 5", CF, - a saber, o PlC n• 60/94, o 
PlC n• 32/95, o PlC n• 17/93 e o Projeto de lei do 
Senado n• 1 07, de 1997, dispondo sobre a presta
ção de informações requeridas aos órgãos públicos 
-e, de outro, tramitando separadamente, o Projeto 
de lei da Cãmara n" 41/94, que regula o§ 3" do art. 36, 
CF, para dispor sobre as reclamações quanto à 
prestação de serviços públicos e o Projeto de lei da 
Câmara n• 32/92, que, no caso, deve ter o seu cam
po temático limitado à regulação do abuso de poder 
por servidor público. 

Conquanto sejam matérias entre as quais se 
pode vislumbrar alguma conexão, há que se reco
nhecer as distinções, claras e nítidas, entre os temas 
tratados, a ensejar a tramitação em separado. Este 
procedimento constituiria, a nosso juizo, a melhor 
oportunidade de se proceder a um eM.me acurado e 
circunstanciado de cada assunto, de modo a viabili
zar o aperieiçoamento do processo legislativo e a 
melhoria da qualidade da norma legal que dele re
sultar. 

Sala das Sessões, 16 de junho de 1998. - Se
nador José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Ca:los Magalhães) 
- O requerimento que acaba de ser lido será publica
do e, posteriormente, incluído em Ordem do Dia, nos 
termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, Projeto de lei do Senado que será 
lido pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador 
Canos Wilson. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N"125, DE 1998 

Denomina • Aeroporto Internacional 
Ulysses Guimarães • o aeroporto Interna
cional de São Paulo no município de 
Guarulhos- SP. 
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O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 O aluai aeroporto internacional do Esta

do de São Paulo, localizado no município de Guaru
lhos, passa a denominar-se 'Aeroporto Internacional 
Ulysses Guimarães'. 

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

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

JustifiCação 

A história em seu conjunto de fatos, juízos e in
terpretações muitas vezes não faz a devida justiça 
para com os seus principais protagonistas, o esque
cimento ou a memória distorcida, nublada, deixa que 
até mesmo os mais severos e fidedignos registres 
turvem-se ante outras realidades e necessidades. 

Sempre saudoso, o inesquecível Doutor Ulys
ses Guimarães há muito nos deixou. Sua ausência é 
a ausência de rumo, do seguro timão, da histórica e 
combativa luta pelos reais valores que uma justa e 
legítima democracia tem que objetivar. 

Entendo que muito devemos ao Doutor Uly
sess Guimarães. nós o povo, o Brasil, nossa história, 
este necessário e singelo resgate de sua lembrança 
não é mais do que nossa obrigação como patriotas, 
de homenagear aquele que em vida, não somente 
amou, mas entregou-se e despojou-se de sua vida 
em seu conceito mais pleno, para a construção de 
um verdadeiro e digno País. 

Seu nome para o famoso Aeroporto de São 
Paulo representa a feliz e oportuna associação do 
dinamismo, do pensar para frente, do moderno e in
terativo homem Ulysses Guimarães com a energia 
de um grande ponto de encontro, de viagens, enfim, 
de consolidação e transporte de nossas esperanças. 

Sala das Sessões, 16 de junho de 1998. - Se
nador Pedro Simon. 

(A Comissão de Educação - Decisão 
tenninativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio CaJ1os Magalhães) 
- O projeto será publicado e remetido à Comissão 
competente. 

Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. 1• 
Secretário em exercício, Senador Carlos Wilson. 

É lido o seguinte: 

GABINETE DA LIDERANÇA DO PSDB 

OFICIO SIN" 

Sr. Presidente do Congresso Nacional 
Indico, em substituição à designação desta 

presidência, os Senadores do PSDB que comporão 

a Comissão Especial Mista destinada a apreciar a 
seguinte Medida Provisória: 
MP N2 1.617-52 Publicação DOU: 10-i>-98 

Assunto: Dispõe sobre a base de cálculo da 
Contribuição para o Programa de lnteÇJração Social 
- PIS, devida pelas pessoas jurídicas a que se refe
re o§ 12 do art. 22 da Lei n• 8.212, de 24-7-91, e dã 
outras providências. 
Titular: Lúcio Alcântara 
Suplente: Beni Veras 

Brasília, 10 de junho de 1998. - Senador Sér
gio Machado, Líder do PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio CaJ1os Magalhães) 
-Será feita a substituição solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio CaJ1os Magalhães) 
- A Presidência comunica ao Plenário que a sessão 
de homenagem marcada para amanhã, destinada a 
homenagear a memória do ex-Ministro Sérgio Moi
ta, foi adiada. Provavelmente, a sessão de home
nagem será realizada no fim deste mês. A famíiia 
do ex-Ministro Sérgio Motta foi comunicada. Ama
nhã, na Câmara dos Deputados, desde cedo, ha
verá sessão para tratar de matéria relativa à Previ
dência. Daí por que a própria família aceitou o 
adiamento da sessão de homenagem, que lhe foi 
proposto pelo próprio Partido do ex-Ministro Sérgio 
Motta. 

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

Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

Primeiro dia de discussão, em segundo 
turno, do Substitutivo à Proposta de Emenda 
à Constituição n• 2. de 1995, tendo como 
primeiro signatãrio o Senador Ronaldo Cu
nha Lima, que altera dispositivos que men
ciona da Constituição Federal (imunidade 
parlamentar), tendo 

Parecer sob n• 352, de 1998, da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador José Fogaça, oferecendo 
a redação para o segundo tu mo. 

Em discussão o substitutivo. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, a discus

são terá prosseguimento na sessão deliberativa ordi
nária de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Item 2: 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N° 61, DE 1998 

(Em regime de urgência, nos 
termos do Requerimento 

n• 395, de 1998- art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n• 61, de 1998 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Econômicos 
como conclusão de seu Parecer n• 349, de 
1998, Relator: Senador Gnberto Miranda), 
que autoriza o Governo do Estado do Rio de 
Janeiro a emitir, at;avés de ofertas públicas, 
Letras Financeiras do T escuro do ::stado do 
Rio de Janeiro (LFTRJ), destinando-se os 
recursos ao giro de sua divida mobiliãria 
com vencimento no segundo semestre de 
1998. 

Não foram oferecidas emendas, nos termos do 
Regimento Interno. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

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

vam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora, para reda

ção final. 
O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, 
oferecendo a redação final, que serã lido pelo 
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Carlos 
Wilson. 

É lido o seguinte: 

PARECER N• 364, DE 1998 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção ri' 61, de 1998. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n"61, de 1998, que autoriza 
o Estado do Rio de Janeiro a emitir, através de ofer
tas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Esta
do do Rio de Janeiro - LFTRJ, destinando-se os re
cursos ao giro de sua divida mobiliãria vencível no 
segundo semestre de 1998. 

Sala de Reuniões da Comissão, 6 de junho de 
1998. 

Antonio Carlos Magalhães, Presidente - Car
los Palrocinlo, Relator - Geraldo Mello - Lucídlo 
Portella. 

ANEXO AO PARECER N° 364, DE 1998. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do art. 48, iten 28, do Re
gimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1997 

Autoriza o Estado do Rio de Janeiro 
a emitir, abavés de ofertas públlclls, Le
lras Fmanceiras do Tesouro do Estado 
do Rio de Janeiro - LFTRJ, destlnandcHe 
os recursos ao giro de sua divida mobl
liárla vencível no segundo samesbe de 
1998. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1° É o Estado do Rio de Janeiro autoriza
do, nos termos da Resolução n"69, de 1995, do Se
nado Federal, a emitir Letras Rnanceiras do Tesouro 
do Estado do Rio de Janeiro- LFTRJ, cujos recur
sos serão destinados ao giro de sua dívida mobiliãria 
vencível no segundo semestre de 1998. 

Art. 2" A emissão deverá ser re.alizada 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%(dois por cento); 

11 - modalidade: nominativa-transferível; 

III - rendimentos: igual ao das Letras Finan
ceiras do Tesouro- LFT, criadas pelo Decreto-Lei 
n• 2.376, de novembro de 1987; 

IV - prazo: até cinco anos; 

V- valor nominal: R$1,00 (um reaQ- SEUC; 

VI - características dos títulos a serem substi
tufdos: 

SEUC 

Tllulo v...-to Qo itldllde 

541826 1._7-1998 1.716.931.727.094 

541825 1'-6-1998 2.276.641.930 

541826 1'2..~1998 3.067.582.936 

541826 1L1().1998 4.989.660.071 

541826 12...11·1998 6.905.220.121 

541826 1._12-1998 9.872.057.709 

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

COioc!çio 

1'-7-1996 

3-8-1998 

1'-!f-1998 

1'-10-1998 

3-11-1996 

1L12-1998 

Yenclmelda 

1'-7-2003 

1'-&-2003 

1'-9-2003 

1 '-1 0-2003 

1'L11-2003 

1L12-2003 

Tftulo 

541826 

541824 

541826 

541826 

541824 

541826 

Data BeM 

1'-7-1998 

3-8-1998 

1'-9-1998 

1'-10-1998 

3-1-1996 

1'-12-1998 

VIII - forma de colocação: mediante ofertas pú
blicas, nos tennos da Resolução n" 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central do Brasil; 

IX - autorização legislativa: Lei n• 1.389, de 28 
de novembro de 1988. 

§ 1° A publicação do anúncio do leilão para 
ofertas dos títulos referias neste artigo será feita 
com antecedência mínima de três dias de sua reali
zação. 

§ 2" O Estado do Rio de Janeiro encaminhará 
ao Senado Federal, para exame da Comissão de 
Assuntos Econômicos, toda a documentação relem
te à oferta dos títulos emitidos ao amparo desta Re
solução, 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 registras de compra e venda, em todas as 
modalidades, dos títulos emitidos com base nesta 
resolução, efetuados no mês anterior, até a efetiva
ção da compra definitiva. 

Art. 4° A autorização concedida por esta Re
solução deverá ser exercida no prazo de duzen
tos e setenta dias, contado a partir de sua publi
cação. 

Art 5" Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR- PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Aprovado o projeto, e estando a matéria em regi
me de urgência, passa-se à imediata discussão da 
redação final. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que a apro-

vam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIJENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Item 3: 

------------

PFlOJEJO DE RESOLUÇÃO 

N° 62, DE 1998 
(Em regime de urgência, nos 

tennos do Requerimento 
n• 398, de 1998- art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n• 62, de 1998 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Econômicos 
como conclusão de seu Parecer n• 350, de 
1998, Relator: Senador Gilberto Miranda), 
que autoriza o Município de São Paulo a 
emitir, através de ofertas públicas, Letras Fi
nanceiras do Tesouro do Município de São 
Paulo (LFTMSP), destinando-se os recursos 
ao giro de sua divida mobiliária com venci
mento no segundo semestre de 1998. 

À matéria foi oferecida uma emenda, no prazo 
regimental, que será lida pelo Sr. 1° Secretário em 
exercício, Senador Carlos Wilson. 

É lida a seguinte: 

EMENDA N° 1 - PLEN 

Dê-se à alínea a do art. 2" do Projeto, a seguin
te redação: 

a) quantidade: a ser definida na data 
de resgate dos títulos a serem substituídos, 
mediante a aplicação da Emenda Constitu
cional n•3; 

Justificação 

A presente emenda tem por objeto estender 
para 1"-6-2002, o prazo de vencimento dos títulos a 
serem emitidos pelo Município de São Paulo desti
nados ao giro de sua divida mobiliária vencível no 
segundo semestre de 1998. 

Cabe registrar, neste passo, que o giro de dívi
das idênticas apreciadas por esta Casa nos anos an
teriores, tiveram além de seus prazos fixados em 5 
(cinco) anos, sem dedução de parcela, não havendo 
razão para que, no presente, se restrinja o percentual. 

Por derradeiro, merece destaque o fato de que 
nenhum simples indício de irregularidade foi detecta
do no pedido em tela, nem apontado pelo Parecer que 
conclui pela apresentação do Projeto em exame. 

Sale das Sessões, 16 de junho de 1998. - Se
nador Romero Jucá.. 

O SR_ PRESIJENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Gilberto Miranda, 
para oferecer parecer à emenda. 
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PARECER N° 365, DE 1998 
(De Plenário) 

Sobre a emenda de plenário oferecida 
ao Projeto de resolução n• 62, de 1998 que 
autoriza o Municfpio de São Paulo a emitir, 
através de ofertas públicas, Letras Fmancei
ras do Tesouro dO Município de São Paulo 
(LFTMSP), destinando-se os recursos ao 
giro de sua dívida mobiliária com vencimen
to no segundo semestre de 1998. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PFL- AM. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr"s. e Srs. Senadores, sou favorável à 
emenda do Senador Romero Jucá, que passa a fa
zer parte do Projeto de Resolução n• 62, de 1998. 

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

Discussão, em conjunto, do projeto e da emen
da, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Votação do projeto, sem prejuízo da emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação a emenda, que tem parecer favorável. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada, com o voto contrário do Senador 

José Eduardo Outra 
A matéria vai à Comissão Diretora, para reda

ção final. 
O SR. PRESIDEHTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, ofe
recendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1• Se
cretário em exercício, Senador Carlos Wilson. 

É rido o seguinte: 

PARECER N' 366, DE 1998 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n' 62, de 1998. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n• 62, de 1998, que autori
za o Municfpio de São Paulo a emitir, através de 
ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do 
Município de São Paulo- LFTMSP, destinando-se 
os recursos ao giro de sua divida mobiliária com 
vencimento no segundo semestre de 1998. 

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de junho 
de 1998. - Antonio Carlos Magalhles, Presidente 
- Carlos Patrocínio, Relator - Geraldo Melo - Lu
cidlo Portella. 

ANEXO AO PARECER N" 366, DE 1998 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e 1 
eu, Presidente, nos termos do art. 48, ~em 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N" , DE 1997 

Autoriza o Município de São Paulo a 
emitir, allawés de ofertaa pública, letras 
Financeiras do Tesouro do Munlcipio de 
São Paulo- LFTMSP, deatinanclo-M os 
I"1ICUI"SOII ao giro de sua divida moblliárla 
com venc:imento no segundo semeslie 
de1998. 

O Senado Federal Resolve: 
Arl 1° É o Município de São Paulo (SP) autori

zado, nos termos da Resolução n• 69, de 1995, do 
Senado Federal, a em~ir Letras Financeiras do Te
souro do Município de São Paulo - LFTMSP, para 
giro de sua dívida mobiliária com vencimento no se
gundo 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 a apli
cação da Emenda Consmucional n• 3; 

11 - modalidade: nominativa-transferível; 
III - rendimentos: igual ao das Letras Financeiras 

do Tesouro- LFT, criadas pelo Decreto-leí 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 substi

tufdos. 

SELIC 

Tllulo 

691094 

691096 

691096 

VendnNN1to 
1L7-1998 

11.&-1998 

1'-9-1998 

Quanlldada 

15.D42.541 

15.337.427 

140.769.757 

VIl - previsão de colocação e vencimento dos 
tftulos a serem emitidos: 

SELIC 

v .. dmlidO Tftulo Olibt Bne 

1'-7-1998 1'-12-2002 691614 1'-7-1998 

3-8-1998 1'-12·2002 691581 3-8-1998 

1'-9-1998 111..9--2002 691461 1'-9-1998 
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VIII - fonna de colocação: mediante ofertas pú
blicas, nos termos da Resolução n• 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central do Brasil. 

IX- autorização legislativa: Leis n" 7.945, de 
29 de outubro de 1973, e n• 12.544, de 30 de de
zembro de 1997, e decreto n• 27.630, de 26 de ja
neiro de 1989. 

§ 1° A publicação do anúncio do leilão para 
oferta dos títulos referidos neste artigo será feita 
com antecedência mínima de três dias de sua reali
zação. 

§ 2" O Município de São Paulo encaminhará ao 
Senado Federal, para exame da Comissão de As
suntos Econômicos, toda a documentação referente 
à oferta dos títulos emitidos ao amparo desta Reso
lução, bem como a cadeia de emissões desde a ori
gem 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 registras de compra e venda, em todas as 
modalidades, dos títulos emitidos com base nesta 
Resolução, efetuado no mês anterior, até a efetiva
ção da compra definitiva. 

Art. 4° A autorização concedida por esta Re
solução deverá ser exercida no prazo de duzen
tos e setenta dias, contado a partir de sua publi
cação. 

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Aprovado o projeto, e estando a matéria em regi
me de urgência, passa-se à imediata discussão da 
redação final. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que a apro-

vam queiram pennanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESilENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-ltem4:. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N" 63, DE 1998 

(Em regime de urgência, nos 
termos do Requerimento 

n• 399, de 1998- art. 336, b) 

Discussão, em tumo único, do Projeto 
de Resolução n• 63, de 1998 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Econômicos 

como conclusão de seu Parecer n• 351, dé 
1998, Relator. Senador Gilberto Miranda, 
com votos contrários dos Senadores Jeffer
son Peres, Esperidião Amin, Roberto Re
quião e Leonel Paiva), que autoriza a eleva
ção temporária no limite de endividamento 
do Município de Ferraz de Vasconcelos, do 
Estado de São Paulo, com vistas a contrata
ção de operação de ftnanciamento com re
cursos do FGTS junto à Caixa Econômica 
Federal, no âmbito do Programa Pró-Sanea
mento. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos 
termos do Regimento. 

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

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

vam queiram pennanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora, para reda

çãofinal. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, 
oferecendo a redação final, que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Carlos 
Wilson. 

É lido o seguinte: 

PARECER N• 367, DE 1998 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção.,. 63, de 1998. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n• 63, de 1998, que autori
za a elevação temporária do limite de endividamento 
do Município de Ferraz de Vasconcelos, do Estado 
de São Paulo, com vistas à contratação de operação 
de financiamento com recursos do FGTS junto à 
Caixa Econômica Federal - CEF, no âmbito do Pro
grama Pró-Saneamento. 

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de junho 
de 1998. - Antonio Cartoa Magalhães, Presidente 
- Cartoa Patroclnio, Relator - Geraldo Melo - Lu
cldio Portella. 

ANEXO AO PARECER N" 367, 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 
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RESOLUÇÃO N2 , DE 1997 

Autoriza a elevação temporária do li
mite de endividamento do Município de 
Ferraz de Vaaconcelos, do Estado de São 
Paulo, com vistas à contratação de ope
ração de financiamento com recursos do 
FGTS junto à C8ixa Econômica Federal -
CEF, no âmbito do Programa Pró-Sanea
mento. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É o Município de Ferraz de Vasconce

los, do Estado de São Paulo, autorizado a elevar 
temporariamente os limites de endividamento nos 
termos desta Resolução, a fim de contratar operação 
de financiamento junto à Caixa Econômica Federal -
CEF, no âmbito do Programa Pró-Saneamento. 

Art. 2" As condições para a operação a ser 
contratada são as seguintes: 

1 - valor. R$9.472.419,22 (nove milhões, qua· 
trocentos e setenta e dois mil, quatrocentos e deza
nove reais e vinte e dois centavos) 

11 - vencimento: 30 de dezembro de 2014; 
III- taxa de juros: 0,75% a.m. (setenta e cinco 

centésimos por cento ao mês); 
IV- taxa de administração: 2% aa. (dois por 

cento ao ano) na fase de carência e 1% a.a. (um por 
cento ao ano) na fase de amortização, incidentes so
bre o saldo devedor, cobrada mensalmente; 

V - taxa de risco de ctédíto: 1% (um por cento) 
do valor da operação; 

VI - atualização monetária: com base nos índi· 
ces de atualização dos saldos das contas vinculadas 
doFGTS; 

VIl - garantias: cotas-partes do Fundo de Parti
cipação dos Municípios - FPM e/ou ICMS; 

VIII - a preços de: 24 de março de 1998; 
IX - destinação dos recursos: canalização e 

drenagem do córrego ltaim; 
X- liberação dos recursos: em 12 (doze) par

celas mensais; 
XI - condições de pagamento: 
1) do principal: amortização em 180 (cento e 

oitenta) prestações mensais, iguais e sucessivas 
com carência de 14 (quatorze) meses; 

2) dos juros: exigíveis mensalmente, sem pe
ríodo de carência 

Art. 3" A autorização concedida por esta Reso
lução deverá ser exercida no prazo de duzentos e 
setenta dias, contado a partir de sua publicação. 

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Aprovado o projeto, e estando a matéria em regi
me de urgência, passa-se à imediata discussão da 
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. PRESIJENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Item 5: 

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSillUIÇÃO N2 6, DE 1998 
(Tramitando em conjunto com a 

Proposta de Emenda à 
Constituição n• 11, de 1998) 

Primeiro dia de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constitui
ção n• 6, de 1998, tendo como primeiro sig
natário o Senador José Roberto Arruda, que 
inclui no Ato das Disposições Constitucio
nais Transitórias artigo que regulariza a si
tuação funcional de servidores de empresas 
públicas federais que há mais de dez anos 
prestam serviços à administração direta, e 
dá outras providências, tendo 

Parecer sob n• 318, de. 1998, da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Romeu Tuma, favorável, nos 
tennos da Emenda n• 1-CCJ (substitutivo) que 
apresenta, e pela prejudicialidade da Proposta 
de Emenda à Constituição n• 11, de 1998. 

Transcone hoje o primeiro dia de discussão. 
Discussão, em conjunto, das propostas e da 

emenda substitutiva da CCJ. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, a discus

são terá prosseguimento na sessão deliberativa ordi
nária de amanhã 

o item 6 tramita em conjunto com o item 5, que 
acaba de ser discutido. 

Item& 

É o seguinte o item 6: 

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSillUIÇÃO N2 11, DE 1998 

(Tramitando em conjunto com a 
Proposta de Emenda à 

Constituição n• 6, de 1998) 

Primeiro dia de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
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ção n• 11, de 1998, tendo como primeiro sig
natário o Senador Geraldo Melo, que acres
centa parágrafos ao art. 19 do Ato das Dis
posições Constitucionais Transitórias, dis
pondo sobre a situação funcional dos servi
dores e empregados públicos federais legal
mente cedidos a órgãos e entidades da 
União. 

O SR. PRESIDENTC (Antonio Carlos Magalhães) 
-Item 7: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n• 350, de 1998, do Senador Ney 
Suassuna, solicitando, nos tennos regimen
tais, a tramitação conjunta do Projeto de Lei 
do Senado n• 109, de 1997, com o Projeto 
de Lei da Câmara n• 75, de 1997, por versa
rem sobre restrição à contratação, pelo Es
tado, de empresas que utilizem trabalho in
fantil. 

Votação do requerimento, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto de Lei do Senado n• 109, de 1997, 

passa a tramitar em conjunto com o Projeto de Lei 
da Câmara n• 75, e as matérias vão ao exame da 
Comissão de Assuntos Económicos e, posterionnen
te, à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Item 8: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n• 365, de 1998, do Senador Odacir 
Soares, solicitando, nos termos regimentais, 
a tramitação conjunta da Proposta de Emen
da à Constituição n" 19, de 1998, com a de 
n• 63, de 1995, por versarem sobre o Tribu
nal Superior do Trabalho- juízes classistas. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Carlos Wilson. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO Nl410, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais o adiamento 

da votação do Requerimento n• 365198, constante 
do item 8 da pauta, a fim de que seja feita a sessão 
de 13 de agosto vindouro. 

Sala das Sessões, 16 de junho de 1998 - Ma
rina Silva. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A matéria sairá da pauta, a ela retomando na data 
aprazada, de acordo com a deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Item 9: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n• 400, de 1998, do Senador Belto 
Parga, solicitando, nos termos regimentais, 
a retirada, em caráter definitivo, do Projeto 
de Lei do Senado n• 116, de 1996, de sua 
autoria, que aHera a Lei n• 9.250, de 26 de 
dezembro de 1995, que aHera a legislação 
do imposto de renda das pessoas físicas e 
dá outras providências. 

Em votação o requerimento, em turno único. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro

vam queiram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
O Projeto de Lei do Senado n• 116, de 1996, 

vai ao Arquivo. · 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Carlos Wilson. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N1411, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 336, alínea b' do Regimento 

Interno, requeremos urgência para a Mensagem n" 147, 
de 1998, que solicita autorização do Senado Federal 
para a contratação de operação de crédito externo, 
com garantia de República Federativa do Brasil, no 
valor de US$76,500,000.00 (setenta e seis milhões e 
quinhentos mil dólares norte-americanos), de princi
pal, entre a Prefeitura Municipal de Porto Alegre e o 
Banco lnteramericano de Desenvolvimento BID, 
destinada ao financiamento, parcial, do Programa de 
Desenvolvimento Municipal. 

Sala das Sessões, 16 de junho de 1998. 

'_\..-')~. "":"--.\L _ q t'ltP:> . 
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ção n• 11, de 1998, tendo como primeiro sig
natário o Senador Geraldo Melo, que acres
centa parágrafos ao art. 19 do Ato das Dis
posições Constitucionais Transitórias, dis
pondo sobre a situação funcional dos servi
dores e empregados públicos federais legal
mente cedidos a órgãos e entidades da 
União. 

O SR. PRESIDENTC (Antonio Carlos Magalhães) 
-Item 7: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n• 350, de 1998, do Senador Ney 
Suassuna, solicitando, nos tennos regimen
tais, a tramitação conjunta do Projeto de Lei 
do Senado n• 109, de 1997, com o Projeto 
de Lei da Câmara n• 75, de 1997, por versa
rem sobre restrição à contratação, pelo Es
tado, de empresas que utilizem trabalho in
fantil. 

Votação do requerimento, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto de Lei do Senado n• 109, de 1997, 

passa a tramitar em conjunto com o Projeto de Lei 
da Câmara n• 75, e as matérias vão ao exame da 
Comissão de Assuntos Económicos e, posterionnen
te, à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Item 8: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n• 365, de 1998, do Senador Odacir 
Soares, solicitando, nos termos regimentais, 
a tramitação conjunta da Proposta de Emen
da à Constituição n" 19, de 1998, com a de 
n• 63, de 1995, por versarem sobre o Tribu
nal Superior do Trabalho- juízes classistas. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Carlos Wilson. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO Nl410, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais o adiamento 

da votação do Requerimento n• 365198, constante 
do item 8 da pauta, a fim de que seja feita a sessão 
de 13 de agosto vindouro. 

Sala das Sessões, 16 de junho de 1998 - Ma
rina Silva. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A matéria sairá da pauta, a ela retomando na data 
aprazada, de acordo com a deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Item 9: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n• 400, de 1998, do Senador Belto 
Parga, solicitando, nos termos regimentais, 
a retirada, em caráter definitivo, do Projeto 
de Lei do Senado n• 116, de 1996, de sua 
autoria, que aHera a Lei n• 9.250, de 26 de 
dezembro de 1995, que aHera a legislação 
do imposto de renda das pessoas físicas e 
dá outras providências. 

Em votação o requerimento, em turno único. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro

vam queiram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
O Projeto de Lei do Senado n• 116, de 1996, 

vai ao Arquivo. · 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Carlos Wilson. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO Nl411, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 336, alínea b' do Regimento 

Interno, requeremos urgência para a Mensagem n" 147, 
de 1998, que solicita autorização do Senado Federal 
para a contratação de operação de crédito externo, 
com garantia de República Federativa do Brasil, no 
valor de US$76,500,000.00 (setenta e seis milhões e 
quinhentos mil dólares norte-americanos), de princi
pal, entre a Prefeitura Municipal de Porto Alegre e o 
Banco lnteramericano de Desenvolvimento BID, 
destinada ao financiamento, parcial, do Programa de 
Desenvolvimento Municipal. 

Sala das Sessões, 16 de junho de 1998. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votação o requerimento de urgência que acaba 
de ser lido, cujo teor é igual ao do Requerimento 
n• 406, de 1998, aprovado no Expediente da pre
sente sessão. 

Os Srs. Senadores e as Sras. Senadoras que o 
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 

A matéria a que se referem os Requerimentos 
n"s 406 e 411, de 1998, figurará na Ordem do Dia da 
sessão do segundo dia útil subseqüente, de acordo 
com o art. 345, 11, do Regimento Interno, combinado 
com o art. 4° da Resolução n• 37, de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Antes de passar a palavra aos oradores inscritos, 
faço um apelo aos Senadores: provavelmente va
mos ter, ao contrário do que tínhamos estabelecido, 
sessão nos dias 29 e 30 do corrente e, talvez, dia 1• 
de julho, devido à votação da LDO. Evidentemente, 
ela prossegue, mesmo no recesso, até o término da 
sua votação. Se não conseguirmos um acordo com 
a Câmara dos Deputados, as várias Lideranças, 
para votarmos até sexta-feira, teremos que realizar 
sessões nos dias 29, 30 e 1° de julho. 

Dar por que eu queria apenas avisar aos Srs. 
Senadores que, ao contrário do que linha sido esta
belecido, talvez seja importante a presença de todos 
os Senadores nesses dias- 29, 30 e 1•, provavel
mente -, até que a LDO seja votada plenamente. 
Isso é constitucional. Conseqüentemente, talvez te
nhamos sessão no dia 1• de julho. Se tudo for resol
vido até o dia 30, melhor. Dai por que eu queria dar 
este aviso, para que todos os Colegas ficassem sa
bendo dessa possibilidade. É dfflcil fazermos um 
acordo até quinta ou sexta-feira sobre as matérias 
que estão- tramitando na Câmara dos Deputados, 
que são polêmicas. 

Então, praticamente, estariamos realizando 
sessões nos dias 29 e 30, segunda e terça-feira. Se
ria bom que viéssemos, porque depois poderíamos 
voltar aos nossos Estados. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao Senador Lauro Campos. 
(Pausa) 

Concedo a palavra à Senadora Marina da Sil
va, por cessão do Senador Ojalma Falcão. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Supli
cy. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Mauro Miranda. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Joel de Hollan
da. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Bernardo Ca
bral. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcânta
ra. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador José Alves. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Francelino Pe
reira. (Pausa.) 

Concedo a palavra à Senadora Benedita da 
Silva. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Casildo Malda
ner. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Os Srs. Senadores Odacir Soares, Ernandes Amo
rim, Mauro Miranda e a Senadora Benedita da Silva 
enviaram discursos à Mesa para serem publicados 
na forma do dispo sb • no art. 203 do Regimento Interno. 

S. Ex's serão atendidos. 

O SR. ODACIR SOARES (PTB - RO) - Sr. 
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, é com satisfação 
que trago ao conhecimento desta Casa a realização 
de importante reunião de trabalho realizada no últi
mo dia 8 de junho, em Porto Velho, à qual atende
ram o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado 
de Rondônia, Valdir Raupp, o Secretário de Estado 
da AgricuRura e Reforma Agrária- SEAGRI, e o Se
cretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental -
SEDAM, Deputados Federais e Estaduais, inúmeros 
Prefeitos do 'hinterland' rondoniense, o Secretário 
Executivo da Emater- RO, o Superintendente da 
Ceplac/Superintendência Regional da Amazônia 
Oriental e Chefe do Centro de Pesquisa Agrofiores
tal, da Embrapa-Cepaf-Rondônia. 

Compareceram também dirigentes de órgãos 
de representação da classe produtora, como o Presi
dente da Federação da AgricuRura do Estado de 
Rondónia- FAERON, o Presidente da Federação 
dos Trabalhadores da AgricuRura - FETAGRO, e 
Presidentes de Cooperativas e de Associações de 
Produtores. 

Todo esse numeroso público reunido no audi
tório do Palácio 'Getúlio Vergas', Sr. Presidente, é 
resuitado do reconhecimento dos esforços da Presi
dente do Banco da Amazônia S/ A.- BASA, Ora. Ao
ra Valtadares Coelho, na busca do • ... apoio no senti
do de concretizarmos uma ampla ação integrada 
para superação dos óbices, que limitam as atívida
des produtivas, de maneira a se ampliar a base de 
crédito, nos Estados da região Norte'. 
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A Ora. Flora Valladares Coelho esteve asses
sorada pelo Diretor de Crédito Industrial do Basa, Dr. 
Jorge Nemetala, e pelo Superintendente do Basa em 
Rondônia, Dr. Augusto Barros. No decurso da reu
nião, a Ora. Flora Valladares Coelho anunciou ao 
Governador Valdir Raupp e ao público presente a 
destinação do montante de 63 milhões de reais para 
as linhas de crédito a serem implementadas em 
Rondônia, no custeio de projetos agropecuários e 
agroindustriais, com recursos oriundos do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte- FNO. A 
estratégia de ação estará voltada para a criação de 
oportunidades de empregos e renda compromissados 
com a conservação e sustentação do meio ambiente. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, um dos 
pontos aHos da reunião foi o anúncio da próxima insta
lação de três novas agências e/ou postos de serviços 
do Banco da Amazônia S/A- BASA, nos Municípios 
de Machadinha D'Oeste, Nova Brasilândia e Urupá 

Com essa ampliação dos postos de atendimen
to do Basa, acreditamos que a Presidente, Ora. Flo
ra Valladares Coelho, dá uma incisiva resposta às 
críticas que lhe eram endereçadas, incriminando-a, e 
ao banco de desenvolvimento regional, de ser a res
ponsável pelas modestas contratações de emprésti
mos, via FNO, provocadas pelo reduzido número de 
agências que o Banco da Amazônia possui em Ron
dônia: apenas seis agências - Ariquemes, Cacoal, 
Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho e Vilhena. 

A limitação apontada foi considerada por mim 
muito forte em discurso pronunciado em 4 de junho 
de 1998 no Plenário do Senado Federal, quando dis
se as seis agências do Basa existentes eram insufi
cientes para atender os produtores rurais dos 52 Mu
nicípios de Rondônia. Defendi e defendo a abertura 
de novas agências, por isso sinto-me gratificado com 
o anúncio oficial da futura ampliação da rede de 
agências e/ou de postos de serviços do Basa. Insis
to, contudo, que o Banco da Amazônia celebre con
vênios con. as Cooperativas de Crédito Rural que 
estão instaladas ou em vias de se instalarem em 
Rondônia; existem motivos fortes para acreditar 
cada vez mais na força do Cooperativismo de Crédito. 
A ampliação dos postos de atendimento da demanda 
de crédito, diretamente pelo Basa ou mediante servi
ços repassados às Cooperativas de Crédito, enseja 
uma ampliação da clientela, um expressivo aumento 
na ampliação dos recursos disponíveis do FNO que 
deve cumprir o papel social para o qual foi criado 
quando da promulgação da Constituição de 1998. 

Não é demais lembrar, Presidente, que, de 
acordo com as estatísticas que me foram repassa-

das pelo Ofício n"981222, de 05 de maio de 1998, da 
Presidência do BASA, que fiz constar em meu dis
curso de 26 de maio úttimo, com Anexo 01- "Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte-FNO, Re
cursos Repassados, Número e Valores das Operaçõ
es Contratadas, 198!h1997". Os valores contralados 
ascendiam a R$1.252.131 mi~ pactuados mediante 
73.125 operações, contra um repasse da Secretaria do 
Tesouro Nacionai-STN para o FNO de R$1.708.421 
mil, ou seja, as aplicações alcançavam 73,3% do total. 
Uma análise dos grandes números indicavam que 
R$456291 mil do FNO não estavam sendo aplicados. 

Sr.Presidente, Sras. e Srs. Senadores, não é 
demais para a Direção do Banco da Amazônia, para 
a Secretaria Especial de Políticas Regionais do Mi
nistério de Planejamento e Orçamento e para a so
ciedade amazônica, a preocupação que constitui o 
crescente aumento dos valores das "Operações In
denizadas"; no período 1995-1996-1997, somaram 
R$71.485.311 ,58. Esse crescimento resulta da ina
dimplência dos mutuários, que o Banco da Amazô
nia S/A é obrigado, por lei, a repor ao Fundo Consti
tucional de Investimento do Norte-FNO. 

É indispensável ainda evidenciar que os valo
res das "Operações Indenizadas• resultantes das 
inadimplências estão computados a menor dos valo
res reais, visto que não foi possível identificar para o 
período decorrido entre 1990 e 1994, porque os 
montantes dos "Retornos de Parcelas_ das Operações 
de FNO" figuram de uma forma global, serem a de
sagregação que passou a ser exigida após o ano de 
1995, nos itens "Recebimentos dos Mutuários• e 
"Operações Indenizadas•. 

O quadro da inadimplência verificado na Supe
rintendência do Banco da Amazônia, em Rondônia, 
até 31 de maio de 1998, pode ser Analisado no Ane
xo n• 01. As informações estão distribuídas pelas 
seis agências do Basa (Ariquemes, Cacoal, Guajará
Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho e Vilhena) classifoca
das com as palavras: normal, vencido, atraso, crédi
to em liquidação e total, com especificação da quan
tidade e do valor das operações. 

O número total de operações foi de 10.501, 
com um valor global de R$145.312.691,48, enquanto 
que a quantidade de operações relacionadas como 
normas foi de 8296 contratos, 79% do total, com um 
valor de R$122.031.089,09. Isso quer dizer Sr. 
Presidente, que 84% dos valores contratasdos ti
nham um caráter de normalidade. Os restantes 
16% distribuíam-se nas categorias de: vencido, 
459 contratos, no valor R$537.032,19; em atraso, 
1.514 contratos, no valor de R$2.332.520,84 e crédito 
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em liquidação, 232 contratos com um montante de 
R$20.412.049,36. 

A pteOCUpação com a crescente inadimplência 
tanto no panorama regional das aplicações do FNO 
como, em particular, nos resultados obtidos em Ron
dônia, já foi expressa em discurso por mim pronun
ciado em 3 de junho de 1997. Naquela ocasião, Sr. 
Presidente, concordei com a denúncia feita em do
cumento elaborado pela Ernater-RO, intitulado: 
"Fundo Constitucional do Norte-FNO: a História de 
como um Bom Instrumento de Crédito Subsidiado 
está endividando os Pequenos Produtores Rurais, 
Prenunciando um fndice de inad~ Nunca An
tes Registrado Dentre Eles". 

Nos períodos de altas taxas inflacionárias, o 
Programa contribuiu para o fortalecimento da econo
mia dessa região, uma vez que seus beneficiários
colonos assentados pelo Incra, mini e pequenos pro
dutores - efetivaram a possibilidade de ter acesso a 
linhas de crédfto rural subsidiado. Os produtores ti
nham os valores dos seus empréstimos corrigidos 
em apenas 50% da TR (Taxa Referencial). Opera
cionalizadas dessa forma, essas linhas de crédito se 
relleSIHam em instrumerdos valiosos para a capitaliza
ção dos enijiieeudimenlos dos seus beneficiários, pois 
permitiam. aos mutuários, ganhos adicionais, oriundos 
da sis.1emálica utilizada para a atua&zação dos débitos. 

Com a instituição do Plano Real, os indioes in
flacionários se foram, gradativamente, reduzindo, 
chegando, atualmente, à casa de um digno anual. 
Com a queda da inflação, a redução promovida pela 
sistemática de cálculo da dívida do mutuário se tor
nou insignificante em relação ao montante do seu 
saldo delledor. Inversamente, o ctescinll!11to da dívi
da hoje está em 16% ao ano, o que seria suportado 
pelos produtores se o preço dos seus produtos cami
nhassem na mesma direção, o que não é o caso. 

O que se tem verificado é que os preços dos pro
dutos agropecuários, após um período de queda acen
tuada, se estabilizaram em patamares inferiores ao 
~ dos seus custos de produção. Essa mes
ma desvalorização é verificada. também, em relação 
aos bens adquiridos com 19CUISOS das linhas de crédilo. 

Pata se ter urna idéia, Sr. Presidente, basta 
exemplificar com a pecuária leiteira, tão divulgada 
junto aos mini e pequenos produtores rurais de Ron
dônia. Em janeiro de 1993, segundo a Ernater-RO, 
os mutuários adquiriam uma matriz bovina leiteira, 
pelo preço de seiscentos dólares, hoje, essa mesma 
matriz é comercializada ao preço de duzentos e vin
te dólares. Esses dados evidenciam a impossibilida
de de os mutuários cumprirem conetamente suas 
obrigações junto aos agentes financeiros, dificuldade 
essa. inexistente antes da vigência do Plano Real. 

As providências de caráter admiiiÍSII aliva tenta
das junto à Secretaria Especial de Politicas Regio
nais, à Superintendência do Desenvolvimento da Ama-

zônia - SUDAM e à Presidência do Banco da Ama
zônia S/A não frulificaram em açôes que pudessem 
minimzar a aflitiva sftuação dos mutuários do FNO. 

Sr. Presidente, Sras. Senadoras e Senadores. 
as lideranças rurais empenharam-se, denodamente, 
junto à Cãrnara dos Deputados e ao Senado Fede
ral, respaldando e ativando negociações entre a 
Frente Parlamentar da Agricultura e o Governo Fe
deral, representado pelos Ministérios da Fazenda e 
da Agricultura, Banco Central e Banco do Brasil, 
aconlando-se, finalmente, a renegociação de dívidas 
de origem rural, nas condições recentemente apro
vadas pelo Conselho Monetário Nacional (Resolução 
n• 2.471 do Banco Central). 

Desse esforço, nasceu o Projeto de lei n" 4.300, 
de 1998, de autoria do Deputado Federal Saulo 
Queiroz (PFL -MS), que dispõe sobre a renegociação 
de dívidas originárias do crédito rural de que trata o 
art. 13 da Lei n• 7.827, de 27-IHI9. 

O Projeto de lei n• 4.300 estabelece em seu 
Art. 1 ": "Focam os administradores dos Fundos Cons
titucionais de Financiamento do Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste, de que trata o art. 13 da lei n• 7.82.7, 
de 27-9-89, autorizados a renegociarem as dívidas 
originárias de operações de apoio às atividades rural 
e agroindustrial, contratadas até 26-6-95. • 

No curso da tramitação, o Projeto de Lei, que 
foi relatado pelo Deputado Carlos Melis (PFL - MG) 
foi transformado em substitutivo que, no Art. 1• am
plia o prazo de benefícios até 31-12-1997." 

O Projeto de Lei n• 4.300 está sendo discutido 
em regime de urgência e deverá Sj>r votado pelo 
Congresso Nacional ainda antes do processo parla-
mentar de julho. . 

Por último, mas não menos importante, Sr. 
Presidente, é de dever relatar o frutífero encontro do 
qual participei no dia 9 de junho, na Universidade 
Luterana do Bras~l - ULBRA, campus em Ji-Paraná 
com a presença do corpo docente e discente, dos 
cursos de agronomia e direito, que reuniu 80 pes
soas. Parciticiparam, ademais, 15 a 20 produtores 
rurais, membros do movimento associativista dos 
Municipios de Ji-Paraná e Ouro Preto do Oeste. 

O encontro, que foi facultado pelo Senhor Dire
tor da ULBRA - campus de Ji-Paraná. Professor 
Marcos Zimmer, teve corno idealizador e organiza
dor o engenheiro agrônomo Walter Rocha Meira, 
Coo!denador do Curso de Agronomia da ULBRA. A 
reunião serviu para a distribuição e disct ossã? do do
cumento "Rondônia Produz", que comprendia 15 dis
cursos feitos de maio a setembro de 1997, no Plenário 
do Senado Federal, nos quais tracei o pellil do setor 
agropecuário do Estado de RondÓnia, enfocando as 
atiltidades mais importantes, os aspectos da política de 
Clédilo rural, assim como o arranjo institucional, que 
i~ o setor primário de meu Estado. 

Senador Odllc:ir Soares. 
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O SR. ERNANDES AMORIM (PPB - RO) - Sr. 
Presidenle, Sr"s e Srs. Senadores. a melhoria das 
condições de vida da população brasileira é, hoje, a 
uma só 1I9Z, um objeliw desejável do ponto de Vista 
da coesão social e do lortalecimenlo do regime cfe. 
mocoálico, e um requisito nec a hio a suslenlação 
do uescimer do econômico a longo pn120. 

As mudanças deconentes dos processos asso
ciados de globofização econ6mica e aceleração do 
avanço tecuológico, condenam ao ptOC e sso as es
b atégias de desenvolvimento apoiados na ofer1a de 
mão-de-obra brala e desqualificada. 

Hoje os irn e (memos tendem a rrigrar pata 
espaços ecotl6n licos em que exislam 0011dições so
ciais ~Yeis com padrões eleloaclos de qualida
de ra produção, notadamente no que toca aos ní
veis de instução da rnáo-diHlbra, mas também às 
suas condições de vida de modo mais amplo. 

E para que po mos nos habililar a ter partici-
pação nos fluxos dos investimentos, oomén:io e tllc· 

JlQiogia, somos obrigados a rnelholar de modo sus
tentado e permanente as 0011díções de educação, 
saúde, -.nento e habilitação de nossa gente. 

Temos que construir as bases de um cresci
..- sustentável e socialmente ber léfico pata o 
nosso povo. 

Sustentável e socialmente berléficc em três di
reções: 

t• Apoiado .. estabitidade econ6mica; 

2!' Associado a mudanças profundas com a 
abeo1ura econ6mica, que prorncMim ganhos genuí
nos de compelitMdade; 

~ Al:oiilfllli~ da progra s fva recuperação 
da • "'. ";jade do Estado de 9III!ICUfar polfticas so
ciais eficiet das, em bases descenllalizada e não 
cliei 1 r tas 

É nec sdrio que esabeiBçanos um modelo 
para a construção de um ClliSCimeldo sustentável e 
sQcia1men1e berléficc, com a percepção do caráter 
~siliwl da nossa tnunilação, pata um 1'10110 modelo 
de ~. e medUração do nosso imenso 
polellcial de expansão da ecot10111ia brasileira, e a 
eôl 1 1 ção inequfYoca da estalliidade de nossas 
infihiçiies politicas, ternos que sornar esses falores 
e Cfioor pata o Brasil a oportunidade hislói ica de tor
,._., um esforço privilegiado de irMistirnentos no 
âmbito da economia mundial. 

Senhor Presidente, Sr"s e Srs. Senadoles, é 
ir ld a' ;.é <MI assegutar a realização de projelos de in
vestiu a do que, por sua natureza, reduz aJStos de 
produção e comerciaJizaçlio, e que, completem os 

elos de nossa iuha estrutura, que melhorém as ccn
dições sistêmicas de nossa educação. 

Aumento da oferta de rnão-d&-obra qualilicada, 
deixar-mos de ser um pais de bacharéis incompe
tentes, e sim de téco ricos produtivos, compel6l das e 
crialillos, aiando e incenlillando as nossas escolas 
técnicas de 2!' grau. 

Preceito básico para viabilizar plenamente e 
pemanenternente uma rnulliplio otwle de inveslii• en
tos que irão ., rt dar a dinâmica do nosso cresci
merdo econômico nas próximas décadas. 

É nec f io que explooanos ao máximo a 
parceria do semr público com o setor prillado, e a 
capao:iclao:le e, ina esse do setor privado de investir 
ra ál8a de iuloa esrutura- enagia elétrica, água,es
goto, transportes e telecomul + :ações - ap10116ita
merdo a ampliação dos ptoc es s IS de prilialização e 
concessão dos serviços pt"iblicos 

Sem pederde vista, otMamente os imeslinen
tos em prograrras sociais, para que as politicas de 
governo resultam em eletiva melhoria das condições 
de vida da população brasileinL 

Pois, a nosso ver, além de individualmente im
portantes e ooniplemer dares dentro .de sua ilteas. 
os projetos sociais e de ilha estrutura, dellem 
ser,estritamente associados entre si, devem formar 
um único conjuno, wllado para a dupla tarefa de in
serir de modo competitivo o Bcasi1 na 8COIIOI11ia mun
dial, e avançar axn um esfoo9). ~ de supe
raros abasos sociais que tail&gililklS há sécoilos 

Temos que nos s~ a um esquema rígido 
de gerenciamenlo, amproaudo o leque de segurança 
do governo, sociedade e dos irweslidores ir ill!mOs e 
exlemos. 

O Poder Execulillo, com o apoio do Parlamen
to, necessita orientar o ptoc as • orçamen1ário para 
o biênio 98199, pata assegurar recursos pata as prio
ridades definidas em pooje(los, acornpanlwnento 
permanente, alineulado por informações atualiza
das, soluções prontas e objelillos de 9II6I'IIUais difi
culdades na e1r.ecuçãn dos ptojetos, um sistema de 
informação transparente e pn!Ciso, adeqi llldo a in
lleslidores cujas decisões dependam do andamento 
de projetos 1111 :icnldos, diwtgação competente 
dos resultados abjelillos em cada mapa mabilizando 
um número uescente de agentes públicos e priva
dos nacionais e externos, para que se crie um am
biente ainda mais falloráwl à inllestimentos em nos
so Pais. 

Por outro lado não podemos esq- da irn
portAncia da conslrução de um regime fiscal estrutu
ralmente equ~ibrado. o ajuste gradual das contas pú-
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bicas, controle dos gastos e<>nentes - pessoal, be
nefícios preyidenciários e outros custeios. 

Acredito, que com vontade política e seriedade, 
podemos a curto e médio pnlZo, criar um ambiente 
sem especulação financeira, e favorável a investi
mantos vollados para o nosso desenvolvimento, pro
movendo o Clascimento sustentável, gerando em
pregos em quantidade ~ível com a expansão 
da nossa força de trabalho, e finalmente reduzir as 
disparidades sociais e regionais. 

Era o que eu tinha a dizer. 
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO) - Sr. 

Presidente, Sr's e Srs. Senadores, 
O Estado de Goiás, o Centro-Oeste como um 

lodo e a região do Triângulo Mineiro estão vivendo 
um momento especialmente importante na sua histó
ria de afirmação política e econômica. Convencido 
de que eslá na vastidão dos cerrados brasileiros a 
grande reserva territorial para equilibrar o abasteci
manto intemo e aumentar as exportações, o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso resolwu adotar 
como obnl prioritária para os interesses nacionais a 
dup:icaçãn da pista de asfalto que liga Goiânia à di
visa com São Paulo. 

Nesses 440 quilômetros em que se interligam 
as rodovias BA-153 e BR~. será inaugurada den
tro do prazo máximo de quatro anos a obra de infra· 
estrutura rodcMária mais ~e para o objetillo 
de modemizar e agilizar a integração ecot IÕmica en
IR! Norte e o Sul do País. Com esse novo eixo de 
desenvolvimento integrado, o ftuxo de riquezas 
produzidas nas regiões mediterráneas do país ga
nhará novas escalas de eficiência no transporte 
paJà os centros mais desenvolvidos de consumo, 
para as expot1ações via porto de Santos e para o 
Mercosul. 

Com a decisão de incluir a duplicação entre os 
próximos investimetnos do programa "Brasil em 
Ação", o Presidente Fernando Henrique Cardoso e o 
M'10istro Eliseu Padilha ganham posições especiais 
de destaque na galeria dos grandes benfeitores do 
povo e do Estado de Goiás. A duplicação é o grande 
projeto de infra-estrutura que temos acalentado nos 
nossos sonhos de desenvolvimento, e por isso é 
nosso dever mostrar ao Presidente o tamanho da 
nossa gratidão. Amanhã, num er«:oubo marcado 
para as 15 horas, no Palácio do Planalto, com a pre
sença dos gonvemadors Naphtali Alves de Souza e 
Eduardo Azen!do, as bancadas de Goiás e de Minas 
Gelais nas duas Casas do Congresso estarão reuni
das para fazer justiça ao gesto de grandeza e de 
percepção estratégica do Presidente. 

S..,. e Srs. Senadores, Goiás vai ingressar no 
século 21 com novas credenciais de inftuência eco
nômica e de poder de competição, no confronto com 
outros estados tradicionalmente mais desenvolvidos. 
O Presidente Fernando Henrique Catdoso é o gnm
de patrono dessas credenciais e seu nome estará 
definitivametne gravado na lemlllança e na gratidão 
de nossas próximas geniÇÕes. 

Em breve já teremos definidos os resultados da 
licitação para o trecho de 52 quilômebos entre Apa
recida de Goiânia e Professor Jamil. Por ser a parte 
mais movimentada e perigosa de toda a rodovia, ela 
terá prioridade no cronograma de investimentos, pre
vendo-se a sua conctusão para os próximos dezoito 
meses. A ligação entJe Uberaba e a divisa com São 
Paulo, incluindo a ponte sobre o Rio Grande, é outra 
parte que terá a conctusão antecipada para dentro 
de poucos meses, graças ao estágio adiantado em 
que se euc:otoliam as obras. 

Todo o esfotço do Governo Federal em aten
der a essa grande aspiração de mineiros e goianos 
mostra a fidelidade do Presidente da República aos 
seus compromissos. Passaram-se apenas dez me
ses do memorável encontro de mobilização que rea
lizamos em ltumbiara, com a po eseo oça dos Minisbos 
lris Rezende, Eliseu Padilha e Anl6nio Kandir, além 
dos governadores Maguito Vilela e Eduardo AzBfe
do. Tovemos a palavra de empenho do Presidente e 
de seus ministros, e os resultados óbjetivos come
çam a aparecer, colocando a realidade onde havia 
apenas um sonho, num pnlZO relativamente peque
no para obras desse wlto. 

Sras. e Srs. Senadores, já compareci muitas 
vezes a esta tribuna para defender a nec e s s· ilade da 
duplicação. Estou feliz e realizado ao S«llir que essa 
luta suprapartidá.ria que uniu toda a sociedade gaia
na começa a transformar -<~e numa grande vitória da 
boa política das convergências. Todos os seto'looes 
conhecem nos mínimos detalhes a ~rtAncia des
sa obra de infra-estrutura para o desenvolvimento de 
Goiás e do Centro-Oeste, através dos muitos depoi
mentos que eu trouxe a esta tribuna. 

Por isso, o que me faz vir à presença dos se
nhores, nesta tarde, é o meu desejo de manifestar 
um agradecimento pessoal e público ao Presidente 
Fernando Henrique Cardos9. Estamos todos de pa
rabéns porque há uma decisão tomada, e é uma de
cisão chancelada por um homem que faz da honra e 
do compromisso as suas principais virtudes, como lí
der máximo da Nação. Renovo daqui o meu apelo 
para que Goiás e Minas, por todos os seus rep<e
sentantes, estejam juntos, amanhã, no gesto de gra-
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tidão ao Presidente, como grande aliado do nosso 
futuro. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
A SRA.. BENEDITA DA SILVA (BiocoiPT- RJ) 

- Sr. Presidente, Sr"s, e Srs. Senadores, os efeitos 
da má dislribuição de renda vêm Jlfi'II'OCIIfldo sérias 
distorções, agravando mais ainda o problema do de
semprego. Eme as distotções proyocadas, uma 
propiciou o estudo elaborado pelo Economista Már
cio Pocliii.,...., Diretor do Centro de Estudos Sindi
cais e de Economia do Trabalho (CESIT) da Uni
carnp, que constatou que 11% da População Econo
miCamente Ativa é formada por crianças e aposenta
dos, somando 8 milhões de vagas ocupadas ou a 
serem ocupadas. 

Um país que pretende emergir como desenvol
vido, não pode de forma alguma acreditar que esse 
objetivo será alcançado com 2,9 milhões de crianças, 
entre 10 e 14 anos, que para subsistir, vêm trocando 
anos poeciosos, que poderiam ser dedicados exclusi
varnenle ao estudo, por uma remuneração miserável, 
e que em nUlos casos rep s 8 nta a única forma de 
sobleviWncia.. Essas crianças deveiiain es1ar 81Jll818-
das por um programa que lies g&Jar t 8 dedica;:ão 
elCdusiw ao estudo, para que no fuluro elas possam 
compor a ll"lÍiiHitHlbla quailicada e habiitada que -
hoje em dia-se es-:: assa no mercado de trabah:L 

A outra eategoria que engrossa o número da 
População Economicamente Ativa é a dos aposenta
dos e pensionistas que somam 5,1 milhões, que de
venam estar descansando se o valor de seus bene
fícios fossem suficientes para lhes ganmlir condiçõ
es dignas de sobrevivência. Essa é outra realidade 
que pleCisa ser mudada, pois a grande palie dos 
aposentados que continuam ativos pen:ebem ape
nas 1 salário de aposentadoria, o que forçosamente 
os devolve ao mercado de trabalho. 

O Brasil pleCisa tomar providências urgentes 
no sentido de conjgir essa distorção. Para atingir 
esse objetiwo, vale até copiar a receita dos palses 
desenvolvidos, que adotaram polfticas especificas 
com vistas a solucionar o problema. Basicamente, 
são duas as SQÕ9S. Uma começa pela exclusão dos 
aposentados e das crianças do men::ado de trabalho, 
garantindo benefício que seja suficiente ao aposen
tado se manter sem se ver obrigado a voltar a traba
lhar e bolsas de estudo para as crianças. A outra 
ação é simples, e consiste em oferecer condições de 
trabalho para a população, por meio de uma politica 
de crescimento do ~ e de beneffcios para os 
desempregados. 

Para tennos idéia da gravidade desse proble
ma, a pesquisa do IBGE indica que 64,9% de um to
tal de 68 milhões da PEA (Pqx~ação Economica
mente Ativa) ocupada do Pais começaram a traba
lhar antes de 14 anos de idade. Desse total, somen
te 1,1% iniciaram a carneira profissional en11e 25 a 
29 anos. Ainda, segundo o IBGE, existem no País 
cerca de 15,5 milhões de aposentados e pensionis
tas da Ptevidência Social. Desse total, 5,1 milhões 
continuam ativos, sendo que 190 mil são desempre
gados. 

Cuanto ao fato dos reudimentos estarem em 
queda, isso se deve principalmente à mudança na 
qualidade de ~. pois a ofelta de vagas tem 
crescido nas contnlfações sem carteira assinada e 
no ITabalho autónomo, especialmente no setor de 
serviços, que i8111Une<a menos que a indústria. em 
março, segundo o IBGE, o reudimeuto médio pago 
aos ocupantes na indústria foi de R$491,8, enquanto 
que no setor de seMços a remuneração média foi 
de R$438, 71. No comén:io, ficou em R$377,53 e na 
construção civil, em R$308,90. Outros dois fatores 
têm contribuido para diminuição da renda, ou seja, 
boa parte dos acordos salariais não .tem conseguido 
sequer repor as pen1as cansadas pela inflação e por 
último, o aumento da concorrência por uma vaga fez 
cair os salários. 

Caso a renda fosse melhor distribuida, boa 
parte das crianças e aposentados que hoje eslá em
pregada ou disputando uma vaga no"mercado pode
ria ceder o lugar a outras p e s s cas da faixa etária 
mais ativa. Essa foi também uma das afirmáções 
de Pochmann, por acreditar isso amenizaria bas
tante o problema do desemptego. Muitos são os 
fatores que têm servido de agravantes para a má 
distribuição de renda, ora verificada em nosso 
Pais, mas poucas são as ações no sentido de re
solver essa questão, por parte desse Governo ador
mecido. 

o SR. I'RESIDENre (Anmio Carlos Magatães) 
- Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en
cerrar os trabalhos, lembrando às Sras. e SIS. Sena
dores que constará da sessão delibefativa Ofdinária 
de amanhã, a 1981izar-se às 14 horas e 30 minutos, 
a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

-1-
SUBSTITUTlVO A PROPOSTA DE EMENDA 

A CONSTITUIÇÃO N" 2, DE 1995 

Segundo ãl8 de disco ISS'lo, em segundo turno, 
do Substitutivo à Proposta de Emenda à Constitui· 
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ção n" 2, de 1995, tendo como primeiro signalário o 
Senador Ronaldo Cunha Uma, que altera dispositi
vos que menciona da Constituição Federal (imunida
de parlamentar), tendo 

Parecer sob n" 352, de 1998, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
José Fogaça, oferecendo a redação para o segundo 
turno_ 

-2-
PROPOST A DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N" 39, DE 1996 
{Tramitando em conjunto com a Proposta de 

Emenda à Constituição n" 23, de 1996) 
(Votação nominal) 

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n• 39, de 1996 (n• 
367/96, na Câmara dos Deputados), que altera o 
§ 7" do art 14 da Constituição Federal (inelegibili
dade), tendo 

Pareceres da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, Relator: Senador Edison Lobão: 

-sob n" 356, de 1997, favorável, e peta preju
dicialidade da Proposta de Emenda à Constituição 
n• 23, de 1996, com votos contrários dos Senadores 
Pedro Simon, José Eduardo Outra e Jefferson Pe
res; e 

-sob n• 210, de 1998 (em reexarne, nos ter
mos do Requerimento n• 806, de 1997), ratificando o 
seu Parecer n" 356, de 1997, com abstenção do Se
nador José Eduardo Outra e voto em separado do 
Senador Francelino Pereira. 

-3-
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N" 23, DE 1996 
{Tramitando em conjunto com a Proposta de 

Emenda à Constituição n" 39, de 1996) 
(Votação nominal) 

Votação, em primeiro tumo, da Proposta de 
Emenda à Constituição n" 23, de 1996, tendo como 
primeiro signatário o Senador Esperidião Amin, que 
altera o § 7" do art. 14 da Constituição Federal (ine
legibilidade), tendo 

Parecer favorável, sob n" 342, de 1996, da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela
tor: Senador Edison Lobão, com votos contrários 
dos Senadores Josaphat Marinho, Pedro Simon, 
José lgnácio Ferreira, Jefferson Peres e Bernardo 
Cabral. 

-4-
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N" 6, DE 1998 
(Tramitando em conjunto com a Proposta de 

Emenda à Constituição n• 11, de 1998) 

Segundo dia de discussã'l, em primeiro tumo, 
da Proposta de Emenda à Constituição n" 6, de 
1998, tendo como primeiro signatário o Senador 
José Roberto Arruda, que inclui no Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitórias artigo que regulari
za a situação funcional de servidores de empresas 
públicas federais que há mais de dez anos prestam 
serviços à administração difela, e dá outras provi
dências, tendo 

Parecer sob n• 318, de 1998, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Romeu Turna, favorável, nos termos da Emenda 
n• 1-CCJ (substitutivo) que apresenta, e pela preju
dicialidade da Proposta de Emenda à Constituição 
n2 11, de 19911. 

-5-
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N" 11, DE 1998 
(Tramitando em conjunto com a Proposta de 

Emenda à Constituição n• 6, de 1998) 

Segundo dia de discussão, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Consti!Úição n" 11, de 
1998, tendo como primeiro signatário o Senadc?r Ge
raldo Melo, que acrescenta parágrafos ao art 19 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
dispondo soble a situação funcional dos servidores e 
empregados públicos federais legalmente cedidos a 
órgãos e entidades da União. 

-&-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 122, DE 1997 
(Votaçio nominal) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n• 122, de 1997 (n• 461197, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a concessão outorgada à Rádio Patrian:a de Cassi
lândia Ltda para explorar serviço de radiocflfusão so
nora em onda média na Cidade de cassilândia, Es
tado do Mato Grosso do Sul, tendo 

Parecer favorável, sob n• 273, de 1998, da 
Comissão de Educação, Relator: Senador Ramez 
Tebet. 
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-7-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 123, DE 1997 
(Votação nominal) 

Discu~ em tumo único, do Projeto de De
aeto legislativo n" 123, de 1997 (n" 4ô2N7, na Câ
maJa dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a concessão da Rádio Emissora • ABC"Uda para 
explorar sel'lofÍIIIO de radiodifusão sonora em onda 
média na Cidade de Santo André, Estado de São 
Paulo, tendo 

Parecer·iiavorável, sob n" 259, de 1998, da Co
missão de IF«h:ação, Relalor. Senador Romeu 
Tuma. 

-8-
PROJER> DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 125, DE 1997 
(Votação nomh•l) 

Discu ; ;-o, em tumo único, do Projeto de De
creto Legislaliolo n" 125, de 1997 (n" 465197, na Câ
mara dos DE!pUtados), que aprova o ato que renova 
a concessão da Rádio Comen:ial de Presidente Pru
dente Lida para explorar seMço de radiodifusão so
nora em onda méd"oa na Cklade de Presidente Pru
dente, Estado de São Paulo, tendo 

Parecer favorável, sob rf' 260, de 1998, da Co
missão de Educação, Relator: Senador Romeu 
Turna. 

-9-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 137, DE 1997 
(Votação nominal) 

Diso ssão, em tumo único, do Projeto de De
creto Legislativo n" 137, de 1997 (n• 469197, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a concessão tJUlorgada à Rádio Cidade Jandaia do 
Sul Lida. para explorar seMço de radiodifusão sono
ra em onda média na Cidade de Jandaia do Sul, Es
tado do Panmá, tendo 

PareceK"flavorável, sob n" 275, de 1998, da Co
missão de 'Educação, Relator: Senador Coutinho 
Jorge. 

-10-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 139, DE 1997 
(Votaçio nomh•l) 

Discussíío, em tumo único, do Projeto de De
creto Legislativo n" 139, de 1997 (n" 471/97, na Câ
mara dos ~). que aprova o ato que renova 
a pennissão outorgada à Sociedade Rádio D"olusora 

Vale do ltajai Lida. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada na Cidade de 
ltajaí, Estado de Santa Catarina, tendo 

Parecer favorável, sob n• 261, de 1998, da Co
missão de Educação, Relator: Senador Esperidião 
Amin. 

-11-
PARECER N" 315, DE 1998 

Escolha de autoridade 
(Votação &eCI ela - nominal) 

Discussão, em tumo único, do Parecer n" 315, 
de 1998, da Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania, Relator: Senador Francelina Pereira, sobre 
a Mensagem n" 148, de 1998 (n• 575198, na origem), 
do Senhor Presidente da República, submetendo à 
deliberação do Senado Federal o nome do Doutor 
Carlos Alberto Reis de Paula. Juiz Togado do T ribu
nal Regional do Trabalho da 3' Região, com sede 
em Belo Horizonte - MG, para compor o Tribunal 
Superior do Trabalho, no cargo de Ministro Togado, 
na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Or
lando Teixeira da Costa e reservada a juízes de car
reira da magistratura trabalhista 

-12-
PARECER N" 316, DE 1998 

Escolha de autoridade 
(Votaçlio sec• ela - nominal) 

Discussão, em tumo único, do Parecer n" 316, 
de 1998, da Comissão de Const~uição. Justiça e Ci
dadania. Relator: Senador Pedro Simon, sobre a 
Mensagem n" 156, de 1998 (n" 574198, na origem), 
do Senhor Presidente da República, submetendo à 
deliberação do Senado Federal o nome do Doutor 
Gelson de Azevedo, Juiz Togado do Tribunal Regio
nal do Trabalho da 4° Região, com sede em Porto 
Alegre - RS, para compor o Tribunal Superior do 
Trabalho, no cargo de Ministro Togado, na vaga de
corrente da aposentadoria do Ministro Manoel Men
des de Freitas e reservada a juízes de carreira da 
magistratura trabalhista 

-13-
PARECER N" 363. DE 1998 

Escolha de autoridade 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
Requerimento n• 403, de 1998 - art. 281) 

(Votação &ee~ela- nominal) 

Discussão, em tumo único, do Parecer n" 363, 
de 1998, da Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania, Relator: Senador Pedro Simon, sobre a 
Mensagem n• 178, de 1998 (n• 673198, na origem), 
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do Senhor Presidente da República, submetendo à 
delibenlção do Senado Federal o nome do Doutor 
Gilson Langaro Dipp, Juiz do Tribunal Regional Fe
deral da 41 Região, com sede em Porto Alegfe - RS, 
para a1q10r o Superior Tribunal de Justiça, no car
go de Ministro, na vaga deconenle da aposentadoria 
do Milistro Américo Luz. 

-14-
MENSAGEM N" 144, DE 1998 

Escolha ele Chefe de Mlaio l)lploiMIIce 
(VOI8çio MCnllll- nominal) 

Discussão, em rumo único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
soble a Mensagem n" 144, de 1998 (n" 568198, na 
origem), pela qual o Senhor Presidente da República 
sutxME à delilefação do Senado o nome do Se
nhor Paulo Dyrceu Pinheiro, M"mistro de Primeira 
Classe do Quadro Fspeáal da Carreira de ~
la, para exeroer a função de Embaixador do Brasil 
junto à República de Cingapura. 

-15-
MENSAGEM N" 161, DE 1998 

Escolha ele Cheia ele Ml11ia DlplomMka 
(Volllçio -•-nmnlual) 

Discussão, em rumo único, do Parecer da Co
missão de Rela;ões Exteriores e Defesa Nacional 
soble a Mensagem n" 161, de 1998 (n" 608198, na 
origem), pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado o nome do Se
nhor Sérgio Baroellos T elles, Ministro de Primeira 
Classe do Quadro Pennanente da Carreira de Diplo
mata, para exeroer a função de Embaixador do Bra
sil juniD à Repc'lblica ~ 

o SR. PRESilENTE (Anlonio Carlos Magml § ) 
- Eslá encenada a sessão e boa sorte para o Brasin 

. (úwanta-se a sessão ãs 14 hotas e 52 minutos.) 

(O.S. N" 139101118) 

DISCURSO PROFERIDO PELO SE
NADOR NABOR JÚNIOR, NA SESSÃO 
DO SENADO DO DIA 15 DE JUNHO, QUE 
SE REPUBLICA A PEDIDO DO PARLA
MENTAR: 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Concedo 
a palavra ao noble Senador Nabor Júnior, que dispõe 
de virde minutos para fazer seu pronunciamBniD. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pronun
cia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, ouvimos atentamente. há poucos instantes, o 
pronunciamento do ilustre Senador Lúcio Alcântara a 
respeito da greve deflagrada pelos docentes das uni
W!Sidades federais de nosso pais, movimento cuja 
duração já ÍIIQI essa no teroeiro mês, num CniSCendo 
de 8pf8MISÕeS que exige posturas oesponsáveis e 
firmes de nossa parte, como representantes da so
ciedade- e é ~ndo essa obrigação que venho, 
também, aboldar o grave problema, ressaltando a 
necessidade de evitar-se o comprometimento do 
(liÓpriO calendário letivo de 1998. 

Na recente viagem que fiz ao nao Estado, fui 
procurado, a -nplo de outros membros da Banca
da federal, por uma com· ão de proless01es da Uni
vensidade Federal do Aae, que me mcpuseram seu 
enfoque, malerializado na proposta apresentada 
pela categoria ao Ministério da Educação como al
ternativa para solução do ~- O Governo, por 
.u rumo, também finnou posição, eucarinhando 
ao Congtesso Nacional um Projeto de Lei que fixa 
critérios para a ooocessão de goatificeções diferen
ciadas e de ou1n1s vantagens aos docentes das uni-
11818idades fedenlis. 

Os pridpais portos pr• ':JI ao:os são os seguintes: 

"1) Será elaborado projeto de lei, a ser 
submetido ao Coo agres so Nacional, criando 
urna gralificação de estimulo à docência de 
valor variável em função do nlvel de -tiiUia
ção, meslrado ou doutorado, da pr:osição na 
ceneira, do regime de tJabalho e do número 
de pon111s acurrulados pelo doceuta, segun
do os seguintes a iléiios: número de horas 
semanais dedicadas à docência em curso 
regular, resultado da avaliação do seu de
sempenho docente e resultado da avaliação 
da sua produção acadêmica. 

2) A combinação dos ttês critérios de 
pontuaçio penniti1á que o doceute posse 
atingir o número méximo de pontos combi
nando um mfnino de oito horas semanais 
de aula cem uma boa produção intelectual, o 
que implica uma integração de suas ativida
des de ensino, pesquise e extensão. 

3) Os critérios e procedimentos de ava
liação do desempe~•'oo docente e da produ
ção acadêmica serão estall ela ci:fos em re
gulameniDs próprios de cada insliluição, ob
ser4dos alguns princfpios bésicos estabele
cidos na lei. 
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4) A gratificação será extensiva aos 
inativos na proporção de 60% do número 
máximo de pontos permitidos aos docentes 
em efetivo exercício. Essa mesma propor
ção será devida ao servidor afastado da r:k>
cência em virtude do exeroício de atividade 
de direção na própria instituição ou cedido 
para o exerclcio de cargo de natureza espe
cial, ou DAS 6, 5 ou 4 ou cargo equivalente 
na administração federaL 

5) Paralelamente, o Ministério criará 
um programa especial de bolsas destinado 
aos proiessores que ainda não detêm a titu
lação requerida 

6) Outro projeto de lei será encaminha
do simultaneamente propondo a re-hierar
quização dos cargos da caneira dos funcio
nários técnico-administrativos. 

7) A formulação definitiva dos projetas 
de lei será discutida com as IFES, atendidas 
as limitações mçamentãrias e os requisitos 
gerais da administração de pessoal da 
União. 

8) Além dessas providências de cará-
1« imediato, o MEC está tomando a tniciati
va de conduzir as discr Jssões sobre o proje
to da autonomia das universidades federais, 
de modo a implementá-la ainda este ano. • 

Sr. !>residente, a ptoposta que o Governo apre
sentou ao Sindicato dos Professores Universitários 
está acompanhada de ãrversas tabelas, com as gra
tificações e os vencimentos oferecidos à categoria, 
as quais oo-n ser consideradas partes integrantes 
deste pronunciamento e cuja pubfrcação no Diário do 
Senado Federal, portanto, peço a V. ex- nos termos 
regimentais. 

Já a posição assumida pelo Sir rdicato dos Do
centes das Universidades Federais e encaminhada 
ao MEC está vazada nos seguintes termos: 

"A partir da manifestação das assem
bléias gerais, no amplo debate nacional, os 
doceutes das IFES, por intermédio do Andes 
Si ldicato Nacional e conforme oficio entre
gue ao MEC na audiência de 03 de junho úl
timo, convergiram no sentido de responder 
ao ~ púbrrco assumido de apre
sentar nossa proposta que expomos neste 
documento. 

Protocolizamos nossa pauta de reivin
ó'C&ÇÕPS em dezembro da 1996, paute essa 
reiterada várias vezes e sem qualquer res
posta por parte do MEC. Estamos em greve 

desde 31 de março deste ano, e, ao longo 
deste perlodo, na incessante busca de inter
locução, somente obtivemos uma mannesta
ção concreta do MEC na audiência do dia 
28 de maio. Isso se deu através da apmsen
tação do programa GED, que incorpont os 
principias do PIO, antetiormente rejeitado 
pela comunidade universitária, pelos Conse
lhos Universitários das IFES e pelo Con
gresso Nacional Cabe destacar que esse 
programa foi rejeitado de forma unânime e 
enfática pelo movimento dooente, face às 
impropriedades dos princlpios sobre os 
quais se fundamenta, eotrlorme justificativa 
apresentada no oficio n" 176198, encaminha
do ao MEC em 031061'98 (anexo 1 ). 

Mesmo não identificando dnerenças 
signifrcativas no conteúdo dessa nova ver
são apresentada pelo MEC, o MO entendeu 
que estavam dadas as condições para a 
apresentação de uma proposta que, manti
dos os pressupostos básicos de nossa pau
ta de reivindicações, pudesse signifrcar um 
avanço para o estabelecimento de negocia
ções efetivas. As principais caracterlsticas 
desta proposta reafirmam nosso propósilo 
de buscar uma solução que supere os obs· 
láculos até agora levantados. Ressaltamos 
que esta não ap<esenta óbices para a sua 
institucionalização, reduz si9nificativamente 
a repercussão financeira em relação ~ nos
sa pauta original e é extremamente positiva 
do ponto de vista acadêmico. 

Estamos em luta pela defesa da uni
vetsidade pública, gratuita e de qualidade, o 
que significa dizer que nossa proposta ga
rante que profissionais capacitados para 
realizar as atividades pesquisa, ensino e ex
tensão permaneçam nas IFES e as tenham 
como referência de ingresso e desenvolvi
mento profissional. Nossa proposta também 
contribui para diminuir a dispersão salarial e 
redefini-la dentro de critérios e determinaçõ
es consistentes com os principias do movi
mento docente. 

É importanle afinmarmos que esta pro
posta tem o caráter emergencial, na medida 
que implica tão-somente na recuperação 
pan:lal das perdas salariais efetivamente 
ownldas e ocasionadas pela corrosão infla
c:lan6ria do perlodo de janeiro de 1995 a de
mmbro de 1997. Afirmemos também que 
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isso não significa que estamos abdicando da 
recomposição integral de nossos salários, e 
tampouco do estabeJecimento do Plano de 
Carreira e Capacitação Docente, previsto 
em nossa pauta original. A solução definitiva 
para estas questões e os demais itens da 
pauta deverá ser encontrada na mesa de 
negociações, a partir de um cronograma de
finido imediatamente." 

Esta, Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadofes, é 
a proposta que os professores encaminharam, 
acompanhada de urna série de quesitos e tabelas, à 
análise do Ministério da Educação. 

Existe um outro aspecto, particutannente gra
ve, imposto pelo calendário peculiar de 1998: por ser 
um ano eleitoral. restam-nos praticamente apenas 
quinze dias para solucionar essa greve. O Ministro 
da Educação lembra a apresentação pelo Govemo, 
ao Congresso Nacional, do citado projeto de lei que 
estabelece diversos níveis de gratificações de do
cência para poolassores universitários; mas a cate
goria julga essa proposta inaceitável. É um impasse, 
como todos estamos vendo. E, como em todo im
passe, se não houver negociação conctusiva, que 
atenda aos inlen!sses das duas partes itigantes -
no caso, o Governo e os professores - certamente 
chegaoemos ao final do mês de junho, quando se 
encerra o primeiro período legislativo deste ano, sem 
encontrar uma solução. E o prejuízo seni integral
mente jogado às costas do ten:eiro lado da questão, 
os alunos e suas famílias. 

Foca claro - e reforço a advertência! - que o 
ano lelivo de 1998 pode ficar inteiramente pn!judica
do, pois já oegisllamos dois meses e quinze dias de 
duração do movimento grevista. Caminhamos, por
tanto, para a peida de um trimestre inteiro. Isso terá 
reflexos não só nas pessoas dos alunos das univer
sidades, mas desde logo fere tanmém a poópria insti
tuição, que ptecisa uogentemente ser oe<iscuiX!!o 

Acredito que o ensino superior- tanto a univer
sidade pública como a universidade privada - pteei
sa ser reavaliado, porque o ten:eiro goau, no Brasil, 
decaiu muito MSSes últimos anos. O Govemo, como 
se diz, "pagou para ver", ao instituir os testes para 
avaliação dos alunos que já conc:Juíram os respecti
vos cursos, o chamado "provão". E as piores pers
pectivas estão se materializando: os oesullados des
sa avaliação têm ficado, quase sempre, muito 
aquém do desejávet. 

Isso, entretanto, não acontece graluitamente. 
Muito ao contrário! 

Sabemos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que 
as universidades públicas estão t~ sucatea
das. Não têm, sequer, instalações condignas para 
propiciar a efetiva realização dos seus cursos e das 
alividades de pesquisa. Pior, ainda: os poucos nacur
sos disponíveis estariam sendo mal aproveitados, 
devido à politica de apl"ocação desenvolvida pelo 
MEC, que privilegia ~ universidades públicas dos 
Estados desenvolvidos da Federação, em detrimen
to daqueles mais pobres. 

É essencial esclarecer e desdobrar essa infor
mação, que tive a oportunidade de colher na condi
ção de Presidente da Comissão da AmazOnia do Se
nado Federal, à qual foram convocados e compana
ceram alguns reitores de universidades daquela Re
gião. Foquei estarrecido com as informações ali pres
tadas, principahnente pelo Reitor da Universidade do 
Pará, que asseverou estarem os imlestimentos do 
Governo nas universidades do Norte e do Nordeste 
muito aquém das suas necessidades mínimas, en
quanto, por outro lado, o mesmo Govemo aplica re
cursos expressivos nas universidades dos Estados 
mais rioos, como São Paulo, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul, etc. 

Ora, se essa situação perdurar, vamos che
gar à conclusão de que difiCilmente as disparida
des inter-regionais poderão, um dia, vir a ser supe
radas. 

O assunto é grave; exige respbSias urgentes 
por parte de todos os setooes nele envolvidos, a 
partir do Governo. E é com esse espírito qúe ve
nho formular um veemente apelo ao Ministro da 
Educação, Prof. Paulo Renato, para oferecer a 
neebertura do diálogo aos representantes do Sin
dicato dos docentes das Universidades Federais, 
buscando uma negociação leal e produtiva, volta
da para a real solução do impasse. Pois o que não 
se pode admitir é que ele perdure ainda por muito 
tempo. 

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

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
DO SENADO FEDERAL 

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

1&&ee 
Terça..feira 

10h30mln - Senhor Euclides ScaJco 

14h30mln - Sessão Deliberativa Ordinária do Sena
do Federal 
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Ata da 70ª Sessão Deliberativa Ordinária, 
em 17 de junho de 1998 

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo, 

Ronaldo Cunha Uma, da S~ Emitia Fernandes e do Sr. Levy dias. 

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

Abdias Nascimento - Antonio Carlos Magalhães 
- Antonio Carlos Valadares - Artindo Porto - Artur 
da Tavola - Bello Parga- Benedrta da Silva- Beni 
Veras - Bernardo Cabral - Cartas Bezerra - Carlos 
Patrocínio - Cartas Wilson - Casildo Maldaner -
Coutinho Jorge - Djalma Bessa - Edison Lobão -
Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Elói Portela - Emí
lia Fernandes - Eprtácio Cafeteira - Emandes Amo
rim - Esperidião Amin - Fernando Bezerra - Flavia
no Melo - Francelina Pereira - Francisco Benjamim 
- Geraldo Melo- Gerson Camata- Gilberto Miranda 
- Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - lris Re-
zende - Jader Barbalho - Jefferson Péres - João 
França - João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pi
nheiro - José Agripino - José Alves - José Bianco -
José Eduardo - José Eduardo Outra - José Fogaça 
- José Roberto Arruda - José Saad - Júlio Campos 
- Júnia Marise - Laura Campos - Leomar Quintani-

lha - Leonel Paiva - Levy Dias - Lucídio Portella -
Lúcio Alcântara - Marina Silva - Marluce Pinto -
Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna -
Odacir Soares - Osmar Dias - Pedro Piva - Pedro 
Simon - Ramez Tebet - Roberto Freire - Roberto 
Requião- Romero Jucá- Romeu Tuma- Ronaldo 
Cunha Uma- Sebastião Rocha- Sergio Machado
T eotonio Vilela Filho - Vilson Kleiníibing - Welling
ton Roberto. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 75 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Car
los Patrocínio, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM No 394, DE 1998-CN 
(n' 719/98. na origem) 

Senhores Membros do Congresso Nacional. 

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de 

Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do 

Planejamento e Orçamento, o texto do projeto de lei que "Autoriza o Poder Executivo a abrir aos 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor da Presidência da República, do 

Ministério da Marinha e do Senado Federal. crédito suplementar no valor global de R$ 

52.496.315,00, para os fins que especifica". 

Brasilia, 16 de junho de 1998. 



40 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

EM n§ !..02/MfO 
Brasilia. 08 de JU."'1i"D de ! 998 

E:tce\emissimo Senhor P:-esidente da RepUblica. 

A Presidência da RepUblica. o Ministério da Marinha e o Senado Federal solicitam a 
abenuta de credito suplementar no valor global de RS 52.496.315,00 (cinquenta e dois milhões. 
quatrocentos e noventa e se1s mil. trezentos e quinze reais), em favor da Empresa Brasileira de 
Comunicação S.A.. da IndUstnas Nucleares do Bra>il S.A.. do Gabinete da Presidência da RepUblica. 
do Fundo de Desenvoivim~nto do Ensmo Profissional Marítimo e da Administração direta do 
Senado Federal. 

2. O crédito pie~teado objeriva incor~orar ao orçamento vigente recursos proveruentes 
de excesso de arrecaciacão de recursos diretamente arrecadados de outras fontes. bem como a_tustar 
os orçamente~ 'v11Ze:l.r~~ ri?.S lhtid~des Orçamel"'tárias a se~ir relacionadas: 

RS 1.00 
Itens Natureza I Suoiementacio I C anceiamem.o 

'PRESIDENCIA DA REPUBLICA I I • Gabmcte da Pres~dêncta da Repu.,ltca- : 

I 
2950 <:COI - Desenvoivunento d~ 1\çõ~s I 

de Cau.!cr Sil!lloso Corrente 500.000 

I R~ d!: (QntJnS~[!!;ta 
9999 0001- Reser..-a de Connngêncta soo ooo 1 

- Empresa Br&s.Lleita de C omuruçação 
S.A- RADIOBRAS 

4089 0003- Conccss.ao de \'ale-Trans-

pon• Corrente 35 137 
40&9 0006- Auxilio Refeir,:ão!Alimenu-

"" Corrente i72.733 
4900 0001 - l'o.lanutenção dos Se!'Vlços 

de Adnurust:racão Geral Caottal 807 &70 I 

SabiOta\ 1.307.870 !.307.870 I 

! ~1~'TSrtRJO DA :'11.-\RT:'iHA 

I 
,I- Funao ae Desenvotvtmcmo ao Ensl!lo 

Profisston:U .\-1anumo 
1..\3()6 0001- Enstno Profisstonal Manu-

I , mo- ~tvet !\-ledto Capttal soo 057 
i -1367 0001 - Ensmo ProôssJOnal !'lilfltl-

I mo- ~ive! Supenor Corrente soo 057 I 
I 

Sublolal 800.0!7 I 1100.0!7 I 

I 
I SI:NAºO FEDEJ!AL 
11003 0002 ·Obras Complementares no 
. Comple:oto do Senado Fede-

'~ Capttal 4 000.000 
4900 000 l - Manutenção dos Sei'Vlços 

de Adnurustração Gera.! Corrente I 350 000 
4089 0006 - Au:aho Refe~çãol Alimenta-

"" Corrente 650 000 
2004 0005 - A.sslStêncta Mêdtca e Odon-

toiogJ:::a a Servidores Corrente 2 000000 

Subtolal 4.000.000 I -1.000.000 

lodústnas .'<iudures do Brasil S.A .I 

I 
L'<B i 248& 0001- fabnc:lção de Combusuvel 

><udeu I Corrente -l6 388 388 

I ;:-l5!õ!:~IQ Q!: ÕIT!:!;i!.!ili!õiQ 46 388 388 
I 

46.381.311 I Sabtotal .......... 
T'OTALGERAL 52.496.315 52.496.315 

JUNHO DE 1998 
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3. Cumpre esclarecer que as referidas suplementações se destinam a atender aos 
seguintes objetivos, que estão discriminados por unidade orçamentária. 

a) Presidência da República 

• Gabinete da Presidência da República 

Cobrir gastos não previstos na dotação de 1998 na atividade fim da área de inteligência. 

• Indústrias Nucleares do Brasil S.A - INB 

Atender a despesas relativas a fabricação de um núcleo completo de substituição para a 
Usina de Angra I, tendo em vista contrato assinado com a Eletronuclear. contrato este não 
previsto quando da elaboração da proposta orçamentária para 1998. 

• Empresa Brasileira de Comunicação S.A- RADIOBRÁS 

O pleito apresentado pela RADIOBRÁS destina-se a cobrir gastos com a concessão de 
Vale-Transporte até o fim do exercício de 1998, em decorrência do acréscimo de funcionários 
aptos a receberem o beneficio e do aumento de tárifas em suas sucursais, bem como a fazer 
face a despesas com a concessão de Auxilio Refeição, em função do estabelecido no Acordo 
Colerivo de Trabalho 97/98 e do aumento de funcionários aptos a receberem este beneficio. 

b) Ministério da Marinha 

Cobrir despesas relativas à aquisição de 69 residências para o pessoal lotado ná área do 82 

Distrito Naval em São Paulo, que trabalha no Sistema de Ensino Profissional Maririmo. 

A criação do 82 Distrito Naval, em 1997, ocasionou uma deficiência de residências, devido 
ao incrememo de movimentação de pessoal para aquela área. onde se realizam parte dos cursos 
ministrados nas capitanias, bem como as atividades de fiscalização, divulgação e adestramento 
correlatas ao ensino profissional maririmo. 

c) Senado Federal 

O pleito apresentado tem a finalidade de suplementar as atividades relativas a Serviços de 
Administração Geral, Auxílio Alitnernação e Assistência Médica e Odontológica, tendo em vista 
que as dotações contidas na Lei Orçamentária de I 998 são insuficientes para o cumprimerno dos 
contratos jà firmados pelo Senado Federal. 

4 O crédito viabilizar-se-à mediante projeto de lei. a ser submetido à apreciação do 
Congresso Nacional, por se tratar de recursos oriundos de excesso de arrecadação de receitas 
diretamente arrecadadas e de recursos resultante do cancelamento de dotações acima dos limites 
autorizados na Lei Orçamentaria de 1998, estando os mesmos em consonância com as prescrições 
contidas no art. 167, incisos V e VI, da Constituição Federal, e em conformidade com o disposto no 
art. 43, § 12

, incisos I, II e III, da Lei n• 4.320, de 17 de março de 1964. 

41 
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5. Nessas condições, este Ministério manifesta-se favoravelmente ao atendimento dos 
presentes pleitos, razão pela qual submeto à elevada deliberação de Vossa Excelência o anexo 
Projeto de Lei. que visa a autorizar a abertura do referido crédito suplementar. 

Respeitosamente, 

.\ \i 

rlUi~Í>Ã~A 
Ministro de Estado do 

Planejamento e Orçamento 

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DO 
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Nº 102 DE 08 I 06 I 98 

Síntese do problema ou da situação que reclama providências: 
Insuficiência de dotações nos grupos de despesa "Outras Despesas Correntes" e "Inversões 

Financeiras", bem como para cobertura de despesas relacionadas com diversos projetos e atividades 
dos Órgãos elencados na Exposição de Motivos. 

2. Soluções e providências contidas no ato normativo ou na medida orooosta: 
Abertura de crédito suplementar, objetivando incorporar ao orçamento vigente os recursos 

provenientes de excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados e do cancelamento de 
dotações acima do limite estabelecido na Lei Orçamentária. 

3. Alternativas existentes às medidas ou atos ro ostos: 
Tecnicamente é a alternativa viável. 

4. Custos: 

RS 52.496.315,00 ( cinqüenta e dois milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, trezentos e 
quinze reais), provenientes do excesso de arrecadação, de cancelamento da reserva de contingência e 
de dotações acima do limite da Lei Orçamentária. 

5 . Razões que justifiquem a urgência: 

6. Impacto sobre o meio ambiente: I Não há. 

---- -----·--·--
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7. Alterações Propostas: (a ser preenchido somente no caso de alteração de Medidas Provisórias) 
Texto Atual Texto Proposto 

8. Síntese do parecer do órgão juridico: 

PROJETO DE LEI N" 20, DE 1998-CN 

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da 
União, em favor da Presidência da República, 
do Ministério da Marinha e do Senado 
Federal, crédito suplementar no valor global 
de RS 52.496.315,00, para os fins que 
especifica. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. I 2 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social da União (Lei n° 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor da Presidência da 
República, do Ministério da Marinha e do Senado Federal, crédito suplementar no valor global de 
RS 52.496.315,00 ( cinqüenta e dois milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, trezentos e quinze 
reais), para atender às programações constantes do Anexo I desta Lei. 

Art. 2' Os recursos necessários à execução do.disposto no artigo anterior decorrerão: 

I - do excesso de arrecadação de receitas diretamente arrecadadas, no montante de 
RS 46.388.388,00 (quarenta e seis milhões, trezentos c oitenta e oito mil, trezentos e oitenta e oito 
reais); 

II - do cancelamento de dotações no valor global de RS 6:107.927,00 (seis milhões, 
cento e sete mil, novecentos e vinte e sete reais), conforme Anexo II desta Lei. 

Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. 1• e 2•, fica alterada a receita da 
Indústrias Nucleares do Brasil S.A., na forma indicada no Anexo III desta Lei, nos montantes 
especificados. 

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

Brasília, 

---- --·--··-· 
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ACRESC!IIl 

20000 - ?RESIDOCIA DA REPUBLICA 
2.0303 - INDUSTRIAS NUCLEARES DO 3RASJL S/ A 

-

'<ECl:::!SOS VE TGOAS >.S FONTES E TRANSFERENCU.S (RI 1,00) 

i:SPEC!~!C.>ÇÃO ! ESF. DESDOBRAMENTO I FONTE CATEGCRIA 

!-- I 
ECOIOIICA 

·-:-eo.oo.~ 

;.:.:;o.o·~.oo 

;no.oo.oo 

l5ZU.99.00 

S.~.CH'I";.s C~ENi~S 
I FtS I I I ~ECEITA INOUST;;It.L , ;-;s I 46a88388 

i 

RECEIV. DA iNOUSTRt:. DE H<ANSFQ;<Y.AÇÃO 

I 

FIS ! 
..... ,.. I 

..... ,.. 
OUTR;.s RECEITAS DA INOOSTRU OE T~)INSFORW•Çio FIS i 

, I I 
TOTAL FISCAL 

LEGISLACÃO C!T ADA 

(Anexada pela Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Congresso Nacional) 

LEI W 9.598, l)E 30 DE DEZEMBRO DE 1997. 

Estima a Receita e fixa a Despesa da União 
para o exercício financeiro de ! 998. 

LEI N. 4.320- DE 17 DE MARÇO DE 1964 
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e contrõle dos 
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal 

.. ,..... 

..,..,.. 

........................................................................................................................................ 
.. 'lrt. 43 - A abertu;a dos c...'*id!zcs SU?le:r..entare.!. e especi.als dE-pcr:ie C3. 

exi.Stêx:.t!a de recur.:.Oi .:!G-;.ar..h"eis para O:C!'rar :1. desp~a e s~rã pre~eC.:::l~ de 
exfAJSição jusiifita.C'i'a (19l. 

§ 1.0 - Con~tàeram-.se .:z:curs~ para o iim deste artigo, desde qu~ não co:n
prometido.s: 

I - c s:a';)envit f!nance!:o apu::-d!.a e-~ bz.lz:Jçv pat..-i.!r..Orl..ti do .eJEer.::ício 
anterio=; 

11 - os pro"i'enientes de ex:~.::::o de ~-:ec2.da.ção: 
III- os result~nte~ ãe a.üu!a.ção pardal ou total rle dotações vr~nt:ãrtas 

oa de eréditos :ad.iclona!s. 2uio:t..::Ld.cs em lei: 
n:-- o·'!>roduto de o:)erações 1.e cré!X.to autoriz:Lda.!., em ru::na que- jur1dica

:r..er.::-e ~s.s.ibi!ite ao Poder Exec:.!t!.\"o rea!lzã-Ias (19). 

•••••••••••••••••••••••••n•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••c••••••••• 

(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.) 
(Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.) 

------····-----·-···-·-···------·----·-·--
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AVISOS 

DE MINISTROS DlE EST Al::C 

N• 457/98, de 29 de maio ú~imo, do Minisiro de 
Estado da Fazenda, encaminhando as informacões 
referentes ao Requerimento n• 180, de 1998, dÓ Se
nador João Rocha 

N" 465198, de 4 do corrente, do Ministro de Es
tado da Fazenda, encaminhando as informações re
ferentes ao Requerimento n• 239, de 1998, do Sena
dor Romeu Tuma 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, aos requerentes. 

Os requerimentos vão ao Arquivo. 

N" 467198, de 4 do corrente, do Ministro da Es
tado da Fazenda, encaminhando as informações re
ferentes ao Requerimento n• 178, de 1998. do Sena
dor Eduardo Suplicy. 

As informações prestadas pelo Ministro 
encontram-se à disposição do requerente ne. 
Secretaria-Gera/ da Mesa. 

N" 791198, de 3 do corrente, do Ministro de Es
tado da Justiça, encaminhando as informações refe
rentes ao Requerimento n• 262, de 1998, do Sena
dor Gilberto Miranda. 

As infotmações, em cópia, foram enca
minhadas ao requerente e anexadas ao Pro
jeto de Decreto Legislativo n°131, de 1997. 

O requerimento vai ao Arquivo. 
O Projeto de Decreto Legislativo ri' 131, 

de 1997, continuará com sua tramitação in
terrompida aguardando, na Secretaria-Gerai 
da Mesa, a resposta aos Requerimentos 
n"s 259, 260 e 375, de 1998. 

OFÍCIOS 

DO MINISTRO DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

N" 257198, de 2 do corrente, encaminhando as 
informações referentes ao Requerimento n• 200, de 
1998, do Senador José Eduardo Outra. 

N" 271198, de 5 do corrente, encaminhando as 
informações referentes ao Requerimento n• 253, de 
1998, do Senador Eduardo Suplicy. 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, aos requerentes. 

Os requerimentos vão ao Arquivo. 

PARECERES 

PARECER NO 368, DE 1998 

Da Comissão de Assuntos Econõmi
cos sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 21, 

:e 1!!98 (n• 2.53~. "'' Cas;; de origem), 
~~a inicÊath.ra Co Pre!lideTif::e '!'~a R.epú;;;~:ca, 

:1u2 aartc:iza o ?oóar Euecutivo a ctmca
der remissão parcial de cráditos Gxt:.r
!!OS~ em consonância com parâmetros 
~stabelecidos nas Atas de Entendimen
tos originárias do chamado "Clube de Pa
ris" ou em Memorandos de Entendimen
:os decorrentes de negociações bilate
rais, negociar títulos referentes a créditos 
<>xtemos e receber títulos da dívida do 
3ras!i e 00 outros países em pagamento, 
~ dá outras providências. 

P.eiator: Senador :Cs~dião ;\min 

! - Relatório 

'feio a eSw. Comissão o Projeto de Lei da Câ
mara n• 21, de 1998, que "autoriza o Poder Execu:i
·:o a co~ceder remissão parcial de cred~os exiemos 
am consonância com parâmetros estabelecidos nas 
Atas de Entendimentos originárias do chamado 'Clu
be de Psris' ou em Memorandos de Entendimentos 
deccrrentes de negociações bilaterais, negociar títu
los reierantes a créditos externos e "eceber títulos 
da divida do Brasil e de outros países em pagamen
to, e dá outras providências". 

Tal Projeto é essencial para a recuperação dos 
créd~os externos brasileiro, uma vez que a maioria 
dos paises que devem ao Brasil, não apresenta con
dições de cumprir suas obrigaçõe~- Os créditos, 
originários de financiamentos à exportação conce
didos r.as décadas de 70/80, estão sendo vendi
dos com descontos de até 97%, no mercado se
cundário. Por outro lado, os parâmetros do "Clube 
de Paris" estabelecem, desde 1994, reduções de 
até 64% da dívida de tais países, por meio do can
celamento do principal e da aplicação de taxa de 
juros reduzida. Ademais, exigelll_ que os países 
devedores não negociem condições menos favorá
veis com outros credores. Isso tomou inviável a ce
lebração de acordos senão nas condições fixadas 
pelo "Clube de Paris". 

li-Voto 

Pelo exposto, voto favoravelmente ao Projeto 
de Lei da Câmara n• 21, de 1998, nos termos em 
que fora encaminhado por aquela Casa do Congres
so Nacional. 

Sala das Comissões, 16 de junho de 1998. -
Pedro Piva, Presidente - Esperldião Amln, Relator 
- Levy Dias - Jefferson Péres - Djalma Bessa -
3ello Parga -Jonas Pinheiro- José Eduardo Ou
tra - Pedro Simon - José Fogaça - Gilberto MI
randa - Vilson Klelnübing - Francelina Pereira -
Leonel Paiva- Edlson Lobão. 
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PARECER N!! 369, DE 1998 

Da Comissão de Assuntos Econômicos sobre o Projeto de 
Resolução n!? 49, de 1996, de autoria do Senador 
Esperidião Amim, "Dispõe sobre as operações de crédito 
interno e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações, 
inclusive concessão de garantias, seus .limiteS e condições 
de autorização, e dá outras providências". ( Tramitando 
em conjunto com os PRS N° 34, de 1996, N!? 52, de 1996, 
N!? 32, de 1997, N!! 41, de 1997, N!? 43, de 1997, N!? 101, de 
1997, N!! 108, de 1997, N!? 130, de 1997 e N!? 131, de 1997, 
nos termos dos Requerimentos n!?s 697 e 977, de 1997 ). 

RELATOR: Senador VILSON KLEINÜBING 

I - RELA TÓRIO 

O Projeto de Resolução em tela tem por objetivo reformular os limites e 
condições para o endividamento dos Estados. do Distrito Federal. dos Municípios e de suas 
autarquias e fundações. atualmente regidos pela Resolução n.0 69. de 1995. 

A esta proposição toram apensados. nos termos do art. 258 do Regimento 
Interno. os seguintes projetos de resoluções que tratam da mesma matéria: 

•Projeto de Resolução n° 34. de I 996. de autoria do Senador Carlos 
Patrocínio: 

•Projeto de Resolução n° 52. de 1996. de autoria do Senador 
Esperidião Amin: 
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•Projeto de Resolução n' 32. de 1997. de autoria do Senador Lauro 
Campos: 

•Projeto de Resolução n' 41. de 1997. de autoria do Senador 
Bernardo Cabral: 

•Projeto de Resolução n' 43. de 1997, de autoria do Senador húcio 
Alcântara: 

•Projeto de Resolução n' 101. de 1997. de autoria da Comissão de 
Assuntos Económicos: 

•Projeto de Resolução no I 08. de 1997. de autoria da Comissão 
Parlamentar de Inquérito dos T itulos Públicos: 

•Projetos de Resolução n' 130 e no 131. ambos de 1997. de autoria do 
Senador João Rocha. 

São diversos os motivos para tal reformulação. Em primeiro lugar, já no inicio 
de 1996, a Comissão de Assuntos Económicos constatou a existência de várias lacunas na 
legislação, que permitiam aos Estados e Municipios um endividamento em nível superior ao 
recomendável. Em conseqüência, o Senador Esperidião Amin encarregou-se de elaborar 
Projeto de Resolução com o objetivo de sanar os problemas existentes. 

Neste sentido foi apresentado o Projeto de Resolução n' 49, de J 996, que 
tinha como foco as operações de antecipação de receita orçamentária e as operações de 
crédito realizadas de forma indireta ou simulada. 

Posteriormente, com a instalação da Comissão Parlamentar de Inqu~rito para 
apurar irregularidades na autorização, emissão e negociação de títulos, novas alterações 
mostraram-se necessárias. Por este motivo. o Senador Esperidião Amin solicitou vistas de 
seu próprio projeto e o reapresentou. em nova versão, contendo todas as sugestões listadas 
no relatório da citada CPI 

Foram apresentadas quatorze emendas e uma subemenda à Emenda n' 7, de 
autoria dos seguintes senadores 

- ... ,, 
Emenda n' I. Senador Bello Parga, 
Emenda n' 2, n' 3, n' 4, n' 5 e n' 6, Senador José Serra, 
Emenda n' 7, Senador Esperidião Amin. 
Subemenda n' I, Senador Bello Parga; 
Emenda n' 7-A, Senador Eduardo Suplicy; 
Emenda n' 8 e n' 9, Senador Waldeck Ornelas, 
Emenda n' I O e n' 1 I. Senador Os mar Dias, 
Emenda n' I2 e n' I3, Senador Gilberto Miranda; 

É esta nova versão do Projeto de Resolução n' 49, de I996, mais as alterações 
propostas à Resolução n.' 69/95. por meio das proposições apensadas. que est2.o sendo agora 
relatadas. 
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II. VOTO 

Os Projetas de Resolução em análise trazem importantes e fundamentais 
inovações para o controle do endividamento de Estados. e Municípios. Devo observar, 
contudo, que tive a oportunidade de estudar atentamente a matéria, debatendo cada artigo do 
Projeto com diversos Senadores, com representantes do Banco Central e com profissionais do 
mercado financeiro. Assim, surgiram novas modificações no sentido de se buscar um maior 
controle e transparência das operações de crédito de Estados e Municípios. 

Por isso, apresento um Substitutivo ao Projeto de Resolução n. o 49, de 1996. 
Este Substitutivo busca o consenso dos membros da Comissão de Assuntos Econôrnicos. 
Trata-se de um texto base, para que se chegue a um acordo sobre que tipo de controle de 
endividamento consideramos possível e eficaz. 

1. Dos Critérios para Aprovação dos Pleitos 

O primeiro grande bloco de mudanças promovidas pelo Substitutivo que 
apresento. em relação à Resolução n. 0 69, de 1995. ora em vigor, diz respeito aos critérios 
para aprovação dos pleitos. 

A primeira alteração refere-se à flexibilidade dos critérios. Pelo texto atual, são 
listadas diversas exigências (limites quantitativos de endividamento, cumprimento de 
requisitos constitucionais, etc.). O não-cumprimento de apenas uma das condições implica a 
rejeição do pleito. Na prática. o que ocorre, é a abertura de sucessivas exceções, que 
viabilizam a aprovação dos pleitos. Da exceção ao descumprimento de regras menos 
importantes passou-se ao descumprimento de regras mais importantes. O resultado foi a 
perda de eficácia do sistema de controle imposto pela Resolução n.0 69. de 1995. 

Para sanar este problema, proponho o estabelecimento de critérios mais 
flexíveis. Definem-se, em primeiro lugar, quais são as exigências essenciais, os requisitos 
mínimos que um pleito deve cumprir para ser aprovado. e as exigências que, embora 
importantes. são não-essenciais. 

No caso das operações de crédito que requerem autorização específica do 
Senado (dívida mobiliária e operações externas. por exemplo), os pleitos que não atenderem 
a um ou mais dos requisitos mínimos, não serão sequer enviados pelo Banco Central ao 
Senado. que os devolverá à origem, comunicando o fato a esta Casa. Os pleitos que 
atenderem aos requisitos mínimos, descumprindo ou não os requisitos não essenciais, devem 
ser enviados pelo Banco Central ao Senado. que deliberará sobre o pleito. O Banco Central, 
em seu parecer. alertará expressamente o Senado quando houver descumprimento de 
requisitos não essenciais. 

Critério semelhante seria aplicado àquelas operações de crédito que, já pelo 
texto da Resolução n.• 69. de 1995. são analisadas pelo Banco Central. sem necessidade de 

----·- -·--·----·.-----· ········--·········-·----·-.. ··---··· ..... 
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autorização específica do Senado (antecipação de rece1ta orçamentaria e ~!\ 1Ja 1 L.~:JJ,!J 
interna. por exemplo). Nestes casos. o descumprimento de um ou mais J,JS rcqc1siws 
mínimos resultaria no indeferimento do pleito. O cumprimento de rodos ,,s requisitos. 
mínimos e não essenciais. levaria à autorização da operação. J à o cumprimento dos requisitos 
mínimos. sem o cumprimento de um ou mais dos requisitos essenciais. exigiria l) envio do 
pleito para o Senado FederaL acompanhado de parecer de mérito. O Senado. e!ltéio. decidiria 
pela aprovação ou não da matéria. 

Desta forma o grau de importância de cada uma das cx1gencw.s r2itas peio 
Senado fica definido 11 priori. com a sua inclusão entre :· • ::quisiros mini mos ou entre os 
requisitos não essenciais. Nos arts. 27 e 28 do Substituti•:n est5Cl 'istados. respectivamente. os 
requisitos mínimos e os requisitos não essenciais. T rata-::c Je rncrJ. sugestão. ti c ando para n 
debate desta Comissão a definição de quais requisitos são os mais importan:e' .. 'e-. e~dt> sct· 
listados como ·'mínimos··. e quais devem ser considerados .. não essenciais·. 

Além disso. passa a ser exigido do Banco Central J exped:cào de parecer 
quanto ao mérito da operação: oportunidade. custos e demais condições tinanceiras. perril de 
endividamento da entidade antes e depois da reaiizaç5o da operação. I~) mrecer ,kw. 
obrigatoriamente. conter conclusão tàvorável ou contrana a a,.,rovação Jo pkito. Desta 

forma. evita-se que o Banco Central emie pareceres dúbios ou inconcludentes. como auueies 
analisados pela CP! dos Títulos Públicos. 

Há. ainda. outros importantes critérios para análise e tramitação cios pi'eiws. [cn 
primeiro lugar. somente a Comissão de Assuntos Econõmicos poderá solicit::tr urgencia p::tw 
a tramitação dos pedidos de autorização para endividamento. :-ia CP! dos títulos publicos 
ficou bastante claro que o exame açodado de pleitos. que tramitaYam cm urgencia. 
possibilitou que o Senado autorizasse operações com base em documentos falsos que lhe 
foram encaminhados: bem como impediu a adequada análise e discussão da matéria. 

Em segundo lugar, a sessão da Comissão de Assuntos Econõmicos que 
deliberar sobre pedido de autorização para a realização das operações de crédito deverá 
contar com a presença de representante do Estado ou Município. para apresentação do pleito. 
e de representante do Banco Centrai do BrasiL para exposição do parecer emitido pela 
entidade. Desta forma viabiliza-se uma análise mais aprofundada dos pleitos. tanto pela ótica 
da utilização dos recursos pelo pleiteante. quanto pela ótica do impacto da operação sobre o 
endividamento público. 

Em terceiro lugar, a indicação dos relatores dos pedidos de autorização para a 
realização das operações de crédito passa a seguir. estritamente. a ordem de chegada dos 
processos e a lista de membros da Comissão de Assuntos Económicos. o que garante a 
proporcionalidade de que trata o art. 126 do Regimento Interno do Senado Federal. Com isso 
pretende-se alcançar um maior equilíbrio na análise dos pleitos. 
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Fica estabelecido. ainda. que o Senado devolvera ao Banco Central os pleitos 
cuja documentação esteja em desacordo com as exigências da Resolução. Assim. evita-se o 
problema. muito comum. de se analisar pleitos com informações incompletas ou 
insuficientes. 

2. Das Operações de Antecipação de Receita Orçamentária 

Um maior cuidado no trato das operações de antecipação de receita 
orçamentária foi uma das principais preocupações do Senador Esperidiào Amin ao apresentar 
o Projeto de Resolução n. 0 49, de 1996. o qual pretendo aperfeiçoar mediante a apresentação 
deste Substitutivo. Para redigir o seu projeto. o Senador Esperidião Amin realizou um 
estudo sobre estas operações. cujos dados e conclusões reproduzo a seguir. 

Em primeiro lugar. fica patente o alto custo desses empréstimos. Em 1995. 
ano de realização do estudo. a taxa de juros média das operações ARO foi de 77.2% ao ano. 
contra 55.2% no hot money, 54.1% nos empréstimos de capital de giro e 55,6% para o 
desconto de duplicatas. É preciso, portanto. analisar as causas deste fenômeno. 

Tradicionalmente as aplicações financeiras são analisadas com base em três 
características: rentabilidade. risco e liquidez. Assim, uma possível explicação para as altas 
taxas de juros de ARO seria a percepção por parte do sistema bancário de que este tipo de 
operação é mais arriscado ou tem menos liquidez que os demais. Isto. contudo. não é 
verdade. porque trata-se de operações de curto prazo e amplamente garantidas por 
vinculação de receitas tributárias. ' 

Uma outra causa possível para as altas taxas de ARO seria a cartelização do 
mercado. Há fortes indícios de que seja este o caso. Em 1995. um único banco realizou 
24.8% de todas as operações de ARO do pais. Dez bancos realizaram 66.7% das operações. 
Vinte bancos realizaram 86.8% das operações. 

Além da concentração da oterta de recursos. o mercado de ARO oferece 
condições adicionais para que as instituições financeiras cobrem taxas elevadas. Em 
primeiro lugar, ao contrário da maioria das pessoas jurídicas que captam recursos nos 
mercados de hot money, capital de giro. etc .. os pequenos Municípios. e até mesmo Estados 
de áreas menos desenvolvidas. não têm corpo técnico capacitado. nem informações 
suficientes. para negociar as condições dos empréstimos em pé de igualdade com o a equipe 
técnica de um banco. 

Em segundo lugar. pelas regras da Resolução n. 0 69. de 1995. toda a 
tramitação da documentação necessária para a autorização das operações ARO é feita pelos 
bancos. o que transfere para este agente a iniciativa da operação. Um preteito. que não esteja 
cogitando a hipótese de tomar empréstimo. pode mudar de idéia ao ser visitado por um 
funcionário de um banco, que lhe oferece um empréstimo "sem complicações" (liberação do 
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dinheiro e encaminhamento de todos os procedimentos burocráticos). Nessas condições o 
banco impõe a taxa que melhor lhe convém. 

É interessante observar um dado a este respeito. Separando-se as operações 
ARO com as mais elevadas taxas.· contratadas no ano de 1995, percebe-se que um único 
banco privado é responsável por 69,6% dessas operações. São pequenos empréstimos, com 
valor médio de R$ 165 mil. 99% dos tomadores são pequenos Municípios. espalhados por 
todo o país. Essas operações representam 51,8% do valor total das operações de ARO em 
1995. 

Os dados indicam ser este. possivelmente. um caso em que o banco mantém 
funcionários rodando pelo Pais ofertando empréstimos ··descomplicados·· a pequenas 
prefeituras. 

Além disso. constatou-se o uso abusivo deste instrumento de crédito. A 
antecipação de receita. tem por objetivo compensar as flutuações da arrecadação, 
possibilitando que nos períodos de baixa arrecadação se tome empréstimos. a serem pagos 
durante os períodos de pico das receitas. Todavia. esse instrumento foi transformado em uma 
espécie de cheque especial. do qual se utiliza o limite integral, durante todo o ano. Em 1995, 
foram realizadas 2.955 operações, totalizando R$ 3,9 bilhões. 38% dos municípios 
brasileiros ( 1.888) contrataram pelo menos uma operação ARO. 

Como problema adicional, tem-se verificado durante os trabalhos da 
Comissão de Assuntos Económicos, diversos casos em que governantes em final de mandato 
não honram suas dívidas em ARO (em flagrante desrespeito às regras da Res0lução n.0 

69/95) ; o banco emprestador não executa as garantias de imediato, e a dívida é repassada ao 
novo governante. 

Feito este diagnóstico. devemos trabalhar no sentido de buscar uma maior 
compeuçao entre bancos no mercado de empréstimos ARO, bem como conferir maior 
transparência na contratação desses empréstimos e, além disso. desestimular as instituições 
financeiras a rodar o país oferecendo e, de certa forma induzindo. a contratação do 
empréstimo. Deve-se, também. restringir o volume total contratado e evitar o repasse de 
ARO não pago de um governante a outro. 

Com esse objetivo foram instituídas diversas inovações. A principal delas está 
na contratação de ARO. obrigatoriamente, através de leilões eletrônicos. Uma instituição 
financeira que chegue a um acordo com um estado ou município quanto à contratação de um 
ARO. enviará uma '·proposta firme" ao Banco Central. contendo valor, taxa de juros. 
garantias e demais características da operação. O Banco Central analisará o pleito à luz dos 
limites impostos pela Resolução e. estando este em conformidade com as exigências. lançará. 
em meio eletrônico, um leilão. Neste leilão, as instituições financeiras poderão cobrir a oferta 
contida na "proposta firme". Inclusive a própria instituição financeira que fez a proposta 
firme poderá oferecer taxa de juros mais baixa. 
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Com isso, confere-se maior transparência ao processo, ao mesmo tempo em 
que se atrai para o mercado de ARO instituições que nele não atuam. aumentando a 
concorrência e· viabilizando a redução das taxas. Uma vantagem adicional está em 
desestimular as instituições financeiras a rodarem o pais em busca de tomadores de ARO; 
visto que nada garante que elas serão as vencedoras do leilão. 

Outra providência em relação ao ARO está na redução do limite para 
contratação da operação. O saldo devedor não poderá ultrapassar a 8% (oito por cento) da 
Receita Líquida Real, contra os 12% atualmente vigentes. Retirou-se, a título de 
simplificação. o limite relativo ao dispêndio mensal máximo com amortizações e encargos. 

Além disso. a liqüidação dos empréstimos ARO, que poderia ser feita até 
trinta dias após o encerramento do éxercício: passa a ter que ser efetivada até dez dias úteis 
antes do encerramento do exercício. A fórmula atual permite a constante rolagem das 
dívidas. Obrigando-se a quitação do empréstimo antes do final do exercício. fica a 
necessidade de aprovisionamento de recursos para fazer frente ao débito. ainda que dez dias 
depois se possa tomar um novo empréstimo. 

Para evitar o repasse de ARO vencido e não pago às novas administrações, 
propõe-se a proibição da contratação deste tipo de operação no último ano de mandato do 
chefe do Poder Executivo. Tal medida constitui uma ampliação da vedação atualmente 
existente, cujo prazo é de seis meses antes do término do mandato. Com a dilatação do prazo. 
obriga-se os bancos credores a executarem as garantias dos débitos não pagos, em vez de 
aguardar pela quitação da dívida pela nova administração. 

Também passa a ser exigido. do Banco Central, como instrumento de 
ampliação da transparência. uma ampla divulgação das informações relativas a empréstimo"s 
(ARO e demais modalidades). tanto para o mercado financeiro. quanto para o Senado, os 
Tribunais de Contas e os poderes legislativos locais. 

Como mecanismo adicional de segurança contra a cobrança de taxas de juros 
extorsivas nas operações ARO. foi fixado um teto para a taxa de juros apresentada na 
"proposta firme··. Esta não poderá exceder a uma vez e meia a Taxa Bàsica Financeira (TSF) 
vigente no dia do encaminhamento da proposta firme. 

Esse teto não impõe distorções ou restrições ao funcionamento do mercado. 
Fixado em termos de TBF. que espelha o custo de captação dos bancos. ele permite a fixação 
de uma margem de lucro razoável. mas não-extorsiva. 

3. Da Dívida Mobiliária 

Outro ponto de grande importância é a dívida mobiliária. A CP! dos Títulos 
Públicos lançou luz sobre diversos problemas nesta área: desvio de finalidade na venda de 
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títulos para pagamento de precatonos, negociações fraudulentas no mercado de títulos, 
instrução de pleitos junto ao Senado com documentação falsa. Além disso, há que se lidar 
com os problemas representados pelo rápido crescimento desta dívida, e com os efeitos da 
renegociação do passivo mobiliário de alguns estados com a União. 

Assim como no caso do ARO, institui-se o leilão eletrônico para a colocação 
em mercado dos títulos estaduais. e exige-se do Banco Central ampla divulgação de 
informações. Um detalhe importante é a obrigatoriedade do leilão também nos casos de 
recolocação em mercado dos títulos em tesouraria. Isso impede que um emissor coloque os 
títulos em mercado via leilão. recompre-os em seguida. e os venda novamente sem a 
realização de leilão. Ficou claro, após os trabalhos da CP! dos títulos, que a venda direta de 
títulos, para instituições financeiras escolhidas a dedo, abre espaço para manipulação de 
preços. 

No que toca a rolagem dos títulos vincendos, proponho a fixação de um 
percentual máximo de 95%. Nos casos em que o estado ou município estiver 
comprometendo menos de 13% de sua Receita Líquida Real com o pagamento de dívidas, o 
resgate deve ser suficiente para que se atinja esse percentual de 13%. A fixação desses 
limites tem por objetivo fixar regra clara e encerrar a necessidade de longos debates sobre o 
índice ideal de rolagem para cada emissor: o que consome longo tempo das sessões da 
Comissão de Assuntos Económicos. 

Passa a ser obrigatório que os títulos tenham poder liberatório para pagamento 
de tributos. bem como garantia de correção do débito pelo fator de correção do título, no caso 
de a dívida não ser quitada no dia do vencimento. Tais exigências. sugeridas pelo Banco 
Central. visam tomar os títulos estaduais e municipais mais seguros frente a eventuais 
inadimplências, o que, certamente. melhorará o conceito desses papéis em mercado. 

Toma-se obrigatória a publicação de editais dos leilões com antecedência 
mínima de três dias úteis. e a informação ao Senado, pelo Banco Central, da cadeia de 
negociação dos títulos. Essas providências procuram. mais uma vez. coibir manipulações do 
mercado constatadas pela CP! dos Títulos Públicos, tais como a realização de leilões fictícios 
e a negociação fraudulenta de títulos. 

Tendo em vista que a grande maioria dos emissores de títulos públicos está com 
seus débitos muito acima de suas capacidades de pagamento, e que o mercado de títulos 
estaduais e municipais está saturado; proponho que a proibição à emissão de novos títulos 
seja prorrogada até o ano de 2.010. 

4. Dos Títulos Emitidos para Pagamento de Precatórios 

Quanto à emissão de títulos para pagamento de precatórios, é preciso dizer. 
inicialmente. que terminou. em 31 de dezembro de 1997. a possibilidade de emissão de 
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títulos com esta finalidade. Resta-nos. portanto. regular a situação dos títulos emitidos em 
desacordo com a lei. 

Tendo em vista que a pe:Jalidade existente na Resolução n.0 69, de 1995 
(resgate imediato dos títulos) mostrou-se inaplicável. visto que acarretaria a falência 
financeira dos estados e municípios sujeitos a tal sanção: proponho a seguinte providência: 
considerar vencidos. para efeito de apuração dos limites de endividamento. o montante de 
títulos emitidos a maior; até que o emissor providencie o seu cancelamento ou resgate. 
Concede-se um prazo de sessenta dias para que os estados e municípios comprovem a 
utilização dos recursos. Não havendo manifestação do estado ou município. ou ocorrendo o 
fornecimento de informações insuficientes. serão considerados os ,·alores apurados no 
Relatório da CP! dos Títulos Públicos. 

Nos casos em que não houver manifestação do estado ou município. em que 
as informações fornecidas forem insuficientes. ou que o Relatório da CP! não apresente cifra 
precisa. considerar-se-á vencido o valor total atualizado dos títulos emitidos com base no art. 
33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

No que tange os títulos emitidos regularmente. é fixada restrição à sua 
rolagem. A Resolução n. 0 69, de 1995 já veda a rolagem desses títulos. Fica, contudo, um 
vácuo quanto à possibilidade de rolagem dos títulos emitidos antes da promulgação daquela 
Resolução. Assim. o presente Substitutivo prevê a possibilidade de seu refinanciamento em 
trinta anos. desde que seja comprovada a regularidade de sua emissão e da utilização dos 
recursos obtidos e que tais títulos estejam incluídos na renegociação global prevista·.na Lei n° 
9 .496. de l I de setembro de 1 997. ou em dez anos. para os demais. Contudo. tal 
refinanciamento impede a constituição de nova dívida mobiliária. 

5. Das Vedações e Novas Restrições 

O Projeto de Resolução n.0 49, de 1996. reflete grande preocupação com 
operações de crédito realizadas de forma irÍ.direta ou simulada. procurando vedá-las ou trazê
las para o controle do Senado, conforme o caso. 

Tome-se, em primeiro lugar. o caso dos convênios para aquisição de bens no 
exterior. A experiência recente tem mostrado que esses convênios firmados entre Estados, 
Distrito Federal e Municípios e entidades públicas ou privadas, domiciliadas no exterior, 
para fornecimento de bens tais como ônibus escolares. material hospitalar. etc.; têm resultado 
na aquisição de bens sem concorrência pública. Levam. também. à contratação de operação 
de crédito para financiamento da aquisição do material objeto do convênio. Muitas vezes 
essas operações de crédito apresentam condições desvantajosas para os tomadores. que 
mesmo assim as contratam. para viabilizar a aquisição de bens sem as amarras da 
concorrência pública. Assim sendo. julgamos necessário exigir a autorização expre>sa do 
Senado Federal para tais casos de endividamento. 
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Existe. ainda. uma outra lacuna nos controles do Senado sobre o endividamento 
dos governos subnacionais: a transferência de recursos da administração indireta para o caixa 
da administração direta de Estados e Municípios. Empresas públicas fazem apones de 
recursos ao Caixa do Estado para cobrir o seu déficit. tomado-se credoras do Estado. sem que 
o Senado detecte esse tipo de endividamento disfarçado. Por isso. proponho que o Estado 
fique proibido de fazer esse tipo de captação de recursos. inclusive a titulo de recebimento 
antecipado de tributos. 

Procurei, também. aperfeiçoar um dispositivo já existente na Resolução n. 0 69, 
de 1995. segundo o qual é vedado assumir compromissos direlamente com fornecedores. 
prestadores de serviços ou empreiteiros de obras. mediante emissão ou arai de 
promissórias. aceite de duplicatas ou outras operações similares. Introduzi, entre os 
instrumentos de crédito citados. a ·•cana de crédito". também muito utilizada como forma de 
contornar restrições legais. 

Considerei necessar10. também. vedar. a priori. qualquer operação de 
crédito que represente violação dos acordos de refinanciamento firmados com a União. como 
forma de desestimular a indisciplina fiscal. 

Para conferir maior eficácia às vedações, estabeleceram-se punições para 
os casos de desobediência àquelas vedações. A contratação de modalidades de dívidas 
vedadas pela Resolução implica que esses débitos passam a ser considerados vencidos, para 
efeito de cálculo de limites de endividamento. Além disso, o mutuário fica impedido de 
realizar qualquer operação de crédito enquanto não cancelar ou resgatar a operação irregular. 

Foram, também. introduzidos dispositivos que vedam a concessão. pelas 
unidades federativas que pleitearem autorização para a contratação de operações de crédito. 
de isenções. incentivos. reduções de aliquotas e quaisquer outros beneficies tributários. 
fiscais ou financeiros. relativos ao imposto sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias - ICMS, de forma a evitar a chamada "guerra fiscal" entre as unidades 
federativas. 

6. Limites de Endividamento 

Há várias reformulações quanto aos limites de endividamento. Em primeiro 
lugar. considerei necessário criar um limite próprio para as garantias, visto que a Resolução 
controla este tipo de operação impondo a apresentação de diversos tipos de contragarantias. 
Assim. é possível conceder uma maior margem para concessão de garantias (que constitui 
operação de menor risco para o equilíbrio fiscal dos Estados e Municípios). Pelo mesmo 
motivo. o Substitutivo retira a obrigatoriedade de autorização específica do Senado para 
operações de concessão de garantias. 

Em conseqüência. tornou-se necessário reduzir a margem de endividamento. 
uma vez que ela não mais será onerada pela concessão de garantias. O limite para garantias 
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foi fixado em 25% da Receita Liquida Real. sendo importante lembrar que foram revogadas 
todas as isenções de limites para garantias existentes na Resolução n.' 69. de 1995. 

A redução da margem de endividamento se deu da seguinte forma: o dispêndio 
anual máximo foi reduzido de 16% para 13% da Receita Liquida Real. e o montante global 
das operações realizadas em um exercício financeiro teve seu teto reduzido de 27% para 18% 
da Receita Liquida Real. 

O limite relativo ao montante global das operações realizadas sofreu, também, 
significativa simplificação. sendo excluído o conceito de Margem de Poupança Real, que 
pouco acrescentava em termos de limitação das operações mas, ao mesmo tempo, gerava 
diversos conceitos adicionais e exigia procedimentos computacionais em excesso. 

Ressalte-se que, no caso de operações que cobrem mais de um exercício, o 
cálculo do montante global das operações realizadas leva em consideração apenas os valores 
a serem liberados no exercício em questão. e não o montante total da operação. 

Considerei importante introduzir um terceiro limite às operações. relativo ao 
estoque total da dívida. Isto porque o limite imposto ao montante do endividamento baseava
se no conceito de fluxo. Ou seja, limita-se fluxo de operações contratadas ao longo do ano. 
Isso significa que a cada novo ano abre-se um novo limite. Dado que o grande problema 
enfrentado por estados e municípios refere-se ao montante da dívida, sugiro que se limite a 
dívida por seu estoque total. Assim, aqueles que tiverem dívida em montante superior a duas 
Receitas Liquidas Reais ficam impedidos de contratar novo crédito. Esse limite reduz-se em 
I décimo da Receita Liquida Real ao ano. até que, a partir do ano de 2008, o limite fica em 
uma Receita Líquida Real. Isso obriga as entidades a amortizar passivo ao longo do tempo. 

Tendo em vista que os limites estabelecidos pelo Senado Õaseiam-se nas 
condições das finanças públicas nos últimos doze meses. introduzi vedação à contratação de 
operações de crédito de tomadores que apresentem resultado primário negativo no período 
de apuração da Receita Líquida Real ou que estejam inadimplentes junto a instituições do 
Sistema Financeiro Nacional. 

Deve-se ressaltar que wna unidade federativa com resultado primário negativo 
está em wna situação na qual não possui recursos sequer para pagar os juros de suas dívidas. 
Encontra-se. pois, próximo à insolvência. pois precisa de novos empréstimos para pagar os 
juros dos empréstimos anteriores. 

Outra inovação é a que trata de restringir a possibilidade de extrapolação de 
limites aos casos de rolagem da dívida mobiliária. Embora a Resolução n.' 69, de 1995, 
limite a 25% a elevação temporária de limites. esse teto não tem sido respeitado, e o 
dispositivo tem sido utilizado para viabilizar a concessão das mais diversas 
excepcionalidades, constituindo-se em verdadeiro ·'ralo" por onde escorre a capacidade de 
controle do Senado. A manutenção da excepcionalidade para o caso de dívida mobiliária visa 
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atender a uma especificidade desse tipo de dívida. cuja inadirri:plência pode-·\'Ír a causar 
problemas no mercado de títulos. 

São propostas também algumas mudanças conceituais relacionadas ao cálculo 
dos limites. A primeira delas consiste em considerar em termos nominais os valores 
utilizados no cálculo da Receita Liquida ReaL Pelo texto atualmente em vigor, os valores são 
corrigidos pelo IGP-M. Este dispositivo era de grande importáncia no período de alta 
inflação. Contudo. com as aluais taxas de variação dos preços. considero válido prestigiar a 
moeda nacionaL realizando os cálculos em termos nominais. 

Outra mudança conceituai diz respeito ao abatimento. no cálculo da Receita 
Líquida ReaL da ··anulação de restos a pagar''. Trata-se de rubrica que artificialmente eleva 
as receitas dos estados e municípios. inflando a sua capacidade de endividamento. 

Introduzi. ainda. dispositivo enfatizando que a Receita Liquida Real deve 
considerar toda a administração do estado ou município. consolidando-se as contas da 
administração direta autárquica e fundacional. 

Por fim. por sugestão de técnicos do BNDES. introduzi excepcionalidade ao 
cumprimento dos limites de endividamento para as operações de crédito que tenham por 
finalidade financiar projetas de melhoria da administração das receitas e da gestão fiscal, 
financeira e patrimoniaL no âmbito de programa proposto pelo Executivo Federal e aprovado 
pelo Senado. Trata-se de estimular a eficiência na arrecadação e no gasto público, com 
conseqüências favoráveis sobre o nível de endividamento. 

7. Das Alterações de Caráter Geral 

Diversas alterações quanto à forma redação e técnica legislativa foram 
introduzidas. Destaca-se a reorganização dos capítulos e artigos, de modo a tomar a leitura 
mais acessível aos usuários da norma. 

Transferi para o texto do Substitutivo o conteúdo das Resoluções n° 70, de 
1995, e n° 12, de 1997. que regulam a aprovação , pelo Senado, dos acordos de renegociação 
de dívidas entre a União e os Estados. Nesses casos. mantive a excepcionalidade quanto ao 
cumprimento de limites definidos pela Resolução. bem como introduzi a isenção quanto à 
instrução dos pleitos com a documentação exigida. exceto quanto à comprovação da 
destinação dos recursos obtidos na privatização de empresas para o abatimento de dívidas, 
como estabelece a Resolução n.0 117, de 1997. 

Os pleitos relativos à renegociação com a União passam a ser instruídos com 
todas as minutas de contrato e pareceres expedidos por órgãos do Poder Executivo, tais como 
Secretaria do Tesouro. Banco Central e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 

--------·------
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Na documentação necessária à instrução dos processos. procurei simplificar 
procedimentos. reduzir burocracia e. ao mesmo tempo. aumentar a eticácia das exigências 
feitas pelo Senado. Assim eliminou-se a exigência de apresentação de comprovação de 
inclusão do projeto nas Leis do Plano PlurianuaL das Diretrizes Orçamentárias e do 
Orçamento Anual. A experiência mostrou ser pouco eticaz exigir planos plurianuais e leis de 
diretrizes orçamentárias de pequenos municípios: tendo sido aprovados diversos pleitos que 
desrespeitavam este quesito. 

Também excluiu-se a ex1gencia de ""análise financeira da operação'" e de 
--demonstração da capacidade de pagamento do tomador"". Quem deve analisar a operação e 
verificar a capacidade de pagamento do tomador é o Banco Central. na função de auxiliar do 
Senado. e não o próprio interessado em tomar o crédito. 

Eliminou-se. ainda. a exigência de --comprovação do pleno exercJCIO da 
competência t;·ibutária conferida pela Constituição''. Tal requisito resultava em simples 
declaração do secretário de fazenda ou chefe do poder executivo de que exerciam tal 
competência: sem que houvesse qualquer avaliação das isenções tributárias concedidas, da 
eficiência da arrecadação. etc. 

Por outro lado. introduziu-se a exigência de duas novas certidões. A primeira. 
expedida pelo Tribunal de Contas do Estado ou Município. comprovando a inexistência de 
operações de crédito vedadas pela Resolução (compromissos assumidos com empreiteiros e 
fornecedores. captação de recursos por meio de transferências oriundas de entidades da 
administração indireta). A segunda. expedida pela Secretaria do Tesouro Nacional, atestando 
que o pleito não fere os acordos de refinanciamento celebrados com a União. e que o 
pleiteante não está inadimplente junto à União. no que se refere a finanéiamentos. 
refinanciamentos e garantias a ele concedidos. 

A documentação exigida para a autorização de operações de antecipação de 
receita orçamentária foi atualizada. não mais se exigindo a Lei do Orçamento Anual, visto 
que os limites para esta operação há tempos deixaram de ter o orçamento como parãmetro, 
que foi substituído pela receita líquida real. 

Ainda com referência à instrução dos pleitos. a Resolução determina que os 
emissores que tenham títulos a serem refinanciados. devem enviar o pedido de autorização 
com sessenta dias úteis de antecedência ao Banco Central. Este. por sua vez, o enviará com 
antecedência mínima de trinta dias úteis ao Senado. Tal mecanismo procura evitar o exame 
da matéria afogadilho. o que poderia gerar problemas como aqueles verificados pela CP! dos 
Títulos. e já relatados acima. Mais do que isso. a medida visa evitar conflitos entre o Senado. 
o Banco C entrai e o governo emissor. 

Os emissores que não cumprirem este prazo terão como punição o atraso na 
data de emissão dos títulos. sem a respectiva correção dos seus valores. Isso significa que. 
para cada dia de atraso na entrega da documentação. terão que arcar com o pagamento dos 
juros diários incidentes sobre os papéis. 
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A constatação de irregularidades na instrução dos pleitos (fato fartamente 
constatado no caso das emissões de títulos para pagamento de precatá rios), tanto no ãmbito 
do Banco Central do Brasil quanto no do Senado Federal. implicará a devolução do pleito à 
origem. sem prejuízo das eventuais cominações legais aos responsáveis. A devolução 
deverá. ainda, ser comimicada ao Poder Legislativo local e ao Tribunal de Contas a que 
estiver jurisdicionado o pleiteante. 

Constatadas irregularidades. a Comissão de Assuntos Económicos ou o Plenário 
do Senado poderão realizar diligências. no sentido de dirimir dúvidas e obter 
esclarecimentos. 

foram adotadas integralmente as Emendas n' 2, n' 4, n' 9 e n' 12, e 
parcialmente as emendas n' I. n' 5. n' 7 e n' 7-A. As Emendas n' 3. n' 6, n' 8, n' 10. n' li e 
n' 13 e a Subemenda n' I foram rejeitadas. 

frente ao exposto. voto favoravelmente à aprovação do Projeto de Resolução n' 
49. de !996. nos termos do Substitutivo que se segue. concluindo ainda pela prejudicialidade 
dos demais Projetos apensados. 

EMENDA N o O 1-CAE (SUBSTITUTIVO) 

Dispõe sohre as operações de crédito interno e externo 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 
suas respectivas aU/arquias e fundações, inclusive 
concessão de garantias. seus limites e condições de 
autorização. e dá outras providências. 

O SENADO FEDERAL resolve: 

CAPÍTULO I 

Das Operações de Crédito 

Art. I' As operações de crédito interno e externo realizadas pelos Esll!dos. 
pelo Distrito Federal. pelos Municípios e por suas respectivas autarquias e fundações são 
subordinadas às normas fixadas nesta Resolução. 
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Art. 2° Para os efeitos desta Resolução compreende-se. como operação de 
crédito. os compromissos assumidos com credores situados no Pais ou no exterior, com as 
seguintes características: 

I - toda e qualquer obrigação decorrente de financiamentos ou empréstimos, 
inclusive arrendamento mercantil: 

II - a concessão de qualquer garantia: 

III - a emissão de deoêntures ou a assunçào de obrigações, com as 
características definidas nos incisos I e !L por entidades controladas pelos 
Estados. pelo Distrito Federal e pelos Municípios que não exerçam atividade 
produtiva ou não possuam fonte própria de receitas. 

§ I ° Considera-se financiamento ou empréstimo: 

I - a emissão ou aceite de títulos da divida pública; 

II - a celebração de contratos que fixem valores mutuados ou financiados, ou 
prazos ou valores de desembolso ou amortização; 

III - os adiantamentos. a qualquer titulo, feitos por instituições oficiais de 
crédito: 

IV - os aditamentos contratuais que elevem valores ou modifiquem prazos; 

V - a assunção de obrigações decorrentes da celebração de convênios para a 
aquisição de bens ou serviços no pais ou no exterior. 

§ 2• A assunção de dividas pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos 
Municípios e por suas respectivas autarquias e fundações equipara-se às operações de crédito 
definidas neste artigo, para os efeitos desta Resolução. 

CAPÍTULO II 

Das Vedações e Exceções 

Art. 3° É vedado aos Estados. ao Distrito Federal. aos Municípios e às suas 
respectivas autarquias e fundações. que pleitearem autorização para contratar as operações de 
crédito regidas por esta Resolução: 
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I - captar recursos oor meio de transferências oriundas de entidades por eles 
controladas. mclusive empresas nas quais detenham. direta ou indiretamente. 
maioria do capital social com direito a voto. ainda que a titulo de antecipação 
de pagamento ou recolhimento de tributos; 

II - assumir compromissos diretamente com fornecedores. prestadores de 
serviços ou empreiteiras de obras, mediante emissão ou aval de promissórias 
ou carta de crédito. aceite de duplicatas ou outras operações similares; 

III - realizar qualquer operação de crédito que represente violação dos acordos 
de refinanciamento firmados com a União. 

IV - conceder isenções. incentivos. reduções de aliquotas e quaisquer outros 
beneficies tributários, fiscais ou financeiros. relativos ao imposto sobre 
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços 
de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, que não 
atendam ao disposto no art. 150.§ 6°, e no art. 15S: § 2°. VI e XII, alínea "g", 
da Constituição Federal. 

Parágrafo Único. Constatando-se infração ao disposto no caput, e enquanto 
não promovido o cancelamento ou amortização total do débito. as dividas serão consideradas 
vencidas para efeito do cômputo dos limites dos arts. 5° e 6' e a entidade mutuária ficará 
impedida de realizar qualquer operação sujeita a esta Resolução. 

Art. 4° Os protocolos e contratos. firmados entre os Estados e. a União, 
relativos à renegociação de dívidas preexistentes. sob a égide da Lei n' 9 .496, ·de II de 
setembro de 1997, serão submetidos à Comissão de Assuntos Económicos. para apreciação 
no prazo de quinze dias. cujo parecer será objeto de deliberação pelo Plenário do Senado 
Federal. 

§ I o O montante e os serviços das operações de crédito decorrentes dos 
contratos a que se refere o caput não serão computados nos limites estabelecidos nos arts. 6° 
e 7'. 

§ 2° Em nenhuma hipótese será examinado pelo Senado Federal pedido de 
autorização para a contratação de operação de crédito a que se refere este artigo, sem que o · 
mesmo contenha as seguintes informações: 

I - receita líquida mensal do estado. apurada em conformidade com o disposto 
no art. 6'. § 2°; 

II- montante das dívidas que se pretende negociar. 

§ 3° Fica dispensada a instrução dos pleitos a que se refere este artigo nos 
termos do art. 13 desta Resolução. exceto quanto ao disposto nos seus incisos X e XI. 
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§ 4° O Poder Executivo Federal instruirá os pleitos a que se refere este artigo 
com todas as minutas de contratos e todos os pareceres emitidos por seus órgãos, tais como 
Secretaria do Tesouro Nacional. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Banco Central do 
Brasil. 

CAPÍTULO III 

Dos Limites ás Operações de Crédito 

Art. 5° As operações de crédito realizadas pelos Estados, pelo Distrito 
Federal. pelos Municípios e por suas respectivas autarquias e fundações. em um exercício. 
não poderão exceder o montante das despesas de capital fixadas na lei orçamentária anual 
correspondente. ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com 
finalidade precisa. aprovadas pelo PoJer Legislativo. por maioria absoluta, observado o 
disposto nesta Resolução. 

§ I o Para efeito do disposto neste artigo. entende-se por operação de crédito 
realizada em um exercício o montante de liberação contratualmente previsto para o mesmo 
exercício. 

§ 2° Nas operações de crédito com liberação prevista para mais de um 
exercício financeiro. o limite computado a cada ano levará em consideração apenas a parcela 
a ser nele liberada. 

§ 3° Para efeito da aplicação do limite previsto no caput, não serão 
computadas como despesas de capital dos Estados e do Distrito Federal: 

I - a concessão de empréstimo ou financiamento, com base no imposto sobre 
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços 
de transporte interestadual e interrnunicipal e de comunicação, do qual resulte 
redução ou eliminação, direta ou indireta. do ônus daquele imposto, ainda que 
por meio de fundo, instituição financeira ou qualquer outra entidade; 

II - as inversões financeiras na forma de participação acionària em empresas 
que não sejam controladas pelo poder público federal, estadual, do Distrito 
Federal ou municipal. 

Art. 6° As operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquizs e fundações observarão 
simultaneamente os seguintes limites: 

----·--------· 
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I - o montante global das operações realizadas em um exercício tinanceiro não 
poderá ser superior a 18% (dezoito por cento) da Receita Líquida Real anuaL 
detinida no 9 2°: 

II - 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 de débitos renegociados ou parcelados. acrescido. ainda. do valor 
devido. vencido e não pago, não poderá exceder a 13% (treze por cento) da 
Receita Líquida Real: 

lli - o saldo total da divida não poderá superar valor equivalente ao dobro da 
Receita Líquida Real anuaL definida no § 2°. para os pleitos analisados no ano 
de 1998. decrescendo esta relação a base de um décimo por ano. até atingir 
valor equivalente a I (uma) Receita Líquida Real anual para os pleitos 
analisados no ano de 2008 ~m diante: 

§ I o O limite de que trata o inciso I. para o caso de operações de crédito com 
liberação prevista para mais de um exercício. será calculado levando em consideração apenas 
o montante liberado no respectivo exercício. 

§ 2° O disposto nesse artigo não se aplica às operações de concessão de 
garantias e de antecipação da receita orçamentaria. cujos limites são definidos pelos arts. go e 
9°. respectivamente. 

§ 3° Entende-se como Receita Líquida ReaL para os efeitos desta Resolução, a 
receita realizada nos doze meses anteriores ao mês imediatamente anterior àquele em que se 
estiver apurando. observado. ainda. o seguinte: 

[ - serão excluídas as receitas provenientes de operações de crédito. de 
anulação de restos a pagar. de alienação de bens, de transferências vinculadas 
a qualquer titulo. de transferências voluntárias ou doações recebidas com o 
fim específico de atender despesas de capital e, no caso dos Estados, as 
transferências aos Municípios por participações constitucionais e legais: 

II - serão computadas as receitas oriundas do produto da arrecadação do 
imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação destinado a concessão de quaisquer favores fiscais ou 
financeiros. inclusive na forma de empréstimos ou financiamentos. ainda que 
por meio de fundos. instituições financeiras ou outras entidades controladas 
pelo poder público. concedidas com base na referido imposto e que resulte em 
redução ou eliminação, direta ou indireta, do respectivo ônus. 



JUNHO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 69 
-----------------------------

§ 4° O superávit financeiro das autarquias e fundações. excluídas as de caráter 
previdenciário. será considerado como receita realizada para fins de cálculo da Receita 
Líquida Real de que trata a parágrafo anterior. 

§ 5° Para efeito de cálculo do dispêndio definido pelo inciso li. serão 
computados os valores efetivamente pagos e a pagar em cada exercício. 

§ 6° Ficam excluídas dos limites de que trata o caput as operações de crédito 
contratadas pelos Municípios. junto a instituições oficiais federais de crédito e fomento. com 
a finalidade de financiar proj etos de investimento para a melhoria da administração das 
receitas e da gestão fiscaL financeira e patrimoniaL no âmbito de programa proposto pelo 
Poder Executivo e aprovado pelo Senado Federal: 

Art. 7° O Banco Central do Brasil não encaminhará ao Senado Federal pedido 
de autorização para a contratação de qualquer operação de crédito de tomador que apresente 
resultado primário negativo no período de apuração da Receita Líquida Real ou que estejam 
inadimplentes junto a instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. 

Art. 8° O saldo global das garantias concedidas por Estados, pelo Distrito 
Federal e pelos Municípios não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por cento) da Receita 
Líquida Real, calculada na forma do art. 6°, § 2°. 

Art. 9°. O saldo devedor das operações de crédito por antecipação de receita 
orçamentária não poderá exceder. no exercício em que estiver sendo apurado, a 8% (oito por 
cento) da Receita Líquida Real. definida no art. 6°. § 2°. observado o disposto nos arts. 17 e 
18. 

Art. 10. Até 31 de dezembro de 2010. os Estados. o Distrito Federal e os 
Municípios somente poderão emitir títulos da divida pública no montante necessário ao 
refinanciamento do principal devidamente atualizado de suas obrigações. representadas por 
essa espécie de títulos. 

Art. li. Para efeito do disposto na artigo anterior. será observado o seguinte: 

I - fica definido o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) para o resgate 
dos títulos da divida pública dos Estados. do Distrito Federal e dos Municípios em seu 
vencimento. refinanciando-se no máximo 95% (noventa e cinco por cento) do montante 
vincendo: 

li - o Estado. Distrito Federal ou Município cujo dispêndio anuaL definido no 
art. 6°. inciso !L seja inferior a 13% (treze por cento) da Receita Líquida Real deve promover 
resgate adicional aos 5% (cinco por cento) estabelecido no inciso L em valor suficiente para 
que o dispêndio anual atinja 13% (treze por cento) da Receita Líquida Real: 
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Ili - em caso excepcionaL devidamente justificado. os Estados. o Distrito 
Federal e os Municípios poderão pleitear ao Senado Federal. por intermédio do Banco 
Central do BrasiL autorização para o não cumprimento dos limites fixados nos arts. 6° e 7°, 
exclusivamente para fins de refinanciamento de títulos da divida pública: 

Parágrafo Único. O disposto neste artigo não se aplica aos títulos da divida 
pública emitidos com vistas a atender à liquidação de precatórios judiciais pendentes de 
pagamento. objeto do art. 33. parágrafo único. do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias 

Art. 12. A divida mobiliária dos Estados e do Distrito FederaL objeto de 
refinanciamento ao amparo da Lei n° 9.496. de II de setembro de 1997. e a dos Municípios. 
poderá ser paga em até trezentos e sessenta prestações mensais e sucessivas. nos termos de 
contrato que vier a ser firmado entre a União e a respectiva unidade federada. 

§ I 0 . A obtenção do refinanciamento de que trata o caput para os títulos 
públicos emitidos para o pagamento de precatórios judiciais tica condicionada à 
comprovação. pelo Estado ou pelo Município emissor. da regularidade da emissão. mediante 
apresentação de certidão a ser expedida pelo Tribunal de Contas a que esteja jurisdicionado, 
acompanhada de toda a documentação necessária. comprovando a existência dos precatórios 
em 05 de outubro de 1988 e seu enquadramento no art. 33 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, bem como a efetiva utilização dos recursos captados em 
emissões similares. anteriormente autorizadas pelo Senado FederaL no pagamento dos 
precatórios definidos pelo citado dispositivo constitucional. 

§ 2° Os títulos públicos emitidos para pagamento de precatórios judiciais. nos 
termos do art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. e que não cumprirem 
o disposto no parágrafo anterior. somente poderão ser refinanciados para pagamento em 
cento e vinte parcelas iguais e sucessivas. 

~ 3° Os títulos públicos emitidos após 13 de dezembro de !995. para 
pagamento de precatórios judiciais. nos termos do art. 33 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. não são passíveis de qualquer refinanciamento. devendo ser 
resgatados em seu vencimento. 

§ 4° As unidades federadas que tiverem sua dívida mobiliária refinanciada 
pela União. não mais serão autorizadas a emitir novos títulos. 

CAPÍTULO IV 

Da Instrução dos Pleitos 

Art. 13. Os Estados. o Distrito FederaL os Municípios e suas respectiv:IS 
autarquias e fundações encaminharão ao Banco Central do Brasil os pedidos de autorização 
para a realização das operações de crédito de que trata esta Resolução. instruídos com: 

------------··-------- - -·- --·--··-· ------··--------· 
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I - pedido do respectivo Chefe do Poder Executivo: 

II - autorização específica do órgão legislativo do Estado. do Distrito Federal 
ou do Município. conforme o caso. para a realização da operação; 

Ili - certidão que comprove a inexistência de operações com as características 
descritas no art. 3°. incisos I e II. emitida pelo respectivo Tribunal de Contas; 

IV - certidão. emitida pela Secretaria do Tesouro Nacional. que comprove o 
cumprimento do disposto no art. 3°. inciso III. bem como a adimplência junto 
à União. relativa aos financiamentos e refinanciamentos. inclusive garantias. 
por ela concedidos: 

V- certidões que comprovem a regularidade junto ao Programa de Integração 
Social Programa de Formação do Património do Servidor Público -
PIS/PASEP. ao Fundo de Investimento Social I Contribuição Social para o 
Financiamento da Seguridade - FINSOCIAL/COFINS. ao Instituto Nacional 
do Seguro Social - INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -
FGTS: 

VI - cronogramas de dispêndio com as dívidas interna e externa e com a 
operação a ser realizada: 

VII - relação de todos os débitos. com seus valores atualizados. inclusive 
daqueles vencidos e não pagos. assinada pelo Chefe do Poder Executivo e 
pelo Secretário de Governo responsável pela administração financeira; 

VIII - certidão expedida pelo respectivo tribunal de contas comprovando o 
cumprimento do di:posto nos art. 27. § 2°. art. 29. VI e VIL art. 32. § 3°. e art. 
2!2 da Constituição Federal. e na Lei Complementar n. 0 82. de 27 de março de 
1995. acompanhada de demonstrativo da execução orçamentária do último 

exercício e. no caso dos Estados e do Distrito Federal. comprovando, também, 
que não foi concedido. direta ou indiretamente qualquer beneficio fiscal ou 
financeiro não autorizado pelo Conselho de Política Fazendária- CONFAZ. 
relativamente. inclusive. à Lei Complementar no 24, de 7 de janeiro de 1975: 

IX - balancetes mensais consolidados. assinados pelo Chefe do Poder 
Executivo e pelo Secretário de Governo responsável pela administração 
tinanceira. para tin: de cálculo dos limites de que trata esta Resolução. 

X - lei orçamentária do exercício em curso. 

§ I o O disposto neste artigo não se aplica às operações de antecipação da 
receita orçamentária. que são reguladas pelo art. 14. 
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§ 2• Os demonstrativos de que tratam os incisos VIII e IX deverão conter nível 
de detalhamento que permita o cálculo dos limites e a inequívoca verificação do 
cumprimento das exigências estabelecidas por esta Resolução. 

§ 3° Poderão ser dispensados os documentos de que trata o inciso V. desde 
que tais operações sejam vinculadas à regularização dos respectivos débitos. 

Art. 14. Os pedidos de autorização para a contratação de operações de crédito 
por antecipação de receita orçamentária pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos 
Municípios serão instruídos com: 

I - documentação prevista nos incisos II. III. IV e IX do artigo anterior; 

11 - solicitação de instituição financeira que tenha apresentado ao Estado. ao 
Distrito Federal ou ao Município. uma proposta firme de operação de crédito. 
contendo cronograma de reembolso. montante. prazo. juros e garantias: 

III - documento, assinado pelo Chefe do Poder Executivo. discriminando as 
condições da operação proposta pela instituição financeira e contendo 
declaração de concordãncia com as mesmas. 

Art. 15. Os pedidos de autorização de operações de crédito interno ou externo 
de interesse dos Estados. do Distrito Federal e dos Municípios e que envolvam aval ou 
garantia da União serão encaminhados ao Senado Federal, com a documentação prevista no 
art. 13. por mensagem do Presidente da República, acompanhada de: 

I - exposição de motivos do Ministro da Fazenda, da qual deve constar- a 
classificação da situação financeira do pleiteante, em confomtidade com a 
norma do Ministério da Fazenda que dispõe sobre a capacidade de pagamento 
dos Estados. do Distrito Federal e dos Municípios; 

II - pareceres da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria do 
Tesouro Nacional. em conformidade com os procedimentos estabelecidos pela 
legislação que regula a matéria. 

Art. !6. A constatação de irregularidades na instrução de processos de 
autorização regidos por esta Resolução. tanto no âmbito do Banco Central do Brasil quanto 
no do Senado Federal. implicará a devolução do pleito à origem. sem prejuízo das eventuais 
cominações legais aos infratores. 

§ I o A devolução de que trata este artigo deverá ser comunicada ao Poder 
Legislativo locai e ao Tribunal de Contas a que estiver jurisdícionado o pleiteante. 

§ 2° Caso a irregularidade seja constatada pelo Banco Central do Brasil, este 
deverá informar. também. ao Senado Federal. 
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3° A Comissão de Assuntos Económicos ou o Plenário do Senado Federal 
poderão realizar diligências junto aos pleiteantes. no sentido de dirimir dúvidas e obter 
esclarecimentos. 

CAPiTULO V 

Das Condições Impostas às Operações de Crédito 

Art. I 7. As operações de crédito por antecipação da receita orçamentária 
deverão ser. obrigatoriamente. liquidadas até dez dias úteis antes do encerramento do 
exercício em que forem contratadas. 

Art. 18. É vedada a contratação de operação de crédito por antecipação de 
receita orçamentária no último ano de exercício do mandato do Chefe do Poder Executivo do 
Estado. do Distrito Federal ou do Município. 

Art. 19. A concessão de garantia pelos Estados. pelo Distrito Federal e pelos 
Municípios a operações de crédito interno e externo exigirá: 

I - o oferecimento de contragarantias suficientes para o pagamento de 
quaisquer desembolsos que os Estados. o Distrito Federal ou os Municípios 
possam vir a fazer se chamados a honrar a garantia; · 

II- a adimplência do tomador para com o garantidor e as entidades por ele 
controladas. 

§ I o Consideram-se inadimplentes os tomadores com dividas vencidas por 
prazo igual ou superior a trinta dias e não renegociadas. 

§ 2° A comprovação do disposto no inciso II será feita por meio de certidão 
do Tribunal de Contas a que esteja jurisdicionado o garantidor. 

Art. 20. As leis que autorizem os Estados. o Distrito Federal e os Municípios a 
emitir títulos da divida pública deverão conter dispositivos garantindo que: 

I - a divida resultante de títulos vencidos e não resgatados será atualizada 
pelos mesmos critérios de correção e remuneração dos tírulos que a geraram; 

II - os títulos guardem equivalência com os títulos federais, tenham poder 
liberatório para fins de pagamento de tributos. e seus prazos de resgate não 
sejam inferiores a seis meses, contados da data de sua emissão. 

~------------- .. ----- ............. . -------- ---·-· 
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CAPÍTULO VI 

Dos Critérios e Condições de Aprovação dos Pleitos 

Art. 21. Ficam sujeitas à autorização especifica do Senado Federal, as 
seguintes modalidades de operações: 

I - de crédito externo; 

II - decorrentes de convênios para aquisição de bens e serviços no exterior; 

III - de emissão de títulos da divida pública; 

IV - de emissão de debêntures ou assunção de obrigações por entidades 
controladas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios que não 
exerçam atividade produtiva ou não possuam fonte própria de receitas. 

Parágrafo Único. O Senado Federal devolverá ao Banco Central do Brasil, 
para as providências cabíveis. o pedido de autorização para contratação de operação de 
crédito cuja documentação esteja em desacordo com o disposto nesta Resolução. 

Art. 22. Os pleitos sujeitos a autorização especifica do Senado Federal, 
listados no artigo anterior, que não atenderem aos requisitos mínimos definidos no art. 27, 
não serão encaminhados ao Senado Federal pelo Banco Central, que os devolverá ao Estado, 
Distrito Federal ou Município de origem, comunicando o fato ao Senado Federal. . 

Art. 23. Os pleitos sujeitos a autorização especifica do Senado Federal, 
listados no art. 21, que atenderem aos requisitos mínimos definidos no art. 27, serão 
encaminhados pelo Banco Central ao Senado Federal, acompanhado de parecer técnico_que 
deve, obrigatoriamente, conter os seguintes pontos: _ •.. 

I - demonstração do cumprimento dos requisitos mínimos, definidos no art. 
27; 

II - discriminação dos requiSitos não essenciaiS, definidos no art. 28, 
ressaltando-se aqueles que não estejam sendo cumpridos; 

III - análise de mérito, avaliando a oportunidade, os custos e demais condições 
da operação, o seu impacto sobre as Necessidades de Financiamento do Setor 
Público, bem como o perfil de endividamento da entidade antes e depois da 
realização da operação; 

§ I o O parecer deve, obrigatoriamente. apresentar conclusão favorável ou 
contrária quanto ao mérito do pleito. 

-----------
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§ 2° Nos pleitos relativos à emissão de títulos da divida pública, o parecer 
deve conter. também: 

I - O valor dos títulos a serem emitidos. e o valor do estoque de títulos do 
mesmo emissor já existentes, indicando-se a data de referência de tais valores; 

II - analise do impacto da operação de crédito no mercado mobiliário, e do 
desempenho dos títulos já emitidos neste mercado; 

III - em se tratando de refinanciamento de títulos vincendos. histórico da 
evolução desses títulos desde sua emissão. registrando-se a sua valorização ao 
longo do tempo. 

Art. 24. As operações de crédito não SUjeitas a autorização especifica do 
Senado Federal serão objeto do seguinte encaminhamento pelo Banco Central do Brasil: 

I - os pleitos que não atenderem a todos os requisitos mínimos serão 
indeferidos de imediato; 

II - os pleitos que atenderem a todos os requiSitos mimmos e a todos os 
requisitos não essenciais, definidos nos arts. 27 e 28. respectivamente, serão 
autorizadas no prazo máximo de dez dias úteis: 

III - os pleitos que atenderem a todos os requisitos mínimos e não atenderem a 
um ou mais dos requisitos não essenciais. serão enviados ao Senado Federal, 
acompanhado de parecer nos termos do art. 23, que sobre eles deliberará. 

Art. 25. O encaminhamento dos pleitos ao Senado Federal, pelo Banco 
Central, deve ser feito no prazo máximo de trinta dias úteis, contados do recebimento da 
documentação completa exigida por esta Resolução. 

Art. 26. Caso o Banco Central do Brasil constate que a documentação recebida 
não é suficiente para a sua análise, solicitará a complet.1entação dos documentos e 
informaÇões, fluindo novo prazo a partir do atendimento das exigências. 

Art. 27. Para os fins desta Resolução, considera-se requiSito mínimo o 
cumprimento. quando se aplicar, do disposto nos arts. 3°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10, 11, 12, 14. 15, 
17. 18.37 e 38, e nos incisos L II, lll, IV, VI, VII, IX e X do art. 13. 

Art. 28. Para os fins desta Resolução, consideram-se requisitos não essenciais: 

I - a adimplência junto às instituições integrantes do Sistema Financeiro 
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Nacional e aos financiadores externos em operações garantidas pela União, 
atestada pelo Banco Central do Brasil; 

II - o disposto nos arts. I 9 e 20 e nos incisos V e VIII do an.J 3. 

An. 29. Os pedidos de autorização para a realização de operações de crédito 
de que trata esta Resolução não poderão ser apreciados em regime de urgência, salvo se 
proposta pela Comissão de Assuntos Económicos. 

An. 30. A sessão da Comissão de Assuntos Económicos que deliberar sobre 
pedido de autorização para a realização das operações de crédito de que trata esta Resolução 
deverá contar com a presença de representante do Estado. do Distrito Federal ou do 
Município. para apresentação do pleito. e de representante do Banco Central do Brasil, para 
exposição do parecer emitido pela entidade. 

Parágrafo Único. O não comparecimento de qualquer desses representantes 
implicará o adiamento da votação do pleito. que passará ao primeiro lugar na pauta da 
próxima sessão. 

Art. 3 I. A indicação dos relatores dos pedidos de autorização para a realização 
de operações de crédito de que trata esta Resolução será feita mediante a estrita observância 
da ordem de entrada do pedido na Comissão de Assuntos Económicos e da relação de 
membros titulares da CAE. nos tennos do art. 126 do Regimento Interno do Senado Federal. 

Parágrafo Único. Um Senador já indicado como relator não serádesignado 
novamente até que todos os membros titulares da C omissão de Assuntos Económicos tenham 
sido designados relatores em outros pedidos de autorização para a realização de operações de 
crédito. 

CAPÍTULO Vil 

Dos Procedimentos para Contratação de Operações de Antecipação da Receita Orçamentária 
e para Venda de Títulos Públicos 

Art. 32. O Banco Central do Brasil analisará o enquadramento das operações 
de antecipação da receita orçamentária no disposto nesta Resolução tomando por base as 
condições da proposta finne de que trata o art. 14. inciso Ill. 

Art. 33. Estando o pleito de realização de operação de antecipação de receita 
orçamentária enquadrado nas exigências desta Resolução. o Banco Central do Brasil dará 
conhecimento da proposta tinne a todo o sistema tinanceiro. em recinto ou meio eletrônico 
mantido por entidade auto-reguladora autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários 
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§ 2° Estando incompleta a documentação encaminhada pelo Estado. Distrito 
Federal ou Município. o Banco Central solicitará a complementação dos documentos e 
informações. considerando-se. para efeito do disposto no parágrafo anterior. a data de entrega 
da documentação completa. 

Art. 35. A venda de títulos da dívida pública por seus emissores será efetuada. 
obrigatoriamente. em leilões públicos eletrônicos realizados pelo Banco Central do Brasil ou 
por entidade auto-reguladora autorizada pela Comissão de \"alares Mobiliários - CVM. 

§ I 0 O Banco Central do Brasil baixará normas especificas para regulamentar 
os procedimentos operacionais dos leilões de que trata este artigo. 

§ 2° É obrigatória a publicação àe edital do ieilão a que se refere o caput com 
antecedência mínima de três dias úteis da data prevista para sua realização. 

§ 3° Após a realização de cada leilão eletrônico. o Banco Central do Brasil 
encaminhará as informações relevantes sobre os mesmos. sempre que possível por meio 
eletrônico. às instituições financeiras. ao Senado Federal. ao Poder Legislativo da entidade 
emissora e ao Tribunal de Contas ao qual ela estiver subordinada. 

§ 4° A recolocação no mercado de títulos da divida pública dos Estados. do 
Distrito Federal ou dos Municípios mantidos em suas respectivas tesourarias ou fundos das 
dividas será feita. obrigatoriamente. por meio de leilões eletrônicos. na forma definida neste 
artigo. 

CAPÍTULO Vlll 

Das Responsabilidades Adicionais do Banco Central do Brasil 

Art. 36. Compete ao Banco Central do Brasil exercer. no âmbito dos 
mercados financeiros e de capitais. a fiscalização da observância das disposições desta 
Resolução. 

Parágrafo único. O Senado Federal. quando julgar necessário, solicitará ao 
Banco Central do Brasil a fiscalização de operação de crédito especifica junto à instituição 
financeira credora. 

Art. 37. Os Estados. o Distrito Federal. os Municípios e suas respectivas 
autarquias e fundações que tenham dividas referentes a operações de crédito ou parcelamento 
de débitos relativos às contribuições sociais de que tratam os arts. 195 e 239 da Constituição 
Federal e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. deverão remeter, quando 
solicitados. ao Banco Central do Brasil: 
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1- informações sobre o montante das dívidas flutuante e consolidada, interna e 
externa: 

II - cronogramas de pagamento de amonizações. juros c demais encargos das 
referidas dívidas. inclusive aquelas vencidas e não pagas: 

lli - balancetes mensais e síntese da execução orçamenfária. 

§ I o O descumprimento do disposto neste anigo implicará a paralisação da 
análise de novos pleitos da espécie pelo Banco Central do Brasil. 

AI1. 38. Os Estados. o Distrito Federal e os Municípios sede de capitais que 
tiverem operações de crédito autorizadas nos termos deste Resolução deverão encaminhar 
mensalmente ao Banco C entrai do Brasil có?ia de seus balancetes e execuções de caixa 
referentes ao mês anterior. 

~ I 0 O descumprimento do disposto neste anigo implicará a paralisação da 
análise de novos pleitos da espécie pelo Banco Central do Brasil. 

§ 2° Os demais C\1unicipios deverão encaminhar seus balanceies e execuções 
de caixa sempre que solicitado peio Banco Central do Brasil 

Art. 39. O Banco C~ntral do Brasil informará mensalmente ao Senado Federal 
e dará ampla divulgaç:io. inclusive para as instituições financeiras. por meio do Sistema de 
Informações do Banco <.entrai! ~'ISBACE:\): 

l - a posição de endividamento dos Estados. do Distrito Federal. dos 
Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações: 

II - cada uma das operações de crédito autorizadas e não autorizadas no 
período. fornecendo dados sobre: 

a 1 entidade mutuária: 
b) prazo da operação: 
c) condições ,Je contratação. tais como valor. garantias e taxas de 
JUroS: 

lii - número de inotituições financeiras panicipantes das operações de crédito 
autorizadas no per iodo. classificadas por tipo de operação: 

IV - número de instituições financeiras que apresentaram propostas para 
realização de operações de antecipação de receita orçamentária. no processo 
competitivo definido pelo art. 33: 
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VI - outras informações pertinentes. 

Parágrafo único. Serão informados. exclusivamente ao Senado FederaL os 
nomes das instituições financeiras autorizadas a realizar cada uma das operações de 
antecipação de receita orçamentária. 

Art. 40. O Banco Central do Brasil encaminhará. trimestralmente. para 
conhecimento da Comissão de Assuntos Econõmicos. relatório analítico. contendo valores e 
quantidades negociadas. sobre todas as operações de compra e venda de títulos públicos de 
responsabilidade dos Estados. do Distrito Federal e dos Municípios. indicando, para cada 
resolução autorizativa. a relação dos participantes da cadeia de compra e venda. assim como 
a modalidade da operação e seus custos e deságios. 

CAPÍTULO IX 

Das Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 41. As resoluções do Senado Federal que autorizarem as operações de 
crédito objeto desta Resolução incluirão. ao menos. as seguintes informações: 

I - valor da operação e moeda em que será realizada. bem como o critério de 
atualização monetária: 

II - objetivo da operação e órgão executor: 

III - condições financeiras básicas da operação. inclusive cronograma de 
liberação de recursos: 

IV - prazo para o exercício da autorização. que será de. no mínimo, cento e 
oitenta dias e. no máximo. quinhentos e quarenta dias para as operações de 
dívidas fundadas externas. e de. no mínimo, noventa dias e. no máximo, 
duzentos e setenta dias para as demais operações de crédito. 

§ I o Nas operações de crédito autorizadas em conformidade com o inciso III 
do art. II. a condição de excepcionalidade será expressamente mencionada no ato de 
autorização. 

§ 2° Nas operações de crédito externo com garantia da União. a concessão da 
garantia será expressamente mencionada no ato de autorização. 

Art. 42. A fiscalização quanto á correta utilização dos recursos arrecadados 
com a venda dos títulos vinculados ao disposto no art.- 3 3 do Ato das Disposições 
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Constitucionais Transitórias compete aos Tribunais de Contas a que estão jurisdicionadas as 
entidades emissoras. 

Parágrafo Único. A Comissão de Assuntos Económicos poderá. havendo 
evidências de irregularidade. solicitar ao respectivo Tribunal de Contas que realize auditoria 
na aplicação dos recursos obtidos por meio da colocação dos títulos de que trata o caput. ou 
realizar diligência nos termos do art. 16. § 3°. 

Art. 4 3. O valor atualizado dos recursos obtidos através da emissão de títulos 
vinculados ao disposto no art. 33. parágrafo único. do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. utilizados para finalidades distintas. passa a ser considerado dívida vencida. 
para efeito do cálculo dos limites definidos nos arts. so e 6°. até que haja o resgate de títulos 
em valor atualizado equivalente ao desvio de finalidade incorrido. 

§ ! 0 Os estados e municípios dispõem de 60 (sessenta) dias. contados a partir 
da promulgação desta Resolução. para comprovar. mediante certidão do Tribunal de Contas 
ao qual estão jurisdicionados. o montante de recursos utilizados no efetivo pagamento de 

precatórios enquadrados no disposto no art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. 

§ 2° Não havendo manifestação do Estado ou do Município. ou ocorrendo o 
fornecimento de informações insuficientes. serão considerados os valores apurados no 
Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar irregularidades na 
autorização. emissão e negociação de títulos públicos nos anos de 1995 e 1996. 

§ 3° Nos casos em que não houver manifestação do estado ou município, ou 
em que as informações fornecidas forem insuficientes, ou que o Relatório citado no 
parágrafo anterior não apresente cifra precisa. considerar-se-à vencido. para efeito do 
disposto no caput. o valor total atualizado dos títulos emitidos com base no art. 33 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias. 

Art. 44. É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos 
a que se referem os arts. 155 e 156. e dos recursos de que tratam os arts. 157, I 58 e !59, i, a e 
b. e Ii, todos da Constituição Federal. para a prestação de garantia ou contragarantia à União 
e suas autarquias e fundações para pagamento de débitos para com esta. 

Art. 45. Para efeito do disposto no art. 2° da Lei n. 0 8.727. de 5 de novembro 
de 1993, é fixado o limite de II% (onze por cento) da Receita Liquida Real. definida no § 2° 
do art. 6°. 

§ I o O valor resultante da aplicação do limite definido no caput deste artigo 
será utilizado no pagamento de amortizações. juros e demais encargos da divida externa 
contratada até 30 de setembro de 1991. do refinanciamento de dívidas junto ao FGTS e das 
dívidas resultantes de renegociações realizadas com base na Lei n. 0 7.976, de 27 de dezembro 
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de 1989. no art. 58 da Lei n.0 8.212, de 24 de julho de 1991, na Lei n. 0 8.620, de 5 de janeiro 
de 1993. da comissão de serviços das operações amparadas pela Lei n.0 8.727. de 1993, das 
dividas relativas a financiamentos imobiliários firmados pelas entidades vinculadas aos 
Estados. ao Distrito Federal e aos Municípios. assumidas por esses mediante aditivo. e das 
dividas resultantes de renegociações realizadas com base na Lei n.0 8.727. de 1993. nçsta 
ordem. 

§ 2° A diferença entre o somatório dos pagamentos ocorridos na forma do 
parágrafo anterior e o valor equivalente ao limite definido no caput será utilizada no resgate 
da divida mobiliária. 

§ 3° O percentual definido no caput será aplicado sobre um duodécimo da 
Receita Liquida Real, definida no art. 6°, §2°. 

§ 4° Para efeito de apuração do valor de cada uma das prestações mensais de 
que trata o art. 2° da Lei n. 0 8. 727. de I 993. serão deduzidos os dispêndios com as 
amortizações. juros e demais encargos das dividas ali mencionadas. efetuados no mês 
anterior ao do pagamento da referida prestação. 

financeiras. 
Art. 46. O disposto nesta Resolução não se aplica às aluais autarquias 

Art. 47. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, exceto o 
disposto nos arts. 20 e 33. e no art. 35, caput e §§ 3° e 4°. que entram em vigor noventa dias 
após à data de publicação desta Resolução. 

Art. 48. Revogam-se as Resoluções n. 0 69 e n.0 70. de 1995. n. 0 19, de 1996, e 
n.0 12. de 1997. 

Sala das C omissões. em 

.Relator 

-----------· 
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COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS 

PRS N ° 49, DE 1996. TRAMITANDO EM CONJUNTO COM OS PRS No 
34196,52196,32197,41197,43197,101197, 108197, 130197 E 131/97. 

ASSINARAM O PARECER, EM 16 DE JUNHO DE 1998, OS SENHORES 
SENADORES: 

01 -PEDRO PIVA: Presidente 08- BELLO PARGA 
02- VILSON KLEINÜBING: Relator 09- EDISON LOBÃO 

03 -JOSE EDUARDO OUTRA 
04- ESPERIDIÃO AMIN (SEM VOTO) 
05 -GILBERTO MIRANDA 
06 -JONAS PINHEIRO 
07 - DJALMA BESSA 

10- LEVY DIAS 
11 - JEFFERSON PERES 
12- LEONEL PAIVA 

13 - FRANCELINO PEREIRA 
14- JOSE FOGAÇA. 
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LEGJ~"[.AÇÃOCJTADA, ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

República Federativa do Brasil 

Constituição 
---------------------- j~_ll_? __ ---------------------- .. ----- .. 

Art. 27. O número de Deputados à Assembléia Legislativa corresponderá ao 
triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e. atingido o 
número de trinta e seis, será acresc1do de tantos quantos forem os Deputados 
Federais acinta de doze . .......................................... ,,,,.._ 

§ 22 A remuneraÇão dos Deputados Estaduais será fixada em cada 
legislatura, para a subseqüente, pela Assembléia Legislativa, observado o que 
dispõem os arts. 150, II, 153, III, e 153, § 22, I, na razão de, no máximo, 
setenta e cinco por cento daquela estabelecida, em espécie, para os Deputados 
Federais . 

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

* Art. 19. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, 
com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos mem
bros da Cântara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios 
estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e 
os seguintes preceitos: · 

................................................................................................................................ 
. VI - a remuneração dos Vereadores corresponderá a. no máximo, setenta 

.; cmco por cento daquela estabelecida em espécie, para os Deputados Estaduais. 
ressalvado o que d1spõe o an. 3 7, XI; 

VII- o total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá 
ultrapassar o montante de cmco por cento da receita do Município: 

························································································································-··· 
Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, reger-se-à por 

lei orgânica, votada em dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e 
aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará. atendidos 
os princípios estabelecidos nesta Constituição . ..................... ~ ........................................................................................................ . 

§ 32 Aos Deputa<!os Distritais e à· Câmara Legislativa aplica-se o disposto 
noan. 27. 

§ 42 Lei federal disporá sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, 
das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar . 

............................................................................................................................ 
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Art. 150. Sem prejuízo de ~utras g2ra:1tias asseguradas ao contribuinte, é ,·edado 
.à União. aos Estados, ao Distrito Federal c aos Municípios: 

§ 62 Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão 
de crédito presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou 
contribuições só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual 
ou municipal, que regule exciusi,·amente as matérias acima enumeradas ou o 
correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. !55, § 
22

, XII, g. 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 

I - transnlissão car:sa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; 

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações 
de serviços de transporte interestadual e interrnunicipal e de comunicação, 
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; 

III -propriedade de veículos auto motores. 

§ 12 O imposto previsto no inciso I: 

I- relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado 
da situação do bem, ou ao Distrito Federal; 

II -relativamente a bens mówis. títulos e créditos. compete ao Estado 
onde se processar o inventário ou arrolamento. ou ti,·cr domicílio o doador. ou 
ao Distrito Federal: 

III - terá a competência para sua instituição regulada por fci 
complementar: 

a) se o doador tiver domicílio ou residência no exterior: 

b) se o de cujus possuía bens. era residente ou domiciliado ou teve o 
seu inventário processado no exterior: 

IV- terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal. 

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 

I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido cm cada 
operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o 
montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito 
Federal: 

II - a isenção ou não-incidência, sa!Yo determinação em contrário da 
legislação: 

a) não implicará crédito para compensação com o montante devido 
nas operações ou prestações seguintes: 

b) acarretará a anulação do crédito relati,·o ás operações anteriores; 

III- poderá ser se!etivo. em função da essencialidade das mercadorias 
e dos serviços: 
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IV- resoluc:i,> ,j,, :-- ''""" • · 1. . ,,,. a do Pmsidente da 
República ou de um terço nos Semdorcs. :..-,;n,·Jci" ,-,ci2 maioria absoluta de 
SeUS membrOS. estabCieC~f.1 d.~ ;:..iÍCjllGL1S dpt•La' êb a.S vp..:raÇÕeS e prestaÇÕeS. 
interestaduats e de expr,naçao: 

V- é facultado ao Senado fc:krat 

.,_,.., . ,c.::rJçocs internas. mediante 
rcsoluçJo d~,.; iniLIJ.U''<i J2 i1111 k1 ,_,,c .tfH\;·. ad3 pela maioria absoluta 
de seus membro' 

h_) Ü.\:1 f :li iq !lu[~J..', 1<1.;_ -~~I u:;, ! 1.1:-. III' ~i!" i , '-'\ • I d':-V...:.) p~1ra resolver conflito 
cspccttiCi._l q11c ,;;;. ,.1 ":1u- "~''-" :11...:àiantc rcsoluç3o de 
tmcratl'·a J.i JJl:H.-cu .• :~_,; il.. 1-,. :.L por dois terços de seus 
!lll:11lhi\h. 

VI- ~ai\·o Jdib ..... ~ ..... ~...Iu \.-ui,__,_,,: .... !,~~--; ..... L~t. ..... u..:,s c Jo Distrito FederaL 
nos termos do dispú!::>lV u,-, t.i •. J:~,, · l 1 .: -1 .• dt<J(!,,t.:S internas. nas operações 
relati\·as à circubç:'io de mcrc:LL:,ri:t:,, ::;:~- :. -··'--r, .. -. <1-~ '"Lf\.'iços. nào poderão 
ser inferiores ~-lS prc~ l.':D~~ (l:ir~l :E ']"; ·r.1 _,I;. '::;idi!.ll~: 

a) a aliqnmJ in:crc:t:tdi.r:! .. m;ll::L 
unpostu, 

~-~:::l!;J:.:iúiv for contribuinte do 

b) a alí4uota intcrn:J., { 1 ~i~uido ·) d--~~i~~<.ttJrr;,:; •. .J·J r·or contnbuinte dele~" 

VUI - na hipmese da allnc~ .i li<, u.~rw antenc r. caberá ao Estado da 
localização do destinatáiio () itlip~i~to, -.. ,. ú::.·0~1wientc: à diferença entre a ali quota 
interna e a interestadual: · 

IX - incidirá tamb0m: 

a) sobre a enttdd:i Jc ... -··. :,•,,, ;a impGrt::.j; .: .. --terior, ainda quando 
se tratar Je üem .icstinado a couourr.o ou ativo fixo do 
estabelecir<rertto. '"·""" como sobre scr\xo :-:estado no ell.-terior, 
cabendo o imposlü ~o Estado onde estiver situa.to o estabelecimento 
destinatário da mercadoria ou do serviço; 

b) sobre o Falo r total da operação, quando mer;:aaorias forem fornecidas 
com serviços não compreendidos na competência tributária dos 
Municípios; 

X - não incidirá: 

a) sobre operações que destinem ao c:xterior produtos industrializados, 
excluídos os semi-elaborados definidos em lei complementar; 

b) sobre operações que destinem a .:>utros Estados petróleo, inclusive 
lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e 
energia elétrica; 

c) sobre o ouro, nas hipóteses definidas no an. 153, § 52 ; 

XI- não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto 
sobre produtos industrializados, quando a operação, realizada entre 
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contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comer
cialização, configure fato gerador dos dois impostos; 

XII - cabe à lei complementar: 

a) definir seus contribuintes; 

b) dispor sobre substituição tributária; 

c) disciplinar o regime de compensação do imposto; 

d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento 
responsável, o local das operações relativas à circulação de merca
dorias e das prestações de serviços; 

e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, 
serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso X, a; 

j) prever casos de manutenção de crédito, relativamente à remessa para 
outro Estado e exportação para o exterior, de serviços e de mercadorias; 

g,; regular a forma como, mcctiante dcllbcraçào dos Estados e do Distnto 
federaL iscnçocs, incenll\·os c benefícios fiscais scrilo concedidos c 
revogados. 

§ 32 À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do capur deste artigo 
e o art. !53, I e II, nenhum outro tributo poderá incidir sobre opcraçàes relativas 
a energia elétrica, serviços de telecomunicações. derivados de petróleo. 
combustívéis e minerais do País. 

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 

I - propriedade predial e territorial urbana; 

II - transmissão inter vivos, a qualquer título. por ato oneroso, de bens 
imóveis, por natureza ou acessão tisica, e de direitos reais sobre imóveis, exceto 
os de garantia, bem como cessão de ctireitos a sua aquisição; 

III- serviços de qualquer natureza, não compreenctidos no art. 155, II, 
definidos em lei complementar. · 

§ 12 O imposto previsto no inciso I poderá ser progressivo, nos termos de 
lei municipal, de forma a assegurar o cumprimento da função social da 
propriedade. 

§ 22 O imposto previsto no inciso II: 

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao 
património de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão 
de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de 
pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente 
for a compra e venda desses bens ou direitos. locação de bens imóveis ou 
arrendamento mercantil; 

II- compete ao Município da situação do bem. 

§ 32 Em relação ao imposto previsto no inciso III, cabe à lei complementar: 

I - fixar as suas alíquotas máximas; 

II -excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior. 
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SEÇÃO VI 
DA REPARTIÇÃO DAS REcEITAS TRIBUTARIAs 

Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal: 
I- o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos 

de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos. a qualquer 
título, por eles, suas autarquias e pelas f,mdações que instituírem e manti,·erem: 

11- vinte por cento do produto da arrecadação do imposto que a União 
instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo art. 154. I. 

Art. 158. Pertencem aos Municípios: 

1- o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos 
de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer 
título, por eles, suas at.tarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem; 

11-cinqüenta por cento do !1J'oduto da·arrecadação do imposto da União 
sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados; 

lli - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto do 
Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus 
territórios; 

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do 
Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações 
de serviços de transporte interestadual e interrnunicipal e de comunicação. 

Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, 
mencionadas no inciso IV, serão creditadas corúorrne os seguintes cr~térios: 

I - três quartos, no mínimo, na proporção .do valor adicionado nas 
operações relativas à circulação de mercadorias e nas prest<~ções de.serviços, 
realizadas em seus territórios; ' 

11 - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no 
caso dos Te~ri<órios, 'ei federal. 

Art. 159. A União entregará: 
................................................................................ _ ............................................ . 

I -do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de 
qualquer natureza e sobre produtos industrializados, quarenta e sete por cento 
na seguinte forma: 

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Partici
pação dos Estados e do Distrito Federal; 

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Partici
pação dos Municípios; 

.................................................. , .......................................................................... . 
11- do produto da arrecadação do imposto sobre prodc!<'S indu~lll;ll•

zados, dez por cento aos Estados e ao Distrito Federal, proporcwnalmcnt.: ;lO 

valor das respectivas exportações de produtos industrializados . 
...................... -.................. ~---- ... ·. ~·-· .. _. ___ ............. -. 



JUNHO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de fonna 
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos 

qrçarnentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. e das 
seguintes contribuições sociais: 

I-dos empregadores, incidente sobre a folha de salários, o faturarnento 
e o lucro; 

H - dos trabalhadores; 

III - sobre a receita de concursos de prognósticos. 

§ 12 As receitas dos E~tados. do Distrito Federal e dos Municípios destinadas 
à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o 
orçamento da União. 

§ 22 A proposta de orçamento da seguridade s0eial será elaborada de fonna 
integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde. pn:vidência social e assistência 
social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes 
orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos. 

§ 32 A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, corno 
estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público nem dele receber 
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. 

§ 42 A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção 
ou expansão da seguridade social, obedecido o disposto no art. 154, L 

§ 52 Nenhum beneficio ou serviço da seguridade social poderá ser criado, 
rnajorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio totaL 

§ 62 As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas 
após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver 
instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, b. 

§ 72 São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades 
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. 

§ 82 O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o garimpeiro 
e o pescador artesanal, bem corno os respectivos cônjuges, que exerçam suas 
atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, 
contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de urna alíquota 
sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios 
nos termos da lei. 

................................. . ............................................................................................ . 
* Art. 212. A {/nião aplicará, anualmente, nunca menos de dêzoito, e os Estados, 
o D~strito Federal e _os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da 
receita resultante de Impostos, compreendida a proveniente de transferências, 
na manutenção e desenvolvimento do ensino. 

§ 1• A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípiqs, ou pelos Estados aos respectivos 
Municípios, não é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, 
receita do governo que a transferir. 
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§ 22 Para efeito do cumprimento. do_ dispo~to no caput dc;ste artigo, serão 
considerados ·os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos 
aplicados na forma do art. 213. 

§ 32 A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao 
atendimento das necessidades do ensino obrigatório, nos termos do plano 
nacional de educação. 

§ 42 Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde 
previstos no art. 208, VII, serão financiados com recursos provenientes de 
contribuições sociais e outros recursos orçamentários. 

§ 5 2 O ensino fundamental público terá como fonte adicional de 
financiamento a contribuição social do salário-educação, recolhida pelas 
empresas. na forma da lei . 

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

ATo DAS DisPosiçõEs Col'iSTITUCIONAIS TRANsiTóRIAS 

Art. 33. Ressalvados os créditos de natureza alimentar, o valor dos precatórios 
judiciais pendentes de pagamento na data da promulgação da Constituição, 
incluído o remanescente de juros e correção monetária, poderá ser pago em 
moeda corrente, com atualizaç"ijo, em prestações anuais, iguais e sucessivas, 
no prazo máximo de oito anos, a partir de 12 de julho de 1989, por decisão 
editada pelo Poder Executivo até cento e oitenta dias da promulgação·. da 
Constituição. 

Parágrafo único. Poderão as entidades devedoras, para o cumprimento do 
disposto neste artigo, emitir, em cada ano, no exato montante do dispêndio, 
títulos de dívida pública não computáveis para efeito do limite global de 
endividamento . 

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

LEI N. 9.496 - DE 11 DE SETEMBRO DE 1997 

Estabelece critérios para a consolidação, a assunção e o 
refinanciamento, pela União, da dívida pública 

mobiliária e outras que especifica, de 
responsabilidade dos Estados e do 

Distrito Federal 

··············································································•····••········•······················ 
LEI COMPLEMJ;;NTAR N. 82 -DE 27 DE MARÇO DE 1995 

Disciplina os limites das despesas com o funcionalismo 
público, na forma do artigo 169 da Constituição Federal 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••&•••••••••••••• 
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PARECER N~ 370, DE 1998 

Da COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS. 
sobre a Mensagem n° 147 de 1998. do Senhor 
Presidente da Republic:::. soiic•1ando autorizacão 
para a contratação de ooeracão de créaito externo. 
com garantia da Republica Federativa ao Brasil. r,o 
valor de USS 7ô.500.000.00 (setenta e seiS 
milhões e quinhentos ~ii dólares r.orie
americanos), de principal, entre a Prefeitura 
Municipal de Porto Alegre e o Banco 
!nteramericano de Desenvolvimento BID, 
destinada ao financiamento parcial do Programa 
de Desenvolvimento MunicioaL 

RELA TO R: Senador JOSÉ EDUARDO OUTRA 

I - RELA TÓRIO 

Vem a esta Casa Mensagem do Senhor Presidente da 

República Federativa do Brasil, solicitando autorização para que seja 

realizada operação de crédito externo no valor de US$ 76.500.000,00 

(setenta e seis milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos) entre 

a Prefeitura Municipal de Porto Alegre e. o Banco lnteramericano de 

Desenvolvimento - BID, com a garantia da Reoública Federativa do 
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Brasil, destinada ao financiamento parcial do -Programa de 

Desenvolvimento Municipal. 

As condições financeiras da operação são as seguintes: 

a) valor. US$ 76.500.000,00 (setenta e seis milhões e 

quinhentos mil dólares norte-americanos); 

b) juros: os juros serão calculados sobr-e os saldos devedores 

diários do empréstimo a uma taxa anual para cada semestre determinada 

pelo custo, calculado pelo BID para dólares dos Estados Unidos, dos 

Empréstimos Unimonetários Qualificados tomados pelo banco durante o 

semestre anterior, acrescida de margem razoável, expressa em termos 

de uma percentagem anual, que o banco fixará periodicamente de 

acordo com sua política sobre taxa de juros: 

c) comissão de_ compromisso: até 0,75% a.a. sobre o 

montante não desembolsado. contada a partir de 60 (sessenta) dias após 

a data da assinatura do contrato; 

d) prazo para desembolsar os recursos: 5 anos contados a 

partir da vigência do contrato; 

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

f) condições de pagamento do principal: o mutuário 

amortizará o empréstimo em prestações semestrais, consecutivas e tanto 

quanto possível iguais, vencendo-se a primeira parcela seis meses após 

a data prevista para o desembolso final do empréstimo, e a última, o 

mais tardar em 15.05.2018 (considerando a data prevista de 15.05.98 

para a assinatura do contrato); 
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g) condições de pagamento dos juros e da comissão de 

compromisso: semestralmente vencidos, em 15.05 e 15.11 de cada ano. 

OBS: 1) do valor do financiamento, a quantia de US$ 765.000,00 será 

destinada a atender Despesas de lnspeção e Supervisão Geral do 

credor. Essa quantia será desembolsada em prestações trimestrais e 

tanto quanto possíveis iguais, ingressando na conta do Banco 

independentemente de solicitação do Mutuário; 

2) as datas estipuladas para repagamento poderão ser prorrogadas para 

manter correlação com a efetiva data de assinatura' do contrato. 

O processo está devidamente instruído com toda a 

documentação exigida na Resolução n° 69, de 15 de dezembro de 1989, 

restabelecida pela Resolução n° 17, de 05 de junho de 1992, ambas do 

Senado Federal. O Banco Central do Brasil efetuou o credenciamento 

prévio da operação sob no BACEN/FIRCE/CRDE- 98/021, de 02 de abril 

de 1998, nas condições estabelecidas no Registro de Operações 

Financeiras (ROF) no S9800460. 

O Município apresentou certidões negativas de débito junto 

ao INSS, FGTS, Dívida Ativa da União, bem como certidão-dE:quitaçã_o 

de tributos e contribuições federais administrados pela Secretaria da 

Receita Federal. O Banco Central do Brasil informou. ainda, que a 

Prefeitura Municipal de Porto Alegre apresentou certidão do Tribunal de 

Contas do Estado atestando o cumprimento do disposto nos arts. 29 e 

212 da Constituição Federal, bem como do pleno exercício da 

competência tributária, relativamente ao exercício de 1997. 
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Com relação à Lei Complementar no 82/95, o Tribunal 

informou que as despesas do Município com pessoal totalizaram 37,62% 

das receitas correntes líquidas, cumprindo o disposto no art. 1°, § 1° da 
' 

referida Lei. A Prefeitura encontra-se adimplente junto às instituições 

financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional e a operação 

enquadra-se nos limites estabelecidos pela Resolução no 69, de 1995, do 

Senado Federal. 

A Secretaria do Tesouro Nacional, através do Parecer 

STN/COREF/DIREF n° 128, de 23 de março de 1998, manifestou-se 

favoravelmente à concessão da pleiteada garantia da União, tendo em 

vista as condições financeiras favoráveis da operação, e ter sido, a 

concessão de garantia, autorizada em caráter· excepcional por Ato 

conjunto dos Ministros da Fazenda e do Planejamento e Orçamento. 

11- VOTO 

O Programa de Desenvoivimento Municipal visa aumentar o 

bem-estar da população de -Porto Alegre por meio do aumento da 

eficiência da administração municipal; qo aumento da eficiência das 

entidades municipais que prestam serviços de saneamento, controle 

ambiental, manutenção e segurança viária; e da execução de obras 

viárias e de melhoramento da infra-estrutura básica de bairros. 

O Programa compreende três subprogramas: (1) 

modernização da administração municipal, cuja execução proporcionará 

maior nível de produtividade nos serviços que presta à comunidade; (2) 

fortalecimento institucional, que apoiará ações para aprimorar a 
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prestação de serviços específicos à população através do fortalecimento 

de entes e órgãos da municipalidade como DMAE e SMAM, bem como 

através da contratação de consultaria para a revisão dos aspectos de 

segurança da malha viária, desenvolvimento do sistema para gerenciar a 

manutenção de pavimentos e elaboração do Plano Diretor Cicloviário; (3) 

infra-estrutura urbana, envolvendo a ampliação da Avenida Perimetral 

com uma via exclusiva para ônibus, com extensão total de 12,3 Km e a 

instalação de redes de drenagem pluvial, água potável e de esgotamento 

sanitário e pavimentação em vias urbanas. 

O custo total do Programa está orçado em US$ 153 milhões, 

sendo a metade de responsabilidade do Município, a ser desembolsado 

nos próximos 5 (cinco) anos, sendo que o Município terá que 

desembolsar a maior parcela em 1999- US$ 21.325 mil. 

A Divisão de Estados e Municípios, da Secretaria do Tesouro 

Nacional, emitiu Nota STN/CEFEM/DIFEM n° 1.721, em 25 de setembro 

de 1997, segundo a qual o Municíoio não possui capacidade de 

pagamento para honrar as ._obrigações decorrentes da operação 
' . 

. .. 
pleiteada. tendo sido enquadrado na categoria "D". De acordo com 

aquela Divisão, a Prefeitura registrou resultados primários deficitários nos 

exercícios de 1994 a 1996, ressaltando, contudo, que os resultados 

deficitários vem se reduzindo ao longo db período, chegando a apenas 

R$ 5,1 milhões em 1996. Segundo as projeções para os próximos 

exercícios, com base nos dados de 1996. o Município manteria os déficits 

até o ano de 2006 a uma média ponderada de R$ 14 milhões ao ano. 
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A mesma Nota informa que a redução do déficit nos a; " 

mais recertes foram ocasionados pela redução dos investimentos, qut 

passou de R$ 89,57 milhões em 1994 para R$ 41.42 milhões em 1995, 

crescimento da receita tributária a uma taxa real de 37% em relação a 

1994 e 8% em relação a 1995 e um baixíssimo nível de endividamento 

situado em 0,08 (relação dívida/receita líquida real). 

Solicitei à Prefeitura informações complementares, pois a 

mesma apresenta um nível de endividamento desprezível e compromete 

apenas 37,62% com pessoal, dados objetivos que não se coadunam com 

uma situação fiscal deteriorada, como leva a crer a Nota da Secretaria do 

Tesouro Nacional. A Nota explicativa encaminhada ao meu Gabinete 

pela Secretaria Municipal de Finanças elenca diversos pontos que 

inteferem diretamente nos componentes de receitas e despesas do 

Município e que não foram considerados pela Secretaria do Tesouro 

Nacional, que citarei a seguir. 

As projeções apresentadas não consideram os efeitos da 

própria implantação do Programa ora pleiteado. Os projetes de 

Modernização Administrativa e de Modernização da Administração Fiscal 

produzirão reflexos diretos na redução das despesas processuais e, 

principalmente, na elevação da arrecadação de recursos próprios de 

tributos como IPTU, ISQN e ITBI. Além disso. o Município já investiu 

cerca de US$ 4 milhões nesse projeto. que serão reconhecidos pelo 810 

como contrapartida e deduzida da parcela a ser paga no primeiro ano. 

A construção da III Avenida Perimetral proporcionará a 

valorização de importantes áreas urbanas e consealiente elevação da 
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arrecadação de tributos. Das 736 desaoroprrações de imóveis previstas, 

pelo menos 46% devem ser negociados por permuta de índices 

construtivos o que reduz a necessidade de investimento da Prefeitura 

sem afetar suas receitas futuras. 

Devemos considerar, também, que o Municipio manteve uma 

média de investimentos nos últimos 3 anos em torno de R$ 30 milhões, 

sendo que cerca de R$ 12 milhões correspondem ao Projeto de 

Pavimentação Comunitária desenvolvido há 7 anos com recursos 

próprios. Como esse projeto está contido no Programa a ser financiado 

pelo BID, não faz sentido manter o nível de investimento observado em 

1996 (ano em que essa rubrica superou os valores observados em 1995 

e 1997) e ainda acrescentar as despesas decorrentes de~te Programa. 

Finalmente, a Prefeitura de Porto Alegre anexou os Balanços 

Orçamentários Realizados, com os dados de 1994 a 1997, onde se 

observa que as receitas correntes superam as despesas correntes em 

todos os exercícios. Demonstra, também, que a projeção de receita da 

Secretaria do Tesouro Nacional não está refletida na realidade apurada 

já no ano de 1997. Enquanto a STN projeta uma receita de R$ 572 

milhões, com base nos dados de 1996, a receita efetivamente 

arrecadada somou R$ 770 milhões, já descontadas as receitas de 

capital. Todos os impostos e taxas (com exceção do IWC) 

experimentaram importante crescimento e a transferência do SUS saltou 

de R$ 75,5 milhões para R$ · 265,1 milhões, > em função da 

municipalização da saúde. Os balanços pçtrimoniais apresentam Saldo 

Ativo Real Líquido positivo nos anos de 1995. 1996 e 1997, atingindo R$ 

107 milhões neste último ano. 

------------------·--····--- ...................................... . 
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Certamente, a metodologia utilizada pela STN-está baseada 

em critérios técnicos rigorosos e na expenência acumulada ao longo dos 

anos na análise da situação fiscal de Estados e Municípios marcados por 

alto nível de endividamento. Talvez essa metodologia não seja adequada 

para captar a realidade fiscal de unidades federativas praticamente sem 

dívidas, que conseguiram manter média de investimento de. R$ 30 

milhões anuais sem recorrer ao mercado financeiro para realizar 

operações ARO, emitir títulos da dívida mobiliária e outros instrumentos 

de crédito. Se a Prefeitura tivesse absorvido recursos volumosos em 

operações ARO, a metodologia utilizada pela Secretaria do Tesouro 

Nacional atribuiria melhor classificação ao Município, segundo informa a 

Nota encaminhada pela Secretaria de Finanças de Porto Alegre. 

III- VOTO 

Frente ao exposto. concluímos oeia aprovação do pleito 
da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. ;~os termos do prOjeto de 
resolução que se segue. 

.;::-t~~ 
Sénador José Eduardo Outra 

.. Relator 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N11 66, DE 1998 

Autoriza que seja realizada operação de crédito 
extemo. com garantia da Republica Federativa do 
Brasil. no valor de USS 76.500.000.00 (setenta e 
seis milhões e quinhentos mil dólares norte
americanos), de principal. entre a Prefeitura 
Municipal ·'de Porto .A.Iegre e o Banco 
lnteramericano de Desenvolvimento BID, 
d• ada ao financiamento, parcial, do Programa 
üe Desenvolvimento Municipal. 

------·-- ---
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O SENADO FEDERAL resolve: 

Art. 1° Fica autorizado que seja realizada ooeração de crédito 

externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de US$ 

76.500.000,00 (setenta e seis milhões e quinhentos mil dólares norte

americanos), de principal, entre a Prefeitura Municipal de Porto Alegre e 

o Banco lnteramericano de Desenvolvimento - BID, destinada ao 

financiamento, parcial, do Programa de Desenvolvimento Municipal. 

Art. 2° A operação a que se refere o artigo anterior deverá 

obedecer as seguintes condições: 

a) valor. US$ 76.500.000,00 (setenta e seis milhões e 

quinhentos mil dólares norte-americanos), equivalentes . a R$ 

86.904.000,00 (oitenta e seis milhões. novecentos e quatro mil reais), .a 

preços de 30.03.98; 

b) garantidor. República Federativa do Brasil; 

c) juros: os juros serão calculados sobre os saldos devedores 

diários do empréstimo a uma taxa anual para cada semestre determinada 

pelo custo, calculado pelo BID para dólares dos Estados Unidos, dos 

Empréstimos Unimonetários Qualificados tomados pelo banco durante o 

semestre anterior, acrescida de margem razoável. expressa em termos 

de uma percentagem anual. que o banco fixará periodicamente de 

acordo com sua política sobre taxa de juros, pagáveis em 15.05 e 15.11 

de cada ano a partir de 15.11. 98; 
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d) comissão de compromisso: até 0,75% a.a. sobre o 

montante não desembolsado, contada a partir de 60 (sessenta) dias após 

a data da assinatura do contrato; 

e) Condições de pagamento: 

- do principal: em prestações semestrais, consecutivas e tanto 

quanto possível iguais. A primeira prestação deverá ser paga na primeira 

data em que deva ser efetuado o pagamento de juros. transcorridos seis 

meses da data prevista para o desembolso final: 

- dos juros: semestralmente vencidos: 

- da Comissão de Compromisso: nas mesmas datas de 

pagamento de juros, sendo a primeira parcela pagável após o registro da 

operação no ROF. 

I - do valor do financiamento. a quantia de US$ 765 .. 000,00 

será destinada a atender Despesas de lnspeção e Supervisão Geral do 

credor. Essa quantia será deser:Jbolsada em prestações trimestrais e 

tanto quanto possíveis iguais, ingressando na conta do Banco 

independentemente de solicitação do Mutuário; 

11 - as datas estipuladas para repagamento poderão ser 

prorrogadas para manter correlação com a efetiva data de assinatura do 

contrato. 

Art. 3° A autorização concedida por esta Resolução deverá 

ser exercida no prazo de 270 (duzentos e setenta) dias. a contar de sua 

publicação. 
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Art. 4° Esta ResÇ>Iução entra em vigor na data de sua 

publicação. 
(ÓQ;),afj -· 

Sala das Sessêes, em /6 (Jr ~~!J!Jíú 
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COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS 

MSF No 147, DE 1998 

ASSINARAM O PARECER, EM 16 DE JUNHO DE 1998, OS SENHORES 
SENADORES: 

01 -PEDRO PIVA: Presidente 
02 -JOSÉ EDUARDO OUTRA: Relator 

03 -JONAS PINHEIRO 
04 - PEDRO SIMON 
05 -JEFFERSON PERES ( ABSTENÇÃO) 
06 -JOSÉ FOGAÇA 
07 -GILBERTO MIRANDA 

08 - LEVY DIAS 
09 - VILSON KLEINÜBING 
10- LAURO CAMPOS (VENCIDO) 
11 - EDISON LOBÃO 
12- OSMAR DIAS 
13- BELLO PARGA 
14- DJALMA BESSA 
15 - ESPERIDIÃO AMIN 

LEGISlAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

República Federativa do Brasil 

Constituição 
-------------------------- j~llll __ ---------------------- -·-

CAPiTuLO IV 

Dos MUNICÍPIOS 

Art. 29. O Município reger -se-á por lei orgânica, votada em dois turnoS, com 
o interstício mínimo de dez dias. e aprovada por dois teiços dos membros da 
Cãmaia Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos 
nesta Constituição, na Constituição do 1espectivo Estado e os seguintes preceitos: 

1-eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, para mandato 
de quatro anos, mediante pleito direto e simulláneo realizado em todo o País; 

n - eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito até D<M:Dta dias antes do 
término do mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do art. 77 no 
caso de Municípios com mais de duzentos mil eleitores; 

m - posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia 1° de janeiro do ano 
subseq1lente ao da eleição; 

IV - número de ~dores proporcional à população do Município, 
obsetvados os seguintes limites: 

-- ---- - -- -~---- ~~--- - - ---~- ~·· -· 
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a) múúmo de nove e máximo de vinte e um nos Municípios de até um 
milhão de habitantes; 

b) mínimo de trinta e três e máximo de quarenta e um nos Municípios 
de mais de um milhão e menos de cinco milhões de habitantes; 

c) mínimo de quarenta e dois c máximo de cinqücnta e cinco nos Muni
cípios de mais de cinco milhões de habitantes: 

V- remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores fixada 
pela Câmara Municipal em cada legislatura, para a subseqüente, observado o 
que dispõem os arts. 37, XI, 150, II, 153, III, e 153. § z•, I; 

VI - a remuneração dos Vereadores corresponderá a, no má'<imo, se
tenta e cinco por cento daquela estabelecida, cm espécie, para os Deputados 
Estaduais, ressalvado o que dispõe o an. 37, XI; 

VII- o total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá 
ultrapassar o montante de cinco por cento da receita do Município: 

VIII - in\"iolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e vo
tos no exercício do mandato e na circunscrição do Município; 

IX- proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, simila
res. no que couber, ao disposto nesta Constituição para os membros do Con
gresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado para os membros da 
Assembléia Legislativa; 

X- julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça; 

XI - organi?.ação das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara 
Municipal; 

XII - cooperação das associações representativas no plancjamento 
municipal; 

Xlll - iniciativa popular de projetas de lei de interesse especifico do 
Município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos. 
cinco por cento do eleitorado; 

XIV- perda do mandato do Prefeito. nos termos do an. 28, parágrafo 
único . 

........................................................................................................................... 
Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios vinte c cinco por cento, no mínimo, da 
receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, 
na manutenção e desenvolvimento do ensino. 

§ 1• A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos 
Municípios, não é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, 
receita do governo que a transferir. 

§ 2• Para efeito-d...,.o_cu_m_p_ri,...m-e,...:J.""to,-;d;-o-disposto no caput deste artigo, 
serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal c os 
recursos aplicados na forma do an. 213. 

§ 3• A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao aten
dimento das necessidades do ensino obrigatório, nos termos do plano nacional 
de educação. 
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§ 42 Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde 
previstos no art. 208, VII, serão financiados com recursos provenientes de 
contribuições sociais e outros recursos orçamentários. 

§ 5° O ensino fundamental público terá como fonte adicional de finan
ciamento a contribuição social do salário~ucação, recolhida, na forma da lei. 
pelas empresas, que dela poderão deduzir a aplicação realizada no ensino fun
damental de seus empregadas e dependentes. 

LEI COMPLEMENTAR N. 82- DE 27 DE MARÇO DE 1995 

Disciplina os limites das despesas com o funcionalismo 
público, na forma do artigo 169 da Constituição Federal 

O Presidente da República. 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1• As despesas totais com pessoal ativo e inativo da Administração di
reta e indireta, inclusive fundações, empresas públicas e sociedades de economia mis
ta, pagas com receitas correntes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

, . -"' Municípios não poderão, em cada exercício financeiro exceder: ·, 

I- no caso da União, a sessenta por cent:Q da respectiva receita corrente líqui
da, entendida esta como sendo o total da recel.th corrente, deduzidos os valores cor
respondentes às transferências por participações constitucionais e legais, dos Es
tados, Distrito Federal e Municípios na arrecadação de tributos de competência da 
União, bem como as receitas de que trata o artigo 239 da Constituição Federal, e, 
ainda, os valores correspondentes às despesas eom o pagamento de benefícios no âm
bito do Regime Geral da Previdência Social; 

II - no caso dos Estados, a sessenta por cento das respectivas receitas corren
tes líquidas, entendidas como sendo os totais das respectivas receitas correntes, de
duzidos os valores das transferências por participações, constitucionais e legais, dos 
Municípios na arrecadação de tributos de competência dos Estados; 

lli - no caso do Distrito Federal e dos Municípios, a sessenta por cento das 
respectivas receitas correntes. 

§ i! Se as despesas de que trata este artigo excederem, no exercício da publi
cação desta Lei Complementar, aos limites nele fixados, deverão retornar àqueles li
mites no prB%0 máximo de três exercícios financeiros, a contar daquele em que esta 
Lei Complementar entrar em vigor. à ra:fflo de 11m terço do eJ<ceden~ po_!' exercício. 

----~------··-
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PARECER N~ 371, DE 1998 

Da COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS, 
sobre a Mensagem n° 162, de 1998 (Mensagem 
n° 605, de 22.05.98, na origem), do Senhor 
Presidente do Senado Federal, no exercício do 
cargo de Presidente da República. solicitando 
autorização do Senado Federal, para . contratar 
operação de crédito externo, no valor 
equivalente a até US$ 150,000,000.00, entre a 
República Federativa do Brasil e o Banco 
Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento - BIRD, destinada a financiar 
parcialmente o Programa de Modernização do 
Setor Saneamento - PMSS 11. 

RELATOR: Senador BELLO PARGA 

I· RELA TÓRIO 

Vem a esta Comissão de Assuntos Econômicos a Mensagem 
Presidencial n° 162, de 1998 (Mensagem n° 605, de 22.05.98, na origem), 
solicitando autorização do Senado Federal, para contratar operação de crédito 
externo, no valor equivalente a até USS 150,000,000.00 (cento e cinqüenta milhões 
de dólares norte-americanos). entre a República Federativa do Brasil e o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, destinada a financiar 
parcialmente o Programa de Modernização do Setor Saneamento - PMSS 11. 

Trata-se de programa de interesse do Ministério do Planejamento e 
Orçamento, destinado a promover o reordenamento institucional dos setor e a 
melhoria na prestação dos serviços de saneamento (água e esgoto), adotando por 
estratégia, sobretudo, (i) induzir a eficiência dos operadores públicos e (ii) estimular 
e induzir a participação de empreendedores e operadores privados. Constitui-se 
em instrumento da implementação da Política Nacional de Saneamento. 

------------
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::;ao as seguintes as características da operação de crédito: 

a) mutuário: República Federativa do Brasil; 

b) mutuante: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD; 

c) valor: equivalente a até USS 150,000,000.00 (cento e cinqüenta milhões dE 
dólares norte-americanos); 

d) finalidade: financiamento parcial do Programa de Modernização do Setor 
Saneamento- PMSS li; 

e) prazo de desembolso: até 30.06.2003; 

f) juros: a ser pago sobre o principal do empréstimo sacado e pendente, a uma 
taxa para cada período de juros igual à Taxa Base Libor mais o Spread Total 
Libor; 

1) "Taxa Básica Libor" significa para cada período de juros, a taxa 
interbancária do mercado de Londres para depósitos de seis meses em 
moeda única para considerar o primeiro dia de tal período, como 
razoavelmente determinado pelo Banco e expresso como uma porcentagem 
por ano; 

2) "Spread Total Libor" significa, para cada período de juros: 
i) 0,5% a.a. (meio por cento ao ano); 
ii) menos (ou mais) a margem média ponderada para esse período de 

juros, abaixo (ou acima) das taxas oferecidas no mercado 
interbancário de Londres, ou outras taxas de referência, para 
depósitos de 6 (seis) meses, referentes aos empréstimos em vigor do 
BIRD ou parcelas daí alocadas pelo Banco para financiar empréstimos 
em moeda única ou parcelas daí que inclua o Empréstimo, como 
razoavelmente determinado pelo Banco e expresso como uma 
porcentagem por ano; 

h) comissão de compromisso: 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos de por cento 
ao ano) sobre o montante não desembolsado, contada a partir de 60 (sessenta) 
dias após a data da assinatura do cóntrato; · 
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i) condiçê 'S de pagamento: 

- principal: em 20 (vinte) parcelas semestrais e consecutivas em 15 de março 
e 15 de setembro de cada ano, vencendo-se a primeira prestação 
15.09.2003 e a última em 15.03.2013; 

- juros: semestralmente vencidos, em 15 de março e 15 de setembro de cada 

ano; 

- da comissão de compromisso: semestra,lmente vencida, em 15 de março e 
15 de setembro de cada ano; 

- Observação: as datas de pagamento poderão sofrer modificação em razão 
da data de assinatura do contrato. 

O PMSS 11, a ser parcialmente financiado pela operação de 
crédito ora examinada, é um programa que tem por beneficiários (co-executores) (i) 
Governos Estaduais e Municipais de todo o Brasil, e (ii) Companhias Estaduais 
Operadoras de Serviços de Água e Esgotos e (iii) Prestadores Municipais desses 
serviços (em cidades com população superior a 75 mil habitantes), nas regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O Programa será executado pela Secretaria de 
Política Urbana do Ministério do Planejamento e Orçamento- SEPURB/MPO, sob a 
coordenação da Diretoria de Saneamento, dessa Secretaria, por meio ·de uma 
Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP/PMSS, incumbida dq 
acompanhamento, do monitoramento e da avaliação das ações a serem 
implementadas. 

O valor total do Programa alcança o equivalente a US$ 
300,000,000.00 (trezentos milhões de dólares norte-americanos), sendo US$ 
150,000,000.00 (cento e cinqüenta milhões de dólares) financiados pelo BIRD e 
contrapartida de igual montante, dos quais US$ 45,000,000.00 (quarenta e cinco 
milhões de dólares) da parte dos prestadores de serviços estaduais e municipais e 
até US$ 105,000,000.00 (cento e cinco milhões de dólares) de financiamento, em 
negociação, do Governo Japonês através do The Overseas Economic Cooperation 
Fund - OECF. Tanto o empréstimo do BIRD quanto o do OECF serão tomados 
pela União e repassados aos cc-executores, na fonna de subempréstimos, nas 
mesmas condições dos contratos a serem celebrados com a União. 

O parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (Parecer 
PGFN/COF/N° 688/98) sobre o àspecto da legalidade do contrato salienta que a 
minuta contratual contém cláusulas admissíveis segundo a legislação brasileira e 
que atende às detenninações da Resolução n° 96/89, do Stmado Federal, que veda 
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a existência de dispositivos atentatórios à soberania nacional e à ordem pública, 
contrários à Constituição, ou que impliquem compensação automática de débitos e 
créditos. 

A operação foi credenciada pelo Departamento de Capitais 
Estrangeiros do Banco Central do Brasil. por meio do oficio 
FIRCE/DIAUT/SUCRE-98/219, de 07 de maio de 1998, nas condições 
estabelecidas no Registro de Operélções Financeiras (ROF) n° S9814 757. 

Consta ainda do Programa sob éxame o parecer da Secretaria do 
Tesouro Nacional (Parecer STN/COREF/DIREF N° 141, de 26 de março de 1998) 
informando que há margem nos limites de endividamento da União para a 
Contratação da operação de crédito, dentro do estabelecido pelos arts. 2°, 3° 
(incisos I e 11) e 4° da Resolução n° 96/89 já referida. O parecer menciona os 
estudos encaminhados pelo MPO e que atestam a validade do PMSS 11, analisado 
a partir do custo/benefício econõmico e social que propiciará. 

No que tange à inclusão do Programa no Plano Plurianual, a STN 
confirma a existência de recursos nas áreas de saneamento e saúde da Lei n° 
9.276/96. O parecer da STN destaca, ainda, algumas condições prévias, requeridas 
pelo BIRD na Seção 6.01 do Acordo de Empréstimo, que devem ser cumpridas para 
efetivação dos desembolsos: 

a) que o Acordo com o Banco do Brasil, para este atuar como agente 
financeiro, tenha sido efetivado; e 

b) que o Acordo de Empréstimo tenha sido devidamente registrado 
pelo Banco Central do Brasil. 

Por fim, consta do processo a minuta do contrato em tela, estando 
devidamente atendidas as exigências da Resolução n° 96/89 do Senado Federal 
que trata do assunto. 

É o relatório. 

li-VOTO 
A operação de crédito objeto da Mensagem no 162/98 está contida 

nas competências privativas do Senado Federal estabelecidas no inciso V, do art. 

52 da Constituição Federal e regulamentada pela Resolução no 96/89 restabelecida 

pela Resolução n° 17/92, que "dispõe sobre limites globais para as operações de 

crédito externo e interno da União, de suas autarquias e demais entidades 
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controladas pelo poder público federal e estabelece limites e condições para a 
concessão da garantia da União em operações de crédito externo e interno." 

Do ponto de vista formal. o processo encontra-se adequadamente 

instruido, dele constando a documentação exigida na Resolução acima referida. No 

que tange ao mérito do Programa a ser parcialmente financiado com os recursos, é 

evidente a sua relevância. 

A questão do saneamento é essehcial para a qualidade de vida da 

população, já que é comprovada a estreita dependência entre saneamento e saúde 

pública. Segundo o Ministério da Saúde, 65% das internações hospitalares 

resultam da inadequação dos serviços e ações de saneamento. Os déficits aluais 

nos níveis de cobertura dos serviços de saneamento são bastante significativos e 

refletem o padrão desigual de crescimento trilhado pela economia do país nas 

últimas décadas, em especial nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste: 

A eliminação desse déficit exige ações tanto no aspecto da 
modernização do setor quanto da ampliação da cobertura dos serviços de 
saneamento. 

O PMSS 11, como instrumento da Política Nacional de Saneamento, 
vem de encontro a esses aspectos, uma vez que se destina a promover o 
reordenamento institucional dos setor em todo o Brasil e a melhoria na prestação 
dos serviços de saneamento (água e esgoto), nas regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste, adotando por estratégia, sobretudo, (i) induzir a eficiência dos 
operadores públicos e (ii) estimular e induzir a participação de empreendedores e 
operadores privados. 

Face ao exposto, somos de parecer favorável à concessão da 

autorização pleiteada pela União na Mensagem n° 162/98, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 67, DE 1998 

Autoriza a União a contratar operação de 
crédito externo junto ao Banco lntemacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, 
no valor equivalente a.até US$ 150,000,000.00, 
destinada a financiar parcialmente o 

Programa de Modernização do Setor 
Saneamento - PMSS 11. 
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O SENADO FEDERA .. resolve. 

Art. 1" É a União autorizada, nos termos da Resolução n° 96/89, 
restabelecida pela Resolução n° 17/92, a contratar operação de crédito externo com 
o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no valor 
equivalente a até US$ 150,000,000.00 (cento e cinqüenta milhões de dólares norte
americanos). 

Parágrafo único. A operação de crédito autorizada no caput deste 
artigo destina-se ao financiamento parcial do Programa de Modernização do Setor 
Saneamento- PMSS 11. 

Art. 2" A operação de crédito externo ora autorizada será realizada de 
acordo com as seguintes condições: 

a) mutuário: República Federativa do Brasil; 

b) mutuante: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento -
BIRD; 

c) valor: equivalente a até USS 150,000,000.00 (cento e cinqüenta milhões de 
dólares norte-americanos); 

d) finalidade: financiamento parcial do Programa de Modernização do Setor. 
Saneamento- PMSS li; 

e) prazo de desembolso: até 30.06.2003; 

f)juros: a ser pago sobre o principal do empréstimo sacado e pendente, a uma 
taxa para cada período de juros igual à Taxa Base Libor mais o Spread 
Total Libor; 
1) "Taxa Básica Libor" significa para cada período de juros, a taxa 

interbancária do mercado de Londres para depósitos de seis meses em 
moeda única para considerar o primeiro dia de tal período, como 
razoavelmente determinado pelo Banco e expresso como uma 
porcentagem por ano; 

2) "Spread Total Libor" significa, para cada período de juros: 
i) 0,5% a.a. (meio por cento ao ano); 
ii) menos (ou mais) a margem média ponderada para esse período de 

juros, abaixo (ou acima) das taxas oferecidas no mercado 
interbancário de Londres, ou outras taxas de referência, para 
depósitos de 6 (seis) meses. referentes aos empréstimos em vigor do 

---·--·····---· - ·····-····-········ 
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BIRD ou parcelas daí alocadas pelo Banco para financiar empréstimos 
em moeda única ou parcelas daí que inclua o Empréstimo, como 
razoavelmente determinado pelo Banco e expresso como uma 
porcentagem por ano; 

g) comissão de compromisso: 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos de 
por cento ao ano) sobre o montante não desembolsado, contada a partir de 
60 (sessenta) dias após a data da assinatura do contrato; 

h) condições de pagamento: 
principal: em 20 (vinte) parcelas semestrais e consecut!vas ern 15 de 

março e 15 de setembro de cada ano, vencendo-se a primeira 
prestação 15.09.2003 e a última em 15.03.2013; 

juros: semestralmente vencidos, em 15 de março e 15 de setembro de 

cada ano; 
da comissão de compromisso: semestralmente vencida, em 15 de 

março e 15 de setembro de cada ano; 

Parágrafo umco. As datas de pagamento poderão sofrer 
modificação em razão da data de assinatura do contrato. 

Art. 3° A presente autorização deverá ser exercida no prazo de 
quinhentos e quarenta dias contados da data de publicação desta Resolução. 

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

III 
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COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 

MSF No 162, DE 1998 

ASSINARAM O PARECER, EM 16 DE JUNHO DE 1998, OS SENHORES 
SENADORES: 

01 -PEDRO PIVA: Presidente 
02 - BELLO PARGA: Relator 

03 - LEVY DIAS 
04 -JONAS PINHEIRO 
05 - EDISON LOBÃO 
06- LEONEL PAIVA 
07 - JOSÉ EDUARDO OUTRA 

08 - JEFFERSON PERES 
09 - FRANCELINO PEREIRA 
10- JOSÉ FOGAÇA 
11- GILBERTO MIRANDA 
12- PEDRO SIMON 
13- VILSON KLEINÜBING 
14- ESPERIDIÃO AMIN 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA SECREIARIA-GERAL DA MESA 

Repúbliéa Federativa do Brasil 

Constituição 
1988 

~----------------------------------------------------

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 

························································································································ 
V- autorizar operações e.'l.1ernas de natureza financeira, de interesse 

da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 
Municípios; 

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

LEI N. 9.276- DE 9 DE MAIO DE 1996 

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 
de 1996/1999, e dá outras providências 

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

O SR. PRESIDENTE (Gerardo Meki) - Do Ex
pediente lido, consta mensagem presidencial, enca
minhando o Projeto de Lei n" 20, de 1998-CN, que 
vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públi
cos e Fiscalização. 

Nos tennos da Resolução n• 2. de 1995-CN, a 
Presidência estabelece o seguinte calendário para 
1ramitação do projeto: 

até 22~ publicação e distribuição de avulsos; 

até 30-6 prazo final para apresentação de 
emendas; 

até s.a publicação e distribuição de avulsos 
das emendas; 

até 1 s.a encaminhamento do parecer final à 
Mesa do Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Meki) -A Presi
dência comunica ao Plenário que o Projeto de Lei da 
Câmara n• 21, de 1998, e os Projetas de Resolução 
n"s 49, de 1996, cujos pareceres foram lidos ante
riormente, e aos Projetas de Resolução n"s 66 e 67, 
de 1998, resultantes de pareceres lidos anteriormen
te, encontram-se em regime de urgência e constarão 
da Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 
amanhã, quando podlerão ser oferecidas emendas 
até o encerramento da discussão. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Meki)- Há ora
dores inscritos. 

Concedo a palavra ao eminente Senador Fran
celina Pereira, por vinte minutos. 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL - MG. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Srls. e Srs. Senadores, venho falar do corredor ro
doviário Goiânia-Minas-são Paulo. 

Estaremos logo mais no Palácio do Planalto, 
exatamente às 15 horas de hoje, as principais lide
ranças políticas de Minas Gerais e de Goiás, para 
expressar ao Presidente da República, Fernando 
Henrique Cardoso, em nome dos mineiros e dos 
goianos, nosso contentamento pela inclusão, na se
gunda etapa do programa Brasil em Ação, da dupli
cação das rodovias BRs 153, 452, 365 e 050, que li
gam os dois Estados a São Paulo. 

Passaram-se apenas 10 meses desde que, em 
4 de agosto do ano passado, nos reunimos em ltum
biara, numa memorável audiência pública, com a 
presença dos Governadores de Minas e de Goiás e 
dos Ministros dos Transportes, do Planejamento e 
da Justiça, para discutir com a população as vanta
gens da duplicação. 

Naquela ocasião, o Presidente da República 
enviou ménsage'm especial ao povo e às lideranças 
reÜnid3s em Humbiara; na qual quaJiÍicOu a duplica
ção do trecho rodoviário Goiãnia-Minas-São Paulo 
"obra relevante e simbólica". 

Fui eu, Sr. Presidente, quem leu a mensagem 
do Senhor Presidente Fernando Henrique Caldoso. 

Salientou então Sua Excelência, em sua men
sagem, que considerava a obra relevante: 

... porque pennitirá que adquira contor
nos mais níUdos nosso projeto de integração 
nacional e que se agilizem sobremaneira os 
fluxos de transporte com o Men:osul e ou
tros mercados internacionais. 

Afirmou ser ela simbólica 

... porque ilustra a determinação de to
dos, no Brasil - Governo e sociedade -, de 
modernizar o País, de melhorá-lo, de apri
morar a sua infra-ilStrutura, para que possa
mos ingressar no novo sécuki em condições 
de aproveitar as extraordinárias oportunida
des que certamente se abrirão para nós, e 
que nos permitirão avançar pelo caminho, 
que já estamos trilhando, · da estabilidade 
econõmica com crescimento, da superação 
das desigualdades e da maior justiça social. 

E o Presidente cumpriu a palavra: a duplicação 
criará um novo corredor rodoviário, Gle 923 quif6me. 
tros, a um custo de A$436 milhões, recursos que co
meçarão a ser alocados no Orçamento de ·1999, 
dentro da programação de financiamento das obras 
da segunda etapa do programa Brasil em Ação. 

Esse corredor rodoviário atravessará o Triân
gulo Mineiro e envolverá quatro rodovias federais: a 
BA-153, no Estado de Goiás; e as BRs 452. 365 e 
050, no Estado de Minas Gerais. 

No meu Estado, Minas Gerais, o trecho de 135 
quiiOmelros que liga ltumbiara a Uberlãndia, através 
de BA-452 e da BA-365, tem um custo esUmado de 
A$137 milhões. O segundo trecho, de 96 quif6me. 
tros, pela BR~. ligando Ubertândia a Uberada, 
tem sua duplicação estimada em R$45 milhões. Já o 
terceiro e último trecho, de 30 quilômetros, ligando 
Uberaba à divisa de Minas com São Paulo, em pro
cesso de duplicação, custará R$28 milhões, e mais 
R$6,8 milhões para a construção da ponte sobre o 
rio Grande, numa extensão de 420 metros, igual
mente em obras. 

De acordo com o cronograma de investimen
tos, a duplicação estará concluída até o ano 2002. 
Mas já no final do próximo ano deverão ser inaugu-
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rados os 52 quilõmetros entre Aparecida e Professor 
Jamil. no Estado de Goiás. onde os congestiona
mentoS são màis freqüentes e maiores os acidentes 
com vítimas. 

Em discurso que pronunciei nesta Casa. em 23 
de julho do ano passado. tive oportunidade de desta
car a enorme importância económica e social do em
preendimento. 

Assinalei. naquela ocasião. que seria 

... uma ilusão pensar em desenvolvi
mento sustentado. em nosso Pais. sem uma 
integração física de suas enormes fronte~ 
JaS. uma proximidade real com os centros 
produtores e os centros consumidores. 

Citei como exemplo a duplicação da BR-381. 
que liga Minas a São Paulo. em fase acelerada de 
execução. fruto da união de mineiros e paulistas em 
favor- da integração económica e da circulação da ri
queza entre os dois grandes Estados do Sudeste. 

Como sabemos. a primeira etapa dessa dupli
cação foi inaugurada no ano passado. com a pre
sença do Presidente da Repllblica e de expressivas 
lideranças políticas dos dois Estados. 

Já a duplicação do trecho Goiãnia-Minas-São 
Paulo. por sua vez. sendo 206 quilõrnetros em terri
tório goiano e 161 em tenitório mineiro. atenderá ao 
principal eixo de transporte para o acesso da Ama
zônia. através da Belém-BJaSOia. e do Centro-Oeste 
ao mercado consumidor de São Paulo. ao porto de 
Santos e aos palses do Men::osul. Uma rodovia de 
pista simples. por onde trafegam diariamente 15 mil 
veículos. grande parte canoá~lées e canelas. ela já se 
mostJa insuliàente para absorver tamanho báfego. 

Além disso. a região do Triãngulo Mineiro. uma 
das mais ricas de Minas Gerais. registra elevadas ta
xas de crescimento e necessita de um conedor ro
doviário em condições de escoar sua produção em 
direção aos centros de consumo. 

Agora estamos aqui. Sr. Presidente. para dar 
notícia à Casa do êxito da mobilização das lideran
ças políticas de Minas e de Goiás em prol da dupli
cação da rodovia Goiãnia-Minas-São Paulo. e da 
certeza de que esse grande empreendimento será 
uma realidade. 

É. portanto. uma palavra de reconhecimento à 
palavra cumprida e exaltada pelo Presidente Fernan
do Henrique Ca!doso. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao eminente Senador Epitacio Cafeteira. 
S. Ex" dispõe de vinte para o seu pronunciamento. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB - MA. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Sr"s. e Srs. Senadores, desde 1963 tenho exercido 
mandatos no Poder Legislativo. Ou seja, há 35 anos, 
descontados os mandatos de Prefeito de São luis e 
Governador do Maranhão, estou no Parlamento 
representando o meu povo e o meu Estado. 

Esta tribuna deve ser ocupada para a discus
são dos grandes temas desta Nação. Assim penso e 
assim tenho procurado agir em toda a minha vida 
parlamentar. 

Hoje, porém, numa rara exceção, explanarei, 
até certo ponto constrangido, sobre um problema re
ferente ao meu Estado. Asseguro, no entanto, não 
se tratar de questiúncula ou intriga provinciana. O 
assunto é sério, gravlssimo mesmo e, infelizmente, 
denigre a política maranhense. 

Trata-se de uma denúncia de crime praticado 
pela Governadora do Maranhão, Roseana Samey, 
subtraindo de um povo tão pobre e sofrido, recursos 
valiosos - no montante de R$33 milhões - aplicados 
em uma estrada que não existe e que poderiam ser 
investidos em saúde, educação, moradia e tantos 
outros. 

Na tentativa de uma melhor compreensão dos 
fatos e objetivando um ordenamento para o raciocí
nio, adotarei uma metodologia baseada em ordem 
cronológica 

No dia 11 de maio deste ano, a lV Mirante, de 
propriedade da famOia Samey, deSobedecendo à 
Justiça Eleitoral, deixou de transmitir para o interior 
do Estado do Maranhão o programa político do meu 
Partido, o PPB. Mesmo em São Luis, a audiência da 
emissora foi restrita, pois, estranhamente, faltou 
energia elélrica exatamente no horário do programa 
em vários bairros considerados redutos eleitorais da 
Oposição. 

Não bastasse isso, os torcedores dos dois 
meiores clubes rnaranhenses não ficaram em casa 
para ver o programa pois toram atraídos pelo sorteio 
de carros, televisores e elebodomésticos que o con
curso Nota na Mão, do Governo do Estado, promo
via durante o maior clássico do nosso futebol. propo
sitalmente transferido do domingo à tarde para se
gunda-feira à no~e. Sr. Presidente. 

Qual a razão de tantas artimanhas e peripécias 
governamentais? O que temia a Governadora Ro
seana Samey? 

É q'-!8 o Deputado Aderson Lago, Lkier da 
Bancada na Assembléia Legislativa e Presidente do 
PPB no Maranhão, verificou e arregimentou provas 
cabais de que o Governo do meu Estado pagou 
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mais de R$33 milhões por uma estrada que não 
existe. Os documentos exibidos provávam o desvio 
de verbas públicas para o patrimônio de terceiros 
por meio de uma obra que nunca foi executada. 

Diante da afronta à lei por parte da TV Mirante, 
nosso Partido foi ao TSE, que, por unanimidade, de
terminou a formação de nova cadeia para a trans
missão do programa para o interior no dia 2 de junho 
deste ano. 

Nesse ínterim, o Deputado Aderson Lago apre
sentou requerimento à Assembléia Legislativa, apro
vado em 19-5-98, solicitando a formação de urna co
missão para 'verificar ln loco as condições das es
tradas entre Paulo Ramos/Arame e MoiTOS/Humber
to de Campos, rujas obras foram objeto das denúncias 
veiculadas pela televisão, no hotário político do PPB ... ' 

A Governadora, sabendo de sua aprovação, ir
ritou-se e chamou a seu gabinete os Deputados que 
compõem sua Bancada e que são maioria, exigindo 
deles urna retratação. Assim, numa atitude inusitada, 
a Bancada da Governadora fez urna comunicação 
ao Presidente da Assembléia Legislativa, solicitando 
a não constituição da comissão proposta pelo Depu
tado Aderson Lago embora aprovada anteriormente 
pelos próprios. 

Os Deputados encarregados de fiscalizar, cha
mados para olhar o local da estrada, diziam naquele 
documento, colocando as mãos nos olhos: 'não que
remos ver, não queremos constatar que não existe 
estrada'. Essa é a realidade. É constrangedora, mas 
é a realidade. 

T ai atitude causa perplexidade, visto que de
monstra quão frágil e submisso está o Poder Legis
lativo Estadual, que, obediente, agacha-se diante de 
qualquer ordem da Governadora. 

O Secretário de Comunicação do Governo edi
tou nota oficial com data de 28-5-98, ou seja, 17 dias 
após a denúncia. Levaram 17 dias para fazer uma 
nota oficial que, além de não esclarecer por que a 
obra não tinha sido feita, ainda atribula a governos 
anteriores o débtto da estrada que faltava. Alegava 
que os R$33 nillões haviam sido pagos na rubrica de 
'restos a pagar' e que estava quitando inctusive des
pesas da Compant .ia de Águas e Esgotos do Mara
nhão - Caema -, decorrentes da gestão do Deputado 
Aderson Lago como Presidente da empresa, na época 
do meu Governo, levantando assim suspeitas. 

Como resposta imediata, Aderson Lago entrou 
com um pedido de CPI. Pedia à Assembléia Legisla
tiva que apurasse sua própria administração frente à 
Caerna, numa demonstração insofismável de que 

pretendia defender o seu nome. Esse requerimento 
foi rejeitado. 

Roseana Sarney, caso tivesse o mesmo cuida
do de defender seu nome, deveria ser a primeira a 
pedir a apuração dos falos, até porque, como Gover
nadora, é de sua obrigação defender o enirio público. 
Se ela não estilo esse comprometida, tentaria reaver os 
R$33 milhões que pertencem ao povo do Maranhão. 

O Deputado Aderson Lago apresentou, no 
mesmo dia, mais um requerimento, desta vez pedin
do a instalação de urna CPI para 'apurar denúncias 
de irregularidades no pagamento fetto pelo Governo 
do Estado do Maranhão, no valor de mais de R$ 33 
milhões, pela construção da MA-008, trecho Arame
Paulo Ramos, sem que a referida obra tivesse sido 
realizada. • .' Obviamente, Sr. Presidente, o requeri
mento também foi rejeitado. 

Corno presidente do PPB no Maranhão, o De
putado Aderson Lago deu entrada a um pedido de 
lmpeactlrnent da Governadora, que, de antemão, 
no Maranhão de hoje, sabemos, jamais será exami
nado. Entrou ainda com representação junto ao Tri
bunal de Contas do Maranhão e também iniciou uma 
ação popular para que o dinheiro seja devolvido ao 
Estado. Junto ao Ministério PúblicO do Maranhão 
apresentou, também, uma ação na tentativa de de
monstrar as improbidades administrativas do Gover
no do Estado. 

Sabendo que atualmente no Maranhão o clima 
é de coação, submissão e impunidade, o PPB, rep
resentado pelo Deputado Aderson Lago - ele está 
aqui na tribuna de honra-, acompanhado de correli
gionários, veio a Brasnia para apresentar na data de 
hoje -e apresentou -ao Exm" Sr. Procurador-Geral 
da República representação contra a Governadora 
do Estado do Maranhão. 

Sr. Presidente, vou ler, para que faça parte do 
meu pronunciamento, trecho da representação apre
sentada. que considero ser urna acusação jurídica e 
não politica - tanto é assim, que o Partido ingressou 
com a ação junto à Procuradoria Geral da República. 
Portanto, quem quiser defender a Governadora, não 
vai fazê-lo do ponto de vista político; terá de mostrar 
claramente ou que a Governadora não pagou ou que 
a Governadora pagou e a estrada existe. Não há 
rneicrterrno, não há outra explicação para defender a 
Governadora: ou ela não pagou ou ela pagou e a es
trada existe. Reptto, portanto, que não se trata de 
denúncia política. 

Destaco, Sr. Presidente, o seguinte trecho da 
representação apresentada ao Procurador-Geral da 
República: 
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A representada praticou crime de res
ronsabilidade ·definido na Carta Magna do 
Estado do Maranhão os ilfcitos comuns defi
nidos na legislação federa~ em especia~ o 
crime de peculato, ao autorizar e eletuar, 
sob sua responsabilidade, o pagamento, a 
titulo de encargos de exercícios anteriores, 
para as empresas EIT - Empresa Industrial 
e Técnica S/ A e PLANOR Erl1>!eeudimentos 
lmoblirlários Uda, num 1Dial de R$16-169_892,05 
(dezasseis milhões setecentos e sessenta e 
nove mil oitocentos e noventa e dois reais e 
cinco centavos), no ano de 1995, e 
R$16.352.518,11 (dezasseis milhões trezen-
105 e cinqüenta e dois mil quinhentos e de
zoito reais e onze centavos), no ·ano de 
1996. Pagamentos estes por uma obra que, 
simplesmente, não existe. Ao agir desta for
ma, a Governadora do Estado do Maranhão 
concorreu para que fosse subtraído dinheiro 
público para proveito alheio, valendo-se de 
facilidades que lhe proporciona a qualidade 
de Governadora 

Os pagamentos "frios' foram leitos por conta 
das obras de terreplenagem e pavimentação da ro
dovia MA-ooa, no trecho compreendido entre os mu
nicípios de Paulo Ramos e Arame, num total de 127 
quilómetros, e constam das prestações de contas do 
Governo do Estado relativas aos anos de 1995 e 
1996, submetidas ao Tribunal de Contas do Estado, 
nos autos dos Processos n•3.983/96 e n•1.118197. 

Conforme podemos conferir a partir das provas 
acostadas aos autos da representação, a rodovia 
MA-ooa, ligando Paulo Ramos a Arame, simples
mente não existe. Está asfaltada, mas não existe. 
Diria que ela não foi asfaltada, Sr. Presidente, ela foi 
assaltada, porque ela não existe. Comprova tal as
sertiva fita de vídeo, fotografias e cópia da nota ofi
cial do Governo do Estado, além de cópia do aviso 
de licitação do tipo tomada de preço, publicada pelo 
Governo no dia 4 de maio. Ou seja, somente após o 
pagamento de mais de R$33 milhões por uma estra
da, é que o Governo mandou licitar o projeto de en
genharia para essa mesma estrada 

Não pode haver confissão mais clara de que a 
estrada não existe: SOil!'mle agora, no dia 4 de 
maio, foi licitado o projeto de engenharia para a es
trada A responsabilidade da qual a Governadora do 
Estado não poderá se eximir é decorrente dos de
cretos n"s 14.396 e 14.391, de 2 de janeiro de 1995. 
O primeiro decreto, em seu art. 4°, diz que a Secre
taria de Estado da Fazenda somente acatará despe-

sas de exercícios anteriores para pagamento de do
tações alocadas a Encargos Gerais do Estado me
diante autorização da Governadora. Só ela podia au
torizar. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, nesse caso -
não há como deixar de reconhecer - há responsabi
lidade da Governadora. Ao exame do decreto men
cionado, vemos que os pagamentos a título de en
cargos de exercícios anteriores somente foram pos
síveis graças à autorização da primeira mandatária. 
S. Ex" fez o decreto proibindo que qualquer secretá
rio pagasse: só ela poderia mandar pagar. 

Ademais, todos os aios administrativos foram 
revogados. Então, se foram autorizados - e foram, 
Sr. Presidente -, os pagamentos foram passados 
para obras inexistentes, sob o crivo da Governadora, 
tomando-se ela, portanto, a responsável direta pelo 
pagamento. 

Sr. Presidente, a responsabilidade da Governa
dora ficou clarificada quando chamou a si atribuição 
pertinente ao exercício da função de Secretária de 
Estado, qual seja, a liquidação de despesa. Só S. Ex" 
poderia autorizar o pagamento, já que era a encarre
gada de verificar o direito adquirido pelo credor - no 
presente caso, as empresas EIT e Planor. 

A Governadora Roseana Samey, Sr. Presiden
te, ao autorizar esse pagamento sabia o que estava 
fazendo. Ela ordenou os pagamentos pela obra ine
xistente ciente de sua responsabilidade e concorreu, 
corno funcionária pública, para que o élinheiro do Es
tado fosse subtraído. 

Finalmente, não venha a representada argu
mentar que não tinha conhecimento ou que não sa
bia que as !aturas eram Irias e que as medições 
eram inexistentes. Isso não é verdadei-'Tildo o que 
foi pago teve a análise e a autorização da Governa
dora, que chamou a si a responsabüidade para orde
nação e liquidação da despesa, mesmo porque o pa
gamento da despesa só será efetuado quando orde
nado após sua regular liquidação. 

Não satisfeita com o pagamento de uma obra 
inexistente e com fraude ao Decreto n• 14.891, a 
representada, em nota oficial, afronta o bom senso 
público ao tentar ocuHar a fraude com a mentira 

Diz a nota oficial: 

'Com base em critério de moralidade, 
a Governadora editou o decreto estabele
cendo nonnas para tramitação de exercícios 
anteriores pendentes de pagamento, no 
sentido de sanear as contas públicas, ouvin
do a Auditoria-Geral e a Procuradoria-Geral 
do Estado.' 
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Sr. Presidente, há falha de memória da Gover
nadora na nota oficial, pois diz que se tratava de pa
gamentos à conta de encargos de exercícios anterio
res, esquecendo-se que os aditivos para essa estra
da foram assinados durante o aluai período de go
verno - e foram assinados pelo seu VICe-Govema
dor e Secretário de Planejamento, Dr. José Reinai
do! Então, não se trata de exercícios anteriores, mas 
de exercício do Governo da Dr" Roseana Samey. 

Igualmente é falacioso dizer que os pagamen
tos obedeceram à orientação da Procuradoria do Es
tado, mesmo porque a Procuradoria não examina li
qüidação de despesas. 

Sr. Presidente, o que havia de encargos de 
exercícios anteriores era um pouco mais de R$1 O 
milhões em termos de verba, mas a Governadora 
desejava fazer tais pagamentos, e como os recursos 
existentes eram insuficientes, anulou créditos outros 
- está documentado-, para poder pagar as notas 
frias. E entre esses encargos anulados, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores - é de estarrecer-, S. Ex' tirou dinhei
ro do Programa de Proteção da Criança e do Adoles
cente, num tofal de R$1,150 milhão. Até o dinheiro de 
proteção à criança e ao adolescente foi entregue para 
o pagamento de uma estrada que nunca existiu! 

Podemos verificar, pela simples leitura dos de
cretos mencionados, que, de fato, as !aturas foram 
fabricadas posterionnente. E segue a representação! 
Não há que se falar no orçamento do DER, pois, 
apesar do decreto, havia o desejo malicioso de la
zer-se o referido pagamento irregularmente na rubri
ca da Selaz, Secretaria de Fazenda do Maranhão. 
Aliás, a Governadora retirou a verba que seria apli
cada em uma despesa não prevista no Orçamento 
para pagar criminosamente o que já havia premedi
tado: obra pela qual se pagou a extraordinária quan
tia de R$33.122.410,16 milhões (trinta e três milhõ
es, cento e vinte e dois mil, quatrocentos e dez reais 
e dezasseis centavos), fora o que já havia pago nos 
governos anteriores. A estrada simplesmente não 
existe. A obra não existe. 

O Sr- BeiJo Parga (PFL - MA) - V. Ex- me 
permite um aparte? 

O SR- EPrrACIO CAFETEIRA (PPB - MA) -
Nobre Senador, falta apenas um rrinuto para eu con
duir. V. Ex' naturalmente, como um dos Senadores da 
Governadora, deve ocupar possivelmente esta triJuna. 
Espero, no entanto, que ao fazê-lo V. Ex' traga docu
mentos, porque os documentos que tenho em mãos 
foram levados à Procuradoria-Geral da República. 

O Sr. Bello Parga (PFL - MA) - Senador Ca
feteira, peço licença para lhe fazer um reparo. 

O SR. EPrrACIO CAFETEIRA (PPB- MA)
Sr. Presidente, para conduir. .. 

O Sr- BeiJo Parga (PFL - MA) - Não sou Se
nador da Governadora, sou Senador do Estado do 
Maranhão e mereço respeito de V. Ex'. 

O SR- EPrrACIO CAFETEIRA (PPB- MA) -A 
prova de ato de improbidade administrativa dÔ crime 
de responsabilidade de desvio da perda de patrimõ
nio e da dilapidação dos bens públicos é o fato da 
obra paga não existir. Repito: não existe a Rodovia 
MA-008, ligando o Município Paulo Ramos ao Muni
cípio de Arame. 

É verdade também que a Governadora man
dou licitar o projeto de engenharia, o que comprova 
a inexistência da referida obra. No entanto, Sr. Presi
dente, a Governadora fez a licitação para o projeto 
de engenharia da estrada somente em 04 de maio 
deste ano, depois de eletuar irregularmente o paga
mento de mais de 33 milhões de uma estrada que 
simplesmente não existe. 

Dessa forma, a representada concorreu para que 
fosse subtraído o dinheiro do Estado do Maranhão. 

Sr. Presidente, quero dizer a V. Ex' e aos Srs. 
Senadores que é contristador para :mim, depois de 
35 anos de exercicio de mandato representando o 
Maranhão, sem jamais ter trazido qualquer nota con
tra qualquer Governador, chegar aqui e dizer: Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, o Maranhão está enfer
mo. Está enfermo de democracia 

O Sr- Belo Parga (PFL - MA) - O Maranhão 
não está enfermo de democracia, V. Ex' é que está 
enfermo de pesquisa eleitoral. 

O SR- EPrrACIO CAFETEIRA (PPB- MA)
Então, está enfermo porque é à base do quero, pos
so e mando. 

Sr. Presidente, só a certeza de impunidade, re
pito, faria um Governo fazer um pagamento de mais 
de R$33 milhões por uma obra que não existe- E é 
por isso que os Deputados do Maranhão, com o in
tuito de apresentarem denúncia de tudo o que foi fei
to à Procuradoria-Geral da União, vieram aqui hoje. 
Mas nós também esperamos que a grande impren
sa, a imprensa do Brasil, discuta, examine e socorra 
o Estado do Maranhão, porque da maneira corno es
tamos é muito dilfcil se falar em democracia 

Peço que esse documento conste dos Anais do 
Senado, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR_ EPITACIO CAFETEIRA Ell SEU PR~ 
NUNC/AIIENTO: 
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' ' EXCELENTISSIMO SENHOR PROCURADOR GERAL DA REPUBLICA. 

ReprcseofagfD 

O PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO - PPB, 

pessoa jurídica de direito privado, situado na Pra91 Gonçalves Dias (Largo elos Amores), 

314, Centro- São Luís- Maranhão, por seu representante legal, Plesldente e Líder na 

Assembléia Legislativa do Estado, abaixo firmado, vem à presença de V. Exa., nos 

termos do que dispõem os artigos 14 e 22 da Lei Federal n.o 8.429/92 e fundamentado 

nos artigo 65, V e Parágrafo Único da Constituição do Estado do Maranh5o e na Lei 

Federal n.0 • 1.079/50, lei Federal n.o. 4.320/64 e no Código Penal Brasileiro, artigo 312, 

§ 1•, REPRESENTAR, em face da Governadora do Estado do Maranhlo ROSEANA 

SARNEY, que pode ser enconb'ada para fins de citac;ão na sede do Governo Estadual, 

sitD Palácio Henrique de La Roque, Avenida Jerônimo de Albuquerque, S/n - calhau ~ 

São Luís - Maranhão, pelas razões de fato e fundame1 1tus de direito que passa a 

expor: 

DOS FATOS 

A rep1 :sentada pcatk:DU Olme de Respousab!IJdade def•ildo 

na carta Magna do Estado do Maranhlo, os Dfc::lto!> comuns deftnklos na legislação 

federal, em especial o CRIME DE PECULATO, ao autorizar e efetuar, sob sua 

nesponsabilidade, o pagamento, a título de encargos de exeróclos anteriores, para as 

empresas EIT - Empresa Industrial e Técnica S/A e PLANOR EMPREENDIMENTOS 

IMOBIU4RIOS LIDA, num total de R$ 1&.769.892.05 (cleze 11 eis milhões, 

setecentos e sessenta e nove mil, oitacenltiDs e noventa e dois reais e cinco 

centavos), no ano de 1995, e R$1&.352.518,11 (dezesnls milhões, bezeultiDs e 

cinqüenta e dois mil, quinhentos e dewltD reais e onze ceutavM), no ano de 

------------ ------ -· ····- o. 
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1996. PAGAMI:NTOS ESTES, POR UMA OBRA QUE. SIMPLESMENTE, NÃO 

EXISTE. AO AGIR DESTA FORMA, A GOVERNADORA DO ESTADO DO 

MARANHÃO CONCORREU PARA QUE FOSSE SUBTRAÍDO DINHEIRO 

PÚBUCO PARA PROVEITO ALHEIO, VALENDO-SE DE FACILIDADES 

QUE LHE PROPORCIONA A QUALIDADE DE GOVERNADORA. 

Com relação aos pagamentos efetuados para a PI.ANOR 

EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS LTDA, é cabível observar que a referida empresa, 

desde 24 de fevereiro de 1992, mudou sua denominação para PI.ANOR CONSTRUÇÕES 

E COMÉROO LTDA (doe. 01). Entretanto, por razões inexplicáveis, tanto os pagamentos 

de 1995 quanto os de 1996 foram feitos para a antiga firma, ou seja, a PI.ANOR 

EMPREENDIMETOS IMOBIUÁRIOS LTDA, apesar do contrato de sub-rogação haver sido 

firmado com a firma PI.ANOR CONSTRUÇÕES E COMÉROO LTDA. 

Os pagamentos "frios" foram feitos por conta das obras de 

terraplenagem e pavimentação da rodovia MA-Q08, no trecho compreendido entre os 

municípios de Paulo Ramos e Arame, num total de 127 quilômetros, e const;Im das 

prestações de contas do Governo do Estado relativas aos anos de 1995 e 1996, 

submetidas ao Tribunal de Contas do Estado, nos autos dos Processos de n.0 3.983/96 e 

n.o 1.118/97 (does. 02 e 03). 

Conforme podemos conferir com as provas acostadas aos 

autos da presente representação, a Rodovia MA-{)08, ligando Paulo Ramos a Arame, 

simplesmente não existe. Comprova tal assertiva fita de vídeo, fotografias e Cópia da 

Nota Oficial do Governo do Estado do Maranhão, além de cópia do Aviso de Udtação, 

tipo . ornada de Preço n. o 101/98-CPL, publicado no Diário Ofidal do Estado, Publicações 

de Terceiros, página 4, do dia 04 de maio de 1998, nc;-s seguintes termos: "A COMISSÃO 

PERMANENTE DE UOTAÇÃO - CPL, realizará às 09:00 horas do dia 22 de maio de 

1998, na Rua do Conreio n.o 75, Bairro de Fátima, nesta (apitai, Tomada de Preços, 

para Projeto final de engenharia para melhoramento e pavimentação da Rodovia MA-

008, trecho: Paulo Ramos - Arame, com extensão de 127,0 Km, de interesse do 
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DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO MARANHÃO, na forma da Lei Federal 

n.0 8.666/93. No endereço supra o Edital poderá ser consultado, gratuitamente, ou 

adquirido mediante o pagamento, não reembolsável, da importância de R$ 20,00 (vinte 

reais), através do DARE - Documento de Arrecadação de Receita Estadual (Código 

1709), em qualquer agênda do BEM. Esclaredmentos adicionais, no mesmo endereço e 

pelos telefones (098) 231-18n, 231-1805, FAX 222-8767.São Luís, 29 de abril de 1998. 

FRANOSCO DE SALLES BAPTISTA FERREIRA. Presidente da CPL". Ou seja, somente 

após o pagamento de mais de R$ 33 milhões de reais é que o Governo mandou 

licitar o projeto de Engenharia para melhoramento e pavimentação da dita estrada. 

Prova mais cab?l da fraude não poderia existir.( does. 04, 05, 06 e 07) 

Da Responsabilidade Pessoal da Governadora 

A responsabilidade, da qual a Governadora do Estado não 

poderá se eximir, é decorrente do Decreto n.0 14.396 e 14. 391, de 02 de janeiro de 

1995 (does. 08 e 09), onde, no primeiro decreto, no seu art. 4° , há o mandamento 

expresso: art. 4" - A Sec1etaria de Estado da Fazenda somente acatatá 

despesas de exercícios anteriores para pagamento ab"avés de dotações 

alocadas a Encargos Gerais do Estado - Recursos sob a Supervisão da 

Secretaria de Estado da Fazenda mediante AUTORIZACÃO DA 

GOVERNADORA". (Grifos e destaques nossos) 

Na mesma data, sua Excelência, a Governadora, fez editar, 

também, o decreto de n.0 14.391/95, que decretava, ftArt. 1" - Revoga todos os 

atos adminisb"ativos adjudicatórios e homologatórios de licitações realizadas 

e não empenhadas no exercício de 1994." 

Não há como deixar de reconhecer a responsabilidade da 

Governadora ao exame do decreto mencionado; pois os pagamentos, a título de 

encargos de exercidos anteriores, somente foram possíveis graças à autorização da 

mandatária maior do Estado. 
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Ademais, todos os atos administrativos, nos termos do 

Decreto n.0 14.391, foram revogados. Então, se foram autorizados - e foram! - os 

pagamentos para a obra inexistente, é porque os mesmos passaram pelo crivo e 

autorização da Governadora, tomando-se ela, portanto, a responsável direta. 

Posteriormente, a partir da publicação do Decreto n.0 14.891, 

de 08 de janeiro de 1996, houve uma ampliação quanto à tramitação dos processos de 

"Despesas de Exercícios Anteriores", que se submetiam ao exame, também, da 

Auditoria Geral do Estado e à apreciação sucessiva dos titulares das Secretarias de 

Estado do Planejamento e da Fazenda para adoção das providências necessárias quanto 

a liberação do crédito orçamentário e dos recursos financeiros (doc.10). Neste caso, 

além da responsabilidade direta da Governadora, permaneceria, também, a culpa in 

eligendo da Governadora que, teria sido infeliz na escolha de seus secretários de 

Estado e Auditor Geral do Estado - mesmo um deles sendo seu marido - os quais, 

apesar de terem examinado e auditado os pagamentos das obras inexistentes, os 

autorizaram. 

Ademais, a edição do citado Decreto ensejou uma 

outra irregularidade ou fraude: a violação do Decreto que no seu art. 3° , § 1°, II, 

determina que os Processos relativos a "Despesas de Exercícios Anteriores" 

..... "oriunda de entidade da administrado indireta a despesa correrá, 

EXCLUSIVAMENTE, à conta de dotacão esoecífica do orr;amento da oróoria 

entidade". 

Ora, os contratos, para construção da pseudo-rodovia, foram 

celebrados com a Companhia de Desenvolvimento Rodoviário do Maranhão - CODERMA 

e, posteriormente, com a extinção do referido órgão, transferidos para o Departamento 

de Estradas e Rodagens - DER. Não poderiam, portanto, à luz do Decreto n. 0 14.891, 

t~rem sido pagos na rubrica de Encargos de Exercícios Anteriores da Secretaria da 

Fazenda, como foi feito, já que os recursos, para fazer face a despesa não estavam 

destinados no orçamento geral do DER. Como demonstraremos, foram alocados 

recursos de outras rubricas para os pagamentos reais da obra fantasma. Melhor 
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dizendo: como a obra é cabalmente inexistente, não poderia ser paga (fraude 01); em 

sendo paga, não fazê-lo sem que os recursos estiVessem consignados EXCLUSIVAMENTE 

à conta de dotação específica do orçamento da própria entidade, no caso o DER, (fraude 

02). Ou seja, um mesmo pagamento, dois atos fraudulentos. 

A responsabilidade da Governadora ficou clarificada quando 

chamou a si as atribuições pertinentes ao exercício da função de Secretário de Estado, 

qual seja, a liquidação da despesa, consistente na verificação do direito .adquirido 

pelo credor, no presente caso, as empresas EIT- Empresa Industrial e Téalica S/ A e 

PLANOR EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS LTDA. Tal verificação de créditos tinha por 

base os títulos e documentos comprobatórios dos respectivos créditos. A verificação feita 

pela Governadora tinha por fim apurar a origem e o objeto do que deveria ser pago; a 

importância exata a pagar; o contrato, ajuste ou acordo respectivos; a Nota de Empenho 

e os comprovantes da entrega do material ou da prestação do serviço. Assim, ao chamar 

para si tal responsabilidade, ao se tomar a ordenadora de despesas, ao autorizar tais 

pagamentos, A GOVERNADORA ROSEANA SARNEY 5ABIA O QUE ESTAVA 

FAZENDO. ELA ORDENOU OS PAGAMENTOS PELA OBRA INEXISTENTE CIENTE 

DE SUA RESPONSABIUDADE E CONCORREU. COMO FUNCIONÁRIA PÚBUCA. 

PARA QUE O DINHEIRO DO ESTADO FOSSE SUBTRAÍDO. 

Finalmente, não venha a Representada argumentar que não 

tinha conhecimento ou que não sabia que as faturas eram frias e que as medições eram 

inexistentes. Não é verdade. Tudo o que foi pago teve a análise e a autorização da 

Governadora, que chamou a si a responsabilidade para a ordenação e a liquidação 

da despesa. Mesmo porque, O PAGAMENTO DA DESPESA SÓ SERÁ EFETUADO 

QUANDO ORDENADO APÓS SUA REGULAR UQUIDAÇÃO. (Inteligênda do artigo 

62 da Lei n.o 4.320, de 17 de março de 1964). 

Da fraude quanto à alocação dos recursos 

Não satisfeita com o pagamento de uma obra inexistente e 

com a fraude do Decreto 14.891/96, a Representada, em Nota Ofidal, afronta o bom 

senso público ao tentar ocultar a fraude com a mentira. 
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Diz a Nota Ofidal que "2 - Com base em critério de 

moralidade, a governadora editou o decreto n.0 1489 (?), estabelecendo normas para a 

tramitação de despesas de "exercícios anteriores" pendentes de pagamento, no sentido 

de sanear as contas públicas, ouvindo a Auditoria Geral e a Procuradoria Geral, do 

Estado." 

No Decreto a que Sua Excelência quis referir-se faltou um 

número. Trata-se- do Decreto n.0 14.891/96, datado de 08 de janeiro de 1996. Até 

então, durante todo o ano de 1995, vigorou somente o Decreto n.0 14.396/95, 

datado de 02 de janeiro de 1995, onde a Governadora determinava que a Secretaria de 

Estado da Fazenda somente poderia acatar despesas de exercícios anteriores, para 

pagamento, através de dotações alocadas a Encargos Gerais do Estado - Recursos sob 

Supervisão da Secretaria de Estado da Fazenda, mediante autorização· · da 

GOVERNADORA. Entretanto, o decreto n.0 14.891/95, em sua vigência, não permitia 

qué tais pagamentos fossem feitos, mesmo para satisfazer entidades da adn.;nistração 

indireta, com recursos alocados em outras rubricas, que não da dotação específica da 

própria entidade. (grifamos) 

Ademais, é falha a memória do Governo ao falar, na Nota 

Oficial, que se tratavam de pagamentos à conta de encargos de exercícios anteriores, 

pois esqueceu-se que, durante o atual período de governo, foram assinados aditiVos aos 

referidos contratos, predsamente, no dia 12 de junho de 1995: o termo Aditivo de 

número Décimo Quinto com a m- Empresa Industrial Técnica S/ A e o termo Aditivo de 

número Quarto com a m- Empresa Industrial Técnica S/ A e a Sub-Rogada PLANOR

Construções e Comérdo Ltda, ambos termos aditivos assinados com o Departamento de 

Estradas e Rodagens -DER, tendo como Interveniente a Secretaria de Estado da Infra -

Estrutura, nestes atas fazendo-se representar pelo seu titular e Vice-Governador do 

Estado, Dr. José Reinaldo Tavares. (does. 11 e 12) 

Igualmente é falacioso dizer que os pagamentos obedeceram 

orientação da Procuradoria do Estado, mesmo porque a Procuradoria não examina 

liquidação de despesas. Na verdade, o Parecer de n.o 0154/95 - PGE, trata de 
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orientações gerais sobre consulta feita com relação a procedimentos a serem adotados, 

objetivando ·dar validade aos Contratos que foram celebrados pela CODERMA, extinta 

pela reforma administrativa. O parecer (doe. 13) trata de orientações para o órgão em 

extinção, a CODERMA, e para o órgão que assumiria a responsabilidade pela malha 

viária do Estado. A liquidação foi feita pela GOVERNADORA que chamou para si 

tal atribuição. 

De fato, foi com base no Decreto de n. 0 14.396/95, que a 

Governadora Roseana Samey cometeu uma série de desatinos na busca de 

suplementar a dotação RECURSO SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ 

03070213.101.00 - ENCARGOS DE EXERdCOS ANTERIORES, que nesta 

rubrica somente possuía R$ 10.547.760,00 (dez milhões, quinhentos e quarenta 

e sete mil, setecentos e sessenta reais), (doc.l4), e que não poderiam ser 

utilizados para o pagamento de dívidas oriundas de entidade da 

Administração Indireta. Entretanto, como a Governadora desejava fazer tais 

pagamentos e como os recursos existentes na rubrica da Secretaria da Fazenda 

destinados aos Encargos de Exercídos Anteriores eram insufidentes para cobrir as 

faturas frias, a Governadora teve que editar uma série de Decretos alocando, 

irregularmente, recursos para a rubrica sob Supervisão da SEFAZ - Encargos de 

Exercidos Anteriores, retirando-se inclusive a verba destinada à proteção da Criança e 

do Adolescente. A saber: 

DECRETO N" 14.596 DE 07 DE JUNHO DE 1995 

j i Valor ·~ 
Códil!o ! EspecirJCaÇão 1 Nabnw.a da Despesa i Detalhado , Valor Tocai 

I Eac~de I I 
!Bio2.oJo7ouJ.Iol . I 4192.00 uo.ooo.oo !, 21o.ooo.oo 

; Esercíc:ios Aateriores 1 

i Implantação e i 

t81112.HJ~8J2Jl.09-' i Mdhoria de Vias i 
! Urbanas no Interior i 
1 Implantação de Vias ; 

18102.1Ul'SJ2.11.1117 ' I' 
· Urbana.' 

4110.00 210.000.110 210.000.00 

4110.00 210.000.00 
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DECRETO N" 1~.613 DE 16 DE JUNHO DE 1995 

Narureza da Despesa I 
Valor 

Códi~o Especificação Detalhado Valor Total 

28102.030702 JJ.IO 1 
Encargos de I 

· Exercícios Anteriores 1 . ' 

~192.00 2.500.000.00 2.500.000,00 I 
Pereni:t.ação de I 

J 82011. J M~8='371.8711 Acesso Rodo,·i.ário a ~311.01 2.500.000.00 2.500.000,00 I 

Scdc!i Municipais 

RCCUJJCração c 

182tlli.1688::0371JIU3 
Pnimcntação da 

~311.01 1.500.000.00 
I 

1.500.000.00 I 
MA-206/ Quatro 

I 
: i 
, Bocas cm CarutaJJCr.l 1 

Rodo,·ia I 
182110.16885371.1104 ~311.01 1.000.1100.00 t.ooo.ooo.oo I 

MA-03-1/ Tutóia 

Pcrcnização de i I 

I 2.5oo.ooo.oo 
I 

1820.:".168&.0\Ji 1. 18.( Accs.-ro Rodo,·iário a ~110.00 2.5oo.ooo,oo I 

! Sedes Munici)Jais I 
RecuJJCnação e I 

Pa,·imcntação da ' 
18205.1 MU~SJ71.011J ~110.00 1.500.000.00 t.soo.ooo.oo I 

MA·206/ Quatro 
i 

, Bocas cm Carntapcr.a ! 
Rodo,·ia 

18205.16885-371.0114 HII.OI 1.000.000.00 1.000.000.00 I 
\tA-OJ.t I Tutóia 

DECRETO N" 1~.658 DE 13 DE JULHO DE 1995 

Nature7.a da 

Códi!!O Especificação Despesa Valor Detalhado 
1 

Valor Total 

Enca~os com Exercidos 3192.00 500.000.00 I 
Z8102.U3070ZIJ.IO I I ~.000.000.00 . 

Anteriores ~192.00 3.500.000.00 I i 
Projeros a Careo do Fundo 1 ' 

321~.00 500.000.00 i 
~521Ht.I58U871.816 de DesenYohimento 2.000.000.00 

~313.00 
Comunitário 

t.soo.ooo.oo I 

Programa Comunitârio 321~.00 500.000.00 I i 
!521HU581487l.002 I 2.000.000.00 I 

Habitar 4313.00 I.SOO.OOO.OO I 
1~21U.t~8U871.08tl Pro.ietos a Ca~o do Fundo l 3131.00 500.000.00 \ 2.000.000.00 \ 

de Desem.-ohimeuto -1331.00 úoo.ooo.oo I 
Comuaitário 
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Programa Comuoitário 3131.00 500.000,00 
15200.15814871.002 2.000.000,00 

Habitar -1331.00 1.500.000,00 

18200.10573161.202 
Constnção de Unidades 

Habitacionais 
4311.01 1.500.000,00 1.500.000,00 

Seniços de lnfra-

18200.10583231.862 Estrutura de Unidades 4311.01 500.000,00 500.000.00 

Habitacionais 

18203.10573161.070 1 

Construção de Unidades 

Habitacionais 
~110.00 1.500.000,00 1.500.000,00 

Seniços de lnfra-

I 18203.10583231.320 Estrutura de Unidades ~110.00 500.000,00 500.000,00 

I Habitacionais 

DECRETO N" 1~.675 DE 26 DE JULHO DE 1995 

Valor 

Código Especificação Natureza da Despesa Detalhado Valor Total 

28102.03070213.101 
Encargos de uercicios 

Anteriores 
~192.00 900.000,00 900.000,00 

128101.03070213.109 
Encargos com Seguros de 

3132.00 900.000,00 900.000,00 

I 
lmó,·eis 

DECRETO N" 1~.802 DE 08 DE NOVEMBRO DE 1995 

Natureza da 

Código Especificação Despesa Valor Detalhado Valor Total 

I Encargos de Exercícios 
128102.03070213.101 ~192.00 2. 700.000,00 2. 700.000,00 

Anteriores 

118102.0J07H61.0ll 
Reforma do Palácio dos 

~110.00 950.000,00 950.000,00 
Leões 

Infra-Estrutura do 

18102.16875231.329 Aeroporto Cuoba U10.00 I. 750.000,00 1.750.000.00 

Machado 

DECRETO N" 1~.760 DE 10 DE OUTIJBRO DE 1995 

I I 
Natureza da Valor Voler 

Código Especificação Despesa Detalbado Total 

I Encargos de Exercícios 
' 28102.03070213.101 ~192.00 2.415.000,00 2.~15.000,00 

Allteriores 

18200.16885371.850 
Construçio e P=nimmtaÇão 

4311.01 2.179.SOO.OO 2.179.SOO.OO 
de Rodo\ias Estaduais 
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' 
Pa,imentação-da 

I 18200.16885371.048 43"1l~Ol 2.179.500,00 2.179.SOO,OO 

' 
MA-270- Mirador I Pastos Bons 

Coosen·ação e Melhoramento 
245.500,00 18200.16885391.849 4311.01 245.500,00 

de RodO\ ias Estaduais 

18200.16885391.166 
Restauração da MA-026 

245.500,00 4311.01 245.500,00 
Codó I Timbiras (MA-008) 

18201.16885371.064 
Construção e Palimentação 

de Rodo"ias Estaduais 
4110.00 2.179.500,00 2.179.500,00 

18201.16885371.048 
Palimentação da MA-270-

Mirador I Pastos Bons 
4110.00 2.179.500.00 2.179.500,00 

18201.16885391.065 
Consen·ação e Melboramento 

de Rodo\ias Estaduais 
4110.00 245.000,00 245.000,00 

18201.16885391.166 
Coosen·ação e Melhoramento 

4110.00 245.000,00 245.000,00 
de Rodolias Estaduais 

DECRETO N"14. 742 DE 22DE SETEMBRO DE 1995 

Natureza da Valor Valor 

Código Especificação Despesa Dctalbado Total 

28102.03070213.101 
En~os de E:s:ercícios 

4192.00 1.000.000,00 1.000.000.00 
Anteriores 

Construção e 

18200.16885371.850 Pa,imentação de 4311.01 1.000.000,00 1.000.000,00 

Rodo\ias Estaduais 

Coostmçãoe 

18200.16885371.048 Pa\imentação da MA-270 4311.01 1.000.000,00 1.000.000,00 

- Mirador!Pastos Boos 

CONSTRUÇAO E 

18201.16885371.064 
PAVIMENTAÇÃO DE 

4110.00 1.000.000,00 1.000.000.00 
RODOVIAS 

ESTADUAIS 

PAVIMENTAÇAO DA 

18201.16885371.048 MA 270- MIRADO R I 4110.00 1.000.000,00 1.000.000,00 

PASTOS BONS 

DECRETO N" 14.852 DE 30 DE NOVEMBRO DE 1995 

Natureza da Valor Valor 

Códi~o Especificaçào Despesa Detalhado Total 

28102.03070213.101 
Encargos de Exercícios 

4192.00 1.150.000,00 1.150.000.00 
Anteriores 
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15200.15814832.874 1 
Funcionamento dos 

I 
-1311.01 118.497,00 11&.497,00 

programas 

Sócio - Educath"Os 

Fuociooameato Dos 

Programas 3211.03 443.919,00 
15200.15814832.875 

De Proteção À Criaoça 
511.333,00 

-1311.01 67.414,00 

E Ao Adolescente 

Funcionamento dos 

15201.15814832.300 programas 4110.00 118.497,00 11&.497,00 

Sócio - Educath·os 

F~;~nciooameato Dos 3120.00 115.770,00 

Programas 3131.00 67.654,00 
15201.15814832.301 

De Proteção À Criança 
511.333,00 

3132.00 260.495,00 

E Ao Adolescente 4120.00 67.414,00 

Reforma, Adaptação e 

19102.02040151.085 Ampliação na Penitenciária 4110.00 71.004.00 71.004.00 

de Pedrinhas 

3120.00 203.358.00 
Funcionamento dos 

3132.00 3.408.00 
15201.15814832.301 Programas de proteção i 449.166.00 

4120.00 240.400.00 
cria.oça e ao adolescente 

4250.00 2.000.00 

Conforme podemos constatar nas dotações acima, houve, 

para fazer face ao pagamento das faturas inexistentes, uma série de suplementações 

irregulares para uma rubrica que não poderia efetuar os pagamentos, porque não havia 

os tais Encargos a serem pagos. Podemos verificar, pela simples leitura dos decretos 

mendonados, que, de fato, as faturas foram fabricadas posteriormente (docs.lS, 

conjunto de decretos). 

Ainda mais, com relação à rodovia MA-QOB, todoS os serviços 

realizados já se encontravam pagos. Tal afirmativa encontra-se inserida na Mensagem 

Governamental do ano de 1995, onde está explicitado que todo o pagamento com 

relação aos serviços de melhoria da MA-ü08, realizados no ano anterior, 25 Km (vinte 

e dnco quilômetros ) do total da obra, foram integralmente pagos, no valor de R$ 

6.025.122,32 (Seis milhões, vinte e dnco mil, cento e vinte e dois reais e 

binta e dois centavos) (doc.16), Ou seja, não há como se justificar o pagamento em 

------·-·--
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1995, a ·título de EncargÕ~ de exercícios antEriores, da rodovia MA-ü08, mesmo 

porque, reiteramos, a mensagem governamental supramencionada que dá conta de que 

os serviços realizados - poucos por sinal -já estavam pagos. 

Entretanto, não satisfeita com os pagamentos realizados no 

ano de 1995, por sua autorização expressa nos termos do Decreto n.0 14.396, de 02 

de Janeiro de 1995, no ano de 1996, já sob a égide, também, do Deaeto n.0 

14.891, de 08 de Janeiro de 1996, desta feita contando com a cumplicidade do 

Auditor Geral do Estado e das Secretarias de Estado do Planejamento e da Fazenda, 

continuou a fazer, indevidamente, os pagamentos por conte; da obra inexistente, desta 

feita, com o desrespeito ao próprio decreto. 

Para melhor compreensão da fraude perpetrada contra os 

cofres públicos no ano de 1996, é cabível e oportuna a seguinte explicação: 

1. O Decreto n. 0 14.891/96, dito na Nota Ofidal, como 

"moralizador", determina o seguinte no seu art. 30, §1 °, II - " oriunda de entidade 

da administração indlreta, a despesa correrá, exclusivamente, à conta de 

dotação específica do orçamento da própria entidade. n 

2. Por sua vez, o Orçamento Rscal do Estado, para o ano de 

1996, publicado no Diário Ofidal em 29 de Dezembro de 1995, somente trazia na rubrica 

28101 - Recursos Sob a Supervisão da SEFAZ - 03070213.101.000 -

ENCARGOS DE EXERdCIOS ANTERIORES a quantia de R$ 2.500.000,00 ( dois 

milhões e quinhentos mil reais), dos quais apenas R$ 2.000.000,00 ( dois 

milhões de reais), na especificação investimento (doc. 17). Tal quantia deu-se 

em função de não haver, de fato, Encargos de Exercídos Anteriores a serem pagos. 

Tanto isso é verdade que não havia previsão orçamentária. 

Ante tal impasse, entre o querer pagar pela obra inexistente e a 

escassez de recursos no Orçamento do Estado - NÃO HÁ QUE SE FALAR NO 

ORÇAMENTO DO DER. POIS APESAR DO DECRETO, HAVIA O DESEJO MALlCIOSO DE 

FAZER-SE O REFERIDO PAGAMENTO, IRREGULARMENTE NA RUBRICA DA SEFAZ -
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para fazer·frente ao volume de dinheiro a ser desviado, a Representada, desta feita, 

com o assentimento e cumpliddade da Auditoria Geral do Estado e das Secretarias de 

EStado do Planejamento e Fazenda, retomou ao expediente já utiliZado em 1995, ou 

seja, o remanejamento, através de dea etos, das verbas do Orçamento do Estado - em 

prejuízo da moralidade administrativa e do próprio decreto moralizador - retirando o 

que achava conveniente de uma rubrica importante como a Reserva de Contingênda. 

Aliás, a Governadora retirou a verba que seria aplicada numa despesa não previst;l no 

Orçamento para pagar criminosamente o que já havia premeditado. A comprovação da 

modificação das rubricas para fazer frente aos pagamentos inexistentes, pode ser 

fadlmente comprovada pela análise dos decretos abaixo (doe. 18, conjunto de 

decretos), a saber: 

DECRETO N" 15.112 DE 27 DE JUNHO DE 19% 

Natureza da Valor Valor 

Código Especilicaçio Despesa Detalhado Total 

28102.03070213.102 
Encargos com Pagamento 

3132.00 2.000.000,00 2.000.000,00 
de Água e Energia Elétrica 

28102.03070213.101 
Encargos de exen:lc:ios 

Aateriores 
4192.00 1.000.000,00 1.000.000,00 

Reserva de 
39000.99999999.999 9000.00 3.000.000,00 3.000.000,00 

CoatingêiK:ia 

DECRETO N" 15.163 DE 05 DE AGOSTO DE 19% 

Natureza da Valor Valor 

Código Especiflcaçllo Despesa Detalhado Total 

Encargos de Excn::ícios 3192.00 
28102.03070213.101 

500.000,00 
6.000.000,00 

Allteriores 4192.00 5.500.000,00 

3261.00 5.000.000,00 

28102.0308~111 
Amortizaçlo e Encargos 

3262.00 1.000.000,00 10.000.000,00 
da Dívida Interna 

4351.00 4.000.000,00 

28102.1!5824953.139 
Complementação de 

Pensio 
3213.00 5.000.000,00 5.000.000,00 

Contribuição pan o 

28102.1!5844923.116 Programa de Formaçio do 3280.00 5.000.000,00 5.000.000,00 

Servidor Público-Pasep 

Raenade 
39000.99999999.999 

Cnnlingência 
9000.00 26.000.000,00 26.000.000,00 
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DECREJ'O N" _15.147 DE 12 DE JULHO DE 1996 

Natureza da Valor Valor 

C6digo Especilicaçio Despesa Detalhado Total 

28102.03070213.101 Encargos de Exercícios Anteriores 4192.00 700.000,00 700.000,00 

Reserva de 
39000.99999999.999 9000.00 700.000,00 700.000,00 

Cootiagêucla 

DECRETO N" 14.985 DE 03 DE ABRIL DE 1996 

Natureza da Valor Valor 

C6digo Especificaçio Despesa Detalhado Total 

28102.03070213.101 
Eacargos de Exercícios 

4.192,00 6.000.000,00 
Anteriores 

6.000.000,00 

RESERVA DE 
39000.99999999.999 

CONTINGÊNCIA 
9000.00 6000.000,00 6000.000,00 

Dúvidas não restam quanto à modificação das rubricas, pois 

não haviam recursos no orçamento, tampouco havia dívida a ser paga, mesmo porque, 

como já comprovado anterionnente, e aí encontra-se o cerne da questão, A OBRA 

PELA QUAL SE PAGOU A EXTRAORDINÁRIA QUANTIA DE R$ 33.122.410,16 

(Trinta e três milhões, cento e vinte e dois mil, quatrocentos e dez reais e 

dezesseis centavos), somente nos exercídos de 1995 e 1996, fora o que já se 

havia pago nos Governos anteriores, NÃO EXISTE. 

O Crime praticado pela Representada, poder-se-ia dizer, é 

um só: O PAGAMENTO POR UMA OBRA OUE NÃO EXISTE. CONFIGURANDO O 

CRIME DE IMPROBIDADE ADMINISJ'RAnYA. OUE. DATA VENIA, 

ENJENDEMOS. DQCC! SER ENOUADRADO. TAMBÉM. COMO PECUlATO, NOS 

TERMOS DO QUE PRECEIDJA O CÓDIGO PENAL. ART. 312, 6 1". De fato, todos 

os demais atos Ilícitos e irregulares foram perpetrados para faólitar a prática do A!Q 

DE IMPROBIDA ADMINISJRAnYA E DO PECULATO. REPRESENTADO PELA 

I f5ÁO AO ERÁRIO. PELO DE5VIO. PELA APROPRIACÃO E DILAPIDACÁO DO 

PATRIMÓNIO PÚBUCO, VALENDO-SE DA$ FAQUDADE5 PROPOQONADA$ 

PELA CONDICÃQ SINGULAR DE GOVERNADORA DO ESTADO CCRIME MAIOR). 
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·Eis . a prova dos atos de Improbidade Administrativa, do 

Crime de Responsabilidade, do desvio, da perda do patrimônio do Estado e da 

dilapidação dos bens públicos: A OBRA PAGA NÃO EXISTE, repete-se, NÃO EXISTE 

A RODOVIA MA-008, UGANDO O MUNICÍPIO DE PAULO RAMOS AO 

MUNIOPIO DE ARAME. A prova de tal fato é fornecida pela própria Representada 

que, na Nota Ofidal (doc.06), item · 3, diz que a governadora determinou o 

cancelamento do contrato da referida construção de rodovia e abriu concorrênda 

pública para conclusão da obra. 

É verdade, a Governadora Roseana Sarney mandou lidtar o 

projeto de Engenharia, conforme já dito, e explicitado nos documentos n. 0 6 e 7, 

comprovando a inexistência da supra mendonada rodovia MA-008. Entretanto, somente 

mandou-se licitar O PROJETO DE ENGENHARIA e, como diz a Nota Ofidal do Governo, 

mandou cancelar o contrato. Isso DEPOIS DE EFETUAR,. IRREGULARMENTE, O 

PAGAMENTO DE MAIS DE R$ 33 MILHÕES DE REAIS, POR UMA ESTRADA 

QUE SIMPLESMENTE NÃO EXISTE. DESTA FORMA, A REPRESENTADA 

CONCORREU PARA QUE FOSSE SUBTRAÍDO O DINHEIRO DO ESTADO. 

Estes, sem sofismas, os fatos. 

DO DIREITO 

A Constituição Estadual, no seu artigo 65, V e parágrafo único, 

ao tratar do tema, não deixa dúvidas quanto ao Oime de Responsabilidade praticado 

pela Governadora, senão vejamos, verbis: 

"Art. 65. São crimes de responsabilidade os atos 

do Governador do Estado que atentarem contra a 

Constituição Federal, esta Constituição e, 

especiahnente, contra: 

V-á probidade na Administração. 
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Parágrafo Único -O processo e julgamento, bem 

como a deimição desses cri.Ines. são os 

estabelecidos em lei federal." (Grifamos) 

Mais adiante, o artigo 66 estabelece o rito para perda do 

mandato e para a suspensão do Governador, verbis: 

"Art. 66 - Admitida a acusação pelo voto de 

dois terços dos Deputados. o Governador do 

Estado será submetido a julgamento perante o 

Superior Tribunal de Justiça. nas infrações 

penais comuns, ou perante a Assembléia 

Legislativa, nos crimes de responsabilidade. 

§1" - o Governador ficará suspenso de suas 

funções: 

II - nos crimes de responsabilidade. após a 

instauração do processo pela Assembléia 

Legislativa. 

Por sua vez, a inteligência da Lei n.0 4.320, de 17 de março 

de 1964, define o pagamento, o processo de liquidação de despesas e o ordenamento 

de pagamento por autoridade competente, verbis: 

Art. 62 - O pagamento da despesa só será 

efetuado quando ordenado após sua regular 

liquidação. 

Art. 63 - A liquidação de despesas consiste na 

verificação do direito adquirido pelo credor, tendo 

por base os títulos e documentos 

comprobatórios do respectivo crédito. 

§ 1"- Essa verificação tem por üm apurar: 

I- a origem e o objeto do que se deve pagar; 

II - a importância exata a pagar; 

133 



134 ANAJS DO SENADO FEDERAL 

m - a quem se deve pagar a importância, para 

extinguir a obrigação. 

§ 2° A liquidação da despesa por 

fornecimentos feitos ou serviços prestados terá 

por base: 

I- o contrato, ajuste ou acordo respectivo; 

II - a nota de empenho; 

m - os comprovantes da entrega do material 

Oli da prestação do serviço. 

Art. 64 - A ordem de pagamento é o despacho 

exarado por autoridade competente, 

determinando que a despesa seja paga." 

Ademais, a Lei Federal n.0 8.429/92, assim estabelece: 

"Art. 1°. Os atos de improbidade praticados por 

qualquer agente publico, servidor ou não, 

contra a administração direta, indireta ou 

fundacional de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios, de Território, de empresa 

incorporada ao patrimônio público ou de 

entidade para cuja criação ou custeio o erário 

haja concorrido ou concorra com mais de 50% 

(cinqUenta por cento) do patrimônio ou da 

receita anual, serão punidos na forma desta 

Lei. 

Art. 10. Constitui ato de improbidade 

administrativa que causa lesão ao erário 

JUNHO DE 1998 
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qualquer ação ou omissão, dolesa ou culposa, 

que enseje perda patrimonial, desvio, 

apropriação, malbaratamento ou dilapidação 

dos bens ou haveres das entidades referidas no 

artigo 1° dessa Lei, e notadamente: 

I - facilitar ou concorrer por qualquer forma 

para incorporação ao patrimônio particular, de 

pessoa ffsica ou j uridica, de bens, rendas, 

verbas ou valores integrantes do acervo 

patrimonial das entidades mencionadas no 

artigo 1° dessa Lei;" 

Ademais, a Lei Federal n.0 1.079/50, define 05 CRIMES CONTRA 

A LEI ORÇAMENTÁRIA E OS CRIMES CONTRA GUARDA E LEGAL EMPREGO DOS 

DINHEIROS PÚBUCOS, da seguinte forma: 

"Art. 10. São crimes de responsabilidade 

contra a lei orçamentária: 

2) exercer ou transportar, sem autórização 

legal, as verbas do orçamento; 

3) realizar estamo de verbas; 

Art. 11. São crimes de responsabilidade contra 

a guarda e o legal emprego dos dinheiros 

públicos; 

1) ordenar despesas não autorizadas por lei ou 

sem observância das prescrições legais 

relativas às mesmas; 

2) abrir crédito sem fundamento em lei ou sem 

as formalidades legais;" 

Por sua vez, o Código Penal Brasileiro, não debca dÚVidaS 

quanto a responsabilidade da Governadora Roseana Samey na prática do CRIME 

COMUM tipificado como PECULAlO ao estabelecer: 
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"PECULATO 

"Art. 312- Apropriar-se o funcionário público 

de dinheiro, valor ou qualquer outro bem 

móvel, público ou particular, de que tem a 

posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em 

proveito próprio ou alheio: 

Pena- reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e 

multa. 

§ 1· Aplica-se a mesma pena, se o 

funcionário público, embora não tendo a 

posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, 

ou ·concorre para que seja subtraido, em 

proveito próprio ou alheio, valendo-se de 

facilidade que lhe proporciona a qualidade 

de funcionário. (grifamos) 

Art. 327 - Considera-se funcionário público, 

para os efeitos penais, quem, embora 

transitoriamente ou sem remuneração~ exerce 

cargo, emprego ou função pública. 

§ 2" A pena será aumentada da terça parte 

quando os autores dos crimes previstos neste 

Capítulo forem ocupantes de cargos em 

comissão ou de função de direção ou 

assessoraniento de órgão da administração 

direta, sociedade de =onomia mista, empresa 

pública ou fundação instituída pelo poder 

público." (grifamos) 

Por sua vez, a doutrina pátria tem lapidares ensinamentos 

sobre o princípio da Moralidade que, conforme demonstrado, tão violentamente foi 

ignorado, no dizer de Maria Sylvia zanella di Pietro: 
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''Não é preciSo penetrar na intenção do agente, 

porque do próprio objeto resulta a 

imoralidade. Isto ocorre quando o conteúdo de 

determinado ato contrariar o senso comum de 

honestidade, solidão, equilíbrio, justiça, 

respeito à dignidade do ser humano, à boa fé, 

ao trabalho, à ética das instituições. A 

moralidade exige proporcionalidade entre os 

meios e os f"ms a atingir; entre os sacrifícios 

impostos à co!etividade e os benefícios por ela 

auferidos; entre as vantagens usufruídas pelas 

autoridades públicas e os encargos impostos à 

maioria dos cidadãos. Por isso mesmo, a 

moralidade salta aos olhos quando a 

Administração Pública é pródiga em despesas 

legais, porém inúteis, como propaganda ou 

mordomia, quando a população precisa de 

assistência médica, alimentação, moradia, 

segurança, educação, isso sem falar no mínimo 

indispensável à existência digna. Não é preciso, 

para invalidar despesas desse tipo, entrar na difícil 

análise dos fins que inspiraram a autoridade; o ato 

em si, o seu objeto, o seu conteúdo, contraria a 

ética da instituição, afronta a norma de conduta 

aceita como legítima pela coletividade 

administrada. Na aferição da imoralidade 

administraliva, é essencial o princípio da 

razoabilidade" (DI PIETRO, Maria Sylvia 

Zanella. Discricionariedade administrativa na 

constituição de 1988. São Paulo: atlas, 1991. p. 

111 (grifos nossos) 

Os julgados das Cortes de justiça tem decidido neste sentido: 
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."INELEGIBILIDADE ABUSO DO 

EXERCÍCIO DO PODER ( CF, ART. 14, § 9")

INTELIGÊNCIA - "O abuso do exercício de 

função, cargo ou emprego na administração direta 

ou indireta que é causa de inelegibilidade, é o que 

contém a nota de improbidade exigida pelo § 4° do 

art. 37, da Constituição, para que se cogite da 

suspensão dos direitos políticos, tal corno prevista 

na alínea ug" ~ do inciso 19 do art. 1 o . da lei 

Complementar n. 64190" (Célia Borja ) . 

Entendimento acolhido pelo TSE que não ofende 

as únicas normas constitucionais invocadas pelo 

recorrente (CF, arts. 15, V e 37, § 4°) (STF- RE 

129.392- DF- TP- Rei. Min. Sepúlveda Pertence 

- DJU 16.04.93)" 

Ora, não resta dúvida de que a Governadora Roseana 

5amey quebrou o juramento feito quando da sua posse de cumprir a Constituição 

Estadual e zelar pelo seu cumprimento. Plãticou crime de responsabilidade na 

modalidade de improbidade administrativa que, para fins penais, configura o PECULATO 

- ao autorizar o pagamento de uma obra que, já admitiu a própria Governadora em 

Nota Oficial, não existe - devendo, portanto, ser denunciada pelo Ministério Público 

Federal ao Superior Tribunal de Justiça que tem a competência constitucional de 

processar e julgar, originariamente, nos Crimes comuns, os Governadores de Estado. 

Por fim, é bom que se reitere, os atos administrativos 

praticados irregularmente como remanejamento de verbas, fraudes na Lei 

Orçamentária e muitos outros, tiVeram como único fim, preparar o caminho para o 

CRIME MAIOR: O PECULATO CARACTERIZADO PELO DESVIO DE VERBAS 

PÚBUCAS, PARA O PATRIMÔNIO DE TERCEIROS ATRAVÉS DE UMA OBRA 

OUE NUNCA FOI EXECUTADA. 
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DO PEDIDO 

PELO EXPOSTO, e analisadas as provas acostadas à presente 

Representação, requer, nos termos da Lei, que o douto Ministério Público adote as 

medidas pertinentes no sentido de formular a denúncia por CRIME COMUM contra a 

Governadora do Estado do Maranhão, Sra. Roseana 5amey, junto ao Egrégio Supetior 

Tribunal de Justiça, que nos termos da ConstibJição Federal, artigo 105, possui a 

competênda originária. E, ao final. apurados e comprovados o Crimes Cometidos pela 

Governadora do E:.-tado do Maranhão, e, sendo a mesma condenada, seja comunicado 

o Egrégio Tnbunal Regional Eleitoral do Maranhão, a fim de que a mesma tome se 

inelegível nos termos do art. 10 ftD", da Lei Complementar n.o 64/90, de 18 de maio de 

1990. 

Nestes termos, pede e aguarda deferimento. 

São Luís - MA para Brasllla - DF, 17 de junho de 1998. 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex" 
será atendido na forma regimental. 

Concedo a palavra ao Sr. Senador Edison Lo
bão, por vinte minutos, por cessão do Senador A~in
doPMo. 

O SR. EOISON LOBÃO (PFL- MA. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senado
res, estava inscrito para falar sobre a Lei de Comér
cio dos Estados Unidos, que, neste regime de globa
lização da eoonomia, cria os mais graves entraves à 
economia brasileira. Todavia, Sr. Presidente, tendo 
ouvido o discurso do nobre Senador Epitácio Cafe
teira, meu oolega do Maranhão, meu adversário na 
politica, mas não meu inimigo, com o qual tenho pro
curado manter relações de cordialidade e de simpa
tia, não posso deixar de vir a esta triiJuna para de
fender a Governadora do meu Estado. 

Perguntar-se-á: e o que tem o Senador Edison 
Lobão com a Governadora do Maranhão? Tenho 
sim Tenho oomo correligionário de S. Ex", tenho 
oomo Lfder político que ajudou na sua eleição, tenho 
como maranhense, tenho oomo amigo pessoal que 
sou de S. Ex", que também me honra com a sua 
amizade, tenho como Uder em exen:fcio do PFL e 
tenho porque vejo uma Governadora de Estado sen
do gravemente atingida na sua honra, injustamente, 
pelo Senador Epitacio Cafeteira. 

Sr. Presidente, o Senador Epitacio Cafeteira 
retere-se a urna estrada que diz não existir, mas as 
obras existem. Pode a estrada não estar concluída, 
é uma estrada longa, de mais de 1 OOkm, mas obras 
foram ali realizadas. E trata-se de obras pagas pelo 
Governo do Estado, realizadas e !aturadas em 1995 
e 1996. Por que, só agora, em 1998, dois ou três 
anos depois, a oposição do meu Estado levanta este 
problema, no pórtico de uma nova eleição? FICa evi
dente que se trata de motivação meramente política, 
meramente eleitoreira. Não fosse isso, houvesse sin
ceridade nisso e a denúncia teria sido feita há mu~o 
tempo. Na época em que as obras foram realizadas, 
e não agora. 

Mas essa é uma questão que já foi respondida 
pelo próprio Governo do Estado na nota aqui referi
da pelo Senador Cafeteira, pon\m não lida por ele. 
Vou ler a nota do Governo do Estado, em~ em 28 
de maio de 1998. 

• A propós~o de denúncias formuladas pelo Se
nador Epitacio Cafeteira e pelo Deputado Aderson 
Lago sobre contrato relativo à pavimentação da Ro
dovia Paulo Ramos - Lago da Pedra Arame, objeto 
do Edital Setop 003190 - verifica-se já aqui que é 
uma obra de 1990 e a Governadora assumiu o seu 

-- ----~- --~--~-----

mandato em 1995, cinco anos depois - a Secretaria 
de Comunicação Social do Maranhão vem a público 
esclarecer: 

1) as obras realizadas com base no referido 
contrato, relacionadas em !aturas reconhecidas pelo 
Departamento de Estradas de Rodagem (DER-MA), 
foram te~ todas em período anterior ao Governo 
Roseana Samey; 

2) com base em critério de moralidade, a Go
vernadora ed~ou o Decreto n• 1489, estabelecendo 
normas para a tramitação de despesas de exen:fcios 
anteriores, pendentes de pagamento, no sentido de 
sanear as contas públicas, ouvidos, como foram, a 
Aud~oria Geral do Estado e a Procuradoria Geral do 
Estado; 

3) a Governadora determinou o cancelamento 
do reterido contrato de construção da citada rodovia 
e abriu nova concorrência pública para a conclusão 
da obra.. 

Não foi a primeira obra que a governadora de
cretou a anulação do contrato anterior e fez nova lici-
tação. 

"4) os déb~os passados reconhecidos por ou
tras administrações são passivos do Estado do Ma
ranhão, que tem o dever de honrá-los como "restos 
apagar." 

É exalo. As dívidas assumidas por um governo 
têm que ser honradas por outros governos. 

"5) não houve neste contrato, que vem desde 
1990, nenhuma denúncia relativa a superfaturamen
to no governos anteriores ou no atual governo. A de
núncia agora não passa, portanto, de manobra elei
toreira; 

6) o governo vem pagando todos os dêMos do 
Estado e encerrou o exercício de 1997 em dia com 
fornecedores, prestadores de serviços e servidores 
públicos, fato inéd~o na vida pública do Maranhão; 

7) no pagamento de déb~os. o governo não 
tem f~o qualquer discriminação, honrado, inclusive, 
dívida de US$ 400 milhões para a ampliação de do 
Sistema de Abastecimento de Água de São Luís, re
cursos esses gastos totalmente pelo então Governa
dor Epitacio Cafeteira e pelo então Presidente da 
Caema, Deputado Aderson Lago, sem que reterida 
obra tenha sido conclufda - o que somente agora 
está sendo feito pelo atual Governo: 

8) A Governadora Roseana Samey determinou 
abertura de processo criminal e ação de danos mo
rais contra os Srs. Epitacio Cafeteira e Aderson 
lago." 

Vejam, Sr. Presidente e Srs. Senadores, aqui 
está a resposta cabal às acusações que lá no Esta-
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do já haviam sido feitas pela oposição política ao 
nosso grupo. Mas aqui, constrangidamente, o Sena
dor Epitacio Cafeteira traz ·esse assunto. Digo cons
trangidamente porque foi S. Ex" quem o declarou, e 
eu também tenho os meus constrangimentos por en
tender que esta é a tribuna de honra do Parlamento 
brasileiro, através da qual tais assuntos não deve
riam ser abordados. 

Todavia, Sr. Presidente, já que essa questão 
foi aqui trazida, não posso deixar de defender a Go
vernadora do meu Estado dessas graves acusações 
feitas pelo Lfder do PPB nesta Casa S. Ex" começa 
dizendo que faz uma denúncia de crimes praticados 
pela Governadora. Crime! Em seguida afirma que se 
Roseana não estivesse comprometida procuraria de
fender o seu nome. Defender mais do que tem leito? 
Através de nota pública, ofiCial e por meio da Justi
ça, ingressando com uma ação contra aqueles que, 
a juízo dela, estão a detratá-la 

O Sr. Epitacio Cafeteira (PPB - MA) (Fora do 
microfone). 

O SR- EDISON LOBÃO (PFL - MA) - V. Ex" 
não permitiu ao eminente Senador Bello Parga que o 
apar1easse. Peço a V. Ex" que se exima de me apar
tear neste momento. 

Se V. Ex" tivesse permitido apartes, eu não te
ria vindo à tribuna, constrangido que estou, teria 
apenas aparteado V. Ex" do meu microfone de ban
cada. 

Sr. Presidente, essa é uma situação realmente 
lamentável. Devo dizer que o contrato para constru
ção dessa estrada foi assinado em .1• de agosto de 
1990 e paralisado durante o Governo Roseana. É 
um contrato referente à construção de várias estra
das e todas as suas obras foram executadas antes 
de Roseana assumir o Governo. As !aturas pagas 
pelo Governo foram efetivadas há mais de dois anos 
e só agora surge a denúncia. 

Os pagamentos foram por serviços executados 
até novembro de 1994 e Roseana assumiu em 

· 1995; portanto, todos em período anterior ao seu 
Governo. 

Sobre esse contrato nunca houve nenhuma de
núncia, a não ser esta. O Govemo Roseana nunca 
fez qualquer atteração no preços contratuais, limitan
do-se a pagar os valores legalmente inscritos em en
cargos e exercícios anteriores, como era de sua ob
rigação. Os pagamentos tiveram cobertura legal, 
obedecendo à Lei ;,e Orçamento, inclusive tendo 
sido ouvida a Auditoria do Estado, que sempre se 
manffesta nessas questões. 

Da mesma maneira, para todos os meses para 
as dívidas geradas pelo Governo Cafeteira junto à 
Caixa Econõmica Federal, no valor de US$400 mi
lhões, os pagamentos têm sido feitos. E começaram 
a ser feitos inclusive no meu Governo; e não estou 
alegando nada porque era meu dever. S.Ex" con
traiu um empréstimo na Caixa Econõmica para r'<ali
zação de obras, realizou as suas obras e o Estado fi
cou devendo. E eu, como Governador do Estado, 
tive que honrar esses pagamentos. 

O Senador Cafeteira, como Governador, come
çou obras que também não concluiu. Não concluiu 
as obras que começou em São Luís; não concluiu 
em Imperatriz, não concluiu em Barra do Corda, não 
concluiu em Colinas, não concluiu em Açailãndia, 
não concluiu em parte alguma. Eu concluí algumas e 
a Governadora Roseana está concluindo as demais 
obras. 

Todavia, tanto eu quanto ela honramos os pa
gamentos mensais correspondentes às dívidas as
sumidas pelo Governo Cafeteira. 

O Sr. Bello Parga (PFL - MA) - Permite-me 
V. Ex" um apart~? 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA) - Conce
do o aparte a V.Ex". 

O Sr. Bel lo Parga (PFL - MA) - Queria ape
nas acrescentar a esta bem fundamentada argu
mentação que V. Ex" expande um ponto no tocante 
ao comportamento da Governadora do Maranhão. 
Primeiro sobre o fato em si. Não foi dito aqui, pelo 
acusador, que o Tribunal de Contas do Estado apro
vou as contas da Governadora nos exercícios de 
1995, 1996 de que constavam as autorizações a que 
ele se referiu. Segundo, o Maranhão não é uma sel
va. Essa estrada existia, foram feitos trabalhos nela 
e, só agora, por motivos evidentes, o Senador Cafe
teira se lembra de argüir a inexistência de uma es
trada, que foi trabalhada em grande parte da sua ex
tensão e cujas !aturas do período anterior tiveram 
que ser saldadas para sua realização. Ora, Senador 
Lobão, salta aos olhos a motivação exclusivamente 
política dessa acusação. Enquanto o Senador Cafe
teira estava persuadido, que " sua popularidade 
pessoal, que a sua política populista iria levá-lo ao 
Governo do Estado do Maranhão na próxima elei
ção, nunca se lembrou que essa estrada não existia, 
nunca se lembrou de fazer acusações. Bastou, Se
nador Lobão, que as pesquisas eleitorais mostras
sem que ele estava em situação de desvantagem 
perante a Governadora, até mesmo na capital de 
São Luís, que sempre foi um reduto oposicionista, 
para que surgissem essas acusações especiosas, 
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sofistas e altamente fictícias, porque não há prova 
nenhuma de que as obras não foram realizadas, por
que constaram de todos os orçamentos do Estado 
as verbas referentes à sua coiidusão. 

O SR.. EDISON LOBÃO (PFL - MA) - Agrade
ço, Senador Bello Parga, a contribuição de V. Ex", 
que conhece tão bem a paisagem política do nosso 
Estado e que está, por conseqüência, em condições 
de dar aqui o seu testemunho. 

Entre as coisas que ouvi desta tribuna mesmo, 
ditas pelo Senador Epitacio Cafeteira, esta é inacre
ditável: que no Estado do Maranhão existe hoje um 
clima de coação, submissão e impunidade. Coação 
de quem'? Contra quem? Coação da Governadora? 
Não tenho noticia de nenhuma coação da governa
dora do Estado. A imprensa não registra isso; os po· 
líticos, a não ser agora, desta tribuna, também não o 
fazem. Submissão! Submissão de quem e a quem? 
Da Assembléia Legislativa ao Palácio dos Leões? 
Ao Palácio La Rocque? Os deputados estaduais 
do meu Estado não merecem que se diga que são 
submissos a ninguém. São altivos e são inde
pendentes. 

Impunidade! A impunidade, Sr. Presidente, tan
to quanto sei pelo ordenamento jurídico deste País, 
é tarefa do Poder Judiciário. O Sr. Senador Epitacio 
Cafeteira quer acusá-lo gravemente, como o fez 
desta tribuna? Lastimo, porque o Poder Judiciário do 
meu Estado não merece isso. Estou aqui também 
em sua defesa. 

Sr. Presidente, essas são questões delicadas e 
lamentáveis. Quem quer que tenha sido Governador 
do seu Estado, quem quer que tenha sido prefeito, 
quem quer que tenha sido Presidente da República 
:>u Ministro de Estado dfficilmente escapará de acu
sações levianas. 

Esta Casa tem mais de 40 Senadores que são 
ex-Governadores, e quase todos passaram por mo
mentos de angústia dessa natureza. Eu próprio não 
fui isento disso, nem o Senador Cafeteira, que foi 
gravemente acusado no período que exerceu o go
verno do Estado. As revistas e os jornais lançavam 
acusações sérias, que o conduziram ao opróbrio, e 
eu nunca as subscrevi. Mas nem por isso S. Ex" dei
xou de ser acusado. 

Creio que todos nós, que somos politicos res
ponsáveis, devemos ter cuidado quando fizermos 
acusações a governantes; devemos ter a precaução 
de nos certificar se aquilo que estamos dizendo, pri
meiro, é justo; segundo, se existiu. Fazer-se uma 
acusação anos depois de o episódio ter acontecido, 
Sr. Presidente, só posso imaginar, com a suspeita 

que estou autorizado a ter, que se trata de motiva
ção meramente política. 

Estou aqui, portanto, para dizer que a Gover
nadora Roseana nada teme, nada deve, porque ne
nhum delito S. Ex" praticou. Ela é acusada injusta
mente por algo que não fez, com palavras pesadas, 
que só podem ser ditas de uma tribuna parlamentar, 
cercada das imunidades parlamentares. Fora daí, as 
mesmas palavras in1lficariam em si mesmas em delito 
contra a honra de alguém que recebeu tais ofensas. 

Sr. Presidente, eram essas as palavras que eu 
precisava dizer desta tribuna em defesa da Governa
dora Roseana Samey, que, repito, é minha correli· 
gionária, é minha amiga e é Governadora do meu 
Estado. Procura governar bem, com decência e com 
honestidade. É a palavra também da Liderança do 
meu Partido, que é o Partido da Governadora Ro
seana Samey. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB- MA)
Sr. Presidente, citado nominalmente, peço a V. Ex", 
na forma do Regimento, que me conceda a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Mesa 
concederá a V. Ex" a palavra para uma explicação 
pessoal, por cinco minutos, ao tempo em que desde 
já prorroga por 15 minutos a Hora do Expediente. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB - MA. 
Para uma explicação pessoal.) - Sr. Presidente, o 
Senador Edison Lobão disse que só agora o Depu
tado Aderson Lago encontrou o desvio do dinheiro; 
só agora, três anos depois, o assunto vem à baila. 
Mas só agora as prestações de contas foram entre
gues, Senador Edison Lobão, aos Deputados para 
exame. Mas o crime não prescreveu. Fosse uma de
núncia eleitoreira, não teríamos recorrido à Procura
doria-Geral da República. Não é por aí! Ficou clara
mente demonstrado que a Governadora chamou a 
si; só ela poderia mandar pagar. Convoco os Sena
dores que quiserem ver a estrada para irem lá. Fre
tarei um avião. Pagaram inicialmente R$ 6 milhões 
e, agora, mais de R$33 milhões, perfazendo cerca 
de R$40 milhões por 127 Km! As fotografias estão 
aqui. Inclusive, em uma parte dela, há uma cerca en
tre duas fazendas, porque, na realidade, só se pode 
passar lá a cavalo, Senador Lobão. Tenho em mão 
uma fila de vídeo. Quem quiser ver a estrada, mos
tro em meu gabinete. Estão convidados para ir ao 
Maranhão todos os Senadores que quiserem ver a 
estrada fantasma. Dizer-se que só agora descobriu
se isso é porque só agora as prestações de contas 
chegaram às mãos dos deputados e só agora o De
putado Aderson Lago conseguiu verificar. Não fui eu 
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quem denunciou, Sr. P!'l!sidente. O Senador Edison 
Lobão assistiu ao meu programa. Nãó há nenhuma 
denúncia minha, e a Governadora ·disse: "Vou pro
cessar o Senador Cafeteira'. Como, se eu não a ha
via denunciado? Hoje, vim à tribuna para ler a repre
sentação, mas abro mão da minha imunidade parla
mentar para que a Sr" Governadora me processe. 
Ela ameaçou me processar quando eu não tinha d~o 
nada; hoje, eu disse, para ver se ela inicia o proces
so. Ruim, Senador Lobão, é ver tirarem R$1.150 mi
lhão do Programa de Assistência ao Menor e ao 
Adolescente para entregarem a uns bandidos que 
não fizeram a estrada e achar que isso é correto! O 
que é grave é o que se está passando no Maranhão, 
quando deputados, depois de aprovarem a criação 
de uma comissão que iria só verificar o local da es
trada - não era uma CPI, Senador Lobão -, pedem 
que não se const~ a comissão. Sr. Presidente, por 
que eles estavam coagidos? O nobre Senador Lo
bão quis falar por rrim, eu não falei no Judiciário. V. Ex" 
insinuou que eu estava falando dos demais Poderes. 
Falei do Legislativo, dos Deputados Estaduais, que 
vivem coagidos sim pelo Governo, e V. Ex" sabe dis
so. Quem assina um documento e depois assina 
desmentindo o primeiro é porque tem medo da Go
vernadora. Ela apenas mandou chamá-los. Ela não 
procurou, ela mandou que fossem em Palácio assi
nar. Sr. Presidente, em 1994, quando eu tinha doze 
pontos à frente da candidata Roseana Samey, o Se
nador José Samey, em um artigo de primeira página 
de seu jornal, afinnou ser eu o responsável pelo se
qüestro, assassinato e ocultação do cadáver de um 
cidadão que S. Ex" sabia estar vivo! O processo 
para provar que o homem estava vivo e para apontar 
os responsáveis pela denúncia está na 10" Vara da 
Justiça de BrasOia. Amanhã, irei depor como teste
munha de acusação, porque eles, sim, falsificam 
provas. Estas, ao contrário, são provas legftimas. 

Convido os Senadores do meu Pais, sem Onus 
algum, a visitar meu Estado e con'- a estrada 
que o nobre Senador Edison Lobão acabou de de
fender. 

O SR- .JC:IÉ EDUARDO OUTRA (BiocaPT- SE) 
- Sr. Presidente, peço a palavra para uma comun~ 
cação inadiável 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao Senador José Eduanlo Outra, para 
uma comunicação inadiável, por cinco minutos. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BiocaPT- SE. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, 
venho ao plenário do Senado pera fazer um relato 

detalhado sobre minha participação em recente mis
são internacional 1'\a Co_nferência da Organização In
ternaCional do Trabalho; em Genebra. mas, no mo
mento, abordo um assunto de que tomei conheci
mento ao chegar ao Brasil e que, a meu ver, atinge 
esta Instituição. Não sei se em outros parses a im
prensa tem o mesmo comportamento que é adotado 
no Brasil toda vez que uma missão do Parlamento 
vai ao exterior. 

Na terça-feira em que viajamos para Genebra, 
o jornalista Ricardo Boechat, da TV Globo, fez o se
guinte comentário: • A pretexto de uma conferência 
da Organização Internacional do Trabalho, sete De
putados e três Senadores estão em festa, delician
do-se em Genebra com o dinheiro do contribuinte'. 
Dentre os sete Deputados e três Senadores, cü es
peeíficamente José Eduardo Outra e Jair Menegueni, 
do PT, e o motivo pelo qual o faz é óbvio. Entretanto, 
no meu entendimento, ataca e Instituição e não os 
Parlamentares, porque pior do que uma mentira é 
urna meia verdade. 

Disse o jornalista que esses Parlamentares, 
que lá estavam em festa às custas do contribuinte, 
levaram suas esposas e que a Embaixada do Brasa 
teria providenciado atividades e programações para 
elas. É verdade que alguns Parlamentares levaram 
suas esposas, mas o fiZeram sob sua exclusiva res
ponsabilidade, porque, de acordo com o Regimento 
das Casas, o Senado Federal e a Câmara dos De
putados pagaram as passagens dos Parlamentares. 
No entanto, da maneira como foi colocado pelo jor
nalista, qualquer telespectador fiCaria com a impres
são de que também as passagens das suas espo
sas teriam sido pagas pelo Congresso. 

Em segundo lugar, esta Casa deveria consuhar 
a Embaixada do Brasa para saber se partiu de lá a 
informação de que estaria preocupada em encontrar 
atividades para as esposas dos Parlamentares que 
viajaram, porque isso não é verdade. Seria bom, re
pito, que o Senado consultasse a Embaixada. 

A emissora de televisão teria todo o direoo de 
fiscalizar o trabalho dos Parlamentares que lá esta
vam, se fosse essa a sua intenção, a fim de consta
tar se estavam ou não desempenhando sua função 
de acordo com a tarefa que receberam, mas deveria 
ter procedido como em época anterior, por exemplo, 
quando uma equipe de televisão acompanhou o en
tão Ministro AntOnio Rogério Magri. A TV Globo tem 
vários repórteres na França e se tivesse mandado 
uma equipe acompanhar os Parlamentares, veria, 
por exemplo, que José Eduanlo Outra e Jair Mene
guelli poderiam ser facilmente encontredos na plená-
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ria da Conferência, na Comissão de Trabalho Infan
til, na Comissão de Trabalho por Subcontratação, na 
Comissão de Aplicação de Nonnas ou na Comissão 
de Resoluções. Mas essa não era a intenção. A in
tenção não era fazer um trabalho jornalístico de fiscali. 
zação, mas era, sinlJiesmente, como numa coluna so
cial oom caráter político, a de fazer o comentário, a de 
sujar a imagem da Instituição, que, segundo o jornalis
ta, pagou as passagens de esposas de Parlamentares 
e, no varejo, levar junto a imagem de dois membros do 
Partido dos Trabalhadores que, entre dez Parlamenta
res, estavam presentes a essa viagem internacional. 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, repilo 
que pretendo relatar aqui minha participação na rele· 
rida missão internacional, mas espero, e assim acre
dilo, que a Instituição faça valer a verdade junto ao 
órgão que emitiu essas mentiras e meias verdades. 
A meu ver, muito mais do que o Senador José 
Eduardo Outra e o Deputado Jair Meneguelli, quem 
sai malvisto perante a população é o Congresso Na
cional. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Mesa 
lamenta, Senador José Eduardo Outra, que a socie
dade brasileira esteja exposta ao processo de desin
formação em que consiste esse tipo de comentário, 
no qual, para usar a oportunidade de fazer frases in· 
teligentes, alguns jornalistas negam à sociedade o 
direito de ser corretamente informada. 

Quero pessoalmente man~estar a minha soJj.. 

dariedade a V. Ex". 
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB) - Sr. 

Presidente, peço a palavra para uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Para 
uma comunicação, concedo a palavra ao Senador 
Ney Suassuna por cinco minutos. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB. Para 
uma comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, amanhã às 1 Oh, 
na Comissão de Orçamento, vamos analisar a LDO. 
Peço a todos os Senadores integrantes daquela Co
missão que estejam presentes, porque, após resoJvj.. 

dos os impasses maiores, à tarde pretendemos sulr 
meter essa lei à votação no Congresso Nacional. Se 
a LDO não for relatada, poderemos retardar o nosso 
recesso. Gostaríamos de que todos os membros da 
Comissão de Orçamento estivessem presentes a 
partir das 10h, para que puléssernos evitar os óbi
ces que possam ~r na plenária do Congresso 
Nacional. 

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

------·--···--···-····· 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• Secre· 
tário em exercício, Senador Canos Patrocínio. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO NO 412, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos lermos dos arts. 218 e 219 do 

Regimento Interno do Senado Federal, a inserção 
em ata de voto de profundo pesar pelo falecimento 
do grande arquileto e urbanista Lúcio Costa, que 
morreu no último dia 14 e que seja dado conhecimento 
à sua famHia e ao Instituto dos Arquiletos do Brasil. 

Justificação 

Em 1902 nasceu Lúcio Costa, aquele que viria 
a ser um dos maiores arquiletos e urbanistas desse 
País. Dentre suas realizações podemos citar o pré-
dio do Ministério da Educação, em 1936, na cidade 
do Aio de Janeiro, a Pampulha e a igreja de São 
Francisco, em 1942, localizadas em Belo Horizonte, 
obras de inédita plasticidade e que já seriam suficien· 
tes corno contribuição à nossa cultura. Mas, em 1957, 
Lúcio Costa ganha juntamente com Oscar Niemeyer, o 
concurso para a construção de Brasrua. De acordo 
com suas palavras •a cidade deve ser planejada para 
o trabalho ordenado e eficiente, mas ao mesmo tempo 
cidade viva e aprazível, própria ao devaneio e à espe-
culação intelectual, capaz de tornar--se, com o tempo, 
além de centro de governo e administração, num foco 
de culbJra dos mais lúcidos e sensíveis do Pais". 

Brasma tomou-se urna realização incompiÍrável 
no tempo e no espaço, cidade indizível onde Lúcio 
sonhou concretizar a união de seus habitantes, ber· 
ço onde se deu a simbiose entre nordestinos e sulis· 
tas, ricos e pobres, pretos, brancos e imigrantes dos 
mais diversos cantos do mundo. Graças à concep-
ção do grande arquileto, urbanista e sobretudo hu· 
manista a cidade planejada deveria ser capaz de 
propiciar a criação de uma nova geração de brasilei· 
ros em que o preconceito não mais existiria 

Aqui o cultural, o social e o artlstico são inse
paráveis. A estrutura arquiletônica e es soluções ur· 
banlsticas apresentadas por Lúcio Costa dernons· 
Iram o deslgnio da comunhão de todos. 

Inventando BrasRia Lúcio Costa escreveu uma 
das mais belas páginas do urbanismo, um plano 
simples, harmonioso, moderno e funcional. 

Gostaria de solicitar a transcrição da reporta· 
gem sobre· Lúcio Costa publicada no Con'elo Brazi
llense do dia 14 do corrente. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 1998. - Se
nador Eduardo Supllcy. 
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~porn .. dnfecho",dlt 
Helml.ooutraBibodourbolllm 

Hi .,.,. ""'· Ludo Costa. q,.. '' 
IIUIId&ft I 1110010 COIII um COfiO 
dup~zo. cUzlo quelollono ur 
en!emdo peno dos ont PIIJ. no 
cemdtf\o s.ao Joio lllllsto. em Bo
lafOF. f &nim .. ". Om~em>eSia 
morudopou ''li h do hoje. A 
mo"• ••I '"' celobra4o na captla 

1. mu dn"' 12hdo aibo<,luanol
cose pare111eovla 11~ o opana 
mntlo do l.,bloll ande o corpa ... 
,, ........ ..,~o.x. 

Arqull .. o e urb.onllta. t dote a 
mtn<odocnaclordaa,IU!do Bra
•11. Foo o llplo de Ludo C....a que 
u:oçw ooel'on. praça. oupot~ua
dros e ru"u'mls.or qae fazem da 
Pb...,i'llolaWINiclclacktiOorllo· 
nal e marcante lo orqui1e10 O.C:" 
Nle,...yer pro)eiOII <n prlnclp••• 
p~IGOpllbikosdollrtillial. 

WckiPJII-ollnllDde......,.da 
n.,... caplroloio Brasoloo venca um 
cancW10<iop<o)el<»em 1957. ··o 

RA 
P'"'"'adclc f H•nlal. o! um~ d~, 
"''""rn corolnbulçOH ao urbln"· 
n10 contmoportneo"'. comcnocu c 
uttlan1111 on11ts Willram Jlol/crd. 
pr~ld<noe do iu11da """""no 

"ln....,nçtoda mlnhaco~(o"'. 
dlzralucoa, que O<>II>Oderanunu. 
"""""""'"ld>OIIee ac;lw qu• a cod•
deumodnenhcde uma.-ot.c "E 
como ..,lout """' borboiOia··. ••· 
plrcan Ueloon•~'"""'P'CI· 
" .. '""' ...... ) 

Ma• o filho domcenl>eoro naval 
Joaquim Mibelro e do fdona """""• 
morreu onagoodo com a Brapl. [l;. 

qut'(>dn""'""'""""""""''"""R~o 

d< l~IICOru. L.ucr11 (.:Dilo lo~ """"ii 
nio..-.pvadlmlo. '*'sala....,. 
de ca>.~. nlo .. lnlelra•a da. ...,.,. 
c~;o< fn a ~lh.o Mona 1:!0>1. 1ambém 
.._.,a,qu...,cwda•adrie.~
tando<:or~~umoen.......,..htmuo

IU>III<nCDm&f.lfftllll 
ri urbanllla nunca h< o~""' 

Nllo~npvoem donh•rro. Sobre· 
vrvla com 0111$ 1.4 11111 de """ apo· 
sentodono de ••·func10nlt10 pu· 
bbco.5WIS COIISINÇ6n foram IC· 
conhecodao cora horo....,.. na Fraa· 
~'-onde UICeu.em 1902-. 
mu 1.-uc"' m<rrrou 1eo1 t•cober do 
r.d•d• per o! o <nad• u '""I" de 

C.4<Uo i/rlrafloa. A uhimll w~ 
que Y<>ll> o B1nUb lol no cov••JIC 
do Jo>t Aparocodo. O.palo dlno, 
!'<'rdeioa~C 

lm seus uhomo• dou. vovoo 0111 
~••d" doapaua '"Nem pd<t>lao-
1'» 4o ~-que '"'""n acompa.· 
nhou com onlen:"e e vti:Hoçto. ol!: 
.. '"'""'navomoos··. CD"'-" llelo
no "'Meu pao .....,,.. odoou mHI 
co e 1110 quena oer vlsilado ""' 
n..,_.,umolel~ ·.lo10bra. '"Eiemut• 
reu num"'"""'" nooural. Nfu 
ho ..... ~.FoJcomo""""cbo,· 
mo queJimplesmenle seopa~o.-:. 
con<l•uano!llool...., 

O Programa de História Orol doAr· 
qui1.10 Público do Disrrito Federal, gra· 
·ooutha31 de maio de 1988. no Rio de 
Janeiro, o depoimento de Lucio Costa 
no Projeto Memória da Construção de 
Bras!lia. Em uma hora e trinra minu
tos de depoimentos, os enrrt&lisradores 
Georgete Mtdleg Rodrigues e Luis Qu. 
los LDpes grGt-'IUlUn a lllddt:: de Ludo 
e o seu compromisso com a cultura 
brasikira a vildo postliutJ do futuro e 
a sua ,-idade. Pu.bliaunos alplu trr
chos desse depol17111nto que a enam
"" dl>polll>ol na ln"8RR (29 pdpmJ 
no Arqutvo PIJbUco do Distrito ftde. 
ra/. 

DEPOIMENTO HISTÓRICO 

a Drasllia enconrrar com o presidehtc 
lá e suLhnos, só tinha aquelas. uma 
senda. Só tinha um caminho corta
do ... tem até fo.tografw tiradas pelo 
Fontenelle. aquele fotógrafo. Fonte· 
nelle. Uma grande figura. Tem essas 
duas fotografias que é ... um, e um, é 
como se fosse uma trilha corG!.da nu 
cerrado. Uma no sentXJodo Fixo Mo
numental e omra arqueada no senti· 
d:>do Eixo Rodoviário? 

Anltd .. P1lbllco • Hd.,.,... d4P 
~o...,rerla~nomlio 

""-·~•abop>do 
p .... - .. JIGIML.Adqucndo 
qwllto 4lmddt 11101 linda... 
Ludo Coola • Isso' lenda.( •. ) 

AP • O smltor di.JII qw a 14& 
nup. .... {lldiJdaiü. ... 

J.C. a Ahl Sim, sim. é swglu. 
AP·E. ounhor }IIIWoa 

t:tNiheclmmiD do etUI4l. lbtha lido o 
ed#al ou .s6 em nunom lllnddt 

LC- Nio.lá Jil eram passados três 
meses que o edilal tinha sido publi
cado. Eu tinha lido. Tinha sido até 
procurado pelo Roberto Túrdo Que 

me convidava para, para propor Un
compreensJvel). Eu recusei. porque 
eu nlo escava bem, nlo me sentia 
bem. Só depois que eu ... Queda a ci
dade inventada. né? ( ... ) 

AP - Na 4iaulll tU 30 tinha roda 
umadlsctm4oa mpeilodo 
...,_dopab.udnla,l 
o.~ tipo autor assim como~. Albmo 
Torrai, OUwinl Wanna:queeram 
reedlltJdos ,_ ipo<:4. o smlwr 

"""'". ctmh«<d 

LC· t justamente. Toda. toda essa 
parte. Foi uma época mais densa. né? 
Justamente como havia pouco traba· 
lho •.. né? Nesses quatto anos, de ua
balho. entre o ministério e a salda da 
escola AI que eu. não são da parte da 
cultura. mas ... era um período em 
que os jornais tinham crónicas literá
rias, Amoroso üma ... Griecco. todas 
aquelas coisas (. .. } 

AP·..,.suoob}tti.W.,U. 
lnduslw um dos crlth1os para o 
julpmmto, em rdaçdo aos demais 
pro}âs.l que os dmlals a pen:lú:lm 
num detalhlsmo multo grande e o 
seuuadaro_ 

LC- Caro ... sintélico. 
AP· Sintético e objmvo. 
LC- E objetivo, é ... 
AP· En4odetiJJJIItw nada. .. o que. .. 
LC- Além do pedido. 

--------· ------

AP· Como o se11hor -· retrataria 
essa sua. essa su.a capacidade, a 
origem dl.sso7 

LC- Porque ali ... Eu acho que isso é 
a própria. é a própria fonnação do ar· 
quiteto acho que é ... panir do geral 
pro panicular. Ao passo que a fonna
ção do engenheiro é ao contrário. 
panir, do panicular para o geral. Dois 
mais dois são quatro. e dai ... Eu ad'IO 
que essa visão do arquiteto é a visão 

do urbanista, também. O urbanista 
tem que panir do geral para o pani· 
cular. E. isso estabelece assim. né? E 
uma espécie de escola do ... memal. 
né? Pllit organizar o raciocinló; eli · 
minao.OOosupérfJuo { ... ] 

AP. N4o rem par4nrmu. o serahor 
moiVUim BnuQia nalpocaú 

""""""'"' LC· Nlo. nunca morei em Brasilia 
Eu. porque ... a Novacap' ·"nizou 
•Jm~.;·-~irório aqui. c..qui 1\o.l .... io, era a 
par ~t: ti. e urbani't-JO e foi Augusto 
Guimarães. engenheiro, meu amigo. 
é que cheftou o escritório. Eu mesp1-o 
na memória de que eu tinha,, eu 
acatiUO que nio pretendia acampa· 
nhar os trabalhos sento como um 
consultor evenrual, aqueie de consul· 
ta. pontue eu me conhecendo ... Abia 
que eu nlo la querer ... enfrentar. Eu 
me recordo a prtmetra vez que eu-fui 

AP- foi o senlror que orimtorr 
'"'"ele primeiro dese1dw? No 
urttulo? 

t.C- Esses eixo!> já estavam aber· 
til'>. bsa.-. trilhas ... (incompreensf
Vt•ll pelo cstanuu.lâ t•st<~vonn ht·m 
ri:.radas. inclusive o triàn~ulo. a 
Pr:i\·a dos ·r ri's l'ndt•rcs. E. . cu me 
lcrhbw de ter-me acovardado no 
st·Juido do tamanho, a extensão, o 
t3manho. compreende? Mas feliz· 
rtu·me, o que eu ... prin1eiro: o que 
e_u, cu concebi assim a capital como. 
mt escala definith•a, quer di1.er ... de 
um Brasil definilivo, compreende? 
Eu, nuncd ... isso é que é imponante. 
porque capital Puma cidade cons
t,-uiria, construída pra toda vida, 
n~o? Não t! t•ma coisa pra estar sen
du rcnov.1da ... mudatla. nê? Assim, 
jâ·passou desta rase ... já houve a 
mud<mç<~ d~ Salvador, do Rio. pe
rludo culunia:. coluna imperial. mas 
ai.., era uma mudança definitiva e 
eu com:l'bi uma capital, uma cida· 
de. com características de capital, 
uma escala de capitai.Ue modo que 



146 ANAIS DO SENADO FEDERAL JUNHO DE 1998 

EsPECIAl. --···-..... 

• 

Bn\srr t\ :-.;\O r\ I\ \DI o r \\1 \(] 1 I ( (J,. '"I r rl'-'"1 tJ\1 \ hOJI\(111 1\ J 1\J \I~ r oilJ\1 \\ 1 101 

('()]'-;\h]l),(lJL1 1SIII\ \llld\" \I, [\1 (I jl/1 \]\(][' 11 (()\ j(J,\],,)j \\]\() 

quando um carioca ou um paulista 
que fosse lá, mesmo no mício ... não 
~e sentisse numa cidade-provinda, 
compreende? Mas a <:apitai daRe
pública, ainda que numa v1da pre
rária. uma vida umtamo ... um tanto 
rt').:ÍnnnLL J 

RODOVIÁRIA 
LC- Attuela plataforma é funda

mcmaJ Já no plano, em três uiveis, na
quele cru:~amento. E justamente isso 
ê uma das coisas que. que eu iâ expli· 
quei isso numa. numa entrevista da 
Uhima ... ez que hú a Brasília, não sei se 
o senhor tomou conhecimento ... dis
so. É que eu tinha concebido essa pla
taforma rodoviâia, no Plano Piloto. 
como ... um ... centro muito cosmopo
lita. compreende? Que era o centro 
urbano. Que essa plataforma, na co
berta d01 plata ... da estação rodoviá· 
ria ... era um. era ali queocemru urba
no, a cidade, o pomo de enconuo. De 
modo que eu tinha concebido na. na 
época do Plano Piloto. aquilo como 
Uma coisa muito civiliZilda e oosmo
:polita. O café. com aquela vista linda 
da esplmmda, compreende? E. e lltdo 
ali, né? Eu. quando, qu:mdo estive 
des .. a tiltima vc1., umsto~.-. ccmstatci 
que 1.1 ta rele. é CXiltamcnte á 1itnlinlm, 
á noitl', ;moitcccndo, <t<JUclit hurit cm 
q111:, cm que, o p·t'!<t.;;ual, se nt.;tnd:tr pa
ra aquela~ cidades-satélites ao redor 
do plano, c, e, senti. percebi, que essa 
plataforma invés daquele centro cos
mopolita requimado que eu tinha 
elaborado, tinha sido ocupado pela 
população periférica, compreende? A 
população daqueles candangos que 
trabalharam em Brasüia. Era o paRlo 
onde ... de convergência, compreen
de? Onde eles desembarcavam e. e, 
havia então essa, esse traço de união, 
er:~ um traço de união da P<íPulação 
a ... da população burgue5a burocrata, 
compreende? Com a população 
obreira c, e, que vivia na periferia. tu"? 
De modo que eu senti que isso tinha 
ramado conta daquilo e de fim me 
deu uma impressão muito feliz de es
tar vendo aquele pessoal com umas 
caras saudáveis, muito boas. que o 
pessoal em Brasrua tem um ar saudá
\'el. E. e protelando a viagem para ca
h, bebericando, conversando, m
tnando conta da rea, compreende? 
De modo que imé5 de. de uma Dor de 
e5tufa como eu disse. Uma coisa re
tlttintada, mP.io cosmopolita, meio ar
tifiCial. 1:oi o Brasil d~ ''erdade, o laslro 
popular do Brasil é que tomou coma 
da rea Isso deu wna força enorme da 
capital. compreende? Me fez reliz de 
ter cuntribufdo involunt;~riamente, 
compreende? Para essa. essa realiza
ção.( .. J 

TECNOWGIA 

AP- O senhor tem rambém uma 
posição intermante sobre a 
lecnol~? 

I.C- E porque a maicnia das pl'S
soas emende desenvolvilllento 
cit·•uifico e tecnológico, é o oposto 
da namreza. Eles consideram que a 
natureza é isso, o vemo. o ar. é o, são 
as plantas, são as árvores, a paisa
gem. Ma~ a natureza. o desenvolvi
mento científico e tecnológico é um 
processo que vai contra, compreen
de? A essa coisa, essa coisa que é a 
natureza, então ... é ao contrário. É. 
eu considero que o desenvolvimen
to cientifico e tecnológico é também 
natureza, compreende? Só que uma 
é natureza, acontece no sentido, ao 
alcance da vista, ao alcance da mão, 
essa é a natureza. ao alcance dos 
sentidos e a outra, é natureza, mas 
natureza ao alcance da inteligência, 
compreende? E da tecnologia, quer 
dizer. é um é ... como se fosse o outro 
lado da Lua, compreende? A nature
za invisivel. mas tudo é natureza. 
F.nergia atôtnica é nature1.a. Tudo 
b .. ac Uitture1.a.IJe modo que a mi-
nha te~e ___ C que ... c~sits duas coisas 
<;[tu cumplt·nwnt;tres c Uàu divcr
~.:cntt·~- F intt•ligcutcmcnte encara
<hts t'lôl)> ~ão sempre <:UIIlpatfv<•i<;. 
compreende? Evidentemente se o 
dt>senvolvimemo cientifico e tecno· 
lôgico (incomp.) principio, o produ· 
to, ora. essa lógica não satisfaz aos 
interesses não são comerciais, in· 
dustriais. (incomp.) das pessoas. De 
modo que as pessoas têm interes
ses. procuram fazer que essa. fatali· 
dade que e o desenvolvimento cien
tffico. tecnológico, é uma fataliaade, 
compreende? ~como a mão e a for· 
ça da gravidade, a queda vertical. 
aquilo é, uma fatalidade. 

E essas pessoas então procuram 
fugir, até Sl' afastar, dessa ... se afas
tar agora, até certo ponto muito 
•liém, pcrtlem a realidade. fo~o:cm da 
realidade, ai têm que vultar, com
preende~ Para se adaptar àquela 
re:~lidade c!entffica. tecnológica. 
compreende? E ficam sucessiva
mente, depois querem se adaptar 
novamente e assim vai ..• eu faço até 
um gráico. eu faço uma vertical. a 
fatalidade, compreendei E faço es
sas linhas que rio se afastando, de· 
pois :..c cru:1.am. se afastam nuva
mcnte e voltam e aquilo vai. No fim. 
não haverá mais essa contradição, 
compreende? Essa, essa, isso por 
quê? Porque o homem ... não, somos 
também nalllreza. De modu que vo
cê tem a natureza sensfvel, essa na
tureza. essa natureza dos sentidos e 

tem a natureza que é lincomç -~ ':l 

fruto de. de ... convergências, o mi
crocosmo. 

Imensamente grande, isso é que 
é o infinito, mimiscuJo,n~? São dois 
infinitos, um macrocosmo. um mi
crocosmo. Esses dois infinitos se 
cruzam aqui na sua cabeça, na ca
bt•ça dele, na minha cabeça, quer 
dizer, quer dizer, é exatamente o 
traço de união, compreende? Entre 
o infinitamente grande e o infinita
menta pequeno, quer dizer que, se 
·n·ão existisse. quer dizer. a evolução 
normal da qual fazemos parte, quer 
dizer, não somos o grupo, o coroa
mento da evoluçlo. compreende? 
(incomp.) aquela coisa, aqueJa coi
sa fantástica, negócio de mutação 
em mutação, aquela coisa toda e 
passando de um organismo pra ou
tro de mutação em mutação até 
chegar, chegar ao homem e se não 
tivesse ocorrido, seria como se na· 
da existisse no mundo, nê? De mo· 
do que ... a natureza está no incons
ciente e nesse inconsciente cada 
um de não é um, uma mutação úni
ca. Não é um processo, o processo. 
É um processo, nl? Agora nesse 
prn<:esso se insere, se insere. no ca
~o individual. em cada um cumo 
pe!>SOa. Quer di1.er, a rn1ssa vida niio 
é um processo. um drama indivi
dual. Cada um de nós é um drama 
individual, mas esse drama indivi· 
duaL. é um processo ... aquilo val 
pensar que, vai sistematizar lin
compreensfvell o processo, não é 
não. 

A vida não, a vida é pessoal, é 
uma coisa única. Qualquer, qual
quer vagabundo. de modo que ... 
todos nós ficamos admirando. 
Acorda, passarinho! Uma flor, o 
mundo, a natureza ... como é que é 
a naiUrer.a. A natureza é a nossa 
consciência. Isso, a nossa cons· 
ciência é a natureza, compreendei 
~natureza em estado !ácido. sa· 
bia? Pois é, a evolução, a evolução 
tinha que chegar ao estado de Iuci· 
dez. Da consciência. Se não fosse 
assim, seria como se nada existis
se, compreende? De modo que es
ta tese cl~ncia,tecnologia e natu
reza, em que eu inslsco nela e que 
as pessoas interpretam mal. eu 
acho. Pensem bem. nao é ... 

AP-o...ww,..- .,.,.,...,. 
dolnstllutlltkT~tk 
Mousr&ehu.s:sd.s. O smhor falni!G do 
pam&opml/4o,l'i1 

LC· ~ta maravilha! L.) 

A CAPITAL 
LC· Sendo capital, e com certeza 

essa~ a realidade. Eu tinha que fa
zê.Ja com dignidade de propósito e 
de intenção, né? (incoffipref'n~ívell 
Uma cidade ünica, projetada pra is
so. É um símbolo (incompreensí
vel). E essa sensação, esse símbolo, 
feli7.1llente na Praça dosTrés Pude· 
res. está muito bem reprodu7.ido, 
nê?(...) Porque a cidade é muito 
combatida, né? lincompreensfvE'IJ 
ficou uma oportunidade perdida, 
porque o problema social não foi re
solvido {incompreensível) cinco, 
três anos se resolvesse o problema 
seria uma barbaridade, desde o 
tempo da colônia, da escravidão, o 
Brasil era essencialmente um país 
escravo, né? Toda a mão-de-obra 
era escrava, nê? Como se pode, da 
noite pro dia, mudar? De modo que 
havia ... Como eu ia pouco a Bras(· 
lia ... Falam que esses candango·s. os 
operários que tratai h aram em Bra
sília foram jogados fora .. _ (incom
preensível) e!e podia visitar todas 
elas. Não são. Não foram jogados fo
ra. eles estão muilo bem. lincom· 
preensívei) Brasflia e tudo mais_ E 
que todos os, todos ... 

E o que aconteceu? Para cons
truir Brasflia er:-o preci~o mão-de
obra. né? Então muitos vieram pa· 
ralirasília para me! hora r de vida. 
lnau.:urada Hrasflia lincomprecn
sfve\) vi•matn as familias, embora 
eles declaraSsem que iam embora. 
Quinze dias depois, um mês, dois 
meses já estavam as faroilias lá. 
Acampavam, em torno da Cate· 
dral. em torno do PlanaJto, em tor
no do ltamaraty. né? (incompreen· 
sfve)) Inaugurada Brasflia ... não 
podia continuar. Eu Insisto nisso 
(incompreensível). A Novacap, te· 
ve consciência de que esse mo· 
menta ia ocorrer (incompreensf
velltinha possibilidade. né? Que 
um terço dessa população voltaria 
pro seu pais de origem, né1 Outro 
terço, seria absorvido e o terceiro 
terço, finalmente, como lracHção 
agrfcola, grandes, vindos do intt>
rior assim. Então lincompreensl· 
vell no cinturão verde em torno da 
capital em fazendas modestas lin
compreens!vell. 

Com esse objetlvo. a Novacap, 
consciente do problema, com o 
Ministério da Agricultura. não sei 
se o senhor está lembrado disto, 
fez um conv~nio lincomprecnsf· 
vell para criar as fazendas-mode
lo, cinco ou seis, nlo me lembro. 
Pequenas fazendas-modelo lln· 
compreensfvell compreende? E 
que acabou sendo habitadas pelo 
governo; pelo governo, pelo prest· 
dente. Cinco se transformaram em 
casa de campo. 
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0 INVENTOR DA CIDADE 

"Comparo Lúcio Costa ao ar
quit~to grego Hipudamode 
Mileto; seu plano introduziu, 
graças a um::z arte humana. a 
variedade que ali a NatureZ/1. 
1uloimpôs~ 

(Am1old J. Tonyn/~ee) 

Lúcio Costa é o protótipo dos 
urbauistas modernos. 6 um gê
IÚO. glorifkado r.mi~~ersalme/1-

" Inventa11do Brasilia, como 
costuma dizer, l.úcío Costa es
creveu uma das mais belas rNf
gillas do urbanismo, talvez a 
mais importante: um plano 
_. ..• ,rfcs.llnrmmlioso, m«lrmo 
e fullciol!al, obede-cendo u.o que 
fmi soilriwdo 11oediral dtmll
rorrinna- o lraçado básico 
da Citllldl' e 11111 relatórin JIUii

firati/10. 
Após um e:came per[unerório 

dos projetas pelo jUri itllema
C/Otwl, a t'scolha foi fdcil: Mera o 

único plimo para uma rupital 
administrativa do Brasil" na 
apreciação do jUn·. merecendo 
a srguinte observação do juiz 
inglês William Holford: "todos 
q~ grandes púznoj Jàttfunda
memalmente simples~ 

E ode LúcioCmtGserrvdara 
o mais consemdnea: "cidade 
planejada para o uabalho or
detJado e eficiente, próprio ao 
dtt'tlllt'IO e à especulnçdo ime
lttctual. ce~paz de tornar-se. 
u.lém tk t"tlltro de gowmo e ad
ministração. num foco de 
cultura·: 

Ao correr dos anos, Lúcio 
Costa t1isita a cidade, concede 
enmvistas e llfli se deliludindo 
com as distorções q11t mrgí
. am, desmantelando. aus pou
cos. seu plano origina(_ /ti em 
12dejullwde 1962, Oscar Nie-
'l!l!ytr, na ütmara dos !Hpu
tados, di'claral.ltJ.: .. Bras(/ia está 
ficando uma cidade como as 

outras, pois o Plano de LUclo 
Costa 1>em sendo totalme11te -·· Em 1992, úú:io Cos.ra recla-
mada~dad
dl&de: NA Cllpital do P4is n4o e 
uma ci.tlade q~r. Brasília 
foi cqncedida com dignidt:uk 
de inrençdo. é uma cidDde sim
bólica e, como raJ. deve Sér pre
servada: Brasili.a ndo é uma ci
dadebastorda, mas uma cida
de que já nasceu com "
pedigree", o que obriga a umas 
tantas Jimittações. w 

Lúcio Costa consranremenre 
procuram orieniiU os pnifeitos 
e gowrnadoff!s no sentido de 
respeitar e preseri!Qr a idéia 
origi11al. 

Para gáudio do urbanislil, 
porém. a Unnca elerla BrtUilía 
d cortdiçiio de Patrimilnio Cul
lflral dn llumanidade ap6$ o 
compromisso formal do Govtr· 
no Federal e o do Govtrno do 
DF de mpeiuu~ mguardaro 
Plano Original de Lúcio Cosra. 

Ante a decisdo"iia Uru::sco e a 
ez.Ulincia, na época, de uma 
série de projetO$ deturpando a 
estnllura original do Plano Ur
banlstico, Oscar Niemeyerth
sabafa: "Agora acabou; quem 
não gostou que faça outra ci
dadL" 

Lúcio Costa limitou-st a di
zer. Mo projeto é esse mesmo. ~ 

Hd cerca de um ano, em en
trftlisUJ a um ótgdo da lmprm· 
sa. sentindo cada vez mais o 
daaJso das autoril~Ddn mwti
cipail pela decisdo da UJWCD. 
as quais insistem em malbarra
UJr e descaracterizara Plano 
OriginaL Lúcio Cosf.Q: Jammta: 
NN6o foi esta a cid.ade que pla
,,ep_ Sal&Jtm Brasllia!~ 

Seráqlte vão oUVi-lo? 
6 a esre notóvel brasileiro. que 

I ma tenazmente pela $Ut.J cria. 
que dedico, permanmttmmte, 
os sentimentos mtW profundm 
Uadmiraçdo ~ grraruldo pela 
sua inquestíontWtl amtrlbuiçdo 
d cultura nacionaL 

A VIDA DO MESTRE . 

"" Nasc. 1m v .. Doroctoél Loulse. em 
T oulol\, Ilho do ~ naval Joaquim 
Ribtin:l da Costa e de Alina FerTetra da 
Cmo .... 
Os ~ do futurv urt:.anistl pnhlm um 
lolll no lellllloco apôs a ..-un do 
tUnitl• o. insQQçlo de 01lhos O.IJcht. 
Moraram .-n .-.o e Luao Com wlllrnbra 
do "cheiro o. Dnta rraa~ 

1111 
A bm1Ji:ro eriralu para 1 lnptem. 

1914 

D:linplem.. I bmllia; '"""" pv.l 
hril e para a Sulça. Com 1 

pn. Yio 1)311"111 --· 
uu 

Volta 10 8r"IISII e é 
~.oladopelo~.que 
~....,r..., ü111osg .. , ~ 

Eieob N.iciO'ul de BeLu
Artes. _.. • .,_ .,....., 
ltU 
forma-M arqukftO ... acrtcório .. 
n.lll Gonçatm Diu (ao lido di COrlelartt 
Colombol COI'II o IÓciO f....anóo 
VMnám. Era- 6poa M ~ 
~-lucioCoso~ 

Dlanw-ocinl • - .... anoa: "'H;al 
uba que. 30 - depois. n. projtar 

IIOISI. capiQI pan um npu: da.n-rill ldadt 
I'QSCXIo ãw. Quando -ni tonCiicuat I 

~diz fPIII ... "qloba I prÔfWil 

hla6riadl~~ 
etdo. no ':Ubum de_... da ......... ,. . 
nu 
"Por motrYOS ~insoiU'Ieis~. 

luao Cosa. rnolwe ...-. Puu. um ;ano 

na Europa. N~.m~ aru emiada dt 
Florenç3 para os ~ comero: .,. !Mio 
~ é bscisQ. ou pelo menos o que n1o o 
é silencliiM. Mas hi !lllrpresu bon Num 
pequeno ~ • bein 6o rio Amo. wna 
senhor.! '"Ilesa fia Slbendo que ele • 
1rqu~teto e c~ que anWm eb. é 
sen~ a alrunl e blr~ ôeJ, cOmodol e 

.. dos. "NNnhum profalor,na acola. 
-lain w~m·. UIOCiludo Cosa 

'"' Doente do pulmlo, • Internado n11 Villlo 
lere!~. nos an-edora de "-- R.etom1 
6epols ao Bnd. Dewnha a Embaixada 
do Peru que. anos depois. nl ~r de 
~equivoco neo-c:olonial". Eln vlsiG .t 
ip'.p mautz dt C.as Alas do Mico 
Detltro. Yiu urna muhr sozrila. que 
monn num~ "'as que,~~~q~~elol 
-. "dlspc.lnha da-- IQ\IIt. 

doi &4P"teSCOS Ndbuios patiiUI 

conwersa dliril - e~t~ dllrG • ~ 
lovwor • &lória - cOifl Nos11 Senhon • 
o~r--
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"" Caa C'lllft Julicl-,_.Q - , se 1nsQb 
na Clll de ..to de Coi-reias. Uma 
Mnhcn .. entC*IenCb 1111'11 Clll • Lucia 
Coai lu um projeto comemponn.o. A. ,.,._,_ 

· "Eu YWVIo aqui pedir uma UIT\Iaftl"''t o 
Milhar quer me implnp' 
um Nlorn6Yel'' 

UH 
kodrtp Helo fnnc1ll • 
~ tolcla. a ludo 
C;.o~~.:o;o:: .. ~o .................. 
no pUs. na &cola .._.. ............... ----·-""""' -lnclispeMtnl ... os -............. ,...._.., 
patftl=iMil4 IIIOUI 
lrqulgcun di tpoa 
colonill- nio com o 
lnblitode~ 
ridlcula Oos seus motPtos.. nilo O. 
mancbr faur hbot rntrlell • jlcarancli 
-os ftl'dada;ros slo lindcn -.mas de 
apr..., H boasliç6es que 11la nos di 
di~- perltiQ ldapoçlo ao 
meio t • funçjo. e consequenu: beleza·· 

ttlt 
O Sallo ele ]1 6 conlldltado por • o 

-~·cte.R.-í*lmo ...... .. 
relonna • MUIIIDçlo do ..ano .. ..... ...... 
"" COftSI1UI ~LI Cot'buiMr awtr 
ao Bnlilawallv o pratiCo p1111 o tdlldo
...- da l'1lniRIItio • Eâoçlo. - IUo 
de )~Miro . .,. ha'ril sido .......... ..-.a 
por Gur.t1'11'0 Ca~. l~>~;io Coua 
<omenb que le Corbuster mou batendo 
com a mio no pilob: ~ceu bMu. c'csr 
beou" (esd booico. t$d bon11ot. O 

prHio só sena concluido em 1944 e 
in~upado no ano~ 

ltl7 
E noonado chtf. de Hmr da diwislo de 
Estudos • T ombMienlo do lphan (lnsbMO 
da Pavim6nio Hiscónco e Artim<:o 
NacicJIW) • ntwnbido de enrnn.r ~ bta 
as Ninas dos Sete Po.os da pro'finc~ 
tftU~titaespanhola. f'nlttta um~ 
museu para o local 

ttJI 
lev.l Osar Nleml)'et' com..co p;ora ~~tos 
deltnhararn o Pa\lllhio do BraH ..... New 
Yorlr. Worlcfs Flalr. que stril abem no ~no 
sepw:e. ''SolA~ 5e rtftlau 
'*Uflleln~, eKre'fiU nws W'de 1 

rnpeo~o de N-,er. "O.- HUn'"" 
joco~t~aaboac-da~" 

.... 
~ohnpGuirW. ~ decadetus 
do roço~ Gurirwonm na 
Carwrcénca de._. 1m11 na no~ ela 
~~ obur renda Qu!r'endo ...... 
uon eblo Caa Gnnde 11 Smr,R Conwlarõiin 

lllciO ~ti o ptDfMO de p!edlo\ ab!pdol. 
... _ .. t'LIU31Qtllwdoq.lll'wn:otr.to 

~t~niii:M.ob Hudt-Mp>~::r.arobltl1••ad:a 

Oo*"nl"k•"a.l21l.<Jndlo""•'~'..,"o"" ........ 
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tt41 
Consul!:or do htnm6nio H.stónco. o 
arqun:am conseaue lc~ \111 para J 

lntlamn •. - AuWn A..-40, Hl"" pan 
Newustle, pan tenW' revoer a profcs10111 
Ot dtHMo, uma cera Hiu T ~ylor. Como 
nio encontnwa o endl!reço. rtcOI'Tt 30 

~c10 ele~ j:í que Hiss Tqlor 
~via Sido profeuon de ôntnho da nunN .. .,._ 

·ttsz 
fu O pr01e1:0 pana Can do Estucbnct 
8tuileiro. N Cidade \Jrwetlltinlo ôe 
Paris. com 41 quwt01 ~111 rrooçu. 50 
pan npans e strs pan cuais. Chaplin 
tullvo sõdo expulso Oos Emclos Uni6as t 
Lucio Costa dn.nu. um rotetro crilico 
de um filme que clesefl enY<l!r ao c•neuQ. 
lnU I SKI"eÚN do 
doretor rtcun_ 
"()afiÔo S.JJ, N 

solicllo IIOturrg elo 
parque. a ne.oe se 
~a.-eos 
..,..8~ 

U54 
PlnleamuiMrrun 
aoômtt - o bto deApontadOI'", 

MIOIOII lnii'U O urba""'Q 
1-:::::::0C.:"'"---Ipor muteo ltn'lpO 

ttS7 
~ocorocuno 

fAli I Cor>sfn,çjo 

df" 8t~1olo> IUIIIO 

tom Oscar~- Na Metn6no 
Desaêolo do f'lono Noto. o cuco .,. 
....-penra a comialo julpdora. 
ludo Com bla qu. a cidadl liMI ser 
"pbrw!--4:. rara o nDdwl ordlrlado • 
-"':iente. mas ao- rempo dôlde 
'tÍft • apruiYel, prOpril ao dftaneiO e i 
apiCUbç:5o intelecual, CipU. torllal'· 

se. com o terf190, alem de centro de 
cc-mo I adminisrnç.io. 1U11 foco de 
c:ukuno dos ma.s IUcodos e s.ensóweiS do 

·~ .... 
t apcildo com o tkub de Dcuor Honon5 
Causa em Harwwd. &adc'llklidol. Em· 
.....,.,.,. pdi Grtca comallmlil. cllo ~ 1 

wn acudlnte de...-... a1e1r6o, .-
.... -. ... bnlieiral.~ 
~ ......... Luóctc-
Ndl cam-o. ()ando 0..C. do Qml. IS 

- cabram:: "'t1as piPã 'fOd - .., 
.-os dine .- o p11no e1a ddldt loi .r 

"" Cormcbdo pelo Masuchun.u WBuu:e ai 
T etMolotJ para ftCI'_, wn taco por 
oc.>;SQo clu ~do c-enáno 
do prtWpltO f1fT ,luciO Cosa. ~ 
sob< e o·-•--c--.co e 

~·---- ....... .... o man: ~ Le Cortullr ' 
..._.ntm'aCMa6-~dli 
................ CDtnlnD ... 

.... - aMICIItliâ • Cll'pliDCk -

.,... .... para ÍI.IIICIIIIW',. niD .. 

._.. w '.,tncil de miquinl', amo 
~ ..... R. o. ......... 
WftiCII'CiplniOI~ ....... 

CCII'IIo~do---..o, ....,...,......,..oMI'IIido• 
C~ I ._.._.ohrR,.....: 
,.._--·~- ndiçlo.-. ... 
Fa o ,...tt4o 0o ar.a r.., Un pn • 
XIII Trilnllde .-o, cujol....._-
aredeeo~ 

'"' Homi LI eo.tuier. Am•+= .. iiiCki de 
Chariolu Penilnd. ~"'LI 
~ ............ ar.&. LuDo 
C:O.U ~·ao ...a. em 11---. 
"-· 

JUNHO DE 1998 

ttl7 
Em~ da. ~o&de.-connrui"'. Ludo 
Cosu.~qua.IIII'Gorlilruoót 
I.IIN oronude e urna decklo, Br1$1U Mnlo 

• um psto ~ da vaidade peuoal ou 
poliba. i moda da Renntença. INS O 

coroamenm de wn .... esforço 
«<lemoem'MUoiiO~o 

rw:IONII. ~ 1 

"" P~rllt'!'<l, I co<lont~ doi n(rrtOfiOI N~,..., e 

lom de RD~m da concotTe<lcoa p.an ~ 
construçio cb ~ eapul d~ N1tna A 
proposu nio t ~cb 1dlan1t 

nn 
AcomQdo~deSioluG.~ 
o~deuonNowoPôla\.Jrilanoem~H~ 
~ do cenb"' da c..adl:: 

.ltiO 
No l'brroc:ot.. ~ CCIIftlllt do re.luc10 Cosa 
w vê erwoMdo por 1m11 o.ria e pelo aJor 
i~Uklo:;lNI Dl....dtlil Pans.. run Concorde. 
comentll com P.~t:ardo ~a rnpMO do 
d."'f'> do aw..W -AIP p:lrKe u.co do Osnr" 

1911 
Tendo tnbahldo 12 ancs com ele no l!ftn. 
út1os Orunvnond de ...,.._ esc:..- urna 

.

1 

crónla. N qual declara que er:un ambos 
•liltl>el<l\0\ • """'~' Lucoo Con~. 
~~ Or\,lll•>.ond. "1Llo td"' IIC'm de ftow 
:u .nporQI\tt, e puec"' nW$1'10 qurrer 1t 

ocu1ur óe todcn e óe nodo. ate do nome de 
luc10 COSia Tanto que ~WNwa 01; !ltUS 

pMetertS com wn estNtOdo lC. ~ido do 
lOCO óe um ~:~pi qui tnl iodo O :leU 

equ>pamento de mb.Vho" 

ltiS 
··oKar Rtbelro de AlnMMb N"""""r 

Soam. arquctltO lrttst:ll. domíniO da 

plást>ea. 6os tspi(O!; e doo .õos 
enru-a•s. '""" e~oqUKti' o rs•o s~. 

o cnodor Jo;.o da Gam'~ fll~ue1n1 l>IN. 
o arquHflo onôe ilftt e tecnolot:oa n 
tneOIItram t it enucnam.- o comuulltit 
E eu. luc10 Mar~ Flti'Teir:i Rlbe;ro ót 

l.imi e Cosu - t~ um pouco 
. .._. uma cOISI. • de outn. linio-m~t 

bem .no comMo de arnbo$. ót 

mado ... fomwnos. cada ... 
pr.a o seu QOo. urna bo:i trinca: 

6 .- sou. apaar de lUdo. o 'IÍiiCUIO com o-,...... o bRro.- 0 uodiç6oR 
(Tu:coacrico porLucloCOSD 1 
publicada no IMo lltfiSitO de wna 
\Wnrici.) 

U17 
~- nbalho ~uwbdo Srosila 
ArtiM.oda. no qual pede qut w f'ttJitilern 
as .,.vo ngl;u qu1 es-am na 
concepçlo da Cidade (..__.. 
~. f'tlá'ia e !iucCb). Nt &nal do 
-.anoca: ~Acidada. .. priiMirO 
w1wu dlnrro da lliWII ~ seiOkau. I' 
nlo me perunee.-~., Brar .... 
Com o titulo de ln ÜUtlnile urna foco· 
de urna petea sot.r. 1 mesa ele seu 
pbinete, l velo Cos~~a ur..- HUIIw'o 
R.ptro dt - v.w.w;, com n 
ComencJIIIO: "Aif:u'!m me deu de 
pr-lt. em fewrr...,o. eltl paec1. t 
r~ com p~nas 6t!lartos ........ 
unar.los • b•anc:os; 6 '-s.a • !e-ti.
I'NI""' urp ~~~-• ficou d11dt t11do 
pouuda sobr1 1 ll'ltQ. i ~a. A 
t!lptnl aptii>S de UI" ftlOlO" 
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"É W.lA PERDA IRIIEPARA/E~~-ELE'tiL\ CULTO, 1:-.ITELIGE:-\TE, PE:\5-\.\'A \!\!OH, LOS!\\ o\ 0.\\10\, ER>\ 

Ui\1 \PESSOA. ESPECL\L, U\1 SOi\1 L\001!", 01 CL\HOLJ ÜsC \R I'-JJE\lf\Ell. -
' ' 

RO<Qido llra..Joen~~ 
o ••• U?<o~oc-

R
io dt Janeiro- roi a úhi· 
m~ em revista do arquiteto 
e urhJnista lurin (:u5ta. 
JMi dr Kra~flia. <'III ~t'isdt• 
mtnhrn tk 19!1;, lngn 

.:tt"" a hi•tnri<-:t' isit.1 do p<~ilõllnãn 
!'.ouln 11.1<1 u;,, dt·f;mt•iru_ fiuh.o.o·n 

'·"'·''''·""" lmwu.qo.utauu·ntuouo I t•hlnn. 
Imo., ~ui 1ln ILin, u tt1Jdnr da (apnal 
tio I'·"' hn mm to att·m '"!>!' . .''l,-todci
~nup•,.,h'Unt.o'-I!Ul rl"'Jl<"l,l.l ;,loub;U 
~mhu t'. qu.o"C "l'lllJirt', JMU5onl.1mcn
Lt·_,\ muru·t·•t'Ca uma fi~1çóiu. ''l:S.<õaé 
" mi11h.1 uh1111a t~llle\iM;~ ".jlft'\;u. 

"l)uai' >.áu "-'U' plann• para o {utu
rur. inc~l~twi. ''Murrcr. ~illiJikstlll~l
tc. ~t>nh<J~um um,\ S<:pulmra no n~
lllllt't~>S;Iu h~in llmi~t;1, que ~i c'l:i<dc. 
C .umpwi dua' ""Ptiltu"~' nn Sàu luàu 
1\;ot!'l.t.p.u;o ruinh;1 rn,",.·t·nwupõli. 
l'tt"h,l<lnli< .ul;i.'", ""'1•11~~,, 

:'<." 111.!1> dt• ,Ju;" ll<ota' t"tltttut' fa
luu '"' Ct~rrci<> HrazilirnS(', u .-riõttlor 
ol<-lh;l~t1i;t Jbriu o juRO: hititk>. ft>ll• 

o!t-nnu '" I""IK"ta-.. •lc ,... tr;m>lunn.n 
"' 'li(WTlJ!~IIlta' o.Jól t"apilóil dót 11<11\i· 
I •h.-.•t,nt nndnminios fl'l.'h;otlns: dis
,,. <Jlll' u ;uuJwmu dói 1"-'l'"l:tç;iu ua~ 
' Lt].ult•,.,_UdUt"" t; ;,JJ.:Il iKIIII,IK>~\ 11'· 

tn.•-'1'"''"-"'1'"1""·'''""''' ,uJnt•n 
!'l,m" l'ilutu: n·wlnu 'l'luntr;irio its 
H·nt:ttl'·a, de w óltllllo:nl3r u C:ó!barilo 
(I<" J>rl·dm, ""'idt~l.-iõlis p:ttó! mais de 
"''" .md.ltt'' t' "''"J.:muu qm~. ~c ti
''''"''' di-ln>,. de f.t~t·r ·~·~•tllll111C ii 
<',tpit.tl du 1'"''-l;u~;~ tu. lu nnU.t \"<"I, 

''""""'n~•i<·i<u 
ltlhu du <11J.:<"IIht'im u.l\;ol h:Jia1111 

ln.uJIIllllllil~·itn d.t Cn''" ,. d•• .\lina 
l·t·orcira.un~o~ ama1.mwn..,., Uu:io 
I '"'·' Uól'l't'una França, o•m l uulnu. 
v;,-,.u "" ln);l<~lt·rra r na Si1iça. duran
tt·:tl'tim<"ir:~l;m·<ró!Mutuli;II.Vultuu 

,tnl\r.t.'llo·ml'tiii."M<'tiJlai . ...:11lllll' 
ounwlt~l.ll"' nl;tltirnlnutt;tl'.src•il 
Nat inn:~ tlc IMó!~·Arlr-. ,. dt'tt inft'io a 
ludu".c"-""la 

ATO FINAL 
IJoutnr llonons Causa pel;s Um

versidilde de liiltvard, desde 1960: 
sócio honor.irio de instituições pro
li~sionais de vários palses - Acadé· 
micU't\rchitecture da França, Royal 
ltmitute of Rritish Archittts r dn 
Americatl ln~litutcuf i\Rhilt'l'. 1'1!1 

t9jU l.ul'iu Cosia rt·nhcu <lu llfl'''' 
clt•ntl' (;eorgc l'urnpidun a "'"'"f 
llunr-ll~ltl<>s:m<'tt"'lt"ml·'·"'''l:'·'" 
do•llnmõt.llnJ.:rand•···c:nnltU.IIl· 
d<'t<l" S.iu tltnlu~ '!Ul' '"'1!1~11<1<~ ''"' 
ntutrintln dt: um do~ mature'"' h;,
"'''"~ da hi~ltiria do Brasil. que n.lu 
ch•·lluu a ganhar. segumln n·vciDI.I 
cm ~ua ti h i ma cntrcvi~ta. u ntulu de 
Udadiio de Brasilia. "Isso n~o me 
t>tt'tltltj~:~··_,lc~cnhou 

POBREZA 
I udu <:usw nunt·:tcnrii!UL1TU n.1 

pmfi.,..,in. Nrl\tihinms;um~th·•·id:t 
'<lhto•Vil'l'\1 rum Mlól ;!J><IM'nt,ul<>lt:t 
o!.• I!S IA tuil QUl'rt't:cbia l<llllllt'l· 

rnnfinn;icitJ ptihlitl>.'"[u sempre •·•vi 
tlt• .,d;iriot'', er:aratlliu. () ttrhmli'l" do 
ltr:t-..il n;it>t•,.nmo.lo•n !IIIJ m;iJ,>tt.o,lano 
hc'tn. t:nm "ücmnli~-;iu de l'oin." r:t· 
!':t' jKif do•pmjt.1atb.~. prindji;Jinwn
u·nnllinolt·l.llll'itll,fnmu;,,,m\u 
t],.._n.,-.:;u·dilnll~. 

"'N;"tu "'"lll'ajtita]i,t:t 111'111 '"' l.tli,. 
ta, uau '>f>u rcliJ.:tn~• nem ;u,,f·. :tfir
millucio Custa. repeundo um ;um· 
ma tl1· "'"a •·iúól. ~1ltõttlo nttnlól ,-dita 
puhtullill'\lu[ad;t. mm as m;;,,.,, . .,. 
trl'ia\·ado!,, l.uuut .<>si:J c~pÍI,. mu t"t-
1 '' lilólrt'anto· dt· ""'IM'fSIIIlóllitlo11le -· 
J htiiiiÍiclotd(' - 1111e Car.Jt:le!Íl.llll I<KI.t 
ii Mloltr.tfc1<iriól prufi,~irm;tl. o.;.'fu h"'<· 

JIUIIMhcljtdu 111Ujt'ln dollajlit.d ~~~ 
llt'ptlhlic"ó! fui. na SIM ,.,·;tliaç;'ou. :~lJ.:II 

qui:' t•st;n'il c~nitn na' c:-..tn•l;t~. ''Lu 
uiintm·~huo n-..p:m)Óil'd JlliTIII~IInt
n~:~ nhr~ C"'l•"-·ial "-"ti~<> ;I nióll"''" de 
mn;tcif.l:nlc• mwa. a l'ólj>it;d. E fm p:>r 
cnncuruo púl~itn.ll<: rnudn 'I'"'"''" 
f<IÍIIIIICõljlridu)',dil.loe 

1 ~trill( :,,..t;tlt•mhrun <)III''"'' :J\':1 nu 

e~teriorquandodectdiu panK:ipar do 
ronrurso para a comuuçio dr Btasi
lia. "Eu estava \fOliando dos Estados 
Unidos. por mar. Durante a viagem 
cu romecci a mr lnteteSS-1r pelo pro-
1<:-to de criar urna cicbde no\'ll- uma 
t'Jpitill Muita gcntecriticilva feroz
llll'llte. Di7iam que em uo1 g;•stn imi
til. não ~:oM;wam dn nome. Tiuhil 
J.:t.'llh' IIII<' dttia QUI:' 1\T;J~il~l l'<:l IIUIII<' 

d<·n>l.lttlwtr:t"', u-..·nnla 
tJ rriadur de llra~tlia~o:atatniu qut• 

n-lo seguiu modelo~ utcnms para 
~lat.<nar ~cu prnjctn. "Tudo rrn Bra 
sR i~ foi criaçào, foi !irado da minha 
cahcç~ me, mo. Não me buce1 cm 
nada a nâu "'-" tiJ minha forma~·âo de 
arquitc!o e d•· urhani~!~"- afirmou. 
"1 :nt<-ndu <lU<" Hrói!JiÍil va!t11 J pcnil c 
c uni o temj'KI.ganhilr.i cada \'C7. mais 
contc<.ldo humano r con~istffu:ia ur
ban:..lirmando-sc cnrno ltogltin1a (3· 
Jlilõllúcmocr;ilit·a dup.1h. EIJ fuimn· 
< doi tia c nast·t,t rmnn •·apit:tldo·u\n 
n;ilio-~ t•a < nnnt~~·;iu •I•·• 11! · !•· óitUn 
u ,;rica que lhe l>tt~t1Jtlcmm ~lribnir. 
cm dec:orréncia do lon~:u ll('f{ndn dt• 
!:'" l'ffiO amnritárin. p;l"l.~r;i ... 

INCHAÇO 
1 I inrhaçn tk llrast1ia -J""I'''"tl;t 

patót ll'r SOO mil hahil:IIIIL~ alt-uamo 
20lKI C hoje rum qnóiM' 2 milhi~~ olc
pc,.snJ,, surprrentlcn l.ut"iO Costa 
''lJra'l1~t tT('<(l.,t muitom:~is rôÍ{lithldn 
que t'U[Irt..,i. Eu rt-comt·llliilria 1"-' nu 
lrt•in. ,\dtO'IIIC llra~lia nâ<t dcv~ v: 
trltU~furmar tmma lltt'lllll"tk a~sitlt 
~~· 'ol,llldn dt• pxlt•ci<L'ldc. ti umat.·i
•~ulc• n•w~ qucjlitTÍIIII raizes. llraS!lia 
j.i\i tl'l.llllht.'l.-itla UIUIII IUIIól gl'iUIIk:f:J· 

pitó!l <kJ 1"1ÍS llUf tutk"' us lttasik.-in~~o. .. 
J\,jM,'!'o,1r de !\'CIInhccer qm·os mo

tltlt\\111ltl'>tln arquitl'lo C ht ;1r Nit:nl('
yt•r tlt•ram t·ar;u·u•rlstic·ôl própria ;o 
llrasilia.l.udoü"l" niin tli•idcól ra· 
h·rnid;uh· M~lre a rri;u;:mda c;;1pital. 
"Eu <:rici a l"[dade. o prnjclo é meu! 
ht rnml'f'Ci jM'In prindpin: a •·apit~l 

s.ão ns trk poderes. De modo que es
sa ctdade teria que ser caractrrlz.ada. 
de nascença. por eu;u clrcunst.t.n
cias. dr ser a caphal da República. E 
hoje todo muodo conhecr a Praça 
dos Trés Poderes. formada por um 
triângulo equilátero. rquivalen!e. 
porque"' poderes ~o inde-pcndrn. 
te-;('. !eoonmrntr. autrinomn•. F.n
tõln. ;o l'r"(" dn• l ri•, l'udN<'' fm u 
[NIIillJ <I<· p;!tltda.'" l<•Uthr;o que 11<'01 

uu·,mu <> prc·~ith·nl~ lu~n·lmo Ku
hitschek deu pitrco •nllte o projrro 
url•ani§tiro dilno~a rJptlal." Jusceli. 
no nãn deu palpi!c nenhum. ne
nhttnl nlt'~mo! Juscelino deu 1odo 
apuio ~o mt'\t pmpeto eu nome da co-
1inheira se consolidul.l ... Pua l.ucio 
Lllsla.luscrlino Kuhislschck foi o 
mdhor presidente husilciro ... Jusce
lino. com a colaboração dr Israel Pi
nlu·un. t·nn~tntiu llrJsOi~--. jus1ifica 

ABSURDOS 
Lunn CnMil çondcnou cnm vee

uu'nda jltnjc.-los apn"<.'flta<lo~ na r.!
"'""''·•·c:isliltlvil da Capllill de se 
transfmmar as supcrquó!dró!sdo f'lil· 
nu l'ilnt<t cm condnmínios fl'Chados 
-"i'~" r um ó!h~tmln. nuriramrmc 
I mó! d•·prnt""'tn" - c cnu,itlt·ruu 
11urm;lli~,.;""' ""e ltr:t~tlia hoje <:"li· 

frcn!c jl!ótndt•§ engarra[amrnlo~ no 
lráfego dr ve1culns. apesar de suas 
cxti~t<.a~ chem f'J\imt"ntad:ts avcni
.J;o,.- O'ol'tlOS. 

'h-.ot" inevitável t·nt '-lualquer ci 
tl:!dc dcn-rtn JlflrtC, que I t-rá huril~ de 
t11J.:õl1Tólfam~,,to. São horas cm Que a 
l••l'nlóiç~o toda quer w dt!olucar.lk 
un~tluquc isso la1. pilrtc da conn•p
çii<' urh.1!tl5ticil comcmpurãnca. Nãu 
h<i modo de fazer nma udadc isrnca 
de t'llj:ilrra[;nncntus naiJUCI~' horas 
cu• ""'' a t••JIItlaçâo ctuer se dt""ocat. 
l>.c ,.,,,r ada t' na s.1ida i lu 1 rahali11L" 

llt: unr.t wl\oi, Jl<>rcm.l.uduCtJ!\Iól 
I"Sta\lól convitto cm sua ullima entre
l·i•t;,: ._.. lt'<'i-fK"''Il' a nn<<.iodcpmjt--

A REAÇÃO EMOCIONADA DOS MENINOS DE 8RAS(LIA 

O aiador de Bmiia despenÕt 
sentimento de solidariedade. N;· 
úlrlma e lnnga ensm'ista que dtt 
à impn~nsa -ao repóner Ronll 
do Brasiliense. do Correio Bratl 
llenle. -. alunosdo~M* 
kenzie ficaram sensibillzaclos 11 
ram um Lucio Costa lriste, abati 
do, morando numa casa com 1a 
petes puf dos, scfás rasgadoCt 
persianas enfmujadas. Mais: O 
tava sem dinheiro e sem amlgqs 
Mãos trêmulas. fteqüentes iapsp 
de memória. confessou ao~ 
ter: "Só quero morrtk 
simplesmente". • 

Foi o suficiente para mext 

com a cabeça de crianças de flO!l 
e dez anos de Idade. Alunos 4• 
3•shle, no ano passado eles esm 
davam como a cidade em qtÍt 
nasceram foi consrrufda. E el1 
exatamente o mesmo homefl 
que estava naquela Coto do jomll 

Em casa. num domingo. o p 
roto Marco Freire deOliveiJa. de! 
anos. leu a mathia.inqWetou·ie 
Ficou chocado ao ver que aqud.t 
velhinho sentado no sofil era:t 
homem enaltecido no seu Uvro a. 
&rudosSodaiL -

"Quando mostrei. pant minli; 
mt~ela tambim nlto acredltdl 
qu~ Lucio Costa estava Vivendt 

assim", contou o menino. Naque 
la noJte. Man:o n1o donniu direi 
10, 

No dia seguinte, levou o joml. 
para a escola e mostrou a seii., 
amigos de sala. E a surpresa: tà 
dos cambém linham lido a reptt 
tagem. O sentimento de pieda4t 
foi geral. VIrou assunto do dia. • 

Resolveram então (azer a!gumt 
coisa. Tinham que ajudar aquell 
velhinho sentado no sofá rasga 
do ... Eles ficaram inquietos. M 
guntaram pan mim o que podt 
riam razer. Sedoavan• algumt 
coisa. se !liam risltf·IO ou man 
davam uma cana'', lembra a pru-

í~sora Eivira i-iel~na Ribeiro dt 
campos. de 41 anos. 

A professora pond~rou e, dlan 
te das propostas, sugeriu que sew 
alunos esc::~ urna cana a< 
construtor de Brasfiia. E assim fi 
teram. A turma foi dividida crr 
grupos. Pesquisaram, estudararr 
e produziram textos. No final 
juntaram tudo que haviam !e!.to-t 
foi escrita uma definitiva can.i 
Todos os alunos assinaram. 

"Nós o admiramos multo 1 
quanlo mal& estudamos e to~
mos conhecimento e suas obra: 
mais aumentam a admiraçio e:1 
vontade de conheo::ro senhor~· 

ur uma nova capital da Reptlbllca. 
fariarudooutra m. semqt.lllqur:l'al
leraçlto. "Eu MJU uma pessoa f\S. O 
que eu tinha que fuer, nz." O que 
ram~m $Urprtt'ndeu luclo Costa rol 
o inchaço das cidades-ultllte-sdo 
Distrlt'l Frderal, como Celllndl& e 
Taguatlnga. que hoje tlm papula· 
çÕC!i '"periOrC$.11 do Plano Piloto. "f 
muitn '"""QUI' t'\~lSCid~dt'!'-S.ltdi
ll'' <'Xi,t;om !""" '1"1'0 M:.no l'ilutn 
ttfin seja suhn.-carrt>gado. (:U.:nn capi· 
!31. Brasdia pcecisa ter penonalidade 
prtipna, uma cena monumcnlalida
drno sentido bom da ~- nlto no 
sen!idopcjorativo. Urna cidade que 
já nascru com aquela plnla onde 
quilliJuer brasileiro, paulista ou de 
outro es1ado. que. c-hepndo lá. sentr 
que está 1\il capital do pais e nio nu
ma cidade de provúld.l. luo era fun
d3men!al na concepç;lodo ~o." 

O J~go Puanoá, na •~allaçio úe 
l.urlu Co~til. deu u Wt.lllt de r:raça, 
Jund;memal para a con~olldaçio 
da eilpilal. "()lago l'arano' rot fun
damrntal dc~de o infclo e mlo foi 
prnpnsta minha. Quando foi ~co
lhido u local da nova capltillj;l ha
via a possihilidadede se fechar 
::tqnela jlarganta e criar o laJl:o. J>e 
n11odn tjUI:' o lago foi urna Jli'Ç"- fun
d;mu·ntill 113 pmpos1a da no~ a ca
pit:~l. 1\chu. de [atO. que se !leve IOT· 

nilr o lago mais acesslvel para a 
nliliona aa populaçlto." 

() Qllt' abnrreccu o pai de Bras111a 
fui ;1 cotuparaç~u feita por várias ~ 
sn::t>. etc qn~ ii CiiJ>ital foi kkali7.ada 
~'~"'"'"t' ft"-'e 11111 aviio. "N.1u 1cm 
n~dil oie .wiilo! ~ mmo se ftJSS(' unlõl 
horbolt.1a.lrun.ais foi um avião! (:.niSõ! 
ridict.'l! Seria inteiramente imbecil 
fater uma cidade com forma de 
a,iiio. Do triifiiUioda I'Bçados Trb 
l't>dcre~. 1111e é a cabeça da cidade, 
wrgiu a El-J>iaua<b p.ara l't'Ubcrt'S5eS 
prt:'dius dc~tinaüus aos Ministérios. 
Surgiu'' F.iln MonumentaL Rio num 
scn1ido jWetensioso, numa pbtafor
lll~maisl'lrv.1tl:l." 

dit um dos paragr.ifos. Em segui. 
da, as aianças empenham-se nu 
ma árdua tarera: "Gostarfamo: 
que o senhor soubesse que esta 
mos termmdo conseptr que nir: 
só as amoridades. mas também 
todo o povo brasikiro o llalorlze t 
o recompense por todos os seu~ 
trabalhos". . 

A carta foi enviada ~~~~~dJ: 
re10 em outubm do ano 
Nlo se sabe se ludo Costa a tt· 
cebeu. Nio Importa. ficou.1 
sensaçio de mlsslo cumprida. C 
homem que tt~nstrulu a ddach 
em que moram rol homenagd
dn Jlllr ilqttMa~ criança. 
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- ' . 
"()importa/li<' ao se pe11sar IIli complementação, na 

fm'S<'I"I'Itçiin. na admsamento nu na expansão de 
/3msília é 11ào perder de uista a postura original. é 

estnr-s<' iml!llída de lucidez e sensibilidade 110 trllfo 

dos fJWfJ[C'l/lnS Ur/J(lllOS; ( ... ) 

certa. 11110 é uma cidade 

bastarda. O seu fades 

urlla11o ,; o de Ull/0 cidade 

illl'elltada que se 
flSSliii/Íllllfl S/l{l 

si11gularidade e O /'Irmo l'ilnto de Brasília não se propôs uisões 

prosJNCiit•ns de esperanto tecnológico, nem 

t!llllfJOIICO resultou de promiscuidade 

ur/Ja11íst ira. ou de elaborada e falsa 

espomaneidade. 
Rmsílin é r1 expressão de um 

deten11 i1uulo collCeito 

m'llmtístico. tem filiação 

adquiriu 

perso11alidade própria 
graças a arquitetura de Oscar 

Niemeyer e à sua gente': 

VIDA!: OBRA DO URBANISTA SEGUNDO ADMIRADORES 
01cu N•emeyer. 
>•q•"I~IO ~ <••.ldO• d~ Bo """ 1"'''0 ron• Lu<•O 

c"'" 

( /úgwu•fiWIIdrurtiW/!Jirt/1111 

f'l'ldtl incf!r/UH'r·l /:kr•tantllo. 
J/Hdi).,'I'IIIC.J!I'II,III'IIU/f//IJ/-.gmllll'/1 

dtll'illtl.llllltl/11'-'.'r><I•'-'/W,-jal.lllll 
.'lmhmlw·.IJWII/111Niia.qllt' 
/riiii.~JrlfiiWI/1/e 1111111 folha 111• pl1JW/ 
1'1111111/fii'Ídadl·holliltl, 
/lln/l/1/111'/!f/1/,• //UII/n/1111/r'IIIJIU 

•ÍmJIIr·~- n•mludulwm ••·•rtll'irlu 

I'III,~••IIIJ~I/11 ,'1/11/'11 )(nJ. (JIIIIII 

/il~t·t,•miwllmopal'illlliiiiÜI 
/110•1/) jiJi IIII/ .~'''/ri ,\ÍIIIJIII//(1/t/!'/,o_ 

</lll'l!tll'lll).!!llllmut<JI/(1/r.'ll. 11111• 

1/f!\\lf/1!1/ÍII/ ['l!J/1'1/'I'IIf'lll/i>i <'III 

/l/(1\i/111. I!.' '''"IIII I''""''" a~t·111o 
/-o i f/11111 Jlffl/~1 i/1• Clllllji/1'1'/Nill. fi1· 

llrt/JII//W.!'I-'''''''1"''/ÚÍ 

llllj•llll!/1//j' 

Fern~l'!do Hennque (Jr doso. 

{J 8msil /)I' IIIi' 1111111 tk .>lia.~ 
1//t/ÍIIfi'S/II'I.W/10/Íflrlllf'.(.ql/l'.l(ll//1(' 
11111/'CI!IIIjii'/1'/IC'III t'(l/'/l'l'il-llflll(1ll O 

I/IIII/I' do ilwsil Slllllllllti·Jifillltl. 11 

,-,,,,;,,/ti"Jitll,.t•fmp•r••fr•rhwill 
IIIIIIIIIÍ•il•ll//l/11/tfia/!'/111{11//1/J 

/1(/rt/ w.lm os llfll-'ill'irm. f:'11 o 
ctJ//111'.-i /'1'-''0IIiiiii'III•'I'/ÍIIilrl jJflf 

l'k u nwis a iro rrs1Jeiro f' amais 
alra mlmiraçilo " 

Cristovam Buarque. 
("·~·"·'de' 

'Nt•ulmmt/ cidndl' do m1mrlo 
iml'lm ''"" srm forma t•inwlada" 
1/JIIII/II'sstm t·omo Brnsilin tt•m n 
I.ucio Costa. Ek mnrro11 C'Ssa 
ritlfUfi'/Wfll!tllll'/111'11/('t//1'. /lUIS 
lrllllili'/J/11 /ti_I/Úria do S•'l'lfln 20. 
/Jc·r~·Jn::c·f f'tlrll' d1~~ ÔI/HI 

lmlsllc•nm f/111' fKISSflftiotl lúsuiril1 
tlalllmll111itiml•·m·sst•stõniiO. 
/!'11111.' 1111//'Í_IIf///(J('!i/Jt'fif//1'1111/f/ 

fi~-:uru 1/ck. t: J'll'n.Wnllláliart/S 
'"',/!múlim:"f1111't'll.'til•$1'1111flll. 
tll/lll'tflll'r Ul'.'il'l'f I' fi !fltmlirl 

(IIJÚI/1/, 1(1/f' /lrl'f'i.~/1 .~1' 
mod<'rlli::tlr. Em todos os 
IIW/1/f'lltllS prOI'uramos rtSJit'irar o 
so11llo dt• Luci o Cos1a. E. n tinicn 
l'idndt• onde ns crianças snbtm 
qut'm l' I.ucio Cosra. !Jffrf!tt!Í l11t0 
df! triô< dins I' npresf'lllO à Cdmam 
Lcgislatil'f111tl segwrdn-fl'ím 11m 

projf'IO de ll'i colocando o nomt 
do eixo 1110/lfllllf'llrtll dt t>i:w 
momlmi'IIWII.ucio Costn · 

JoH Ap3recidc. 
u-,.,...t'f<ldo< doo e.,.,,,,. 

"Mnrrf!ll 11111 rins trerlw.ç mni~ 

woftmdos da imcligêncin f' dn 
mlwra do pais. No cnso 1/f' 

Bmsilia, mom.o o brnsifit'll.~f' 
nliml'ro 11m. Aq11tfl' qut ftJi o ma o r 
do llla11o rln cidndl' e 11mlwml'm 
'I'"' dl'llllt/1 dttJOimtlltO tlf' 1•itln 
qm· ser1oe df' t:rf'mplo. As miles df' 
IJmsilitl" mr mtln dt lodo o pnls 
JIOdt>m di.:t•r aO! u11s flll1os qui! • 
f'SJC' ~fle!l!o morrl!ll. No 1111!11 mso, 
f'll jirn tJmfmuinmtlltf' 
c'lllfi.~lt~·itfo e sf'i qllt'é 11/Jitl fm.~· 
(YI/11/111/, llllL~ lli'l'fl 1/Í~'f f/111' 1'.\~1' 
fmm,'llll'fli [a::l'f jidw ... 

lu1z Humbl!rto HJrtnu Ptrein.. 
,.,.,.,.,tf .. 

"{ .'11111 fi mor/1• rlt•l.uáo Ctmu 
dt'.'iliJNtrl'f.'l'/1 /IIII t/US tifiÍIIIOS 

lrmmmiS/tiS rio paá qul' .lf'llll'rt SI! 

mmctt>ri:;nu pdtllucidl'z e p!'/a 
rlnre::.rti/1/S irlrins. dpmro do mais 
allsoluttJ coml!dimf'/110. Era 
a/gu,>m que 1í11lrn na cniWfn u 
E'Ít'f'r dn II0/1/f'm. f' promm't'u umn 
lrt111Sj0rmnçdo ÍIIII'I/Sl1 l/tiS (lr/I'S 

J1lttMims e na nrquirerum quando 
dirigiu n E.>õ(·oln df' 8ela.IJ\rtf!S. A 
frf'lllt' da f'I111Í/1t' que rollstmiu o 
C'dij'íàtHt'tll' 1/11 Mini.~11°rio tlti 
litlm·rn;iin l'lt· m1 ~~·,lmlt• llirixiu 
111110 inmúnrlora dt tnlt•mos. Lurio 
Cmtn Jlromol'f'IIWIUJ imensa 
.~emmrlmn di' nrq11i/l'lnS. 

Perdf!mns uma refertncin 
[1mdnmtutnl paro ,·~sso proctSSo 
ci1•ilizntório tiio difícil. t umn 
}JI'Tdn ÍI!SIIfJTÍI'f'/." 

Elvin Dubugr<~S. 
·"'I'"'~' o e p>o/~'"'' apo'"'"•Oo c. una 

'ludo Costa i n figuro mnis 
C'Xtronrdimfria da modmra 
nrquitttum 1111 Bmsil. Todo n 
mm•/llll!llln qrll' tomou n 
llrqui/f'fllftl lrrnsiftoim nmllf'f.'idn 
1111 f'X/f'fÍUf CVIIII'fOIII/0 per/odOI"m 
que til! dirigia a Esco/.1 df' 81!/ns 
Artl'S. 1:11; uma ff'l>trluçiintda 
ill/1'1/.'il/ qm• niio f11Niin dum r. mns 
l'lc• jJinmnu n ~mf!tlle de IIII /li 
gem(lin df! lxm,l nrquitt'W.I qtlt' SI' 

criou 1111 dicndn de 30. é/1' 
Í111p11/SiOIIO/l1lldO isso COII/ /IIII 

cnrálf'r t'.ttmordintfrio. Qun11dn 
$eU projf'tO gtlll/1011 O CO//C/Ir$0 

pnm montar o ptll'il/uio do Brasil 
na ['f!irn Mundial df' NotJ(I York, 
elf' procurou os orgn11iutdores pnrn 
di::l'r que o wojeto do Osmr 
Nitmf'l'ff emmell10r. e com'f'nctu
ns qut.os dois pri'CiSIIIJ(I/11 
rm11lllhnr jumos f' o prwillulo ficou 
mm mui/li llltlis camcruisricas do 
f1111jl'/t1 d1• Nit'/1/l')'t.'r. 11 pmfiSStifJ(/t' 
nrquilf'to ··m dt•sconll«irln do 
grnmle IJiib/iro até n coi!Strll{'iio 
dtRrml/in." 
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Qua11do aqui cllegrtei em 
195H. i11tegrando a eqrtipe de 
cauritmgos dr Oscar Niemeyer. 
til/la gign11resrn llll/le/11 de 
portra wrmellw pairava no ar, 
provocada pelo trabalho dos 
tm/ores al1rirzdo as estradas e 
preparando os canteiros de 
obra dn cidnde imaginada por 
Lucia Costn. 

Em a epopéia dn construção 
da f/011(1 capitaL que 3 m10s de
pois. concluída, iria surpreen
til'r o mw1dfJ com -~lu JJnltkio.ç 
t/(• formm. inespt•radas, brrm
cas 1' lumiuosas e sun estrutura 
url•rum de traçado cartesiano, 
de inspiração lmmanfstica. 

Comudo. o meu primeiro 
co111nto com a imagem de Bra
sília ocorrerd antes, em 1957. 
quando se realizo li o concurso 
para o Plano Piloto. Lembro
me dos projetas expostos 110 

Palácio Gustavo Capanema. 
uo Rio, e da emoção tk ver, en
tre maquetes e gráficos rica-
111('/lte f'la/Jorndos, as {oll1a.ç 
dmilogmfadtu da texto de Lu
cio Casta no lado do seu risco 
originnl. n fdpis de cor. Aqueln 
imo1gem tão singela. que nunca 
nu ){1iu da cabeça, dt uma ci
dli1W imagindria, monumen
tal e bucólicn- uma ''civitas" 
embebida 1w verde, às ma~ens 
de um lngo aindn por construir 
-viria depois a ser reconheci
dn como um marco importan· 
rena história de nossa cultura. 

Os dados cartogrdficos afere· 
rir/r,_ç aos cmtcorrPmes do coll
nn_uJ pt~m o J1ialto dn IIOIHr fll· 

Jlilal fndfawam a con(if{ura· 
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çtnJ topográfica. com a demar
wçãodo futuro lago e indica· 
p-io do l1otel e do Palncio da Al
!'orada }ri em commçtio. As· 
sim. os palácios de Niemeyere 
o Jraçado de Lucia Co.çta nas
riam jwlfos. oriundos de uma 
mrsma "utopia": a construção 
de uma cidade para o Brasü do 
futuro. No centro geográfico do 
país, ainda desêrtico. No senão 
ainda por conquistar. 

O país real estarltl presente, 
ao lado des.çe smllw. com suas 
11erdades e mazelas, com Sflfl 
punjança e desequilibrios. E foi 
com este país real. dt ricos, po
brt>s t' miseráveis que se cons
Truiu Brasília. 

O plano de Lucia Costa era. 
à primeira vista. umastntese 
dos pr;,1cfpios do urbanismo 
moderno estabelecidos na 
c.ma flr Atenas. Mas exami
mulo em profundirfade, 1111111 

$('1:1/tltiO /IIOtiH'tl/0, 11111i10 

ma i.~ rico f' romfJ/t•.·w do qut' a 
Sill~('/r•:::a tffl afl/·ese/l(tf('tiO 
cieixm•a emrel>er. A sua pro
posta tlào se limittlll(t o expor 
as linlm.ç grraiJ para a confi
guração de um llOI'O assenta· 
~:~eruo urbano. O tema llm,ia 
sr rsgotado 111m1a concepção 
.ninuciosa: i11teiramente 
peusada e amadurecida. A in
fluhlcia da Carta dt> Awras 
era e1>idente, mas a ela se so
hreprml~allma COiltrihuição 
,,,. muitr•r l111mtmisra. collli
drl em experiêucias 1•il>idas r 
1Wma ,,;_~no fJrrÍfJria in.ftirui· 
tia pt'lo filtro da M.çtriria. Os 

signos df'sta col/crpçrio 1111-
manista rstão pn•srmr.~ 11a 
gradação rlm escalas (monu
meutal, grrgâria. u·sidenciai 
e bucólica), em .wm largas 
perspectivas e nas áreas f'er
des. transfomradns em espa. 
ços arquitetônicos quase flfl· 
tônomos. E sobretudo 11a in
venção das superq11adras, 
qlle se co!lstilfli numa ex
traordinária cotrtrilmição à 
arquitetura e urbanismo do· 
periodo modrruisrn Afim do 
mais. como depoi.~ Sl'l'ill~o 
Plano Pifolo rlt•l.ucio Cosia i:e 
convertia IIII tua t>crsão illtri
rameme brasileira do.ç princí
pios do urbanismo mademo. 
via Carla de Atenas. e da vi
são classicista do humanismo 
de origem latina e ibérica. A.ç. 
sim como a arquitemra do 
modemismo t>uropeu- che
gada até ttós l'ela sua verteme 
corbruiatm- desencadeara 
a obra arquitetônica sttr· 
preendentr t· illlH'atlora de 
Nicmeya. t'tll to1 110 tia qual 
se articulou a modema ar
quitelllra brmileira. tambim 
o urbanismo. rm sua vcrrrnte 
europiia-corbusiana, teve 
Sutl ven-do mllônoma e origi· 
na i com o plano de Brasilia. 

Aprendemos a desbravar o 
caminho da modernidade re
tomando os valores de nossa 
rradição. Nos.ço gosto pela li
bertMde barroca det•ia.IPgili
mamente, irrom1Jer Plltre as 
tJOV{I,( ,-o/ICl'ft{'lws rifo nmm ar 
quitetllm r· ,lf. r~out1 wllllui~
mo. Não .(t' ltaf'itl ,,,. u·n1.wu- 11 
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coerência Palltencirhuif' da Iiii· 
gungem ditada pda ('fi(J/uçiío 
da lécnicn. dos 11/f/lf•J ini_ç r da.( 
relações sociais. 

O episódio de Brasília cor· 
respondeu num momento 
culminante de nosso desen· 
t•oll'imento cullllral. É isto 
que foí reconl1ecido pelo tom
bamento federal e com a sua 
inscrição na lista do patrimõ
nio mundial. 

Hoje, de tJOlta à cidade mo
lfllnlt'lllO. àfwntedori,-gcio rf!S· 
ponstiwlfJela fJtl~S(·rvação des· 
ses valores que III<' são ineren
tes. vir10 uma nova relnfào com 
Brasllia, já 11iio e1revooda com 
a poeira let~anrada pelas md· 
quinas com que a construi mos. 

Aquela "utopia" rirateriali
wu-se em co11crno e asfalto. A 
cidade 11asceu rodeãda de 
parques. Mas n s11n amtiu · 
gettcia é rle apouttlr JJt•rnia
'"'111l'm('lllt' JHirtlt'."-f.tl mura"
IIWJJia" di' t•rlfowç nt/rumi!i ,. 
.wciais com tf!tt' foi mlwt·l,idtt. 
Temos de vil'ê·la buscando 
compree11der o sigtrifir:ado 
desses Palores imateriais. 
Uma cidade wi.o se molda ex
clusivamente com wojetos. 
Ela se forma com a sua prri
pria llistória. Ao lado dos pro· 
jetos estão ai t•erdades tlt> um 
m11ndo real. l'illf?tldo" confli · 
to e"tre ricos. fJobres e miserá
t>ek Da lrisrtiria desses confli
TOs nascerá. taft•t•:. t1 ,,,.nfrr. 
dl'ira Brmilia. 

•laauno I :;mlJ>c·lln i-llrl'\lclc•utr dn 
lph.;u1. 
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LU CIO COSTA: COMPILAÇÃO E SÍNTESE 

'1Vortts.word:i. .. '1J~dose11tidn 
JWjoratilo tks5a sentença: inglesa de 
umn palallftlsó.lJti{estarompi/IJflio 

,\ UnH. lliWI'iS de mn Faculllade 
de Arquitetura, realizou em 1997 o 
tolriquio Putrimci11io c Modemidn
(fto. Foi u 1nimeim '''oe"to iustiwcio
'u'/'''11 rorm"ll/0111\'tio tiO mm I'S/>e· 
ri. ti,,,. l~l'J?. tflrmu/u u tllojl•w r•·un·· 
tlm tio t'!IIH '"~" mtámwl pum ti 
Comtrnçãv tlt• /::ll(i~ilin cvmpletou40 
lwos. N~ste 11u·smo tmo o lphan 
tomp/l'to/1 60 de sw1 aiaçào, Oscar 
f'Jieml!yt>r festejou 91/e Lúcio Costa 
95. /997 registrou aindtt os I 10 anos 
do nasci meu to de Lf Corbusier. 
~ Nnturalmeme pela temática do 
colóquio. Brasília foi e11j002dn canto 
pdo património qun11to pela modtr

nidade. Assim. BarulorUJ e Ildefonso 
CerM. Chandigar eLe Corbusier fo· 
ram relevâncúu humanas analogi
zadas com Brasilia e Llicio Costa. To
dauia. conjirmtulas "in loro~ as liber
dades diagonais de Brast1Uz. as dtcli
vidndes re!Jf'ladorasde setiSIIJHIIU. a 
clistribuição eqüiraciva de suas par
trs- notadamente de seus comér
c-io.~ --a TlflÜtlgl'm rio firllillllll'lltu 
t"0/11 :.l/1/)"limitt-s lu.Jrizvmms t~limlus 
ã ronapçàOda cidade inventada on
de nada existia antes. fez. com qrw so
ciólogos. arquiceros. e criticas de arte 
europeus praticassem uma ripo de "
mea allpa" tardia. pela insuficiência 
de eswdos aprofundados SIJbre a 
obra e o pensamento de Lliâo Costa. 

Apesar de qrre tão sincera comtri
Çtio acadêmica pudesse escamotear 
um aU~eamemo ctiustíco, til' cOI!rtme 
relação com a domtirame nrolil.H'ml 
itleologiznda nos anos 70, a tSCtiS5e.; 
de referências a Bmsilin. alg1:mn.s ré· 
ricas. muitas l't'U'S dt-11-se mgsmo pe
la eirratigio. do silêncio das marriztos 
distames. O Milli.~tàioda Smifflo,·m 
1936, como uma ualizaçtio rmit"Cr
snl pio11eim. e a /'ampull•n t'm 1!112. 
IWIIIIÜ/1/WIIIi'll/gff'jll tlt-.'-.tlu f•1111 

ciuo t'UIII.sua 1iesaJIIfl'rlmlle r im'cli
m plasticidade já serim11 s11jkiellfi.'S 
como contribuição à wlwm /•rmlfl
na. Mns Brasilia comcm-st> 11ma 1"1.'1"1-

liz.ação ÍIICOmparát~t?f IIli 11:'1/JpD t 110 

espaço, afimla{àodo indizii'C'I. so[u
ticada concretizaç.io do int>[i")t•el. 
monumental. não por osremação, 
mas pelo que mie e significa. 110 dizer 
de seu autor. Sua concepção cone/IIi 
um ciclo i11iciâtico. rrmupomlu Jh'· 
riotlos polêmicos de des1•ios ttouru 
tllmemes. afinnandoa illt'fi!llriu do 
natureza modema. mmca moder-

Cl.ludoo Que-ro: 
hpcclal pM~ o COOTelo 

nista- f'm Sf'Us -.. ,/.tidos traços 
diftrencilldores" (Graeff. /9721-, 
salvo por fraquezaetl('tllrull '' ser I'S . 
f/lltcida. Mas "ada que llllltl Cl'"rla 
dose de mmtdi ga c 11 Jlimrrlia ruin 
Jllltll·~.\1'111 fl"flljlf·mr Jll'lll (of(tl i 1m 

l-tlllam tlesw i11ediw âr•ili:.urrlomt')· 
tiça em fort!IIIÇtio. 

Lticio Cosia viwa ArtJIIitewra co
mo uma tratucendi1icia instrumen
tal doconlltrimento huma11o: am
pla e t·ompkxa 110 semitlo cil•iliur
cional. stm que i.s.so seja uma JXIIUI· 
céia. De il1icio a Ílltllição su~rou 
uma mallifesttl alitllaçiio. seguida 
de 1111111 militância expressa em com
Jl(lSÍfiln fOmo ti do Ptll'i/IJ{Itl tlt• Ft'ira 
de No1'tl/flrque l 19.1!-JJ. Bm.~11irr foi'' 
co/lfepçiio de uma simese 11a pers
pt'f"til'll tÚ' 1111111 gtm·w cit'l.li.:ttdmw /. 
O ctllmrnl. o sacit1/ t' o rmistirn sào 
i11SRpo râ1 't'IS parn 11 Arqmtl•to; mmo 
ti .~imultalll!itltlth• tio mtdwcimelllo 
l!'tjrial. tia mz.iw jJrâtiettl'lltl tlJIIt'
l"illftio 1'.~11;1 ira: 1"1111111 11 l"IIUIJJ<~.~i("iio 
~illllllt.illmtlnl·•m,twll.tlufimfllfl•· 
tbt jllfllltl. Prt'St!l/ll'lo IWS/IfJQNI'IIltllf•
ria/ da ol~ra. rto arrcfato rrintlo e IUI 
lltJ'OfJrinçiio Jumuma qttt' roustitui 
jinalmemea Arqrlitetllm. 

Os projt'ros dus Mquitt•tos Jlllrll rt 
rt'ttli:açàoda 1/Wratltllllmitmn stio 
rollstiwídos lÍI.'Jit'fm grájims ,. t"lit"n·

tas. Na metodologia empnogntla jiOr 
Osc-ar Nif'meyt•r. a amn•pçtio arqui
tetônira f'SUÍ CO/.'fl'/111' qumulo 11 (/los· 

rriçàn flui com /nálidwk. st·m n111 
tratlifót's.1•m n•lmnras n'f.·ur.-o;u- •. ,,. •. 
,,.,ues com~~~· objtttl-ll)" rl11 )"1J/u 1 ·~'•' 
,J>refrril't'llltfll/t' SIIIJirt'l•lltfl'llk~ / ~ 11 tt 
a tleleitetlot•spíriw 11111//tll/11. l."m 
"Lrício Cusw: registw ,,. 1111111 

l•ittltKUI"I<s/tiiiii'IIIÓTÍIIflrtljf'fUtt/.::cr· 

rnm.- a (llf.'fl'uria elo d1>:>ig11iu 1h· '"''tt 
••itlfl illl"fllt/11111 "1'1/111'111 ~~~~·~~· 1"111/J 
ptlm "rmtlu,·im•·utlltl, l•t•'Olu/u 1~1 
ffl SÍI/If.'IÍ:.tlf pm~/lt'I"III~J//Ii'/1/t' 11 /li 
mro. Ao mesmo tl'lll/lfltj/11' ill:>lilfl· 

f"ÍOIIftli:.ou n /Jn'lil'fl't'fiÍI'J tio T""' i1111i 
11io 1161Uriro('t/Nistim tlftl"imwl. ,.,, 
gtmlroll as m::iif•s jJrâtim.~ rlt- 11m a 
/IUI'I'l ,\rquitt•tllra t' g..·nuimm 11li/wr. 
titule ilimitndll d1· tlllltl 110''"'''·''''';,-,, 
lll'ltl llrclidflaJJtlflirdt•llrib'f.'/1~ n•llll· 
rni.~ im-ditos: r/ gt•m·tn.~id.ltlt•tlf- •. ,,.,., 
1-m: I'" ml!ir.'m"irt dt• ndtlfl/11.~: w/rill• lth 
tlrrm ... •. ~llitlmll'.•t•·'"''I"III"ÍIII'"'""tt 
•I>I"ÍI•dfllit-, "-' m.-iu.• ,. u.• lltflll"' ,/,
T'rtlllltftilt:ll rolllt'.l/lkJ/i,/mlt-•·~•11111 
,,.,_.,.t/i.lm/c·.t•t"lllolilu•·"/"'1'"'"' 

:\ fllllt"I'J~·,m1/u 1'/mlu 1'11"'" ,,,,_. 
1/liHI/ftl"ÍtiU~"ÚIIt{l- .~11ft' ljiiii/IU 1"l>f ti· 

lru- mOIIJt/1/elll/1/. rt.~idrllf"illl.~o:,t'· 
gária e /mcOlim- mais 11111 .lli/lflll' 
dutodo seu pmjl'lu. ,.,11/)fl//ll!lt/111111/ 

ii!Stfl/ltlti///JIIIIJHII/t/1/lt' jJIIrtl 11/111'· 

Sl'rl'a(âa t/11 espa("O Rfql/11!'/tllllf. t• 

Sl'llllo diferl·/1/c rh·otlllll.,. n""-'""' 
formas trmliátmm~ t/1• /""''"ftw li11., 
ritlad('s-tomlxldmm•mio - ,.,;., 
IUI/1/fi'UI tÜJ/1/gllr 1!111/t• t'S/Úu 'IIII' 

tl11s. NocttSII. ,._,.,,, im"lrl/1111"111" /,YIIU/1 

/C li tlimiiiÚill du /tr/11111i.~llllll'fll uiJ 

>Pfl'llmlo m finiwd,·~ do w11 '"Tw' to
?111/lllal. tii•Jfnllltl tt J;flmdu'" am 
ltii'llfitl tli/11(1(//fi':J/ '"'~'.1/.\/t"fl/t" .• ,.,. 

1'111 Brnsiliu tia INII"tlltlo Pww''"'· ,.,, 
riqt!l'l"idn Jll•lnJJfflji'ltllti.~t!ÍrÜ 11 

l;"ll('llll'l'rllntli'qlll' u,.,_,i/iu ,. _,.,, 
tw/IJr IIÚU formll srtjl("inll!'/111'111•· 
esuulados: s1•m dt•stmlw~ ,. IIII"III•Í· 
rias fommJmllrth lii."·'''"il/11.•. mo~., 
IIS .WbJIIIItll/10.< t/rH<I I"ÍI'i-llt"Íif t• 

dnquel(l prupoiituongt•llll g,.,.,,,, 
,fir•idendos com 1·/dW.~ mulli(lhm 
tlflfrs. Nãn serri isto tjll!' jlf•TtJiilo 

ria uma m-n·núriu "-"'•"1' odt"'··: 
1:fNil'tlllll'll/!'l'llm/ttll•:u ·\llfllllt' 

111ra Bwsilt>ira nJIIIrihlll/111111 o 
•IICII<'rlo internaciotwl tia~ ltfáus. 
O impulso inifial aitulallâo/ui 
nn•ssi1-el à nwioria dol· /Jm.li/eito.' 
e"""' mesmo ã t'lilt' irlldPrtlllrl 
que se compõe uo pntler. dui 11 llflil· 
rertle illàt·ia S!ICI'Ikllílo ii fa~,·lw 
róicn.-
Não é sem 5e111itlo t/111' o.' lloh ''" 

_zios·e.üsre!Ítcs na Espla11mln do.• 
M"illistàins Sl'jtlllt-1/s ''S/IIIfll-• n.,,.,. 
r•ad11s Jlartl as [1111pks ,-ulllltffi.• 
/lai"Ítlllf/Í.\." 11 #dl/iu/tTII. o :lt!/1111"<~ 
Jltiblico l'fll AIIIWtis. 

Dr. Lliá0./1111 ""mt~.::.arl6w .. ,mttl 
t//1, pl/rtli/Mif /11/lt/ paftll'fll ~IIII. Jl/11 

dit1 sorrirti disot'llltw nmsff/tllr romu 
a SIUJ Troria rins R,"Stdtatilt'.~ C ~'111"-''· 
8''11ft'l foi o preiiiÍI/t"ÍO tit' 111/UIIIIt ·id, ·~ 
{11111rn, JJOis afinal ~qumulo cmlomu
da/Janl ri. a a llatun-::n ,•a /llt'S/1111 ,.,, 

1/fi'SIIIOSlf Sl.'/t'l'r111/tl t()(/11.\ u~ tfi111 ... 

•n:ltKiinl)t..-intté: .,.,,,.;.,.,.,,.,,«.r•·•"''''·• 
f,\IJ/IInll 

Tnbaltw':am na edição 
upec&:al sobre Lúcio CosW 

TT C..uU<> . ....-"'ln6<> ~k"~'"' !'.,,.,, ),.,, "'-' ~-"' 
lco f'l"''IO. f'a"'o Pc><o,__ Ro'" '" ~1,·"~'~' ~~" 
~r o S~we«a. Cario~~.!., (e<l•~•o '- '"'"I' •!.•l 

Cl>oquonha ""'"'' (li<Ü Jooo 6<·><<> ~~"E'-'"'·' 
~~- t1ollu v...,.,. (re-m.X>I T o"'lut(n, j.u '' 1 

11 A nouc .. do mO< tO do C< ••do< d~ B• •••'•• ·••· 

1c-u 1 re<lo~:io d01>0<> c/c ""I"("~' •'~"'"' • • 
d~•dc•'"' ~dl(.;oc/o Correio. fo• p·~• '" 
1~<1\IIIIU<" O """'•' O de Pil"''" d> ~d•~oo (. \"-'' 
.-. .. rnouoo. • numen~io df!Q• fotou "u•-<.,1->. 
parar><'~~ 7 ''"'" d:u P-11"'•••""''"" "'t>•• 
Lu<oo Coual • •«om•~•nc/o"" ~'"~'"·"' 11 



JUNHO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL !53 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esse 
requerimento depende de votação, em cujo encami
nhamento poderao fazer uso da palavra os Srs. Se
nadores que o desejarem. 

O SR. EDUARDO SUPLICY {Bioco/PT- SP) -
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy, 
para encaminhar. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre
sidente Senador Geraldo Melo, Sr"s. e Srs. Senado
res, em 1902, nasceu Lúcio Costa, aquele que viria 
a ser um dos maiores arquitetos e urbanistas deste 
País. Dentre suas realizações, podemos citar o pré
dio do Ministério da Educação, em 1936, na cidade 
do Rio de Janeiro; a Pampulha e a Igreja de São 
Francisco, em 1942, localizadas em Belo Horizonte, 
obras de inédita plasticidade e que já seriam sufi
cientes como contribuição a nossa cultura. Mas, em 
1957, Lúcio Costa ganha, juntamente com Oscar 
Niemeyer, o concurso para a construção de Brasília. 
De acordo com suas palavras 'a cidade deve ser 
planejada para o trabalho ordenado e eficiente, mas 
ao mesmo tempo cidade viva e aprazível, própria ao 
devaneio e à especulação intectual, capaz de tomar
se, com o tempo, além de centro de governo e admi
nistração, num foco de cuttura dos mais lúcidos e 
sensíveis do país. 

Brasília tomou-se uma realização incomparável 
no tempo e no espaço, cidade indizível, onde Lúcio 
sonhou concretizar a união de seus habitantes, ber
ço onde se deu a simbiose entre nordestinos e sulis
tas, ricos e pobres, pretos, brancos e imigrantes dos 
mais diversos cantos do mundo. Graças à concep
ção do grande arquiteto, urbanista e, sobretudo, hu
manista, a cidade planejada deveria ser capaz de 
propiciar a criação de uma nova geração de brasilei
ros em que o preconceito não mais existiria. 

Aqui o cuttural, o social e o artístico são inse
paráveis. A estrutura arquitetõnica e as soluções ur
banísticas apresentadas por Lúcio Costa demons
tram o desígnio da comunhão de todos. 

Inventando Brasília, Lúcio Costa escreveu uma 
das mais belas páginas do urbanismo; um plano 
simples, harmonioso, moderno e funcional. 

Gostaria de solicitar a transcrição da reporta
gem sobre Lúcio Costa, publicada no Correio Brazi
liense do dia 14 do corrente. 

Sr. Presidente, Lúcio Costa foi o arquiteto e ur
banista de uma cidade que representa a nova civili-

zação brasileira, a civilização sonhada por tantos, in
clusive pelo Presidente Ju5cellno Kubitschek. 

Sr. Presidente, este é o requerimento de pesar 
aos seus familiares e ao Instituto dos Arquitetos do 
Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex' 
será atendido na forma regimental. 

Em votação o requerimento. 
As Sr's. e os Srs. Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a 

mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secre
tário em exercício, Senador Carlos Patrocínio. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO Nº 413, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro a V.Exa., nos termos do art.397, inci

so I, do Regimento Interno do Senado Federal, seja 
convocado o Ministro das Comunicações, Sr. Luiz 
Carlos Mendonça de Barros, para prestar, pescai
mente, esclarecimentos perante o Plenário desta 
Casa sobre a metodologia a ser adotada pelo Gover
no para realizar a privatização do Grupo T elebrás. 

Justificação 

Tem sido amplamente divulgada pela imprensa 
a informação de que o Governo pretende realizar a 
privatização da Telebrás dividindo a empresa em 13 
partes (3 operadoras regionais, 1 empresa de longa 
distância e mais 9 empresas de celulares banda A). 
Ocorrendo a liquidação do Grupo Telebrás em par
tes, como proposto, abortar-se-à um projeto de con
solidação de um bem-sucedido modelo de sistema 
de telecomunicações que alia a gestão empresarial 
à finalidade social das telecomunicações, fundamen
tal para um país com as dimensões cotinentais que 
tem o Brasil. 

Além disso, causa espécie a fonna pressurosa 
como o Governo pretende realizar um dos maiores 
negócios da história das privatizações no mundo: no 
apagar das luzes do mandato do Presidente Fernan
do Henrique Cardoso. Não bastassem os motivos 
acima expostos, é preciso recordar ainda que o ex
ministro Sérgio Mota estimou a receita da privatiza
ção do Grupo Telebrás em US$40 bilhões, e o Go
verno veio a fixar o preço mínimo em R$13,47 bilhões. 
Acreditamos que entre as nossas obrigações junto à 
sociedade brasileira se encontra o dever de fiscalizar 
ações dessa natureza que, segundo entendemos, 
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pode causar prejuízos enormes e irreparáveis ao 
Pais. 

Sala das Sessã!!s, 17 de junho de 1998. -
Lauro Campos, Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esse 
requerimento será publicado e incluído oportuna
mente em Ordem do Dia, nos termos do art. 255, in
ciso 11, letra c, Item 9, do Regimento Interno. 

O SR. ABDIAS NASCIMENTO (Bioco/PDT- RJ) 
- Sr. Presidente, em nome da Liderança, que já me 
deu anuência, peço a palavra para uma comunica
ção urgente e inadiável, por cinco minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Mesa 
concede a palavra a V. Ex" como Líder, fazendo 
apenas um apelo no sentido de que V. Ex" seja bre
ve, já que vamos entrar na Ordem do Dia. 

V. Ex". tem a palavra, Senador Abdias Nasci
mento. 

O SR. ABDIAS NASCIMENTO (Bioco/PDT- RJ. 
Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. 
Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, é meu propós~o. 
ao assumir hoje esta tribuna, informar a Presidência 
desta Casa e meus Colegas Senadores que se reali
zou ontem a reunião final da Comissão de Julga
mento do Prêmio Cruz e Sousa, da qual tive a honra 
de participar ao lado do Senador Esp<3ridião Amin, 
do Deputado Paulo Gouvêa, do Poeta Gerardo Mello 
Mourão e do Professor laponan Soares. Dos 65 Ira· 
balhos apresentados - número considerado excelen
te em função do pouco tempo de que dispunham os 
candidatos -, o~o haviam sido eliminados de imedia
to, em razão de haverem seus autores infringido o 
regulamento em seus Artigos J'1 (que estabelece o 
caráter individual de cada obra), 9" (referente à ne
cessidade de ident~icação do pseudônimo) e 10 (re
lativo à data-limite de entrega dos trabalhos). 

As 57 monografias restantes foram então distri
buídas, por decisão da Comissão, a dois relatores: o 
Poeta Gerardo Mello Mourão, responsável por exa
minar 38 trabalhos na categoria geral, e o Professor 
laponan Soares, que ficou com os 19 da categoria 
estudante. Ambos apresentaram ontem seus relató· 
rios, unanimemente aprovados pela comissão, disso 
resultando a escolha dos vencedores. Assim, na ca
tegoria estudante, ficou em primeiro lugar a mono
grafia int~ulada 'Cruz e Sousa- Sol Negro', da au
toria de Cartos Alberto Shimoti Martins. Jairo Santos 
Amparo, com 'Cruz e Sousa, Biografia', foi autor do 
único trabalho a merecer menção honrosa nessa ca
tegoria. 

Luis Cláudio Ribeiro de Pinho, autor de 'Cruz e 
Sousa: Simbolismo como Transcutturalismo', foi o 

-----·- ·--·----------

primeiro colocado na categoria geral. Menções hon
rosas foram atribuídas a Eneddy Til!, Magali dos 
Santos Moura, Mário Guidarini e Cartos Henrique Al
meida. Segundo o regulamento do concurso, os pri
meiros colocados receberão R$1 O mil cada um e te
rão seus trabalhos publicados, ao lado daqueles que 
obtiveram menção honrosa, às expensas do Sena
do. A cerimônia de premiação deverá ter lugar em 
agosto próximo, em data a ser definida. 

Para finalizar, gostaria de registrar a bela peça 
l~erária que é o relatório apresentado pelo inspirado 
poeta Gerardo Mello Mourão, ela própria um peque
no e iluminado ensaio sobre a vida e a obra de Cruz 
e Sousa, cuja le~ra. tenho certeza, contribuirá para 
enriquecer o conhecimento de todos os brasileiros 
dotados de sensibilidade e amor à arte. Peço, por 
isso, que ela seja transcrita na integra nas páginas 
dos Anais desta Casa. 

Sr. Presidente, era esta a comunicação que 
desejava fazer. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. ABDIAS NASCIMENTO EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: -O êxito do concurso para a outorga do 'Prêmio Cruz e 

Souza, • neste ano em que se celebra o centenário da morta do 
poeta, parece daro, desde logo, pelo interesse que ~. 

entre ~ e -· provocados pela iniciativa do Sena· 
do. Não é impressionante apenas o número dos CXMKXHTeldes-
57 aprovados no vestibular da Comissão Julgadora - mas tam
bém a alta calego<ia de alguns dos trabalhos apresentados. 

O relatório da categoria geral a que se refere este parecer 
oontampla 38 trabalhos. Como em toda ooncorrância desse tipo, 
o nível dos textos é, obviamente. acidentado e desigual. Mas, na 
hora da esoo1t1a final. alguns pares e monografias alcançaram 
qualidade e p&lfil que exigiram mesmo do perplexo - o filtro 
de demo.- releitura. 

Foi aesim que se pOde deelacar o -.o inscriiD sob o rf' 41. 
de 73 páginas- "Cruz e Sousa: Simbolismo como T~ 
mo", com o subtítulo "Ensaio sobre a oontribuição de Cruz e Sou
sa para a Cultura Bnlsileira". apresentado sob o p5800001mo O 
Assinalado. 

Desde o inicio de sua aventura poética, a grandeza de 
Cruz e Sousa, üuminada pelo testemunho permanente e comove
dor do critico paranaense Nestor Vítor, o identifica como -o Poeta 
Negro'. O au1Dr do ensaio que o R..- se permite deslac8r tal
vez inverta a antonomásia: em vez de -o Poeta Negro•, Joio da 
Cruz e Sousa foi, na medula de sua lirica, ·o Negro Poeta." 

Crfticos respeitt'veis como Rogar Bastide, que situava 
Cruz e Sousa ao lado- senão acima- do próprio Mallarmé e dos 
representantes mais altos do simbolismo europeu, ii"ICOI'T8m nwn 
equivoco imperdoével: Identificam a fixação do poeta nas vis6es 
imaculadas de seus cantares ("6 formas alvas, brancas. formas 
claras - inoensos dos turlbuloe das aras") - oomo um anelo de 
"branquear" (sic) sua rapu1aÇão na lilaratura e na soei-. Ba
tisde usa exatamente a expressão - sugerindo que o poeta qui-
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sesse sua presença negra nos espaços 6r1icos em que situava 
sua lírica. 

O texto do autor aqui recomendado está regido por duas 
epigrafes: uma do próprio Cruz e Sousa. que diz: 

1tor mortal que dentro esconde 
sementes e um mago pomo. • 

E outra. do saudoso-- EudoiO de Soosa ,_ tarmos: 
"Cada atualidade tem sua antigüidade e há sempre uma 

antigüidade esperando ser descoberta (ou inventada?) pela atua
lidade que a merece. • 

A atualidade simbolista da poesia de Cruz e Sousa tem 
uma antigOKiade iniludível: chama-se África. lá nascera a Musa 
intacta A flor mortal do canto deslumbrado do negro puro da beAa 
ilha da cidade o Desterro brotava, como ele mesmo o diria, das 
•sementes de um mago pombo" As duas epigrafes são um S& 

maforo aceso, uma búso&a para indicar o rumo de navegação que 
se deve fazer nas águas boreais da poesia Cruz e Sousa. deste 
segundo João da Cruz que, como o santo do dia em que nasceu, 
cantou as mais trementes estancias eróticas da poesia de seu 
teftl!O, sem jamais oanfundir o etótico com o obsceno, COfTYJ adver
tia Malraux. no famoso prefácio da edição francesa de Lawrance. 

No texto escolhido, contribuiÇão original para a inlefp-
ção da obra do Negro Poeta, funda-se a mais nobre e mais pura 
interpretação da poesia órfica de Cruz de Souza. É certo que os 
grandes e piedosos comentadores de sua obra, do grupo par&
naense, de Nestor Vitor a Tasso da Silveira e Andrade Mune(, já 
sabiam disso. Mas apenas afloraram esse espaço não apenas 
existencial, mas, sobretudo, ontológicx>, de nosso poeta, ao lem
b<arem, como Nestor Vrtor, que "Cruz e Souza. negro sem mescla 
(o que quer dizer negro sem mácuta), foi uma cerebração de ~ 
mitivo genial. foi como que a revivescência de um núbio contem
porâneo de David ou ao menos de Salomão .•• mas que howesse 
renascido no Ocidente e se desenvotYesSe num maio cuja civiliza
ção é toda de empoéstil'"· já capaz de inspilar grandes raq'*- a 
um aJtista, porém. no fundo por modo rm>to falseado e ingênoo". 

Tasso da Silveira, como Andrade Muricí, que tive a honra e 
o deleite de freqüentar, durante anos. nos EMKX>ilbOS diários do fa
moso "Café Gaúcho", e ainda e sempre Nestor VltOr, lembram o 
heroismo medular da poesia do nosso João de Cruz. No estudo 
do coocorrente O Assinalado, este heroismo é 8lipOSID na odis
séia do negro poeta e>Cilado e -rido aos perigos e los glórias de 
sua viagem ("corpo crivado de sangrentas chagas - que -.. 
sa o mundo soluçando") - v;agem ao céu e ao inferno. como no 
turismo patético do Dante. Os passos de João de Cruz e Souza 
são aqui contados com minúcias de interpretação de que só a 
grande critica é capaz. contemplando los vezes s.-nNos iso
lados, preposições pênseis, silabas de pontes, ,_;. e consoan
tes oc:ommtes, na precisão dos leitores da cabala sagrada que, 
como no precioso livro de Marc Alain OUakinin, sabem que a be
leza da palavra c:hege los vezes a ser um concerto para algumas 
consoantes e alguma vogal. 

o autor vai ao êmago do sin1bolismo de Cruz de Souza- a 
correspondência dos cinco sentidos que, antes de Baudelaire e 
Rímbaud, estava anunciada nos ritoS nagO, com a linguagem cor
poral incorpofade pelo gesto, a dança. o ollato, o sabo< e o som, 
o cheio e o vazio, com a cerimOnia das distências corporais, em 
que o hálito e respiração podem dar vide à matéria inerte e alcan
çar as últimas profund- do ser "O fomo do ser" -como goa
ta de dizer o poeta Godofredo tomrri. 

Relere o autor obseM1çóes do erudito MLIU Sodré sobre 
procedimentos cosniOQ6nicos da linguagem sa~ doo ritos 
africanos em que o corpo é o ponto de lntersecçào entre o grupo 

e o cosmo. A palavra - expressão suprema do cocpo - matéria
prima do ~. ~ra. no canto de Cruz e Sousa, aquele Egun
gtm ~.:que toma ~íveis os espiritos ancestraiS e transmite 
a graça de c:oroonicar aos viVos a YOil1ade e o poder dos mortos. 

Cruz e SOUza, lembra o autor. possui um vasto repertório 
de referências aos mortos. Como em "Vão -tamento·. 

'"todas as vozes que procuro e chamO 
ouço-as dentro de inim porque as amo". 

Ou ainda em "Monja Negra": 

"Hóstia negra e fera! da comunhão dos mortos. • 

E em "Luar de Lágrimas": 

•ó mortos meus, ó desabados mortos! 
Chego de viajar tOOos os portos 
Volto de ver inhóspitas paragens 
As mais profundas regiões selvagens 

Andei errando por funestas tendas 
Onde - almas escutei as lendas. • 

O próprio autor pergunta: 'parecerá contraditório essa du
pla herança cuttural de Cruz e Sousa? Será paradoxal que o Bra~ 
sil do século XIX, na obra de um Poeta Negro, filho de esaavos, 
emerjam fatOmeiiOS que remontam a dois mil anos de tradição (e 
outros tantos de esquecimento) da cultura ocidental - ao lado de 
formas provenientes de religiões africanas•? 

Ele mesmo n>Sporlde: 'na história da cultura ocidental hou
ve duas épocas profundamente africanas. A primeira, nos séculos 
que sucederam imediatamente ao aparecimento do cristianismo, 

quando ritos, religiões e forma de pensamento - mais diversas 
origens se clfln:1iram por todas as regiões do Meditentneo. A se
gunda época, nos - XN e X!o/1, assistiu tamiJém à difusão 
de religiões de diversas proveniências, sob o nome genérico de 
hermetismo. Estas são justamente as duas épocas de cultura oci
- man:edas pelo predomínio do neoplatlllijsmo. Isso não as
sinala uma relação intrlnsec:a entre neoplatonismo e sincretismo? 
Mas neoplalcnlzantB é tamiJém o simbolismo". • 

O-tem em vista. certamente, o~ de Pio
tino. E por quê também não de Santo Agostinho? Platino, como 
Santo Agostinho, historicamente contemporâneos (entni o III e o 
IV século) alcançaram sua maior voga cultural na Europa do sé
culo XN e do século XVI. sob<etOOo depois da edição llorentina de 
Platino em 1492, no ano da desCOberta da América. seguida por 
v11r1as edições gregas e latinas nos Quinhentos, quando também 
se editaram as obras completas de Agostinho. E é bom lembrar 
que os dois grandes neoplat6nicos, Platino e Agostinho, en>m 
afrlcanoe, naaâdos e criados na África, Platino no Egito, e Agosti
nho na Namlbia. 

A assas divagações nos leva o autor do ensaiO sobre Cruz 
e Sousa. quando nos pergoota se o Negro Poeta tem alguma ~ 
sa a dizer-nos sobre nosso desUno. Ora. o B111s11 uno e pluridi

- que nos habituamos a pensar, não pode escamoteer 
as camadas milerlaMs em que habitam os seres humanos, nequi
to que seria o território cuttural e espiritual de nossa gens e, as
sim, de nossa aventura genesiaca no mundo. 

Já é quase um 1\lgar comum a repetição da advertência la-
pidar de T.S. E6ot sobre os tempos do homem sobre a terra: 

"Time present and time past 
Ne bolh perhaps pnosent in time future, 
And time Mure contained in time past. 
lf ai time is eetemally pnosent 
AJI time is unredeemable.• 
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Já é também q~ um lugar comum o verso de Hoefder· 
lin: •o que ~nece é fUOdado pelos poetas•. Porque o poeta 
é aquele que guarda a comunicação ininterrupta CQm o passa
do, do que é com o que foi. Ele é o tesoureiro, o arquivista, o ta
betião de notas da memória dos seres e do mundo. Alguns ne
gros poetas na Europa ou na América compuseram o concerto de 
consoantes e vogais que reinventaram sua África milenar no 
mundo do exilio. Um Cesaire, um Senghor, um Damas, na Euro
pa, um Derek Wak:ott, na Aménca. Mais longe ainda: o multado 
Pushkin, na magia de sua ficção na literah.Jra russa. Mas nenhum 
terá sido mais eficaz, na identificação de sua raça e de sua ori
gem, como este João da Cruz e Sousa. africano do desterro, da 
cidade amoravel do Desterro, que soube ser fiel ao grande negro, 
dando ao próprio palácio do governo no Estado, e isto por inspira
ção do poeta Man:os Konder Reis, o nome de palácio Cruz e 
Sousa. 

Ele enriqueceu o país, sua unidade e sua pluralktade. De 
sua obra parte a mais limpa linhagem de nossa genealogia poéti
ca. como no canto fundador de outro negro poeta, o mulato Jorge 
de Uma, •Invenção de Orfeu•. Do mesmo sangue negro do filho 
de escravos de Santa Cotarina, o mulato das AJagoas, filho de se
nhor-de-engenho, cantou também seu canto n.-. a espantosa 
obra poética da negritude e do pais poliédrico inooporedo por sua 
raça. 

Cruz e Sousa deixou, assim, uma hefança inestimável a 
este pais. Foi uma presença cfvica e moraJ nos tempos diffceis de 
sua viagem sobre a terra Foi abolicionista o estigmatizou os es
craYOCratas. Lutou -.mmente contra todas as formas de burrico 
nacianal, ospecialmenta a burrice li1Biária. sua milillncia de ho
mem negro foi a mais soberba e a mais fecunda das militAncias. 
Respondeu oom o desdém o o orgulho de sua pnlpria grandeza a 
todas as formas de disaimnação. Dian1a do OOfT8dor polonês 
dos racismos, dos p1ec01K:eitos e das discriminações. adotou a 
posição sobolba do poeta: "guarda e passa•. Apenas fulminou 
com o olhar altaneiro e foi em frente. Porque sabia de sua supe
-·aquela~ da poesia o da lembrança de suas 
origens, memória opulenta e - em nome da qual podia di
zer como um de seus companheiros, o primogênito do surrealis
mo, Baudelaire: 1'Bi plus de souvenir que si j'avais mille ans•. Ti
nha a rnem6ria dos rnilênios. A rnem6ria da Sua Musa. De sua 
Mãe: a África. 

Por isso creio que o texto mais importante e mais originaJ 
entra os que concorra a este Pnlmio é o de O Assinalado- Cruz 
e Sousa: Simbolisl110 como Transculturalismo. 

Éoralalério. 
BIBSiia, 16dajunhode 1998.-Gonrdo-lo llourio. 

Durante o discurso do Sr. Abdias Nas
cimento, o Sr. Geraldo Melo, t• V1C8-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente. 

O SR. PRESilENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
- V. Ex" será atendido na forma regimental. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Carlos Pa
trocínio. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 414, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeremos, com base no artigo 336, b, do 

Regimento Interno urgência para o PLC n• 16/98, 
que dispõe sobre a Reestruturação da Justiça Fe
deral de Primeiro Grau da 41 Região e dá outras pro
vidências. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 1998. - Es
peridião Amim, PPB - Hugo Napoleão, PFL- Sér
gio Machado, PSDB- Eduardo Suplicy, PT- Se
bastião Rocha, PDT. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
- Esse requerimento será votado após a Ordem do 
Dia, na forma do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n" 1.618-54, 
adotada em 1 O de junho de 1998 e publicada no dia 
12 do mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre a Nota 
do Tesouro Nacional - NTN e sua utilização para 
aquisição de bens e direitos alienados no âmbtto do 
Programa Nacional de Desestatização - PND, de 
que trata a Lei n• 9.491, de 9 de setembro de 1997, 
consolidando as normas sobre a matéria constantes da 
Lei rf' 8.1n, de 1• de março de 1991, e da Lei rf' 6249, 
de 24 de outubro de 1991, e attera os arts. 2" e 3° da 
Lei n• 8.249191". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2° da Resolução 
n• 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de emttir parecer sobre a matéria: · 

Tllula1'1111 

Joel de Hollanda 
Hugo Napoleão 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

José Alves 
Jonas Pinheiro 

Fernando Bezerra 
Carlos Bezerra 

T eotonio Vilela Filho Geraldo Melo 
Bloco Oposição (PTIPDTIPSBJPPS) 

Eduardo Suplicy Sebastião Rocha 

Epitacio Cafeteira 

Augusto Viveiros 
Abelardo Lupion 

PPB 
Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

PFL 
Suplentes 

Ciro Nogueira 
Eraldo linoco 
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PSDB 
Ayrton Xerez Danilo de·Castro 
Roberto Brant Renato Johnsson 

Bloco (PMDBIPRONA) 
Hermes Parcianello José Chaves 

Bloco (PT IPDT IPCdoB) 
Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 
luis Bal'bosa Enivaldo Ribeiro 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 17-6-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 18-6-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 17-6-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 26-6-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 11-7-98- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n• 1.619-45, 
adotada em 1 O de junho de 1998 e publicada no dia 
12 do mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre a parti
cipação dos trabalhadores nos lucros ou resultados 
da empresa e dá outras providências•. 

De acordo com as indicações das lideranças, 
e nos termos dos §§ 4° e 52 do art. 2° da Resolu
ção n• 1/89-CN, fica assim constituída a Comis
são Mista incumbida de emitir parecer sobre a ma
téria: 

Titulares 

Vilson Kleiniibing 
José Agripino 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Francelina Pereira 
Edison LObão 

Fernando Bezerra 
Carlos Bezerra 

Beni V eras Geraldo Melo 
Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Suplicy Sebastião Rocha 

Epitacio Cafeteira 

Titulares 

Manoel Castro 
Osmirlima 

PPB 
Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

PFL 
Suplentes 

Átila Uns 
João Mellão Neto 

PSDB 
João Almeida Jovair· Arantes 
Firmo de Castro Wilson Campos 

Bloco (PMDBIPRONA) 
Pinheiro Landim Simara Ellery 

Bloco (PT IPDT IPCdoB) 
Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 
Benedito Domingos Waldir Dias 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 17-6-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 18-6-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 17-6-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 26-6-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 11-7-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n" 1.620-38, 
adotada em 1 O de junho de 1998 e publicada no dia 
12 do mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre medi
das complementares ao Plano Real e dá outras pro
vidências•. 

De acordo com as indicações das lideranças, 
e nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 22 da Resolu
ção n• 1/89-CN, fica assim const~uída a Comis
são Mista incumbida de emitir parecer sobre a ma
téria: 

SENADORES 
Titulares Suplentes 

PFL 
José Alves Francelina Pereira 
RomeroJucá Hugo Napoleão 

PMDB 
Jader Barbalho Fernando Bezerra 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PSDB 
Lúcio Alcântara Jefferson Péres 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 
Eduardo Suplicy Sebastião Rocha 

Epitacio Cafeteira 

Titulares 

Eraldo Tinoco 
Betinho Rosado 

PPB 
Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

PFL 
Suplentes 

Luiz Braga 
Corauci Sobrinho 
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PSDB 
Amaldo Madeira Vittorio Medioli 

José Aníbal Nicias Ribeiro 
Bloco (PMDBIPRONA) 

Silvio Pessoa Paulo Ritzel 
Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

Marcelo Déda Femando Ferro 
PPB 

Roberto Campos João Pizzolatti 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 17-6-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 18-6-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 17-6-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 26-6-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 11-7-98- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n• 1.621-36, 
adotada em 1 O de junho de 1998 e publicada no dia 
12 do mesmo mês e ano, que 'Dispõe sobre o Ca
dastro Informativo dos créditos não quitados de ór
gãos e entidades federais, e dá outras providências'. 

De acordo com as indicações das lideranças, 
e nos termos dos §§ 42 e s• do art. 22 da Resolu
ção n• 1/89-CN, fica assim constituída a Comis
são Mista incumbida de emitir parecer sobre a ma
téria: 

Titulares 

Joel de Hollanda 
Bello Parga 

Jader BartJalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Edison Lobão 
Hugo Napoleão 

Fernando Bezerra 
Carlos Bezerra 

José Roberto Arruda Teotonio Vilela F~ho 
Bloco Oposição (PT /PDT IPSBIPPS) 

Eduardo Suplicy Sebastião Rocha 
PPB 

Epitacio Cafeteira Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Titulares 
PFL 

José Santana de Vasconcellos 
Saulo Queiroz 

Suplentes 

Raul Belém 
Mauro Fecury 

Itamar Serpa 
Vicente Arruda 

PSDB 
Aníbal Gomes 

FlávioAms 
Bloco (PMDBIPRONA) 

Mauro Lopes Valdir Colatto 
Bloco (PT/PDTIPCdoB) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 
PPB 

Pedro Correa Luiz Femando 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 17-6-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 18-6-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 17-6-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 26-6-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 11-7-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n" 1.622-36, ado
tada em 1 O de junho de 1998 e publicada no dia 12 
do mesmo mês e ano, que 'Dispõe sobre o número 
de cargos de Natureza Especial, de cargos do Gru
po-Direção e Assessoramento Superiores e de Fun
ções de Confiança existentes nos órgãos da Admi
nistração Pública Federal direta, autárquica e funda
cional, e dá outras providências'. 

De acordo com as indicações das lideranças, 
e nos termos dos §§ 4• e s• do art: 22 da Resolu
ção n• 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão 
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Edison Lobão 
Hugo Napoleão 

Jader BartJalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentetl 

Bello Parga 
José Agripino 

Femando Bezerra 
Carlos Bezerra 

José Roberto Arruda Geraldo Melo 
Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Suplicy Sebastião Rocha 

Epitacio Cafeteira 

Titulares 

Leur Lonnanto 
Osmirlinna 

PPB 
Leonnar Quintanilha 

DEPUTADOS 

PFL 
Suplentes 

Adauto Pereira 
Lael Varella 

--------- ----- ------------------- ------------- ----· 
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PSDB 
Adelson Ribeiro Mareio Fortes 
Antonio Feijão Odílio Balbinotti 

Bloco (PMDBIPRONA) 
João Magalhães Regina Lino 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 
Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 
Gerson Peres Célia Mendes 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-GN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 17-6-98-designação da Comissão Mista 
Dia 18-6-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 17-6-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 21Hl-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 11-7-98- prazo no Congresso Nacional 
O SR- PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n• 1-623-33, 
adotada em 1 O de junho de 1998 e publicada no dia 
12 do mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre as con
tribuições para os Programas de Integração Social e 
de Formação do Património do Servidor Público -
PISIPASEP, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, 
e nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2° da Resolu
ção n• 1/89-CN, fica assim consmuída a Comissão 
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

r~~uJares 

Bello Parga 
Júlio Campos 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

José Agripino 
Vilson Kleiniibing 

Fernando Bezerra 
Carlos Bezerra 

Jefferson Péres Beni Veras 
Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Suplicy Sebastião Rocha 

Epitacio Cafeteira 

rltulares 

Lael Varella 
José Rocha 

PPB 
Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

PFL 
Suplentes 

Vanessa Felippe 
Costa Ferreira 

PSDB 
Luiz Piauhylino Marconi Perillo 
Welson Gasparini · Mário Negromonte 

Bloco (PMDBIPRONA) 
Carlos Mendes Maria Elvira 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 
Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 
Ninon Baiano Jofran Frejat 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-GN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 17-6-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 18-6-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 17-6-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parf!!:'er 
sobre a admissibilidade 

Até 26-6-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 11-7-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magatláes) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n• 1-626-53, 
adotada em 1 O de junho de 1998 e publicada no dia 
12 do mesmo mês e ano, que "Organiza e disciplina 
os Sistemas de Planejamento e Orçamento Federal 
e de Controle Interno do Poder Executivo, e dá ou
tras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, 
e nos termos dos §§ 4° e s• do art .. 2• da Resolu
ção n• 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão 
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares 

Guilherme Palmeira 
Hugo Napoleão 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Vilson Kleiniibing 
Edison Lobão 

Fernando Bezerra 
Carlos Bezerra 

Beni Veras Teotonio Vilela Filho 
Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Suplicy Sebastião Rocha 

Epitacio Cafeteira 

Titulares 

Augusto Viveiros 
José Jorge 

PPB 
Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

PFL 
Suplentes 

Arolde de Oliveira 
Júlio Cesar 
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PSDB 
Carlos Alberto Alexandre Santos 
Silvio T erres Ariosto Holanda 

Bloco (PMDBIPRONA) 
Pinheiro Landim José Luiz Clerot 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 
Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 
Benedito Guimarães Márcio Reinaldo Moreira 

De acordo com a Resolução n• 1 , de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 17-6-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 18-6-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 17-6-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 26-6-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 11-7-98- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n• 1.627-36, 
adotada em 1 O de junho de 1998 e publicada no dia 
12 do mesmo mês e ano, que • Altera a legislação re
feren1e ao Adicional ao Frete para a Renovação da 
Marinha Mercame - AFRMM e ao Fundo da Marinha 
Mercante- FMM, e dá ou1ras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, 
e nos tennos dos §§ 42 e s• do art. 22 da Resolu
ção n• 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão 
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PFL 

RomeroJucá Edison Lobão 
Hugo Napoleão João Rocha 

PMDB 
Jader Barbalho Fernando Bezerra 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PSDB 
Beni Veras Carlos Wilson 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 
Eduardo Suplicy ·&!bastião Rocha 

Epilacio Cafeteira 

Titulares 

Abelardo Lupion 
Jaime Martins 

PPB 
Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

PFL 
Suplentes 

Raul Belém 
Sérgio Barcellos 

PSDB 
Mário Negromonte 
Koyulha 

Feu Rosa 
Nelson Otoch 

Bloco (PMDBIPRONA) 
Ronaldo Perim Mário Martins 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 
Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 
Francisco Silva Simão Sessim 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguin1e calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 17-6-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 18-6-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 17-6-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 26-6-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 11-7-98- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O Senhor Presiden1e da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n• 1.628-24, 
adotada em 1 O de junho de 1998 e publicada no dia 
12 do mesmo mês e ano, que • Au1oriza o Poder 
Executivo a abrir ao Orçamen1o FIScal da União, em 
favor do Ministério dos Transportes, crédito extraor
dinário até o limite de R$ 106.000.000,00 (cento e 
seis milhões de reais), para os fins que especifica". 

De acordo com as indicações das lideranças, 
e nos termos dos §§ 4° e s• do art.' 21 da Resolu
ção n• 1189-CN, fiCa assim constitufda a Comissão 
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matélia: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PFL 

Edison Lobão Gilberto Miranda 
Djalma Bessa RomeroJucá 

PMDB 
Jader Barbalho Fernando Bezerra 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PSDB 
Beni Veras Jefferson Péres 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 
Eduardo Suplicy Sebastião Rocha 

Epilacio Cafeteira 

Titulares 

Jorge Khoury 
Benedito de Ura 

PPB 
Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Suplentes 
PFL 

José Santana de Vasconcellos 
Mauro Fecury 



JUNHO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 161 

·PSDB 
Joao Leão Fernando Torres 
Moisés Bennesby Mário Negromonte 

Bloco (PMDBIPRONA) 
Paulo Ritzel Oscar Goldoni 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 
Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 
José Teles Felipe Mendes 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 17-6-98- designação da Comissão Mista 
Dia 18-6-98- instalação da Comissão Mista 
Até 17-6-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 26-6-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 11-7-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR- PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n• 1.629-14, 
adotada em 1 O de junho de 1998 e publicada no dia 
12 do mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre a con
cessão de financiamento vinculado à exportação de 
bens ou Serviços nacionais"_ 

De acordo com as indicações das lideranças, 
e nos termos dos §§ 42 e s• do art. 2º da Resolu
ção n• 1/89-CN, fica assim constituída a Comis
são Mista incumbida de emitir parecer sobre a ma
téria: 

Titulares 

Vilson Kleinübing 
Bello Parga 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Carlos Patrocínio 
Hugo Napoleão 

Fernando Bezerra 
Carlos Bezerra 

Pedro Piva Osmar Dias 
Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Suplicy Sebastião Rocha 

Epitacio Cafeteira 

Titulares 

José Carlo<l Aleluia 
Paudemey Avelino 

PPB 
Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

PFL 
Suplentes 

Reinhold Stephanes 
Augusto Viveiros 

PSDB 

João Almeida Carlos Alberto 

Ronaldo Cezar Coelho Ezidio Pinheiro 
Bloco (PMDBIPRONA) 

Paulo Ritze Adelson Salvador 
Bloco (PT/PDTIPCdoB) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 
PPB 

Augusto Nardes Mário Cavallazzi 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 17-6-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 18-6-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 17-6-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 26-6-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 11-7-98- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n• 1_63G-13, 
adotada em 9 de junho de 1998 e publicada no dia 
1 O do mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre noomas 
e condições gerais de proteção ao trabalho portuá
rio, institui muitas pela inobservância de seus precei
tos, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, 
e nos termos dos §§ 4' e s• do art: 2' da Resolu
ção n' 1/89-CN, fica assim constituída a Comi~são 
Mista incumbida de emitir parecer sobre a rnaténa: 

SENADORES 

Titulares 

Vilson Kleinübing 
Romeu Turna 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

José Agripino 
Hugo Napoleão 

Fernando Bezerra 
Carlos Bezerra 

Lúcio Alcântara Osrnar Dias 
Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Suplicy Sebastião Rocha 

Epitacio Cafeteira 

Titulares 

José Carlos Aleluia 
Lima Netto 

PPB 
Leornar Quintanilha 

DEPUTADOS 

PFL 
Suplentes 

Augusto Vtveiros 
Ayres da Cunha 
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PSDB 
Marcus Vicente 
Pedro Henry 

Anivaldo Vale 
Max Rosenmann 

Bloco (PMDB/PRONA) 
João Henrique Mário Martins 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 
Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 
Lamartine Posella JoséJanene 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 17-6-98- designação da Comissão Mista 
Dia 18-6-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 15-6-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emrtir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 24-6-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 9-7-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n• 1.633-10, 
adotada em 10 de junho de 1998 e publicada no dia 
12 do mesmo mês e ano, que • Autoriza a União a 
receber em valores mobiliários os dividendos e juros 
sobre o caprtal próprio a serem pagos por entidades 
de cujo caprtal o Tesouro Nacional participe" .. 

De acordo com as indicações das lideranças, 
e nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2° da Resolu
ção n• 1/89-CN, fica assim constrtuída a Comissão 
Mista incumbida de emrtir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Carlos Patrocínio 
Gilberto Miranda 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

João Rocha 
Jonas Pinheiro 

Fernando Bezerra 
Carlos Bezerra 

Pedro Piva Lúcio Alcãntara 
Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Suplicy Sebastião Rocha 

Eprtacio Cafeteira 

Titulares 

Corauci Sobrinho 
José Egydio 

PPB 
Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

PFL 
Suplentes 

José Carlos Vieira 
José Carlos Coutinho 

Luiz Carlos Hauly 
Marinha Raupp 

PSDB 
José de Abreu 

Koyulha 
Bloco (PMDBIPRONA) 

Gonzaga Mota Wagner Rossi 
Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 
PPB 

João T ota Robério Araújo 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 17-6-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 18-6-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 17-6-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 26-6-98- prazo final da Comissão Mista 
Até 11-7-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n• 1.634-6, 
adotada em 1 O de junho de 1998 e publicada no dia 
12 do mesmo mês e ano, que "Dá nova redação ao 
art. 1° da Lei n• 9.530, de 10 de dezembro de 1997". 

De acordo com as indicações das lideranças, 
e nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolu
ção n• 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão 
Mista incumbida de emrtir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Hugo Napoleão 
Edíson Lobão 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Francelina Pereira 
Gilberto Miranda 

Fennando Bezerra 
Carlos Bezerra 

Carlos Wilson Coutinho Jorge 
Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Suplicy Sebastião Rocha 

Eprtacio Cafeteira 

Titulares 

Carlos Melles 
Abelardo Lupion 

Max Rosennnann 
Wilson Braga 

PPB 
Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

Suplentes 

Antônio Jorge 
Antonio Ueno 

Bonifácio de Andrada 
Salomão Cruz 
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Bloco (PMDB/PRONA) 
Gonzaga Mota Wagner Rossi 

Bloco (PTIPDT/PCdoB) 
Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 
Alcione Athayde João Mendes 

De acordo com a Resolução n' 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 17-6-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 18-6-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 17-6-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 26-6-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 11-7-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n• 1.635-22, 
adotada em 1 O de junho de 1998 e publicada no dia 
12 do mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre a neva
ção de dívidas e responsabilidades do Fundo de 
Compensação de Variações Salariais- FCVS; attera 
o Decreto-Lei n• 2.406, de 5 de janeiro de 1988, e as 
Leis n's 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de março de 
1990, 5 de dezembro de 1990, e 28 de julho de 
1993, respectivamente; e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, 
e nos termos dos §§ 4' e 5° do art. 2• da Resolu
ção n• 1189-CN, fica assim constituída a Comissão 
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PFL 

Hugo Napoleão RomeroJucá 
Edison Lobão José Bianco 

PMDB 
JaderBarbalho Fernando Bezerra 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PSDB 
Carlos Wilson Beni Veras 

Bloco Oposição (PT/PDTIPSBIPPS) 
Eduardo Suplicy Sebastião Rocha 

Epitacio Cafeteira 

Titulares 

Casar Bandeira 
Aroldo Cedraz 

PPB 
Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

PFL 
Suplentes 

Benedito de Ura 
Rogério Silva 

PSDB 
Danilo de Castro José de Abreu 
Edson Silva Nelson Marchezan 

Bloco (PMDBIPRONA) 
Saraiva Felipe Alceste Almeida 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 
Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 
Prisco Viana João Mendes 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 17-6-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 18-6-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 17-6-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 26-6-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 11-7-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n" 1.636-6, 
adotada em 1 O de junho de 1998 e publicada no dia 
12 do mesmo mês e ano, que "Dispõe acerca da in
cidência do imposto de renda na fonte sobre rendi
mentos de aplicações financeiras e dá outras provi
dências". 

De acordo com as indicações das lideranças, 
e nos termos dos §§ 4' e 5° do art. 2° da Resolu
ção n• 1189-CN, fica assim constituída a Comissão 
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PFL 

Hugo Napoleão Francelina Pereira 
Edison Lobão Gilberto Miranda 

PMDB 
Jader Barbalho Fernando Bezerra 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PSDB 
Pedro Piva Lúdio Coelho 

Bloco Oposição (PT/PDTIPSBIPPS) 
Eduardo Suplicy Sebastião Rocha 

PPB 
Epitacio Cafeteira Leomar Ouintanilha 

DEPUTADOS 

Titulares 

João Mellão Neto 
Reinhold Stephanes 

PFL 
Suplentes 

Costa Ferreira 
Jorge Khoury 
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PSDB 
Roberto Brant João Almeida 
Antonio Carlos Pannunzio Luiz Carlos Hauly 

Bloco (PMDBIPRONA) 
Pedro Novais Wilson Cignachi 

Bloco (PT /PDT IPCdoB) 
Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 
Roberto Campos Fernando Ribas Carli 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 17-6-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 18-6-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 17-6-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 26-6-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 11-7-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR- PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n• 1-638-5, 
adotada em 1 O de junho de 1998 e publicada no dia 
12 do mesmo mês e ano, que 'Dispõe sobre a sim
plifiCação do arquivamento de atos nas Juntas Co-

- marciais e do protesto de título de dívida de micro
empresas e de empresas de pequeno porte, e dá 
outras providências. • 

De acordo com as indicações das lideranças, 
e nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2• da Resolu
ção n• 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão 
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 
Titulares Suplentes 

PFL 
RomeuTuma Bello Parga 
Bernardo Cabral Leonel Paiva 

PMDB 
Jader Barbalho Fernando Bezerra 
NaborJúnior Carlos Bezerra 

PSDB 
Osmar Dias José lgnácio Ferreira 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 
Eduardo Suplicy Sebastião Rocha 

Epitacio Cafeteira 

Titulares 

Paulo Bauer 
José Melo 

PPB 
Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

PFL 
Suplentes 

Maluly Netto 
Jorge Khoury 

PSDB 
Alexandre Santos Koyu lha 
Hilário Coimbra Luiz Carlos Hauly 

Bloco (PMDBIPRONA) 
Adelson Salvador Paulo Ritzel 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 
Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 
Enivaldo Ribeiro Augusto Nardes 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 17-6-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 18-6-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 17-6-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 26-6-98- prazo final da Comissão Mista 
Até 11-7-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR- PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n• 1.654-25, 
adotada em 1 o de junho de 1998 e publicada no dia 
12 do mesmo més e ano, que 'Estabelece mecanis
mos objetivando incentivar a redução da presença 
do setor público estadual na atividade financeira 
bancária, dispõe sobre a privatização de instituições 
financeiras, e dá outras providências'. 

De acordo com as indicações ,jas lideranças, 
e nos termos dos §§ 4° e 5° do art: 2• da Resolu
ção n• 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão 
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 
Titulares Suplentes 

PFL 
Hugo Napoleão Francelina Pereira 
Edison Lobão Gilberto Miranda 

PMDB 
Jader Barbalho Fernando Bezerra 
Nabor Junior Carlos Bezerra 

PSDB 
Carlos Wilson Lúdio Coelho 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 
Eduardo Suplicy Sebastião Rocha 

Epitacio Cafeteira 

Titulares 

Manoel Castro 
Paulo Cordeiro 

PPB 
Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

PFL 
Suplentes 

Darei Coelho 
Saulo Queiroz 
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PSDS 
Dilso Sperafico 
José Aníbal 

João Almeida 
José Thomaz Nonô 

Bloco (PMDBIPRONA) 
Edinho Bez Ricardo Rique 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 
Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 
Roberto Campos Carlos Airton 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 17-6-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 18-6-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 17-6-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 26-6-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 11-7-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n• 1.659-1, 
adotada em 1 O de junho de 1998 e publicada no dia 
12 do mesmo mês e ano, que "Institui o Programa 
Especial de Financiamento para combate aos eleitos 
da estiagem na área de atuação da Superintendên
cia de Desenvolvimento do Nordeste- SUDENE, e 
dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, 
e nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2° da Resolu
ção n• 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão 
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

rrtulares Suplentes 
PFL 

Hugo Napoleão Francelina Pereira 
Edison Lobão Güberto Miranda 

PMDB 
Jader Barbalho Fernando Bezerra 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PSDB 
Beni Veras Carlos Wilson 

Bloco Oposição (PT/PDTIPSB!PPS) 
Eduardo Suplicy Sebastião Rocha 

PPB 
Epitacio Cafeteira Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

rrtulares 

Álvaro Gaudêncio Neto 
Júlio Cesar 

PFL 
Suplentes 

Roberto Fontes 
Benedito de Lira 

Mário Negromonte 
Wilson Braga 

PSDB 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Ceci Cunha 
Edson Silva 

Armando Abílio Pau lo Lustosa 
Bloco (PT!PDTIPCdoB) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 
PPB 

Enivaldo Ribeiro Felipe Mendes 

De acordo com a Resolução n' 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 17-6-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 18-6-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 17-6-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 26-6-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 11-7-98- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 11 

secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio. 

São lidos os seguintes: 

OF. Nº 104/98-GLPFL 

Brasília, 4 de,iunho de 1998 

Senhor Presidente, 
Em resposta ao Oficio SF/494/98, indico os Se

nadores abaixo relacionados para comporem a Co
missão Temporária criada pelo Requerimento n• 153, 
de 1998, "destinada a estudar as causas do desem
prego e do subemprego no Pais". 
Titulares Suplentes 
Joel de Holanda Djalma Bessa 
José Agripino Leonel Paiva 
Júlio Campos Francisco Benjamin 

Atenciosamente, - Senador Hugo Napoleão, 
Líder do PFL no Senado Federal 

OFICIO N° 56198-GLDPT 

Brasília, 17 de junho de 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do ofício OF. SF/497/98, indico os 

senadores José Eduardo Outra e o Senador Abdias 
Nascimento, como titulares e as senadoras Marina 
Silva e Benedita da Silva, como suplentes, para inte
grarem, como representantes do Bloco Parlamentar 
de Oposição, a Comissão Temporária criada pelo 
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Requerimento n• 153, de 1998, destinada "a estudar 
as causas do desemprego e do subemprego no 
País". 

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência 
protestos de estima e consideração. - Senador 
Eduardo Suplicy, Líder do Bloco Parlamentar de 
Oposição. 

OF. N2 103/98-GLPFL 

Brasília, 4 de junho de 1998 

Senhor Presidente, 
Em resposta ao Ofício SF/499198, indico os Se

nadores abaixo relacionados para comporem a Co
missão Temporária criada pelo Requerimento n• 160, 
de 1998, "destinada a promover estudos tendo em 
vista o exame de propostas de Reforma Tributária". 
Titulares Suplentes 
Djalma Bessa Francelino Pereira 
Edison Lobão Vilson Kleinubing 
Bello Parga Romero Jucá 

Atenciosamente, - Senador Hugo Napoleão, 
Líder do PFL no Senado FederaL 

Ofício n• 57 198-GLDPT 

Brasília, 17 de junho de 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do ofício OF. SF/502198, indico o 

Senador Eduardo Suplicy e o Senador Roberto Frei
re, como titulares e a Senadora Marina Silva e o Se
nador Ademir Andrade, como suplentes, para inte
grarem, como representantes do Bloco Parlamentar 
de Oposição, a Comissão Temporária criada pelo 
Requerimento n• 160, de 1998, destinada a "promo
ver estudos tendo em vista o exame de propostas de 
Reforma Tnbutária". 

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência 
protestos de estima e consideração. - Senador 
Eduardo Suplicy, Líder do Bloco Pa~amentar de 
Oposição. 

O~n°1~GLPFL 

BrasOia, 16 de junho de 1998 

Senhor Presidente, 
Em resposta ao Ofício SF/568198, dessa Presi

dência, indico para comporem a Comissão Temporá
ria "destinada a verificar os efeitos produzidos pela 
atual seca que assola o Nordeste do Brasil e a re
gião do Polígono das Secas do Estado de Minas Ge
rais (Requerimento n• 392198), acompanhar e ins
pencionar in loco, a execução de medidas emergen
ciais promovidas pelo Governo Federal, indicar a 

adoção de providências que pareçam oportunas e 
elaborar diretrizes de um plano de ação para imple
mentação de políticas públicas a ser encaminhado 
ao Poder Executivo", os seguintes Senhores Sena
dores: 
Titulares Suplentes 
Edison Lobão José Agripino 
Francelino Pereira José Alves 
Joel de Hollanda Guilherme Palmeira 

Anteciosamente, - Senador Hugo Napoleão, 
Líder do PFL no Senado FederaL 

Ofício n• 55/98-GLDPT 

Brasília-DF, 17 de junho de 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do ofício O~ SF/571/98, indico o 

Senador Antonio Ca~os Valadares e Senadora Júnia 
Marise, como titular e suplente, respectivamente, 
para integrarem como representantes do Bloco Par
lamentar de Oposição, a Comissão Temporária cria
da pelo Requerimento n• 392, de 1998, destinada "a 
verificar os efeitos produzidos pela aluai seca que 
assola o nordeste do Brasil e a região do polígono 
das secas do Estado de Minas Gerais, acompanhar, 
in loco, a execução de medidas emergenciais pro
movidas pelo Governo Federal, indicar a adoção de 
providências que pareçam oportunas e elaborar dire
trizes de um plano de ação para implementação de 
políticas públicas, a ser encaminado .ao Poder Exe-
cutivo•. · 

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência 
protestos de estima e consideração. - Senador 
Eduardo Suplicy Líder do Bloco Pa~amentar de 
Oposição. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio CaOOs Magalhães) 
- A Presidência designa os Senadores indicados pe
las Lideranças do PFL e do Bloco Pa~amentar de 
Oposição, para integrarem, respectivamente, as Co
missões Temporárias criadas por intermédio dos Re
querimentos n•s 153, 160 e 392, de 1998, de confor
midade com os ofícios que acabam de ser lidos. 

SR. PRESIDENTE (Antonio Ca~os Magalhães) 
- Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1° 
Secretário em exercício, Senador Ca~os Patrocínio. 

São lidos os seguintes: 

Ofício n• 1.036-L-PFL/98 

Brasília, 16 de junho de 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os nomes dos Deputados do PFL que farão 
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parte da Comissão Mista destinada a emitir parecer 
à Medida Provosória n•. 1.665. de 4 rle junho de 
1998, que "Altera dispositivos da Lei n•. 9.656, de 3 de 
junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros 
privados de assistência à saúde, e dá outras providên
cias", em substituição aos anteriormente indicados. 

Efetivos: 
Deputado Reinhold Stephanes 
Deputado Manoel Castro 
Suplentes: 
Deputado Lima Netto 
Deputado Euler Ribeiro 
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli

veira, Líder do PFL 

Ofício n• 1.038-L -PFU98 

Brasília, 9 de junho de 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os nomes dos Deputados do PFL que farão 
parte da Comissão Mista destinada a emitir parecer 
à Medida Provisória n•. 1.666, de 5 de junho de 
1998, que ·Autoriza o Poder Executivo a abrir aos 
orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, 
em favor dos Ministérios do Planejamento e Orça
mento, da Agricuttura e Abastecimento, e do Meio 
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Le
gal, crédito extraordinário no valor de R$824.000.000,00, 
para os fins que especifica", em substituição aos an
teriormente indicados. 

Efetivos: 
Deputado Mussa Demes 
Deputado Augusto Viveiros 
Suplentes: 
Deputado Antônio Geraldo 
Deputado Jaime Fernandes Filho 
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli-

veira, Uder do PFL. 

Ofício n• 1.040-L -PFU98 

Brasilia, 9 de junho de 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os nomes dos Deputados do PFL que farão 
parte da Comissão Mista destinada a emitir parecer 
à Medida Provisória n• 1.667, de 5 de junho de 
1 998, que "Institui o Programa Emergencial de Fren
tes Produtivas e dá outras providências", em substi
tuição aos anteriormente indicados. 

Efetivos: 
Deputado Paes Landim 
Deputado Betinho Rosado 

Suplentes: 

Deputado Alvaro Gaudêncio 

Deputado Jorge Khoury 

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli
veira, Líder do PFL. 

Ofício n°1.042-L-PFU98 

Brasilia, 16 de junho de 1998 

Senhor Presidente, 

Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce
lência os nomes dos Deputados do PFL que farão 
parte da Comissão Mista destinada a emitir parecer 
à Medida Provisória n• 1.617-52, de 9 de junho de 
1998, que "Dispõe sobre a base de cálculo da Con
tribuição para o Programa de Integração Social -
PIS, devida pelas pessoas jurídicas a que se refere 
o § 1° do art. 22 da Lei n• 8.212, de 24 de julho de 
1991, e dá outras providências", em substituição aos 
anterionnente indicados. 

Efetivos 
Deputado Paudemey Avelino 

Deputado Luiz Moreira 

Suplentes: 

Deputado Arolde de Oliveira 

Deputado Antônio Ueno 

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli
veira, Líder do PFL 

Ofício n• 1.080-L -PFU98 

Brasília, 16 de junho de 1998 

Senhor Presidente, 

Informo a Vossa Excelência que o Deputado 
José Carlos Aleluia para fazer parte, como membro 
titular, da Comissão Mista destinada a emitir parecer 
à Medida Provisória n• 1.662, de 28 de maio de 
1998, que "Dá nova redação ao art. 9" da Lei n" 8.723, 
de 28 de outubro de 1993, que dispõe sobre a redu
ção de emissão de poluentes por veículos automoto
ras, e dá outras providências", em substituição ao 
Deputado Luciano Pizzatto. 

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Olivei
ra, Líder do PFL. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Serão feitas as substituições solicitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhãe-s) 
- Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 
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Item 1: 

ORDEM DO DIA 

SUBSTITUTIVO À 
PROPOSTA_DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N° 2, DE 1995 

Segundo dia de discussão, em segun
do turno, do Substitutivo à Proposta de 
Emenda à Constituição n• 2, de 1995, tendo 
como primeiro signatário o Senador Ronaldo 
Cunha Lima, que a~era dispositivos que 
menciona da Constituição Federal (imunida
de parlamentar), tendo 

Parecer sob n• 352, de 1998, da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador José Fogaça, oferecendo 
a redação para o segundo turno. 

Transcorre hoje o segundo dia de discussão. 
Em discussão o substitutivo. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, a discus

são terá prosseguimento na sessão deliberativa de 
amanhã. 

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

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N• 39, DE 1996 
(Tramitando em conjunto com a 

Proposta de Emenda à Constituição 
n• 23, de 1996) 

(Votação nominal) 

Votação, em primeiro turno, da Propos
ta de Emenda à Constituição n• 39, de 1996 
(n• 367/96, na Cãmara dos Deputados), que 
~ra o § 7" do art. 14 da Constituição Federal 
fmelegibilidade), tendo 

Pareceres da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Edison Lobão: 

- sob n• 356, de 1997, favorável, e 
pela prejudicialidade da Proposta de Emen
da à Constituição n• 23, de 1996, com votos 
contrários dos Senadores Pedro Simon, 
José Eduardo Outra e Jefferson Peres; e 

- sob n• 210, de 1998 (em reexame, 
nos termos do Requerimento n• 806, de 
1997), ratificando o seu Parecer n• 356, de 
1997, com abstenção do Senador José 
Eduardo Outra e voto em separado do Se
nador Francelina Pereira. 

Sobre a mesa, requerimanto que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Carlos Pa
trocínio. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO Nt 415, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos tennos do art. 315, combinado com a alí

nea c do art. 279 do Regimento Interno, requeiro 
adiamento da votação da Proposta de Emenda à 
Constituição n• 39, de 1996, por 30 (trinta) dias 
úteis. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 1998. - Se
nador Romero Jucá. 

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

O SR. EDUARDO CAFETEIRA (PPB - MA) -
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Epitacio Cafeteira, 
para encaminhar a votação. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB - MA. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão o do ora
dor) - Sr. Presidente, é de estranhar que um assun
to dessa natureza, aprovado em duas votações na 
Câmara dos Deputados, ter chegado no Senado, e 
sempíe apareça alguém para procrastinar a votação. 
Foi aprovado na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania; veio para o plenário e aqui levan~aram 
dúvidas, pedindo que voltasse àquela Comissão. 
Voftou. E a Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania recebeu novamente pareceres do Relator, 
Senador Edison Lobão. O Senador Francelina Perei
ra pediu vistas e vo~ou a matéria ao plenário. 

Sr. Presidente, duas pessoas neste Pafs teriam 
oportunidade de se candidatarem nesta eleição com 
a aprovação desta emenda constitucional. Seriam 
eles: o ex-Deputado Edson Queiroz, de Fortaleza, 
porque é cunhado do Governador do Ceará, e o ex
Deputado Ricardo Murad , aqui presente na tribuna 
de honra, porque é cunhado da Governadora do Ma
ranhão. 

Estranhamente, não sei por que o Senador Ro
mero Jucá, atendendo a pedido de quem, resolveu 
pedir mais 30 dias para votar. Entenderia se o as
sunto já não tivesse sido exaustivamente examinado 
no Sel)lldo. 

Sr. Presidente, esta é uma Casa séria; de mu
lheres e homens sérios. Assim sendo, não poderia fi
car sofrendo intromissões dessa natureza. 
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Votaria 'sim' pela prorrogação se o Senador 
Romero Jucá dissesse um so motivo que o faz pedir 
mais ao dias; o porquê de S. Ex' estar preocupado, 
depors de ter esse assunto vindo a Plenário várias 
vezes. 

É por isso, Sr. Presidente, que encaminho aos 
Srs. Senadores votarem 'não'; mostrarmos a cara; 
cada um dizendo como vota, cada um dizendo como 
entende e não procurando jogar o lixo para baixo do 
tapete. 

Sr. Presidente, por esse motivo é que encami
nho e peço aos Srs. Senadores que votem 'não' a 
este requerimento, pois não há justnicativa alguma. 

Foi lido o requerimento, Sr. Presidente, e não 
há justnicativa para este requerimento de adiamento. 
Não há nada que o justffique, a não ser a tentativa 
de afastar Ricardo Murad da eleição para Governa
dor do Estado do Maranhão. Esta é a realidade: o 
que se quer é afastar Ricardo Murad de uma eleição 
que S. Ex" tem o direito de desfrutar, porque isso 
não se dará para receber votos da Governadora, 
mesmo porque S. Ex' representa oposição ao Go
verno do Maranhão. 

Portanto, Sr. Presidente, vou aguardar uma 
justificativa plausível e séria, que mereça respeito 
desta Casa, para justnicar essa protelação. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL - RR) - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma explicação pessoal. 

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

O SR. ROMERO JUCÁ (PFl - RR. Para uma 
explicação pessoal. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, em primeiro lu
gar, quero dizer ao Senador Epitacio Cafeteira que 
sou tão sério ou mais sério do que S. Ex", se foi à 
minha seriedade que S. Ex' quis se reportar. Em se
gundo lugar, quero dizer, de público, que não conhe
ço o Deputado Ricardo Murad e não sei se S. Ex' é 
candidato a algum cargo no Maranhão ou em qual
quer outro Estado. 

O que me moveu a apresentar esse requeri
mento foi um fato muito simples: já estamos no pe
ríodo de convenções partidárias. Desde o dia 1 o de 
julho, os Partidos políticos já podem fazer conven
ção, e, em Roraima, alguns Partidos já a fizeram, in
clusive os de oposição. Entendo que, durante o pe
ríodo de convenção partidária, em que alguns Parti
dos já realizaram suas convenções, se se mudar a 
lei de Inelegibilidade, não será justo permitir que al
guns Partidos que farão convenção no período final 
possam ter, dnerentemente dos outros, uma outra 

condição de aoresentar candidatos. Dessa forma, 
apresentei esse requenment-.... 

Estamos enfrentando o abuso do poder econô
mico e a máq•Jina do Governo. Em Roraima, esta
mos enfrentando vários abusos. Portanto, no meu 
entender, é um absurdo possibilitar que, além de o 
Governador usar a máquina, possam ser candidatos 
ao cargo de Deputado Federal a mulher, o irmão, a 
mãe ou a filha do Governador. Portanto, mantenho o 
meu requerimento. 

Penso que essa lei da Inelegibilidade poderá 
até ser aprovada, mas isso deve ocorrer depois que 
avaliarmos a questão da reeleição e depois que 
essa eleição for votada. Para a próxima eleição, po
derei até votar favoravelmente, mas o farei depois 
que o Tribunal, esta Casa e o Congresso Nacional fi
zerem uma avaliação circunstanciada dos abusos 
que estão ocorrendo nessa reeleição para vários 
cargos executivos. 

Portanto, a minha posição e o meu requeri
mento ficam mantidos. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB - MA) -
Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunica
ção de Liderança. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Trata-se de uma votação. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB- MA)
Sr. Presidente, percebo que o Senador Romero 
Jucá .... 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Senador Epitacio Cafeteira, V. Ex' não pode falar 
sem que eu consinta. Vou consentir, mas V. Ex' 
deve esperar. Prefiro que V. Ex", tendo sido citado, 
use da palavra para uma explicação pessoal. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB - MA. 
Para uma explicação pessoal. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, não 
duvidei da seriedade do Senador Romero Jucá, que 
resolveu chamar a si essa questão. 

O Sr. Romero Jucá (PFl - RR) - O requeri
mento é meu. V. Ex' falou de seriedade. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB- MA)
O requerimento é de autoria do Senador Romero 
Jucá, mas S. Ex" não o justificou. Agora, no momen
to em que fala, S. Ex" disse algo interessante. S. Ex' 
acha que essa emenda poderá fazer com que a mu
lher ou a mãe de um Governador possam concorrer. 

O Sr. Romero Jucá (PFl - RR) - Cunhados, 
parentes. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB- MA)
Isso não é verdade, nobre Senador Romero. Pediria 
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a V. Ex" que lesse a emenda, onde está expresso O SR. JAÕER BARBALHO (PMDB- PA. Para 
"exclusivamente cunhados". encaminhar. Sem revisão Cio orador.) - Sr. Presiden-

V. Ex", em momento algum - essa emenda te, Srls e Srs. Senadores, a Bancada do PMOB está 
veio da Câmara, onde foi aprovada por duas vezes - liberada para apreciar esse assunto, mas eu gostaria 
, preocupou-se com isso, discutiu essa questáo, de pedir permissão ao companheiro Romero Jucá 
compareceu em Comissão ou apresentou emendas. para discordar de S. Ex". 

Dessa forma, 0 requerimento é protelatório. v. Ex" Entendo que, depois de estabelecido o proces-
disse que, como estamos em época de convenção, so de reeleição, é um absurdo estabelecer qualquer 
a Lei Ele~oral vai mudar. Não, essa lei não vai mu- tipo de restrição em termos de inelegibilidade neste 

País, até para que os candidatos, seja ao cargo de 
dar, Senador Romero Jucá! Há uma proposta de Governador ou de Presidente, possam disputar outro 
emenda à Constituição, e, no momento em que se . tá 
emenda a Const~uição, o dire~o está mantido. cargo. Na verdade, essa legislação que a• es pre

cisa ser urgentemente reformada. Um Governador 
não precisa desincompatibilizar-se para concorrer ao 
cargo de Governador, mas, se, por acaso, quisesse 
disputar o cargo de Deputado Estadual, teria que se 
desincompatibilizar. Isso é um absurdo. É urna ex
crescéncia jurídica o que se estabeleceu neste País. 

Não entendo que, de vez em quando, como já 
aconteceu em outras vezes, algum Sanador queira 
levar novamente essa proposta de emenda à Consti
tuição à Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, para protelar a sua votação. Na realidade, no 
calendário do Senado, só existem dois dias para vo
tar a emenda: o dia de hoje e o dia 2 de agosto. V. Ex" 
pede para prorrogar a votação por 30 dias, até o re
cesso. V. Ex" sabe que, daqui a 30 dias, o Senado 
estará em recesso. 

V. Ex" me perdoe. V. Ex" disse que não conhe
cia o Deputado Ricardo Murad, que está sentado ali, 
olhando para V. Ex" e verificando que V. Ex" não fa
lou aquilo que está expresso na emenda. V. Ex" fa
lou sobre mãe, mulher e irmã de Governador, mas 
essa emenda não contempla nada disso. A emenda 
apenas estabelece que cunhados - portanto, paren
tes afins-, que até divergem do Governador, podem 
ser candidatos. 

Sr. Presidente, agradeço a V. Ex" por conce
der-me a palavra pelo fato de ter sido citado. Não 
pretendi ofender a honorabilidade do Senador Ro
mero Jucá. Quando faço acusações, Senador Ro
mero Jucá, eu as faço de frente. Não as faço com 
subterfúgios. Tenho sido assim nos meus 35 anos 
de vida pública, em que conheci muitos Parlamenta
res com o mesmo temperamento que o meu, como é 
o caso do Presidente desta Casa, que nunca se es
condeu atrás de ninguém para pedir aquilo que era 
de seu interesse. S. Ex" enfrenta a situação e diz o 
que pensa. Por várias vezes, discordamos, mas en
tendo que um homem público deve ser assim, ou 
seja, deve ter a coragem de, ao pleitear algo, dizer 
por que faz e não para quem faz. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB- PA)- Sr. 
Presidente, peço a palavra para encaminhar a vota
ção da matéria. 

O SH. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães) 
-Concedo a palavra a V. Ex". 

Sr. Presidente, não tenho como deixar de votar 
uma emenda const~ucional dessa natureza, para 
perm~ir que cunhado ou concunhado possam dispu
tar as eleições. Depois de se perm~ir que o Presi
dente da República ou um Governador podem dispu
tar o cargo, o cunhado de um Governador não pode 
disputar as eleições por que o Governador não dei
xou o cargo? 

Sr. Presidente, para tratar desse assunto bas
taria um artigo que estabelecesse que "não há mais 
inelegibilidade em eleição no Brasil". 

Perdoe-me o companheiro Romero Jucá, mas 
vou ter que encaminhar de forma contrária ao reque
rimento de adiamento. Se o Presidente e o Governa
dor podem ser candidatos no exercício do cargo, 
não há por que proibir parente afim de disputar a 
eleição. 

O SR. BELLO PARGA (PFL- MA) - Sr. Presi
dente, peço a palavra para encaminhar a votação da 
matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magaihães) 
- Concedo a palavra a V. Ex1 . Posteriormente, con
cederei a palavra ao Senador Ramez T ebet. 

Na apreciação desses requerimentos, normal
mente fala um Senador de cada Partido. Entretanto, 
a Mesa selá liberal, dada a importância de uma 
emenda à Constituição. 

O SR. BELLO PARGA (PFL- MA. Para enca
minhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, procurarei ser breve. 

Quero fazer coro às palavras do Líder do 
PMDB, Senador Jader Barbalho, no sentido de que 
se deve acabar com todas as inelegibilidades, como 
ocorreu com a reeleição. Não vamos nos restringir 
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apenas a um tipo de -parenteSCo! Além disso, Sr. 
Presider.te, essa é uma proposta de emenda à 
Constituição de 1996, que vinha transitando morosa
mente no Senado Federal. Agora, quando já esta
mos com os prazos contados na Justiça Eleitoral, 
que todas as medidas já foram tomadas, convençõ
es feitas. realizadas, chapas em plena fase de regis
tro, vamos ter dois pesos e duas medidas: algumas 
convenções com um tipo de candidato; e outras, 
não. 

De maneira, Sr. Presidente, que considero atta
mente oportuna a cautela do Senador Romero Jucá, 
subscrevendo e encaminhando este requerimento à 
Mesa, que tem a minha aprovação e, espero, a dos 
demais Senadores. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMOB - MS) - Sr. 
Presidente, peço a palavra, para encaminhar. 

O :;R. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
~ Concedo a palavra ao Senador Ramez T ebet. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS. Para en
caminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srªs. e Srs. Senadores, serei muito breve, mas, 
numa rTJ:"l.téria dessa importância, entendo que devo 
deixar r"=qistrado o meu posicionamento, que, aliás, 
vem desde quando discutimos, nesta Casa, a emen
da consritucional que terminou por permitir a reelei
ção dos ocupantes de cargos executivos. Naquela 
ocasião. eu alertava que, se fosse assim, devería
mos acrescentar uma emenda para acabar de vez 
com ?. le; das inelegibilidades. Fui instado por muita 
qeme ~ 1 o ;i o fazê-lo e acabei cedendo a isso. 

.1as. Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, 
têm raz3.o aqueles que afirmam que é preciso aca
bar de vez com a lei das inelegibilidades, porque não 
tem cabimento, como já foi salientado por alguns 
oradorBs, que os c~efes do Executi\lQ possam dispu
tar a eleição e os seus parentes, não. 

Assim como eu apontaria uma outra excres
cência: o Presidente, o Governador e o Prefeito per
manecem no cargo para disputar a eleição. Quer di
zer, admitimos a reeleição com a permanência dos 
ocupantes nos seus respectivos cargos, mas o hu
milde funcionário público tem que se desincompatibi
lizar. no prazo de três meses ou de seis meses, con
forme for o caso. 

Ge !1l ordem que não tenho saída, Sr. Presi
dente, Sr's. e Srs. Senadores, tenho que votar de 
acordo com aquilo que venho manifestando nesta 
Casa desde aquela época: toda vez que aparecer 
uma emBnda constitucional referente à lei das inele
gibilidades, vou votar para que haj& a modificação. 

Por isso, vou votar favoravelmente à emenda 
constitucional que veio da Câmara. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC) - Sr. 
Presidente, peço a palavra, para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Ca~os Magalhães) 
-Com a palavra o Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presiden
te, Sr"s. e Srs. Senadores, o líder do meu Partido, 
Senador Epitacio Cafeteira, já falou a respeito do re
querimento, mas me permito aduzir ao que aqui já 
foi falado, na condição de primeiro subscritor da 
emenda que vem a ser o item 3 da pauta, de teor 
idêntico ao da emenda que veio da Câmara. Na ver
dade, as duas propostas foram apresentadas simul
taneamente, Srs. Senadores. em 1996, quando não 
tinha sido ainda aprovada a emenda da reeleição. 

De sorte que, sem analisar o mérito, esse re
querimento do nobre Senador Romero Jucá - quero 
pedir que S. Ex' entenda que estou falando do peca
do, não estou falando do pecador- não fica circuns
crito às raias do sensato. Esse requerimento para 
prorrogar prazo para apreciar o assunto não se con
fina no universo da sensatez. Se o Congresso, a 
esta altura, ainda precisa ouvir mais alguém. precisa 
pensar mais um pouco para firmar posição - "sim• 
ou "não", não interessa - a respeito de um assunto 
que já foi ultrapassado e revogado em 1997, quando 
se adotou o instituto da reeleição, então o Congres
so está sendo acusado de não ter juízÓ. 

Portanto, Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senado
res. não há como dizer "sim" a esse requerimento, 
que, se for acolhido por esta Casa, é uma confissão 
de inépcia, é uma confissão de que decidimos mais 
do que isso e ainda não sabemos -decidir o mínimo. 

Muito obrigado. 
O SR. JOSÉ EDUARDO DI.JTRA.(BiocoiPT- SE) 

-Sr. Presidente, peço a palavra, pára encaminhar. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao 
nobre Senador José Eduardo Outra. 

O SR- JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT- SE. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sr"s. e Srs. Senadores, na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, votei contraria
mente a essa emenda e pretendo fazê-lo novamente 
na tarde de hoje. 

Quando essa matéria esteve em debate, pela 
primeira vez, no plenário do Senado, antes inclusive 
da emenda da reeleição, eu levantava o problema 
de se discutir a emenda "fulanizada". Ora, uma das 
características das leis é a sua impessoalidade. No 
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entanto, no debate de hoje .. afirmou-se: ·o Deputado 
Fulano de Tal, que está aqui no plenário, será bene
ficiado, ou prejudicado, com a posição do Senado". 
Quando enveredamos por esse caminho, a coisa já 
começa a complicar. Por isso, inclusive, vou votar 
contra a emenda. 

Quando da primeira discussão, fiZ questão de 
registrar que, no caso específico da s~uação de uma 
capital, como era o caso do Deputado Edson Quei
roz, primeiro inspirador da emenda, eu não tinha tan
ta preocupação. Eu estava preocupado era com os 
milhares de cunhados existentes nos grotões deste 
País, pois cunhado é, sim, membro do clã familiar 
que controla várias Prefe~uras. Nesse sentido, eu 
era contra a emenda. Continuo sendo contra. Agora, 
sinceramente, não há justrticativa alguma para se 
adiar. As pessoas votam a favor ou contra e assu
mem suas responsabilidades de acordo com o méri
to da matéria. Um assunto como esse, que já veio 
ao plenário, foi objeto de uma convocação extraordi
nária - se não me engano de janeiro de 97 -, vottou 
para a Comissão, teve pedido de vista, teve adia
mento na Comissão, votta agora ao plenário, não há 
justificativa para adiá-lo. 

Portanto, a Liderança da Oposição recomenda 
o voto contrário ao requerimento de adiamento, da 
mesma forma que, sendo esse requerimento rejwdo, 
recomenda o voto contrário à emenda No debate da 
emenda, poderemos nos alongar a respe~o do mérito. 

Mu~o obrigado. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL - RR) - Sr. Pre
sidente, por ter sido citado pelo Senador Esperi
dião Amin, gostaria de prestar um esclarecimento 
adicional. 

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

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL - RR. Para um 
esclarecimento. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr"s. e Srs. Senadores, gostaria de registrar 
que o requerimento vai exatamente no sentido con
trário do que disse o Senador Esperidião Amin, vai 
no sentido do bom senso, e votto a dizer por quê. 
Talvez as pessoas não queiram entender, mas esta
mos em período de convenção ele~oral. Quando 
essa emenda, se for aprovada, for promulgada, já te
remos passado dois terços do tempo do período de 
convenções ele~orais, ou seja, diversos partidos te
rão fe~o suas convenções sob a égide de um tipo de 
inelegibilidade e um terço fará sob a égide de outro 
tipo de inelegibilidade, o que geraria dois pesos e 
duas medidas. 

Acred~o que o bom senso é adiar e talvez até 
aprovar esse texto, mas para as próximas eleições e 
não para uma parte do período de convenções desta 
eleição. 

Era esse o esclarecimento que gostaria de dar. 

Muito obrigado. 

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

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

Reje~ado. 

Rejettado o requerimento, passa-se à imediata 
apreciação do ~em 2. 

A matéria constou da pauta da sessão delibe
rativa ordinária de 24 de setembro de 1997, quando 
teve sua votação adiada para reexame da Comissão 
de Const~uição, Justiça e Cidadania. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 416, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do. da expressão "candidato a reeleição" Constante 
do § 72 do art. 14, na Proposta de Emenda a Consti
tuição n• 39/96 

Sala das Sessões, - 17 de junho de 1998 -
Ronaldo Cunha Urna, 

SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
- Em votação o requerimento de destaque que aca
ba de ser lido. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB- MA)
Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Senador Epitacio Cafeteira, não há encaminha
mento em requerimento de destaque. Na ocasião 
da orientação da sua Bancada, V. Exa. poderá 
fazê-lo. V. Exa. deseja orientar sua Bancada sobre o 
destaque? 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB - MA 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria 
apenas de ponderar ao nobre Senador Ronaldo Cu
nha Lima que qualquer modnicação nessa emenda 
tem um efe~o deletério maior do que o requerimento 
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que acabou de ser aprovado, porque. modrticada a 
emenda, esta terá de vo~ar para a ·Câmara dos De
putados. 

Então, gosta1ia de lazer um apelo ao Senador 
Ronaldo Cunha Lima, para que, vendo o desejo des
ta Casa de votar logo o assunto, retirasse o desta
que, a fim de que a questão pudesse, de uma vez 
por todas, ser resolvida. 

O Sr. Ronaldo Cunha Uma (PMDB - PB) -
Trata-se de emenda supressiva. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB - MA) -
Mesmo sendo supressiva, queria dizer ao nobre Se
nador Ronaldo Cunha Lima que, modificada, a 
emenda vo~ará à"Câmaa dos Deputados. 

Apelamo~·-para que S. Exa. retire o destaque e 
deixe que a matéria seja finalmente resolvida, por
que no meu Estado um casamento voltou a ser refei
to para deixar um cidadão inelegível. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em votação o requerimento de destaque. 

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

Rejeitado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
Em votação a Proposta de Emenda à Constituição 
nº 39, de 1996. A Presidência esclarece ao Plená
rio que a matéria depende, para sua aprovação, 
do voto favorável de 3/5 da composição da Casa. 
(Pausa.) 

Os Srs. Senadores já podem votar. 

Solicito aos Srs. Líderes que orientem as suas 
Bancadas. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) -
SR. Presidente, o PMDB recomenda o voto 'Sim) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O PMDB vota 'Sim'. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB - MA) -
O PPB recomenda e pede o voto 'Sim'. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-0 PPB vota "Sim'. 

O SR. ODACIR SOARES (PTB- RO) - O PTB 
vota 'Sim'. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O PTB vota 'sim' 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BiocoiPT- SE) 
-O Bloco recomenda o voto 'Não'. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O Bloco vota 'Não'. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA) -Sr. Pre
sidente, o PFL tem questão aberta nessa matéria. 
Pessoalmente, voto a lavor, como Relator que fui. 
Proferi parecer favorável e voto a favor, mas o PFL 
tem a questão aberta. 

(Procede-se à votação) 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC) - Sr. 
Presidente, peço a palavra para um esclareci
mento. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- V. Exa pode esclarecer, embora 44 Srs. Senado
res já tenham votado. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC. Para 
um esclarecimento. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, trata-se de um pedido de esclarecimento 
ao Líder do Bloco. Quero saber se S. Exa. está re
comendando o voto contra para todo o Bloco, in
cluindo o PDT. Refiro-me ao PDT, porque é uma 
questão histórica. 'Cunhado não é parente, Brizola 
para Presidente' era um slogan bastante conheci
do, e não sei por que o PT continua contra o Sr. Leo
nel Brizola. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BiocoiPT- SE) 
- Sr. Presidente, quero saber se o Senador Esperi
dião Amin está querendo entrar no Bloco de Oposi
ção. Eu esclareceria a questão se o pedido fosse lei
to por algum membro do Bloco. Não sendo S. Exa. 
membro do Bloco, não cabe esse pedido de esclare
cimento. 

(Procede-se à votação) 
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VOTAÇÃO NOMINAL 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 39, DE 1996 

ALTERA O§ 7° DO ART. 14 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (INELEGIBILIDADE) 

N° Sessão: 1 N° Vot.: 1 

Data Sessão: 17/06/1998 

·-·--------

Data Inicio: 17/06/1998 

Data Fim: 17/06/1998 

Hora Início: 16:23:10 

Hora Fim: 16:36:21 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Todos os Senadores já votaram? (Pausa.) 

Encerrada a votação. 

Votaram SIM 46 Senadores; e NÃO 20. 

Houve uma abstenção. 

T atai: 67 votos. 

Não foi atingido o quorum constitucional. Conse
qüentemente, está rejeitada a proposta de emenda à 
constitucional, focando prejudicada a Proposta de Emen· 
da à Constituição n• 23, de 1996, constante do ~em 3. 

A Proposta de Emenda à Const~uição vai ao 
Arquivo. 

É a seguinte a proposta rejeitada: 

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSmUIÇÃO N2 39, DE 1996 

(N• 367196, na Câmara dos Deputados) 

Altera o § 72 do art. 14 da Constitui
ção Federal. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constttuição 
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto 
Constitucional: 

Artigo único. O § 72 do art. 14 da Constituição 
Federal passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 14 ................................................ . 

§ 72 São inelegiveis, no território de ju
risdição do titular, o cônjuge e os parentes 
consangüíneos ou por adoçâo; até o segun
do grau e os afins de primeiro grau, do Pre
sidente da República, do Governador de Es
tado ou do Distnto Federal e de Prefe~o ou 
de quem os haja subst~uído dentro dos seus 
meses anteriores ao ple~o. salvo se já titular 
de mandado eletivo e candidato à reeleição. • 

É o seguinte o ~em, que tramita em 
conjunto, que ficou prejudicado: 

Item 3: 

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO 

N• 23, DE 1996 
(T ram~ando em conjunto com a 

Proposta de Emenda à 
Const~uição n• 39, de 1996) 

(Votação nominal) 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Con~ição n• 23, de 1996, 

tendo como primeiro signatário o Senador 
Esperidiao Amin, que altera o § 7" do' art. 14 
da Const~uição Federal (inelegibilidade), 
tendo 

Parecer favorável, sob n2 32, de 1996, 
da Comissão de Constrtuição, Justiça e Ci
dadania, Relator. Senador Edison Lobão, 
com votos contrários dos Senadores Josap
hat Marinho, Pedro Simon, José lgnário Fer
reira, Jefferson Peres e Bernardo Cabral. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
-Item 4: 

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO 

N2 6, DE 1998 
(T ramrtando em conjunto com a 

Proposta de Emenda à Const~uiçâo 
n' 11, de 1998) 

Segundo dia de discussão, em primei
ro turno, da Proposta de Emenda à Consti
tuição n' 6, de 1998, tendo como primeiro 
signatário o Senador José Roberto Arruda, 
que inclui no Ato das Disposições Constitu
cionais Trans~órias artigo que regulariza a 
srtuação funcional de servidores de empre
sas públicas federais que há mais de dez 
anos prestam serviços à Administração Dire
ta, e dá outras providências, teAdo 

Parecer sob n' 318, de Í998, da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidada.nia, 
Relator. Senador Romeu T uma, favorável, nos 
lermos da Emenda n• 1-CCJ (substitutivo) que 
apresenta, e pela prejudicialidade da Proposta 
de Emenda à Const~uição n' 11, de 1998. 

Em discussão. (Pausa.) -· 
Não havendo quem peça a pal;lvra, a discussão 

terá prosseguimento na próxima sessão deliberativa. 
O ~em n• 5 da pauta tramita em conjunto com 

o rtem 4. 

É o seguinte o ~em que trami1a em con
junto: 

Item 5: 

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO 

N2 11, DE 1998 
(T ram~ando em conjunto com a 

Proposta de Emenda à 
Constrtuição n• 6, de 1998) 

Segundo dia de discussão, em primei
ro turno, da Proposta de Emenda à Consti-
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tuição n• 11, de 1998, tendo como primeiro 
signatário o Senador Geraldo Melo, que 
acrescenta parágrafos ao art. 19 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, 
dispondo sobre a situação funcional dos ser
vidores e empregados públicos federais le
galmente cedidos a órgãos e entidades da 
UniD. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Doravante as votações serão nominais. 

Passa-se ao item 6: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N°122, DE 1997 

• (Votação nominal) 

DiSt'ussão, em turno único, do Projeto de 
Deaeto Legislativo n" 122, de 1997 (n"461/97, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a concessão outorgada à 
Ráoo Patriarca de Cassilândia Lida. para 

explorar serviço de iãdiodtfusão sonora· em 
onda média na Cidade de Cassilândia, Esta
do do Mato Grosso do Sul, tendo 

Parecer favorável, sob n• 273, de 
1998, da Comissão de Educação, Relator: 
Senador Ramez T ebet. 

Em discussão o projeto em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem deseje discutir, está encer

rada a discussão. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores já podem votar pelo siste
ma eletrônico. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT - SP. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, a Liderança do PT recomenda abs
tenção, liberando o Bloco. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O PT votará abstenção e o Bloco está liberado. 

(Procede-se à votação) 
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VOTAÇÃO NOMINAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"122, DE 1997 

N° Sessão: 1 

Data Sessão: 17/0611998 

1°Seç.:• 
:ZOSee.:. 
3' S.C.:. 
4°Sec.:. 

APROVA O ATO QUE RENOVA A CONCESSÃO OUTORGADA A RÁDIO 
PATRIARCA OE CASSILÃNOIA LTDA. CIDADE DE CASSILÂNDJA, MS 

N°Vot.: 2 

Votos Sim: 55 

VotosNio: o 
Votos Abst: 1 o 

Data Inicio: 17/06/1998 

Data Fim: 17/06/1998 

Total: 65 

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

Hora Início: 16:38:04 

Hora Fim: 16:44:39 

EmiP.Aoem: 17/0MNI • 18: .... 
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O SR. PRESIDENTE. (Antonio Carlos Magalhães) 
-Votaram SIM 55 Srs. Senadores, não houve votos 
contrários. 

Houve 1 O abstenções. 
Total: 65 votos. 
Aprovado. 
A Comissão Diretora para a l':ldação final. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora ofe
recendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1• Se
cretário, Senador Ronafdo Cunha Uma 

É lido o seguinte: 

PARECER N" 372, DE 1998 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n" 122, de 1997 (n" 461, de 
1997, na CâMara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do 
Projeto de Decreto Legislativo n" 122, de 1997 (n" 461, 
de 1997, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a concessão outorgada à Rádio Pa
triarca de Cassilãndia lida. para explofar serviço de 
radiodHusão sonora em onda média na cidade de 
Cassilãndia, Estado de Mato Grosso do Sul. 

Sala de Reuniões da Comissão, 17 de junho 
de 1998. - Antonio Carlos Maga...._ Presidente 
- Ronaldo CUnha Uma, Relator - Geraldo Melo -
Carlos Patrocinio - Emtlia Fernandes. 

ANEXO AO PARECER N" 372. DE 1998 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidnete do Senado Federal, nos ter
mos do art. 411, ttem 28, do Regimento lntemo, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1998 

Aprova o ato que renove a cor<ces 
são outorgada à Rádio Patriarca de ea.
silindia Uda. para explorar senr1ço de ra
diodifusão sonora em onda média na d
dade de Cessilindia, Estado de Mato 
Grosso do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere o De

creto sln", de 16 de maio de 1996, que renova, por 
dez anos, a partir de 26 de fevereiro de 1992, a con
cessão outorgada à Rádio Patriarca de Cassilãndia 
Udia. para explorar, sem direito de exclusMdade, 
serviço de radiodHusão sonora em onda média na ci
dade de Cassilãndia, Estado de Mato Grosso do Sul. 

Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publciação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em discussão a redação final. 

Não havendo quem peça a palavm, encerro a 
discussão. 

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

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-lem7: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N" 123, DE 1997 

(Votação nominal) 

Oiso - - •. em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n" 123, de 1997 (n" 462/97, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a concessão -da Rádio Emis
sora • ABC" Udia. para explorar serviço de 
radiodüusão sonora em onda média na Ci
dade diSanto André, Estado de São Paulo, 
tendo 

Pa18Cer favorável, sob n• 259, de 
1998, da Comissão de Educação, Relator: 
Senador Romeu Tuma. 

Em cfiSC' -o o projeto em turno único. (Pausa.) 
Não havendo \quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

--------- --------
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NOMINAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 123, DE 1997 

N° Sessão: 1 

Data Sessão: 1710611998 

APROVA O ATO QUE RENOVA A CONCESSÃO DA RÁDIO 
EMISSORA ~ABC~ L TOA, CIDADE DE SANTO ANDRE. SP 

Votos Sim: 54 

Votos Não: o 
Votos Abst: 9 

Data Início: 17/06/1998 

Data Fim: 1710611998 

' I 

I I 

Total: 63 

Hora Início: 16:45:20 

Hora Fim: 16:48:53 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
-Votaram SIM 54 Srs. Senadores: e não houve voto 
contrário. 

Houve 9 abstenções. 
Total: 63 votos. 
Aprovada. 
À ·eomissão Diretora para a redação final. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 

- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora ofe
recendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1° Se
cretário, Senador Ronaldo Cunha Lima 

É lido o seguinte: 

PARECER N° 373, DE 1998 
(Da Comissão Diretora) 

Reclação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 123, de 1997 (n• 462, de 
1997, na Câmara dos Deputados). 

A Conissão Diretora apresenta a redação final do 
Projeto de Decreto Legislativo n" 123, de 1997 (n" 462, 
de 1997, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a concessão da Rádio Emissora 
• ABC" ltda. para explorar serviço de radiodffusão 
sonora em onda média na cidade de Santo André, 
Estado de São Paulo. 

Sala de Reuniões da Comissão, 17 de junho 
de 1998. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente 
- Ronaldo Cunha Uma, Relator - Geraldo Melo -
Carlos Patrocínio - Emília Fernandes. 

ANEXO AO PARECER N° 373, DE 1998 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N° , DE 1998 

Aprova o ato que renova a conces
são da Rédio Emlaaora • ABC" Uda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Santo An
dré, Eatado de São Paulo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere o De· 

creto stn•, de 4 de novembro de 1996, que renova, 
por dez anos, a partir de 1• de maio de 1994, a con
cessão da Rádio Emissora "ABC" ltda. para explo
rar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média na cidade de Santo 
André, Estado de São Paulo. 

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

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

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Item 8: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N°125, DE 1997 

(Votação nominal) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n" 125, de_1997 (n" 465197, 
na Câmara dos Deputados~. que aprova o 
áto que renova a concessão da Rádio Co
mercial de Presidente Prudente Lida: para 
explorar serviço de radiodffusão sonora em 
onda média na Cidade de Presidente Pru
dente, Estado de São Paulo, tendo 

Parecer favorável, sob n• 260, de 
1998, da Comissão de Educação, Relator. 
Senador Romeu Tuma. 

Em discussão o projeto. em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, e~rro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 
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VOT NOMINAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 125, DE 1997 

N° Sessão: 1 
Data Sessão: 17/06/1998 

1•Sec.:. 
~Sec.:" 

J-Sec.: • 
.cos.:.:· 

APROVA O ATO QUE RENOVA A CONCESSAO DA RADIO COMERCIAL 
OE PRESIDENTE PRUDENTE L TOA. CIDADE PRESIDENTE PRUDENTE. SP 

N° Vot.: 4 

Votos Sim: 55 

Votos Nlo: 1 

VotosAbst: 8 

Data Início: 17/06/1998 

Data Fim: 17/06/1998 

Totat: 64 

Hora Início: 16:50:09 

Hora Fim: 16:54:08 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga· 
lhães)- Votaram SIM 55 Srs. Senadores; e NÃO 1. 

Houve 8 abstenções. 

Total: 64 votos. 

Aprovado. 

A Comissão Diretora para a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga
lhães) - Sobre a mesa, parecer da Comissão Di· 
retora oferecendo a redação final, que será lido 
pelo Sr. 1• Secretário, Senador Ronaldo Cunha 
Lima. 

É lido o seguinte: 

PARECER N" 374, DE 1998 
(Da Comissão Diretoril) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo nt 125, de 1997 (nt 465, de 
1997, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n°125, de 1997 (n• 
465, de 1997, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a concessão da Rádio Comer
cial de Presidente Prudente Lida. para explorar ser· 
viço de radiodifusão sonora em onda média na cida· 
de de Presidente Prudente, Estado de São Paulo. 

Sala de Reuniões da Comissão, 17 de junho 
de 1998. 

Antonio Carlos Magalhães, Presidente - Ro
naldo Cunha Urna, Relator - Geraldo Nilo - car
los Pab ocínio - Emília Fernandes. 

ANEXO AO PARECER N" 374, DE 1998. 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte: 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1998 

Aprova o ato que renova a c:oncea
são da Rádio Comercial de Presidente 
Prudente L TOA. para explorar serviço de 
radiodifusão aonora em onda média na 

cidade de· Presidente Prudente, Estado 
de São Paulo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• É aprovado o ato a que se refere o De

creto stn•, de 13 de janeiro de 1997, que renova, por 
dez anos, a partir de 1• de novembro de 1993, a 
concessão da Rádio Comercial de Presidente Pru· 
dente Lida. para explorar, sem direito de exclusivida· 
de, serviço de radiodffusão sonora em onda média 
na cidade de Presidente Prudente, Estado de São 
Paulo. 

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga· 
lhães) - Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga· 

lhães) - Item 9: 

sa.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N"137, DE 1997 

(Votação nominal) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 137, de 1997 (nt 
489197, na Câmara dos Deputados), que 
&prova o ato que renova a concessão outor
gada à Rádio Cidade Jandaia do Sul Lida. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na Cidade de Jandaia do 
Sul, Estado do Paraná, tendo 

Parecer favorável, sob n• 275, de 
1998, da Comissão de Educação, Relator: 
Senador Coutinho Jorge. 

Em discussão o projeto em turno ·i:iiiico. (Pau· 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 
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VOTAÇÃO NOMINAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 137, DE 1997 

N' Sesslio: 1 
Data Sessão: 17/06/1998 

1• Sec.:. 
2" s.c.:. 
:f"S.C.:• 
<l•s.c.:• 

APROVA O ATO QUE RENOVA A CONCESSÃO OUTORGADA A RADIO 
CIDADE JANOAIA DO SUL L TOA, CIDADE DE JANDAIA DO SUL, PR 

N' Vot.: 5 Data Início: 17/06/1998 

Data Fim: 17/0611998 

Hora Início: 16:54:50 

Hora Fim: 16:59:35 

do Senador 

Votos Sim: 58 

Votos Nilo: o Totat: 66 

VotosAbst: 8 

-----~~--- --·--·-- ·-------·· --------·-------

- 16:59 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Maga· 
lhães) - Votaram SIM 58 Srs. Senadores. Não hou
ve votos contrários. 

Houve 8 abstenções. 

Total: 66 votos. 

Aprovado. 

À Comissão Diretora para a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Maga
lhães) - Sobre a mesa, parecer da Comissão Dire
tora oferecendo a redação final, que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

PARECER Nº 375, DE 1998 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n" 137, de 1997 (n" 469, de 1997, 
rm Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n• 137, de 1997 (nº 
469, de 1997, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a concessão outorgada à Rádio 
Cidade Jandaia Lida. para explorar serviço de radio
dnusâo sonora em onda média na cidade de Jandaia 
do Sul, Estado do Paraná. 

Sala de Reuniões da Comissão, 17 de junho 
de 1998. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente 
- Ronaldo Cunha Uma, Relator - Geraldo Melo -
Carlos Patrocínio - Emilia Fernandes. 

ANEXO AO PARECER N" 375, DE 1998 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 1998 

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Cidade Jandaia 
Lida. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média na cidade de 
Jandaia do Sul, Estado do Paraná. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o De
creto s/n, de 4 de agosto de 1992, que renova, por 
dez anos, a partir de 11 de dezembro de 1991, a 

concessão outorgada à Rádio Cidade Jandaia Lida. 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodnusão sonora em onda média na cidade de 
Jandaia do Sul, Estado do Paraná. 

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga· 
ihães) - Em discussão a redação final. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra. encerro a 
discussão. 

Em votação. 

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

Aprovada. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga
lhães)- Item 10: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N2 139, DE 1997 

(Votação nominal) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 139, de 1997 (nº 
471/97, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outor
gada à Sociedade Rádio Dnusara Vale do lta
jaí Lida para explorar serviço de radiodnusão 
sonora em freqüência modulada na Cidade de 
ltajaí, Estado de Santa Catarina, tendo 

Parecer favorável, sob n• 261, de 
1998, da Comissão de Educação, Relator: 
Senador Esperidião Amin. 

Em discussão o projeto em turno único. (Pausa) 

Não havendo que peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa) 

Como vota o Senador João França? 

O SR. JOÃO FRANÇA (PPB-RR) - Sim, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Maga
lhães) - Como vota o Senador Fernando Bezerra? 

O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN) -
Sim, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga· 
lhães) - Como vota o Senador José Fogaça? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS) - Sim, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga· 
lhães) - Como vota o Senador Romero Jucá? 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR) - Sim, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga
lhães)- Como vota o Senador Teotônio Vilela? 

O SR. TEOTONIO VILELA (PSDB·AL) - Sim, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonoo Carlos Maga
lhães) - Como vota o senador lucídio Por1ella? 

O SR. LucfDIO PORTELLA (PPB-PI) - Sim, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga
lhães) - Como vota a Sr" Emilia Fernandes? 

A SRA. EMILIA FERNANDES (BiocoiPDT·RS) 
-Sim, Sr. Presidente. 

(Procede-se à votação) 

·--------------------
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N° Sessão: 1 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

VOT 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 139, DE 1997 

APROVA O ATO QUE RENOVA A PERMISSÃO OUTORGADA A 
SOCIEDADE RÁDIO DIFUSORA VALE DO ITAJAi L TOA, CIDADE DE ITAJAÍ. SC 

N° Vot.: 6 

JUNHO DE 1998 

NOMINAL 

Data Sessão: 17/06/1998 

Data Início: 17/06/1998 

Data Fim: 17/0611998 

Hora Início: 17:00:12 

Hora Fim: 17:09:09 

Votos Sim: 51 

Votos Nilo: o Total: 57 

Votos Abst: 6 
17101Wt1 -

------ ------ --------



JUNHO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 187 

SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos magalhães) 
- Votaram Sim 51 Senadores, somados aos sete 
Senadores que manifestaram seus votos favoráveis 
da tribuna, devido a problemas técnicos no painel de 
votação. Não houve votos contrários. 

Houve 6 abstenções 
Total: 64 votos 
Aprovado 
À Comissão Diretora para a redação final. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga

lhães) - Sobre a mesa, parecer da Comissão Direto
ra oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr. 
1° Secretário, Senador Ronaldo Cúnha Uma. 

É lido o seguinte: 

PARECER N2 376, DE 1998 
(Da Comissão Diretora) 

Reclação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n" 139, de 1997 (n" 471, de 
1997, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora, ap1 e senta a redação final do 
Projeto de Decreto L.egislaiNo n" 139, de 1997 (n" 471, 
de 1997, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a permissão outorgada à Sociedade 
Rádio Difusora Vale do ltajaí Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada na cidade de ltajaí, Estado de Santa Catarina. 

Sala de Reuniões da Comissão, 17 de junho 
de 1998. - Antonio Cal1os Magalhães, Presidente 
- Ronaldo Cunha Uma, Relator- Geraldo Melo -
Carlos Patrocínio - EmDia Fernandes. 

ANEXO AO PARECER N2 376, 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• , DE 1998 

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Sociedade RAdio Difuso
ra Vale do ltajaí Lida., para explorar ..vi
ços de radiodifusão sonora em fraq6ncla 
modulada na cidade de ltajaf Estado de 
Santa Catarina. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° É aprovado o ato a que se relele a Porta

ria n• 761, de 4 de outubro de 1994, que renova por 
dez anos, a partir de 3 de junho de 1992, a pton u· ão 

outorgada à Sociedade Rádio Difusora Vale do ltajai 
Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada na cidade de ltajaí, Estado de Santa Catarina. 

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga
lhães) - Em discussão a redação final. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

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

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga

lhães) - As matérias constantes dos itens nºs 11 a 
13 da Ordem do Dia da presente sessão, de acordo 
com o disposto no art. 383, alínea "g", do Regimento 
Interno, deverão ser apreciadas em sessão pública, 
procedendo-se à votação por escrutínio secreto. 

-Item 11: 

PARECER Nº 315, DE 1998 
Escolha de autoridade 

(Votação secreta- nominal) 

Discussão, em turno único, do Parecer 
n" 315, de 1998, da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Francelina Pereira, sobre a Mensagem n• 
148, de 1998 (n• 575198, na origem), do Se
nhor Presidente da República, submetendo à 
deliberação do Senado Federal o nome do 
Doutor Carlos Alberto Reis de Paula, Juiz 
Togado do Tribunal Regional do Trabalho da 
3" Região, com sede em Belo Horizonte -
MG, para compor o Tribunal Superior do Tra
balho, no cargo de Ministro Togado, na vaga 
decorrente da aposentadoria do Ministro Or
lando Teixeira da Costa e reservada a juízes 
de carneira da magistratura trabalhista. 

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

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação) 

---- -----~ -·-~-----·-··- -~---- ---~~-~~-~--~-~ ----·----·-··- ~ --- .. 
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VOTAÇÃO SECRETA 

PARECER N° 315, DE 1998 (ESCOLHA DE AUTORIDADE) 

N° Sessão: 1 

Data Sessão: 17/06/1998 

Presid.: 
1° Sec.: • 

: 2° See.:. 
3° See.: • 
4° See.:. 

SR. CARLOS ALBERTO REIS OE PAULA PARA COMPOR O 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. NO CARGO DE MINISTRO TOGADO 

N' Vot.: 7 

Votos Sim: 63 

Votos Não: o 
Votos Abst: 1 

Data Inicio: 17/06/1998 

Data Fim: 17/06/1998 

Total: 64 

Hora Início: 17:10:23 

Hora Fim: 17:14:19 

~~~~·-~---··--··~ --- ·--·-···--········-----··-----~- ·-· ·---·····-
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga
lhães) - Votaram SIM 63 Srs. Senadores. Não 
houve votos contrários. 

Houve uma abstenção. 
Total: 64 votos. 

Aprovado o Parecer. 

Será feita a devida comunicação ao Presidente 
da República. 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT-MG)- Sr. 
Presidente, como meu voto não foi contabilizado, 
peço que registre o meu voto favoráveL 

O SR. LEONEL PAIVA (PFL·DF) - Faço a 
mesma solicitação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga· 
lhães)- Os Senadores Leonel Paiva e Júnia Marise 
votaram 'sim', apesar de a votação ser secreta. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga· 
lhães) -Item 12: 

PARECER N" 316, DE 1998 
Escolha de autoridade 

(Votação secreta- nominal) 

Discussão, em turno único, do Parecer 
n• 316, de 1998, da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Pedro Simon, sobre a Mensagem n• 156, de 
1998 (n2 574198, na origem), do Senhor Pre· 
sidente da República, submetendo à delibe
ração do Senado Federal o nome do Doutor 
Gelson de Azevedo, Juiz Togado do Tribu· 

nal Regional do Trabalho da 4• Região, com 
sede em Porto Alegre .,- RS, para compor o 
Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de 
Ministro Togado, na vaga decorrente da 
aposentadoria do Ministro Manoel Mendes 
de Freitas e reservada a juízes de carreira 
da magistratura trabalhista. 

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga· 
lhães) - Quero chamar a atenção dos nossos Co· 
legas para a sessão deliberativa que teremos ama· 
nhã, às 10 horas se necessário, poderemos ter outra 
na parte da tarde , que exige quorum qualificado, ou 
seja, a presença realmente de todos, conforme acer· 
to que havia sido feito com as Uderanças. Teremos, 
inclusive, votação de emenda à Constituição e até 
algumas votações nominais de embaixadores. 

Vou encerrar a votação. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT-SP)
Sr. Presidente, estou votando ainda. Informo apenas 
que foi desligado o terminal onde costumo sentar. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga· 
lhães) - Esclareço a V. Ex" que não hoWe propósito. 

Está encerrada a votação. 

(Procede-se à votação) 
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VOTArÃO SECRETA 

PARECER N• 316, DE 1998 (ESCOLHA DE AUTORIDADE) 

I 
! 
j N' Sessão: 1 

Data Sessão: 1710611998 

I P•rt•• IUFI 

I I 

I I 
I 

~li 
I I 
I I 

Pnnld.: 
1"5«:.:' 
2"Sec.:' 
J"Sec.: • ... ..,,. 

, Ooo<ad · HEUO F. UMA 

SR. GELSON DE AZEVEDO, PARA COMPOR O TRIBUNAL 
SUPERIOR DO TRABALHO, NO CARGO OE MINISTRO TOGADO 

N° Vot: 8 Data Inicio: 1710611998 

Data F·m: 1710611998 

Hora lnicm: 17:15:04 

Hora Fim: 17:19:36 

Volo Nome doSe .... ~ Volo 

Votos Sim: 55 

Votos Não: 

Votos Abst: 

o 
2 

I 

I I 

I 

I I 

' ' 

I I 

Total: 57 
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O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Maga
lhães) - Votaram SIM 55 Srs. Senadores. Não 
houve votos contrários. 

Houve 2 abstenções. 
Total: 57 votos. 
Foi aprovado. 
Será feita a comunicação ao Senhor Presiden

te da República. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga

lhães)- Item 13: 

PARECER N" 363, DE 1998 
Escolha de autoridade 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
Requerimento n• 403, de 1998 - ar!. 281) 

(Votação secreta- nominal) 

Discussão, em turno único, do Parecer 
n• 363, de 1998, da Comissão de Constitui-

ção. Justiça e Cidadania. Relator. Senador 
Pedro Simon, sobre a Mensagem n" 178, de 
1998 (n" 673198, na origem),-do Senhor Pre
sidente da Flepública, submetendo à delibe
ração do Senado Federal o nome do Doutor 
Gilson Langaro Dipp, Juiz do Tribunal Regio
nal Federal da 4• Região, com sede em Por
to Alegre - RS, para compor o Superior Tri
bunal de Justiça, no cargo de Ministro, na 
vaga decorrente da aposentadoria do Ministro 
Américo Luz. 

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

Não havendo quem queira discutir, enceno a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

----------···-·--·-······· 
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VOTAÇÃO SECRETA 

PARECER N" 363, DE 1998 {ESCOLHA DE AUTORIDADE) 

N' sessão: 1 

Data Sessão: 17/0611998 

SR. GILSON lANGARO DIPP, PARA COMPOR O 
SUPERIOR TRIBUNAL OE JUSTIÇA, NO CARGO OE MINISTRO 

N' Vot.: 9 Data Inicio: 17/06/1998 

Data Fim: 17/06/1998 

-- -----"" __ " ____ "·· ----------

Hora Início: 17:20:06 

Hora Fim: 17:25:35 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1qs Magalhães) 
- Votaram SIM 57 ·srs. Senadores; e NÃO, 4 Srs. 
Senadores. 

Não houve abstenções. 
Total: 61votos. 
O nome foi aprovado, e a decisão do Plenário 

será levada ao conhecimento do Senhor Presidente 
da República. 

Quero congratular-me com a força da Bancada 
do Rio Grande do Sul, que hoje aprovou os nomes 
de três Ministros de Tnbunal Superior. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magahães) 
-As rralérias conslantes dos itens n"s 14 e 15 da Or
dem do Dia da presente sessão, de acordo com a 
deliberação do Senado no dia 6 de maio último e 
com o disposto no art. 383, alínea "g", do Regimento 
Interno, deverão ser apreciadas em sessão pública, 
procedendo-se à votação por escrutínio secreto. 

-Item 14: 

MENSAGEM N• 144, DE 1998 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

(Votação secreta- nominal) 

Discussão, em turno único, do Parecer 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe
sa Nacional sobre a Mensagem n" 144, de 
1998 (n" 568/98, na origem), pela qual o Se
nhor Presidente da República submete à deti
beração do Senado o nome do Senhor Paulo 
Dyrceu Pinheiro, Ministro de Primeira Classe 
do Quadro Especial da CarTeira de ~. 
para exercer a função de Embaixador do Bra
sil junto à República de Cingapura. 

Sobre a mesa parecer que será lido pelo Sr. 1° 
Secretário. 

O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB-PB) -
Sr. Presidente, o parecer da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional é favorável ao nome 
dio Sr. Paulo Dyrceu Pinheiro para exercer o cargo 
de Embaixador do Brasil junto à República de Ginga
pura. 

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

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

discussao. 
Em votação. 

(Procede-se à votação Secreta.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car'.os Magalhães) 
-Votaram SIM 59.Srs. Senadores;. e NÃO 1 Sena
dor. 

Não houve abstenção. 
Total: 60 votos. 
Foi aprovado o nome do Senhor Paulo Dyrceu 

Pinheiro. 
Será feita a comunicação ao Presidente da Re

pública. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Item 15: 

MENSAGEM N°161, DE 1998 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

(Votação secreta - nominal) 

Discussão, em turno único, do Parecer 
da Comissão de Relações Extatioles e Defe
sa Nacional sobre a Mensagem n" 161, de 
1998 (n" 60111'98, na origem), pela qual o Se
nhor Presidente da República submete à deli
beração do Senado o nome do Senhor Sérgio 
Barcellos Telles, Ministro de Primeira Classe 
do Quadro Pennanente da Caneira de D~ 
mata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República 1..i1anesa. 

Sobre a mesa parecer que será lido pelo Sr. 1° 
Secretário. . 

O SR. RONALDO CUNHA UMA(PMDB-PB) -
Sr. Presidente, o parecer da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional é favorável ao nome 
do Sr. Sérgio Barcellos Telles para exercer o Cargo 
de Embaixador do Brasil junto à República Libanesa. 

O SR. PRESIDENTE (Anlonio Carlos Magahies) 
-o parecer é favorãllel 

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

discussão. 
Os Srs. Senadores já podem votar: (Pausa.) 

(Procede-se à votação S6Ct81a.) 

O SR. PRESIDENTE (Anlonio Carlos Magalhães) 
- Votaram SIM 57 Srs. Seuadores; não houve wiDS 
contrários. 

Não houve abstenção. 
Total: 57 votos. 
Foi aprovado o nome do Senhor Sérgio Barcel

los Telles. 
Será feita a comunicação ao Presidente da Re

pública. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Não havendo objeção do Plenário, a PrasidêiiCia ilc:ü, 
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..ano itens 16 a 21, mensagens do Presidente da 
República sobre escolha de embaixadores. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-lem16: 

MENSAGEM N° 145, DE 1998 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

(Votação secreta - nominal) 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
sobre a Mensagem n" 145, de 1998 (n° 569/98, na 
origem), pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à delibefação do Senado o nome do Se
nhor Márcio Paulo de Oliveira Dias, Ministro de Pri
meira Classe do Quadro Permanente da Carreira de 
Diplomata, para, cumulativamente com a fuação de 
Embaixador do Biasil junto ao Reino da Bélgica, 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao 
Grão-Ducado do Luxemburgo. 

Sobre a mesa parecer que será lido pelo Sr. 1• 
Secretário. 

O SR. RONALDO CUNHA UMA(PMDB-PB) -
Sr. Presidente, o parecer da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional é favorável ao nome 
do Sr. Márcio Paulo de Oliveira Dias para exercer o 
cargo de Embaixador do Brasil junto ao Grão-Duca
do do Luxemburgo. 

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

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

discussão. 
Os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação secreta) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Volalam SIM 54 Srs. Senadores. Não houve vo1os 
conlrários. 

Houve uma abstenção. 
Total: 55 votos. 
Foi aprovado o nome do Senhor Márcio Paulo 

de Oliveira Dias. 
Será feita a comunicação ao Senhor Presiden

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

-nem 17: 

MENSAGEM N9170, DE 1998 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

(Votação secreta - nominal) 

Discussão, em turno único, do Parecer 
da Comissão de Relações Exteriores e De-

lesa sobre a Mensagem n" 170, de 1998 (n• 
651/98, na origem), pela qual o Senhor Pre
sidente da República súbmete à deliberação 
do Senado o nome do Sr. Roberto Soares 
de Oliveira, Ministro de Primeira Classe do 
Quadro Permanente da Carreira de Diplo
mata, para, cumulativamente com a função 
de Embaixador do Brasil junto à Confedera
ção da Suíça, exercer a função de Embaixa
dor do Brasil junto ao Principado de Uech
tenstein. 

Sobre a mesa parecer que será lido pelo Sr. 1° 
Secretário. 

O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB-PB)
Sr. Presidente, o parecer da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional é favorável ao nome 
do Sr. Roberto Soares de Oliveira para exercer o 
cargo de Embaixador do Brasil junto ao Principado 
de Liechtenstein. 

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

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

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação secteta.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Peço a paciêiiCia dos Sls. SenadoreS, porque ainda 
haverá três votações nominais, mas logo concluire
mos os trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Volanlm SIM 55 Senadores. Não houve 1101os conlrá-
rios. 

Houve uma abstenção. 
Total: 56 votos. 
Foi aprovado o nome do Sr. Roberto Soares de 

Oliveira. 
Será feita a comunicação ao Senhor Presiden

te da República. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga

lhães) - Item 18: 

MENSAGEM N" 179, DE 1998 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

(Votação secreta- nominal) 

Discussão, em turno único, do Parecer 
da Comissão de Relações Exteriores e De
fesa Nacional sobre a Mensagem n• 179, de 
1998 (n• 681/998 na origem), pela qual o 
Senhor Presidente da República submete à 
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deliberação do Senado o nome do Sr. Orlan
do Galvêas Oliveira, Mjnistro de Segunda 
Classe do Quadi'O· Pennanente da Carreira 
de Diplomata, para exercer a ful'lção de Em
baixador do Brasil junto à República da Na
míbia. 

Sobre a mesa parecer que será lido pelo Sr. 12 

Secretário. 
O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB-PB)

Sr. Presidente, o parecer da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional é favorável ao nome 
do Sr. Orlando Gauvêas Oliveira para exercer o car
go de Embaixador do Brasil junto à República da Na
míbia. 

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

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

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação secreta.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Votaram SIM 48 Srs. Senadores; e NÃO, 1. 

Houve 3 abstenções. 
Total: 52 votos. 
Aprovada a indicação, será feita a devida co

municação ao Senhor Presidente da República. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Item 19: 

MENSAGENS N"s 180 e 182, DE 1998 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

(Votação secreta - nominal) 

Discussão, em turno único, em conjunto, 
do parecer da Comissão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional sobre a Mensagem 
n2180 e discussão da Mensagem n2 182, de 
1998 (n"s 680 e 709198, na origem), pelas 
quais o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado Federal o 
nome do Senhor Antônio Augusto Dayrell de 
Uma, Ministro de Primeira Classe do Quadro 
Perrnanen'e da Caneifa de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil jun
to à Comunidade da Austrália. 

Sobre a mesa parecer que será lido pelo Sr. 12 

Secretário. 
O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB) -

Sr. Presidente, o parecer da Comissão de Relações 

Exteriores e Defesa Nacional é favorável ao nome 
do Sr. Antônio Augusto DayreH ·de Uma para exercer 
o cargo de Embaixador do Brasil junto à Comunida
de da Austrália e cumulativamente a de Embaixador 
do Brasil junto à República de Vanuatu e ao Estado 
Independente de Papua Nova Guiné. 

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

Em discussão o parecer e a Mensagem n2 182, 
de 1998. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 

(Procede-se à votação secrela.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Votaram SIM 51 Srs. Senadores; não howe VOioS con
trários. 

Houve 03 abstenções. 
Total: 54 votos. 
Aprovadas as indicações, será feita a devida 

comunicação ao Senhor Presidente da RepúbfiCa. 
O SR. PRESIOENTC (Antonio Carlos Magalhães) 

-llem20: 

MENSAGEM N2 183, DE 1998 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

(Votação secreta - nominal) 

Discussão, em turno único, do Parecer 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe
sa Nacional sobre a Mensagem n2 183, de 
1998 (n" 714198 na origem). pela qual·o Se
nhor Presidente da República submete à deli
beração do Senado o nome do Senhor José 
Olympio Rache de Almeida, Minislro de f>ri. 
rneira Classe do Quadro Especial da Caneira 
de Diplomata. para exercer a função de Elrbai
xador do Brasil junto à Repúbr.:a da FlliAndia. 

Sobre a mesa parecer que será lido pelo Sr. 1• 
Secretário. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB) -
Sr. Presidente, o parecer da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional é favorável ao nome 
do Sr. José Olympio Rache de Almeida para exercer 
o cargo de Embaixador do Brasil junto à República 
da Finlândia. 

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

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

discussão. 
Em votação. 
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Os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à ~tação secreta.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Votaram SIM 53 Srs. Senadores, não houlle votos 
contrários. 

Houve 03 abstenções. 
Total: 56 votos. 
Aprovada a indicação, será feita a comunica

ção ao Senhor Presidente da República. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-hem21: 

MENSAGEM N2 184, DE 1998 

Escolha de Chefe de Missão Diplomàtica 

(Votação secreta- nominal) 

Discussão, em turno único, do Parecer 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe
sa Nacional sobre a Mensagem n" 184, de 
1998 (n" 715198, na origem), pela qual o Se
nhor Presidente da República submete à deli
belação do Senado o nome do Senhor Ar
mando Sérgio Frazão, Ministro de Primeira 
Classe do Quadro Permanente da Caneira de 
~mata, para exercer a !unção de Errbaixa
dor do Brasil junto à República da Irlanda 

Sobre a mesa parecer que será lido pelo Sr. 12 

Secretário. 
O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB-PB) -

Sr. Presidente, o parecer da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional é favorável ao nome 
do Sr. Armando Sérgio Frazão para exercer o cargo 
de Embaixador do Brasil junto à República da Irlan
da. 

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

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

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação secreta.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Votaram Sim 48 Srs. Senadotes; e Não 4. 

Houve 3 abstenções. 
Total: 55 votos. 
Aprovada a indicação, será feita a devida co

municação ao Senhor Presidente da República. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Esgotada a rraléria constante da Ordem do Dia. 

Passa-se, agora, à apreciação do Requerimen
to n• 414, de 1998, de urgência, lido no expediente, 
para o Projeto de Lei da Càmara n" 16, de 1998. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria figurará na Ordem do Dia da sessão 

do segundo dia útil subsequente, de acordo com o 
art. 345, 11, do Regimento lntemo, combinado com a 
Resolução n• 37, de 1995, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa. requerimenlo que será ido pelo Sr. 12 

Seaelário, Senador Ronaldo Cunha L.ina. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 417, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, 

alfnea b, do Regimento lntemo, para o Projeto de 
Lei da Càmara n• 5, de 1998 (n• 3.920/97, na Casa 
de origem), que altera a Tabela de Valores da Taxa 
de FISC8iização da Instalação por Estação, objeto do 
Anexo III da Lei n• 9.472, de 16 de julho de 1997, 
que dispõe sobre a organização dos serviços de te
lecomunicações, a criação e o funcionamento de um 
órgão regulador e outros aspectos institucionais, nos 
termos da Emenda Constitucional n• 8, de 1995. 

Sala das Sesões, 17 de junho qe 1998. - Oda
clr Soares - Jader· Barbalho - Júnia Marise - Ro
mero Jucé - Elclo Alvares - Esperldião Amlm. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votação o requet imenlo. 

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

Aprovado. 
A matéria figurará na Ordem do Dia da sessão 

do segundo dia útil subsequente, de acordo com o 
art 345, 11, do Regimento lntemo, cominado com a 
Resolução n• 37, de 1995, do Senado Federai. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Volta-se à lisla de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Si
mon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, todos sabemos 
das extraordinárias realizações de médicos do Hos
pital Sarah Kubitschek, em Brasilia, sob a presidên
cia desse extraordinário Dr. Aloysio Campos da Paz. 
Quando votamos aqui a fundação especial, tive 
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oportunidade de conhecê-lo. Foquei impressionado 
com a sua competência e capacidade administrativa. 

Penso que esse hospital . merece admiração, 
porque serve como referência para hospitais em 
nosso Pafs e no mundo. 

Na Bahia, terra de V. Ex", Sr. Presidente, foi 
inaugurado um hospital idêntico ao Sarah Kubits
chek de Brasnia. Está prevista a construção de vá
rias outras instituições como essa em outros locais, 
como por exemplo no Estado do Ceará. 

Entreguei ao Presidente daquela instituição, 
Dr. Aloysio Campos da Paz, um longo requerimento, 
em que exponho as razões da construção de urna 
unidade dessas no Rio Grande do Sul, levando em 
consideração principalmente a integração daquele 
Estado ao Mercosul. Naquela ocasião, conversei 
longamente com S. SI. Enviei urna cópia da solicita
ção ao Dr. Aloysio Campos da Paz, ao Ministro Lu
ciano Brandão Alves de Souza, Secretário Executivo 
do Conselho de Administração da Associação das 
Pioneiras Sociais, ao Governador do meu Estado, 
Antônio Britto, ao Presidente da República, ao Mi
nistro da Saúde, ao Dr. Antonio Carlos Peixoto de 
Magalhães, ao Dr. Luiz Eduardo Maron de Maga
lhães, ao ex-Ministro Jarbas Passarinho, ao ex
Presidente José Samey, a José de Arimathéa Go
mes Cunha; a Octávio Pereira da Costa; a José 
Aparecido; a Eduardo Kertesz; a Rita Carnata, 
membros do Conselho de Administração da Rede 
Sarah de Hospitais do Aparelho Locomotor. 

Falei a V. Ex", Presidente Antonio Carlos 
Magalhães, da importãncia que teria uma institui
ção como essa lá no Rio Grande do Sul. Não é 
fácil a construção de um hospital como esse, eu 
sei. Observando, no Sarah Kubitschek, o trata
mento dado aos deficientes, a diferença de trata
mento dispensado aos doentes deste hospital e 
aos doentes de hospitais não especializados, o 
avanço da tecnologia no campo da recuperação 
ffsica, que coloca o Brasil dentre pafses do Pri
meiro Mundo, ficamos admirados com a garra, 
com a dedicação, com a seriedade, com a organi
zação e com o espfrito de equipe desta institui
ção. 

É admirável também a capacidade de levar 
adiante um empreendimento como este. O nor
mal seria ficar apenas com o Sarah de Brasnia, 
que merece note dez. Mas foi construido outro 
hospital em Salvador, que também merece nota 
dez_ E estão levando essa organização para ou
tros lugares. Eu defendo a construção de um outro 
hospital como o Sarah em Porto Alegre. Infeliz
mente, o número de deficientes ffsicos no Brasil é 
qualquer coisa de trágico. 

---··-·--------·-·--·· 

O atendimento a nossos irmãos portadores de 
deficiências decorrentes de cruéis acidentes de trân
sito e de trabalho, que poderiam ser evÜâdos, fàz 
com que a organização presidida pelo Dr. Aloysio 
Campos da Paz mereça o nosso respeito e o nosso 
carinho. 

Dr. Aloysio informou-nos que recebeu a docu
mentação e a encaminhou ao Conselho da Adminis
tração, por intermédio do Ministro Luciano Brandão. 
Espera-se uma resposta dentro das possibilidades 
daquele hospital. 

Sr. Presidente, é muito importante para a Re
gião Sul e para o Mercosul contar com uma unidade 
do Sarah Kubitschek. 

De qualquer maneira, seja qual for o resultado, 
fioo muito feliz de vir a à tribuna prestar homenagem 
a esse extraordinário médico, a sua competente 
equipe e aos membros desse Conselho, todos vo
luntários, que se dedicam a essa causa. Segundo 
pesquisas, os dois dramas maiores da sociedade 
brasileira são o desemprego e a assistência à saú
de. Diante desse quadro, o Sarah Kubitschek e o Dr. 
Campos da Paz são uma baliza, são um exemplo 
que devemos admirar e copiar sempre que possfvef. 

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

Durante o díscutsO do Sr. Pedro Si
mon, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Ronaldo Cunha Uma, 1• 
Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Urna) -
Concedo a palavra ao Senador Emandes Amorim. 

O SR. ERNANDES AMORIM (Pf'B.f!O. PIOIUI
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, há muito temos 
denunciado nesta Casa vários casos de corrupção e 
de desvio de recursos no Estado de Rondônia. 

Hoje ouvi, com atenção, a denúncia de desvio 
de recursos formulada pelo eminente Senador Epita
cio Cafeteira contra a Governadora do Maranhão. 

Em relação à Rondônia, denunciei o caso de 
empreiteiras que receberam do Governo do Estado 
vuttosas quantias em pagamento por rodovias que 
não loram construfdas. Isso vem acontecendo tam
bém em outro Estado. 

Apesar de todas as denúncias de desvio de mi
lhões e milhões de reais feitas aos nossos Colegas 
Senadores e também ao povo brasileiro, no entanto, 
nenhuma providência foi tornada. Como fica esta 
Casa diante do povo brasileiro, que paga impostos 
para que o Governo Federal arrecade recursos e os 
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mande, por meio de convênios, aos Estados, cujos 
governantes desviam esse dinheiro, se nenhuma 
providência é tomada? 

Sr. Presidente, repito: denunciamos aqui cente
nas de inegularidades. Apesar disso, o Governo do 
PMDB, por meio de seus LídereS, saca milhões e mi
lhões de· reais por intermédio do Ministério de Minas e 
Energia, da Caixa Econõmica Federal e da Suframa. 

O Senhor Presidente da República possui to
das essas denúncias. A área econômica conhece to
dos esses desvios ocorridos em meu Estado, e nin
guém toma providências. Às vezes me pergunto o 
que faço nesta Casa, corno Senador da República, 
como fiscal do povo. Estou aqui exercendo a função 
de Senador, fiscalizando e denunciando, mas nin
guém toma providência. Basta ser corrupto, basta 
desviar dinheiro público para ser prestigiado pela 
aluai administração, principalmente em meu Estado, 
onde o Governador é do PMDB. 

Há poucos instantes, Sr. Presidente, estive na 
Procuradoria-Geral da República denunciando uma 
quadrilha formada em Rondônia e comandada pelo 
Governo do Estado. Quatro membros da quadrilha 
foram presos: o cunhado do Governador, o Secretá
rio-Geral do PMDB, o Diretor da empresa de Energia 
do Estado de Rondônia, e dois empresários. Da qua
drilha faz parte também o Governador do Estado, o 
qual não denunciei naquele momento, porque isso 
só poderia ser feito em Brasnia. Hoje fui à Procura
doria-Geral da República para fazer isso. Estou, in
clusive, pedindo a prisão do Governador, que, de
pois da privatização da Ceron- Companhia de Ener
gia do Estado de Rondônia-, ainda quis, por inter
médio da Secretaria de Fazenda, com autorização 
direta dele, destinar recursos do Estado a essa em
presa. O cheque autorizado e assinado pelo Gover
nador, que deveria ser utilizado nas Centrais Elétri
cas do Estado de Rondônia, foi desviado com a 
desculpa de que. era para pagar a imprensa. Es
ses recursos não entraram na contabilidade das 
Centrais Elétricas do Estado; ao contrário, foram 
distribuídos entre a quadrilha. Lamentavelmente, 
só quatro pessoas tiveram sua prisão preventiva 
decretada. O Governador ficou isento dessa pu
nição. 

Agora, fiz a representação perante o Procu
rador-Geral da República, Dr. Geraldo Brindeiro, 
pedindo a prisão do Governador. Tenho certeza 
de que S. Ex" há de tomar as providências ne
cessárias, até porque os fatos foram comprova
dos perante a Justiça, e a Primeira Instância de
cretou a prisão preventiva dos outros membros 
da quadrilha. Essa decisão foi confirmada pelo 
Tribunal de Justiça do Estado. Só o Governador fi-

cou fora por não ter sido denunciado. Agora, porém, 
faço essa denúncia e espero providências. 

Esse mesmo Governador está em Brasília que
rendo vender um financiamento feito pela Caixa Eco
nômica para a construção de casas, por meio do Go
verno do Estado numa gestão anterior, para o Presi
dente da Caixa Econômica Federal. É mais um golpe 
que o Governador quer dar em Brasnia, e nós estamos, 
extra-oficialmente, denunciando. Esse é um cinheiro 
transferido da Caixa Econômica para construir casas 
para funcionários do Estado. Agora, o Governo do Esta
do quer somar essa divida e vender para a Caixa Eco
nômíca com coneção, para receber esse dinheiro e gas
tar na campanha que está em curso em Rondônia. La
I'1'1E!I1Iallel, isso pode acot decet. porque está faltan
do seriedade na Administração Federal, não por culpa 
do Presidente Fernando Henrique, que pode não ter 
tomado conhecimento, mas da área econômica, que 
sabe o que esse Governo está fazendo com o dinheiro 
público no Estado de Rondônia. Mesmo assim, com 
um lobby forte dentro desses setores, estão repassan
do dinheiro para o Governo de Rondônia, que quer 
vender aqueles pobres, miseráveis que compraram 
suas casas financiadas há cinco, dez anos, com pres
tações de R$16,00 por mês. O atuaJ Governo aumen
tou essas prestações para R$80,00, R$100,00, para 
aumentar o valor da dívida, a fim de vendê-la à Caixa 
Econômica Federal. Se não houver fiscalização, o Pre
sidente da CEF, Sérgio Cutolo, corre o risco de repas
sar esses recursos para o Estado de Àondônia. 

Sr. Presidente, é válido denunciar sempre, 
principalmente com fundamento, com documenta
ção. Espero que as autoridades que são, por esta 
Casa. oficializadas, como é o caso da Procuradoria
Geral da República cujo Procurador-Geral teve seu 
nome aqui aprovado tomem providências. Corno Se
nador, membro desta Casa, fazendo uma apresenta
ção desse nfvel, tenho certeza de que o Procurador
Geral da República, Dr. Geraldo Brindeiro, há de to
mar uma providência urgente. Senão os recursos do 
Estado de Rondônia ainda serão saqueados durante 
esses cinco meses que restam ao Governador Valdir 
Raupp. Queremos prevenir para que Rondônia não 
sofra mais prejufzos. Afinal de contas, quem pagará 
essa dfvida seremos nós que continuaremos em 
Rondônia, nossos filhos e nossos netos. Por isso fa
zemos essa representação. 

Sr. Presidente, solicito à Mesa que inclua neste 
meu pronunciamento essa denúncia na fntegra, a 
fim de que fique a mesma registrada nos Anais da 
Casa, para que, no futuro, qualquer um do povo, 
principalmente do meu Estado, possa dela tomar co
nhecimento. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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Exm•Sr. 

DOCUMENTO A- QUE SE REFERE O 
SR. ERNANDES AMORIM EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 

Dr. GermOO Bmdelro 
Procurador-Geral da República 
Nesta 
Exm• Sr. Procurador-Geral da RepUblcia 

Emandes Amorim, Senador da República pelo Esta
do de Rondônia, vem promover, nos tenno da Cons
tituição Federal, 

Representação 

Con1Ja o Chefe do Poder Executivo do Es1ado de Rondô
nia. pelos fatos que se seguem, para 8 promoção das ações civis 
e penais cabfveis: 

1. o ~ PUblico do Es1ado de RondOnia. - de 
~ provas de pocUaiD • foonação da quadrlha, -
Denúncia (Doe. 01 em"""""'· acatada pelo- Jt.ddério Es1a-
dual. mnba. CCNI4XIitaltes da Adiiiilis1la;âJ Púbica Oireta daquele 
Estado, bem como contra diretores da Empresa Centrais Elé
tricas de Rondónia-ceron e outros envolvidos no desvio de 
R$1.480.000,00 dos cofres estaduais, pretensa
mente, para aparte de Capital do Governo na citada 
estadual, por meio de três cheques emitidos pelo Governo e 
que toram desviados para particulares. 

2. Pelo pAIVistD no bem 20 da referida denúncia. obter· 
va-se, inequivocamente, que o terceiro a maior dos cheques, 
no valor de R$ 1.070.000,00, foi emitido nas seguintes circuns-
tancias: 

., o Estado já havia alienado 48.7% - ações da Ceron 
à Eletrobrás (emprasa I-rai holding do sistema de -· 
de); 

b) 8 enissão se -às vésperas da - em que 8 Eleln>
bnls assumiria (como de falo o fez) o controle da -· falo que 
coniJibuirta para o c:ornpl'*> descOi ·-do peculaiD; 

c) o cheque jlomai& chegou à Ceron; 
d) o~ _.to da capital. se.-de falo. feriria 

o...- ele -..ção de ações que_......,_ 'profba ao 
Estado -., o capilaf 110Cia1 da emprasa sem an- da EJa. 
1rOilnls; 

a) a emissão do cheque foi - ao Governador do 
Estado. por"*> do offc:io n" CT/DEF/612196. assinado por José 
Lulz Lsnzl. DfrafDr da Cemn; 

I) O Sr. -.-.. no mesmo cia autDrizou a ..-. 
-que nlo se poderia aquele cheque-aos h pre
vistos no oftcio de e • M•í é , uma vaz que a alleraçio de capital 
(pmcaaso longo a que depende de uma-ele- ju

rfclcas). além de uiglr prévia aprovação em a ·-gora da 
_....e l8gislro am wniXJI"j'-"*> ele Óigiios públoos. nlo 1lnha 
nan mesmo llido coglaM. 8 cfespaik> de estar ~ pelo IXlll

traiD com a Elelrobrás.. 
3. Há 80beja docunentação que prova tanto a oconêu::la 

do peculafo como a - de oo«açço de eau proiluiD; o 
na daula do -.., foi """""""' depositado em conta 
-da emprasa Noillibias eon.oo. lmp011ação e Expona· 
çiio Ula.. que jli pai18I1C8 aos panii1I8S do Sr. Muo CebiD 

(c:onfaoao ·-- do valor); talemprasa pai1811C8. h<Jie. a dois 
'laranjas' do Sr. Muo carDCto. a quem oa dois aócioa ele -
- fliOCUI'8Çiio para 19111zar1Dda 8 ii10VImanlaçl!i na IXlll-
18-onde foi depositado o cheque do Gowomo. 

4. Na -.a de defesa. vêem-se produzidos documen
tos que embasariam uma pretenSa PI çãcrde·c::on&lis; fataque 
só vem agravar a culpa dos 80'tiOIYiclos, pois reafinnam 1.1118. su
poria infllgralização do C8pilal da Ceron pelo Gowomo. com base 
em wn contra1o ele pt8Siação de serviços oom a ~ Nort&
txas. sem que la1ha - 8 - prastação ele senriços e 
sem que fosse talemprasa deiBi d<lla da equdic:ação em prooes-
eo lícltafório para a espéàe ele serviço. 

S. Vê--ea. por1BniD. 8 lndisculfwl e h idispa ISáoel pai1iclpaçilo 
do Sr. Governador. Dr. - Raupp de MaiDs. no processo de pe
a*'"> e formação de qiBdla. a-"' se. pelos --. que não 
haveria como ser !*pabado o oonc:uso ai11i....., aem a autoriza
ção de---pelo Cheia do-Exaculivo. 

6. Sr. Procurador--Geral, a se :iedade brasleira não pode 
continuar a conviver com a Infinidade de crimes relegados à im
punidade. Pelo axposiD. foocfado que esfá nos tannos da efemin-
ei& apensa e seus anexas. não há d~ - práticas crimino
sas. A ~ espera de v_ Ex' ação enérgica no sentido de 
coibir tais práticas. a partir da promoção das ações cablwis. em 
especial. o enquailrameniD do Sr. Govemacfor nos crimes previs· 
lOS nos BJ1s. 288 e 312 do Código Panal. em face de sua~ 
cindlvel participação nos--

7. Solicito. aiOOa. que. para a inslrução do processo. sejam 
l8qUisitados ao Minislário Plibloo do Estado ele - o inlei-
10 1aor doa 8Uios da ação (a4& Inicial segue anexa). jl.oiiD aos 
quais 8Sião a cópia do cheque (com Inscrição de depósilo na IXlll-

18 da ....,..... Noi llibias) e oficio ele raquislçáo de _.....mo 
--ao Governador e por ele aulorizado. 

8. Por opol1uno. e em face da ass•""""""' lmcxalidacfe 
_.w ne ação deasa quadrlha. -·~que saja raque
lida (com 8- aulorização da-~) 8 de-

aelação da - --do Govemacfor. no moemo senti
do do raquerlmenlo do Ministério l'lilllloo (aqui também anexado) 

quanto aos - nantxos da ~ha. acatado que foi pelo 
Juiz do fai1D e mar.- pelo Egiégio T-de Justiça do Estado 

de - Cumpre -que a dec:lsãá do Magisbado se 
fundou na oar1Bza da - doa crimes. na ... ..,.,_ das 
provas e nos indicias inafastáveis da autoria 

-"*'"""-· Ema-- ~Senador da Aep(illlíca 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) -
V. Ex" será atendido na forma regimental. 

A SRA. JÚNIA IIARISE (BiocoiPDT -MG) - Sr. 
PR!Sidente, peço a palavra como Uder do Bloco de 
Oposição. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) -
Logo após o expediente que será lido, a PR!Sidência 
concederá a palavra a V. Ex". 

Sobre a mesa, requerimento de urgência que 
será lido pelo 1• Secretário em exercício, Sra. Sena
dora Emilia Fernandes. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 418, DE 1998 

Requeremos urgência, nos tennos do art. 336, 
alínea b, do Regimento Interno, para o Projeto de 
Resolução n• 65, de 1998, que autoriza a realizaçãu 
dê operação de créd~o entre a Transportadora Bra
sileira Gasoduto Bolívia-Brasil- TBG e a CoipOrá· 
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•oion 1\ndina de Fomento - CAF, com a garantia do 
Governo Federal, bem como a elevação temporária 
de seu endividamento, tendo em vista ao financia
mento parcial do Projeto de Construção do Gasodu
'"' Bolívia-Brasil. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 1998. - Hugo 
Napoleão - Ney Suassuna- Coutinho Jorge. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
10<>rmanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
A matéria figurará na Ordem do Dia da sessão 

do segundo dia útil subseqüente, de acordo com o 
"lrl. 345, 11, do Regimento Interno, combinado com a 
Resolução n• 37, de 1995, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Concedo a palavra à Senadora Júnia Marise, como 
líder do Bloco de Oposição, pelo prazo de cinco mi
nutos. 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bic:x:cYPDT -MG. Como 
Líder. Sem revisão da oradora)- Sr. Presidente, Sr"s. 
e Srs. Senadores, quero aqui registrar, mais uma vez, 
a minha preocupação com a greve dos professores 
universitários de todo o País, que já dura cerca de 77 
dias, sem nenhuma possibilidade de diálogo, com 
transparência e seriedade, com o Governo Federal. 

O movimento começa a atingir todos os hospi
tais universitários do Brasil. O Hospital das Ctrnicas 
de Belo Horizonte, por exemplo, está sendo amea
çado de fechar as portas e deixar de prestar atendi
mento principalmente à população mais carente da 
Capital e do interior do Estado de Minas Gerais, 
em razão da falta de sensibilidade do Governo em 
atender às reivindicações dos professores univer
sitários. E é exatamente este o problema que esta
mos trazendo hoje à tribuna do Senado Federal, 
registrando, mais uma vez, nossa preocupação 
com relação à greve dos professores universitá
rios. Esta questão tem sido tratada de forma auto
ritária pelo Governo Federal. Vale lembrar que o 
Presidente da República, recentemente, reeditou a 
medida provisória que institui o Plano de Incentivo 
à Docência por meio da Gratificação de Estímulo à 
Docência no Magistério, a chamada GED. Mas 
essa medida não atende às reivindicações dos 
professores universitários, de vez que esse plano 
é altamente discriminatório. 

A questão dos hospitais universitários tem 
desdobramentos dos mais sérios. É exatamente 
neste ponto que queremos fazer um alerta ao Mi
nistério da Educação: a paralisação e o fechamen
to dos hospitais universitários trará sérios prejuí
zos à nossa população, que deixará de contar com 

---·--------·-·--·--------- --·-------··· 

o atendimento dessas instituições universitárias, 
corno o Hospital das Clínicas de Belo Horizonte, um 
centro de referência para Minas Gerais e todo o Bra
sil, principalmente na área de transplantes de medu· 
la óssea, uma das especialidades a que mais se de
dicam os professores daquele Hospital Universitário. 

Com este registro, trago nossa preocupação e 
solidariedade aos professores universitários. Por 
mais de cinco vezes, ocupei esta tribuna para fazer 
relatos, principalmente quanto aos desdobramentos 
e omissões ocorridas, e falar da necessidade, com 
base em números, de se promover os reajustes rei
vindicados pelos professores universi1ários e promo
ver também um amplo, sério e transparente. 

Para concluir, haja vista estar se esgotando o 
tempo destinado à Uderança do Bloco Oposicionista, 
manifesto-me, mais uma vez, preocupada diante da 
atitude arbitrária do Governo, que, em vez de buscar o 
entendimento, através do diálogo, com os professores 
universitários de todo o País e as universidades públi
cas, prefere o caminho mais curto, que é o de decidir, 
nos gabinetes do Ministério da Educação, a fórmula 
que não atende às reivindicações dos professores uni
versitários e das universidades públicas. 

Com isso, Sr. Presidente, a nossa população, 
corno os estudantes, certamente também ficará pre
judicada com a paralisação dos hospi1ais universitá
rios de todo o País e do Hospi1al das Clínicas de 
Belo Horizonte. 

Durante o discurso da Sra. Junia Mari
se, o Sr. Ronaldo Cunha Lima, 1° Seçretá· 
rio, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pela Sra. Emilia Fernandes, Su
plente de Secretário. 

Durante o discurso do S,. Junia Mari· 
se, a Sra. Emilia Fernandes, Suplente de 
Secretár.o, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Eduardo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - A 
Presidência vai prorrogar a sessão por 15 minutos 
para que os oradores que aqui estiveram até o mo
mento, aguardando a oportunidade de falar, possam 
ter esse dirai1o. 

Solicito aos Srs. Senadores e às Sr"s. Senado
ras que compreendam a divisão desse tempo entre 
os que aqui estão aguardando essa oportunidade. 

Com a palavra o Senador José Alves. 
O SR. JOSÉ ALVES (PFL -SE. Pronuncia o se

guinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Sena
dores, confirmando as previsões anteriormente 
anunciad3S pelos órgãos especializados em estudos 
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do clima. a situação da estiagem no Nordeste vem
se agravando e com isso aumentando as dificulda
des econômicas, deVido à quebra de safra e aos 
problemas sociais relacionados com a sobrevivência 
de milhões de pessoas atingidas pela seca. 

Mais de 1.200 municípios convivem com imen
sas difiCUldades de provisões de água e comida, 
quando se sabe que a seca deste ano vai piorar. 

A Unicef, em documento intitulado 'Seca 98, 
uma calamidade anunciada', justifoca ser esta uma 
das piores entre as 23 secas históricas do Nordeste. 

Um dado importante e sintomático que já refle
te este drama é o crescimento comprovado da taxa 
de mortalidade infantil, consequência direta da situa
ção de carência nutricional das mães, que cedo per
dem a capacidade de amamentar seus filhos e es
tes, devido ao empobrecimento da qualidade da 
água para o consumo, cada vez mais escassa e bar
renta no fundo das cacimbas, açudes e poços, de fá
cil contaminação por microorganismos, tomam-se 
vulnefáveis a diarréias e, assim, à desidratação. 

No Ceará, por exemplo, segundo informações 
de sua Secretaria da Saiide, conforme publicado no 
Jornal O Estado de S. Paulo de ontem, a taxa de 
mortalidade infantil aumentou em 32% com relação 
ao mesmo período do ano passado. 

Não tenho dados concretos, hoje, em mãos, 
mas não erraria por muito quem afirmasse que, devi
do a esta seca. a mortalidade infantil, nos Estados 
do Nordeste por ela atingidos, tenha crescido entre 
15 e 30% com relação aos meses correspondentes 
de 1997, o que é extremamente lamentável, consi
derando-se o esforço realizado para se reduzir a 
mortalidade infantil em nosso País e na região. 

Morrer de sede ou de fome às portas do sé
culo XXI é algo inaceitável, mesmo que já esteja
mos entorpecidos e um tanto acomodados aos 
quadros de miséria e violência irracional que vaga 
pelo mundo ao lado da fortuna, do luxo e da avare
za dos segmentos mais desenvolvidos da humani
dade. 

O noticiário tem divulgado locais onde 
pessoas estão comendo palma, ração normal
mente usada como último recurso em reserva 
para alimentar o gado em períodos de estia
gem. 

Em locais de difícil acesso, longe do as
falto, só alcançáveis por estradas vicinais, a 
cavalo ou a pé, em alguns lugarejos os pais se 
apressam a balizar os filhos pequenos para 
que não corram o risco de morrerem pagãos. 

Embora a manipulação polftica tenha promovido 
vários saques e desordens na distribuição de alimen
tos. já tem havido saques, a IIXefT1>Io de períodos an-

teriores, com motivação exclusiva de grandes neces
sidades de sobrevivência. Isto é o pavor. do espactro 
da fome que faz parte da consciência do semi-árido, 
e é um fantasma que povoa a mente do povo serta
nejo, há séculos convivendo com essa ameaça. 

É, portanto, lamentável que as autoridades não 
tenham tomado medidas preventivas para r;ninorar 
esse desastre anunciado pelos estudiosos e pelos 
meios de comunicação com razoável antecedência e 
preparar o povo, suas lideranças e as estruturas dos 
Governos locais para enfrentar a situação que, a 
cada dia, mais se agrava e cujas consequências ain
da não se pode avaliar. 

Desde o século passado, conhecemos a regu
laridade com que as secas castigam o Nordeste, e, 
desta vez. com o recrudescimento do fenômeno El 
Niõo, a estiagem foi amplamente profetizada há mais 
de um ano, com demonstrações didáticas de sua ori
gem e funcionamento, mas nada foi leito de concreto, 
com a devida antecipação, para minorar a fome, as ne
cessidades e o sofrimento de milhões de brasileiros, 
especialmente aqueles que retiram das entranhas da 
lena o seu sustento, e contribuem para alimentar os 
que moram nas cidades, que ora focam sujeitos à pres
são do êxodo, que já vinha ocorrendo em conseqUên
cia das próprias dificuldades por que vem atravessan
do o setor rural. 

Segundo o censo agropecuário do IBGE, refe
rente ao período de 1985 a 1993, mais de três milhõ
es de brasileiros foram expulsos do campo devido às 
dificuldades em continuar produzindo, desincorpo
rando da produção agrícola milhares de hectares. 
Muitos dos pequenos produtores com tradiÇão e 
vocação para a atividade rural perderam ou vende
ram suas propriedades por causa do endividamen
to com os bancos. Além do mais, a prioridade go
vernamental dos assentamentos, devido às pres
sÕes sobre a reforma agrária, terminou por relegar 
a segundo plano, por algum tempo, os pequenos 
produtores, muitos dos quais não puderam ser sal
vos pelo Pronaf, engrossando as levas do êxodo 
rural. 

Sabe-se que ao solo fértil do Nordeste só faHa 
a bênção de água disponível para revelar sua altls
sima produtividade agrícola e, no seu subsolo, já fo
ram identificadas reservas de água de baixa profun
didade de volume superior ao da Bahia da Guana
bara. 

O Governo torrou bilhões de reais para salvar 
meia dúzia de banqueiros de alguns bancos fali
dos. Só no caso do Banespa, uns 30 bilhões; ou
tros foram praticamente perdidos ou irrecuperáveis 
nas operações do Banco Central, mas para viabili-
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zar a sobrevivência de milhões de nordestinos não 
se conseguiu liberar os recursos necessários para a 
meta governamental fixada para irrigação neste pe
ríodo de Governo, que atualmente mal chega a 30% 
do previsto. O que é lamentável, pois os investimen
tos em irrigação implicam em captação, canalização, 
preservação e desenvolvimento de recursos hídri
cos, que no Nordeste tem importância extraordinária 

O Nordeste pode perfeitamente conviver com a 
seca, desde que obras fundamentais sejam realizadas, 
pois a região é rica em águas subtenâneas, seu solo é 
fértil, viável à irrigação, como demonstram projetes em 
execução em regiões áridas próximas ao Vale do São 
Francisco, e é extremamente rica em belezas naturais, 
diversidades culturais que fazem do turismo, como se 
pode verificar em alguns Estados, uma atividade eco
nõmica altamente promissora 

A escassez de recursos para investimentos é 
uma realidade mundial, mas a definição de priorida
des para melhor aplicação dos poucos recursos é 
uma questão de sensibilidade governamental, e aí 
reside a importância das lideranças comprometidas 
com os reclamos e as necessidades da região. 

Desde o Plano Real, em julho de 1994, o endi
vidamento do setor público cresceu de forma assus
tadora, os títulos públicos fora do Banco Central, que 
eram de 59,5 bilhões naquela época, em março útti
mo, chegaram a 287,6 bilhões. Entretanto, não se 
conseguiu um único bilhão para projetes de grande 
envergadura e benefícios para o Nordeste. 

Em seu livro intitulado Nordeste, uma Estraté
gia para o Sucesso, o engenheiro João Alves Filho, 
profundo conhecedor e dedicado estudioso dos pro
blemas da região, assunto em que já reuniu consi
derável experiência, não apenas nas viagens de 
estudos que realizou no exterior procurando co
nhecer experiências que pudessem servir como 
subsídios à nossa realidade, mas também de sua 
passagem pelo Ministério do Interior e duas vezes 
pelo Governo de Sergipe, onde executou obras 
definitivas em termos de recursos hídricos, como o 
Projeto Chapéu de Couro e a construção da maior 
rede de adularas do Nordeste, detalha e justifica a 
proposta subscrita por todos os Governadores, 
que, na ocasião, foi encaminhada à Presidência da 
República visando um plano de desenvolvimento 
auto-sustentado para a região nordestina. 

Este plano, ainda atualizado em termos de 
previsão de recursos necessários, benefícios e me
tas, previa criar quase três milhões e meio de em
pregos, desenvolvendo estru1uras para a sobrevi
vência do homem com a seca em termos de abaste
cimento hídrico comunitário, agricuttura irrigada, em 

projetes mistos de irrigação e no desenvolvimento 
do turismo. Seriam implantados sistemas simples de 
abastecimento, açudes, barragens, aguadas, cister
nas comunitárias e familiares, adutoras, poços tubu
lares, disseminação do cuttivo de plantas e criação 
de caprinos resistentes à seca, e outras medidas de 
subsistência adaptadas à região. Também seriam 
implantados projetes de piscicultura, carcinocuttura e 
fru1icuttura irrigada T odes os projetes com justifoca
ção técnica, custo definido e benefício pretendido. 

Tudo isso seria feito com menos de R$12 bihões, 
uma nirharia, CCli11JIII8Ildo com a montanha de di
nheiro que o Governo já gastou para salvar o sistema 
financeiro e os grandes endividados institucionais. 

Sr. Presidente, Srls. e Srs. Senadores, ao Nor
deste, na maior parte de sua história contemporâ
nea, tem fattado sensibilidade, prioridade e vontade 
política dos governantes em solucionar de forma de
finitiva os principais obstáculos ao equacionamento 
do problema das secas, quando se sabe que tem 
países do mundo, em regiões muito mais áridas que 
a nossa, com solos imprestáveis para a agricultura, 
e que, com a solução do problema hídrico e aplica
ções de tecnologias, conseguem até produzir uvas 
no deserto do Oriente Médio. E temos o exemplo da 
Califórnia, hoje um dos maiores celeiros agrícolas do 
mundo, e aqui no Brasil o caso de Petrolina, com 
áreas do sertão irrigadas por canais de captação li
gados do rio São Francisco e que produz fru1os tro
picais para exportação. 

O Governo tinha conhecimento, desde o ano 
passado, por meio de estudos realizados pelo 
INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 
desta grande estiagem que estamos vendo. E as 
obras hídricas já previstas em 1997 no Orçamento 
da União para este ano de 1998, muitas delas re
lacionadas no conjunto de medidas recentemente 
anunciadas no pacote para reduzir os estragos da 
seca, estão com enorme atraso na liberação dos 
recursos, a exemplo de anos anteriores, o que lo
gicamente implica atraso em sua execução, quan
do se sabe que a seca está apenas começando, e, 
a partir de julho teremos dificuldades, especial
mente nos mais de 1.200 municípios atingidos, 
aos quais a solidariedade material que tem sido 
enviada por pessoas, entidades e organizações de 
caráter humanitário muito tem contribuído para 
amenizar as carências imediatas da população, 
que há anos aguarda soluções definitivas para en
contrar o seu destino de bem-estar e progresso. 

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

O SR. PRESIDENTE (levy Dias)- Concedo 
a palavra à Senadora Emília Fernandes. 
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A SRA. EMILIA FERNANDES (Bioco/PDT
RS) - Sr. Presidenté, Sr"s. Senadoras, Srs. Senado
res. venho à tribuna hoje. Sr. Presidente, para tratar de 
assuntos relativos à agropecuária do meu Estado, o 
Rio Grande do Sul, que vem entrentando grandes difi
culdades em decollência da aluai política econômica. 

Em especial, trago a minha preocupação dian
te da crescente fragilização da agricuttura e da pe
cuária na relação com o setor industrial que, antes 
de ser contrad~ória, deve ser solidária, hannoniosa e 
justa por todos os segmentos. 

Quero, porém, antes registrar um dado que foi 
divulgado nos jornais do nosso Estado que diz que a 
produção industrial do Rio Grande do Sul vai mal. 
Está aqui manchete do dia 13 de junho de 1998: O 
Rio Grande do Sul teve o pior desempenho industrial 
regional em abril, com uma queda de 9,3"k em rela
ção a março. Foi o que apurou o IBGE, que divulgou 
recentemente os dados regionais da indústria pes
quisada em dez áreas. Mas o nosso tema vai ser a 
agropecuária. 

Em nosso Estado, o abandono do setor agro
pecuário por parte dos atuais governos Estadual e 
Federal, e a fatta de políticas claras e estratégicas, 
já é responsável pela queda na produção de grãos, 
que se acentuou a partir de 1995. 

Segundo dados ofiCiais do setor, a produção 
de grãos de arroz, milho, soja e trigo, em 1994, era 
de cerca de 15 milhões e 200 mil toneladas, enquan
to em 1997 foi de apenas cerca de 13 milhões e 500 
mil toneladas, e a expectativa para 1998 é de ser 
ainda menor. 

A partir da primeira safra do Plano Real, o Rio 
Grande do Sul perdeu cerca de 6 milhões e 100 mil 
toneladas de milho, equivalente a aproximadamen
te R$815 milhões; e também cerca de 3 milhões e 
300 mil toneladas de arroz, equivalente a aproxi
madamente R$980 milhões. 

Ainda no Rio Grande do Sul, durante o Plano 
Real já se verificou uma redução média de 200 mil 
hectares na produção de arroz. signfficando uma 
perda de 1 O mil empregos diretos e 30 mil indiretos, 
que se somam hoje aos cerca de 250 mil desempre
gados registrados na Região Metropolttana de Porto 
Alegre, e outro tanto nas cidades do interior do Es
tado. 

Além disso, cada hectare consome R$250,00 
de ;nsumos, R$200,00 de mão-de-obra e 
R$150. 00 de despesas diversas, fora os impostos, 
o que provoca uma perda adicional de mais de 
R$160 milhões, que deixam de circular na econo
mia gaúcha, ampliando as dificuldades estaduais. 

Por outro lado, a queda da produção causa 
um efeito extremamgnte nefasto para a arrecada-

ção de Municípios, do próprio Estado e até 111esmo 
da União. 

É incompreensível. portanto. que. diante des
se quadro, os Governos Federal e Estadual não 
tenham dispe,.,sado ao setor agropecuário a mes
ma atenção e empenho que destinaram, por exem
plo, aos bancos, que receberam cerca de R$20 bilhõ
es do Proer, e, no Rio Grande do Sul, especifrcarnente. 
a atenção que foi dispensada às montadoras (GM e 
FORD) - que receberam do Governo Britto, a titulo de 
incentivos, cerca de R$3,5 bilhões - as montadoras 
são importantes para a economia do Rio Grande, 
mas não às custas do abandono ou da destruição de 
nossa base histórica de produção e desenvolvimen
to. 

São diversas as causas responsáveis pelo enfra
quecimento da agropecuária do Rio Grande do Sul. 
fundamental para o desenvolvimento da economia 'lS

tadual, uma vez que o agronegócio representa mais de 
40% do PIB do Estado do Rio Grande do Sul. 

Inicialmente, está o gravíssimo problema das 
dívidas dos produtores. securitizadas ou renegocia
das em 20 anos e em condições inteiramente desfa
voráveis para os produtores, o que apenas masca
rou a verdadeira solução do problema. e têm relação 
direta com o empobrecimento do Estado. 

A securitização de dividas de até R$200 mil, 
em prazos de o~o a dez anos, inviabilizou-se pela 
imposição de condições como as cobranças dos 
55% do Plano Reai; dos 42,25% do Plano Collor; 
dos juros ilegais não autorizados pelo Conselho Mo
netário Nacional; e dos honorários advocatícios que, 
pela lei, deveriam ter sido assumidos pelo banco e 
que hoje estão sendo exigidos dos produtores. 

Por outro lado, nas renegociações de 20 anos, 
para valores até R$500 mil, as condições impostas 
ampliam as dificuldades, pelo acréscimo de 96% 
do Plano Real no valor dos déb~os; pela incerteza 
da evolução futura em relação ao IGPM, o indexa
dor do déb~o negociado. e os índices de preços; 
além das demais cobran-ras já incluídas na securi
tização. 

Tais cobranças, que incluem ilegalidades 
como o diferencial do Plano Collor; taxas de juros 
acima de 12% ao ano, não autorizadas. rep~o. pelo 
Conselho Monetário Nacional; e ainda um recálculo 
dos déb~os sem retroagir à origem das dividas, ele
vou em várias vezes os valores originalmente devi
dos pelos produtores, tomando-os praticamente im
pagáveis. 

Além disso, soma-se a essa drriculdade de or
dem financeira a quebra da safra, devido ao fenô
meno El Nino, que reduzirá a produção de grãos, 
especialmente do arroz, soja, trigo e milho, sem que 
os Governos Estadual e Federal tenham dedicado a 

-- ----------·--··---·--·-··· ----
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devida atenção ao problema, o que dijicutta ainda 
maos a situaçao econômica dos produtores do Rio 
Grande. 

Em relação a tal fato, inclusive, é importante 
que se registre aqui que já denunciamos nesta tri
buna a manipulação das verbas destinadas para 
combater os efe~os do El Niiio, que, antes de so
correr as regiões atingidas, como o Rio Grande do 
Sul, e em especial a Fronteira Oeste do meu Esta
do, serviu para atender às demandas eleitoreiras da 
reeleição. 

O Rio Grande do Sul foi um dos Estados mais 
atingidos, tendo cerca de 1 00 Municípios decretado es
tado de emergência ou de calamidade pública, quando 
dezenas de milhares de pessoas ficaram desabrigadas, 
perderam suas casas e, mu®s, a sua condição de so
brevivência, especialmente na Fronteira Oeste. 

É de se registrar, também, que a valorização 
da Metade Sul do Rio Grande, que abrange a Fron
teira Oeste, foi uma das principais promessas eleito
rais do Presidente Fernando Henrique Cardoso em 
1994 - e não a cumpriu, assim como tantas outras, 
no campo econômico e social. 

Agregue-se, ainda, às dijiculdades já citadas 
de ordem financeira e de quebra de safra, uma ter
ceira situação, que é a fatta de crédito para a produ
ção, seja pelas dijiculdades dos produtores, devido à 
inclusão em cadastros de inadimplentes, como CA
DIN, Serasa e SPC, pela ausência de recursos ofi
ciais ou pela burocracia dos organismos financeiros. 

Diante das causas expostas e da conseqüente 
e incontestável redução da capacidade de pagamen
to dos produtores, trago aqui o alerta do Rio Grande 
do Sul e chamo a atenção das autoridades para a 
necessidade de se encontrar uma solução justa e 
defin~iva para o problema da dívida agrícola, princi
palmente da lavoura do arroz. 

Apesar das dificuldades, o momento é de olhar 
a agropecuária gaúcha e brasileira, setor fundamen
tal da economia nacional, com o sentimento da valo
rização do produtor, da geração de empregos e da 
solidariedade aos brasileiros que passam fome. 

Sr"s. e Srs. Senadores, também grave é a situa
ção da cultura do milho no Rio Grande do Sul, que pre
cisa aumentar a sua produção, sob pena de compro
meter a suinocultura e a avicultura e, conseqüente
mente, a forte agroindústria do setor, que inevitavel
mente será prejudicada na corrida para os merca
dos do Oriente Médio por fatta de políticas de estí
mulo à produção de matéria prima essencial ao pro
cesso. 

Sem produção suficiente de milho e com a 
queda da produção de aves e suínos, o Estado 
corre o risco de perder a indústria do selar, com a 
transferência para outros Estados, resuttando na 
quebra de pequenos produtores, no aumento do de
semprego e na queda de receita dos Municfpios. 

----- ---------- -------

Além disso, a produção insuficiente do milho 
aumenta os custos dos produtos finais devido às 
onerosas despesas de frete e da importação, seja do 
exterior (principalmente da Argentina), seja dos de
mais Estados da Federação (como Paraná, Mato 
Grosso e Goiás). 

É importante destacar que além de ser a base 
de sustentação das pequenas propriedades e da fi
xação do homem no campo, o setor é estratégico 
instrumento de divulgação da produção agroindus
trial do Estado, pela circulação de seus produtos e 
marcas em mercados do mundo inteiro. 

É nesse sentido que reafinno a urgência de 
apoiar-se com medidas concretas a produção de mi
lho no Estado como instrumento de promoção do 
fortalecimento da agroindústria, geração de empre
gos e aumento da arrecadação fiscal. 

Sr's. e Srs. Senadores, na mesma direção, a 
agropecuária gaúcha enfrenta a situação desastrosa 
imposta ao selar l~eiro, fruto de uma politica industrial 
oligopolista instalada no Estado, que avitta os preços 
do produto e das importações indiscriminadas. 

Recentemente, tive oportunidade de vis~ a 211 

Expoleite, na Feira de Exposição de Esteio, na região 
metropolitana de Porto Alegre, onde, além de consta
tar o esforço e o compromisso do selar, pude também 
ouvir, mais uma vez, as reivindicações dos produtores. 

Apenas para se ter uma idéia da gravidade da 
situação, um l~ro de leite longa vida produzido no 
Uruguai é vendido a R$1,20 naquele país, mas 
quando entra no mercado brasileiro é vendido a 
R$0,65, ou seja, fora de qualquer parâmetro leal de 
concorrência com a produção nacional. 

A exemplo de reunião realizada na semana 
passada, que resuttou no reajuste do l~ro de le~e 
para R$0,25, é preciso ampliar o debate entre as 
classes produtoras, o setor industrial e as autorida
des para buscar soluções globais que afirme o Rio 
Grande do Sul como um pólo do selar le~eiro. 

Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Seuadooes, a recente 
decisão da Organização Munáal de Epizootias de reco
nhecer o Rio Grande do Sul e Santa Calarina como zo
nas livres de febre aftosa com vacinação impõe, tam
bém, a urgente adoção de novas politicas de valoriza
ção da pecuária de corte e do setor frigorilico no Estado. 

A decisão, de fundamental ill1l0flãncia e reper
cussão junto ao mercado internacional, abre gran
des perspectivas para a exportação da carne gaú
cha, mas exige, ao mesmo tempo, iniciativas do Go
verno para resgatar o setor do abandono em que foi 
jogado. 

É fundamental dotar o Rio Grande do Sul de 
uma politica especifica e de estruturas correspon
dentes destinadas à defesa e controle sanitário ani
mal e vegetal, o que inclui investimentos em pes
soal, laboratórios e instrumentos de informação e 
acompanhamento. 
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Portanto, é decisivo apostar no setor frigorífi
co que já demonstrou sua. capacidade de competi
ção junto aos exigentes mercados internacionais, 
resgatando e fortalecendo a estrutura existente no 
Estado, e estabelecendo processos de melhoria 
constante de qualidade. 

É do conhecimento de todos o sacrifício impos
to pela atual politica económica aos frigoríficos, mas 
é também evidente a capacidade de resistência do 
setor, sustentado em sua tradição histórica e na de
terminação dos produtores. 

Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, outra 
grande cflficuldade enfrentada pelos produtores de 
arroz, milho, feijão, trigo, maçã e uva, entre outros 
produtos, refere-se ao Proagro, um sistema de segu
ro rural, que não cobre perdas de safra por tromba 
d'água e exige um período mínimo de cinco dias 
consecutivos de chuva para ressarcir o produtor. 

São foonas criadas para dar a impressão de 
que estão atendendo ao setor, mas, na realidade, 
sabemos que dois dias de chuva, muitas vezes, já 
impedem a colheita 

A Portaria n• 7, de 16 de abril de 1998, da Co
missão Especial de Recursos Proagro para o trigo, é 
inócua, e deve ser alterada É evidente que, mesmo 
que não chova cinco dias seguidos, diante das chu
vas intensas, o produtor não consegue entrar na la
voura e a produção apodrece_ 

Essa é mais uma manifestação de insensibili
dade, desconhecimento de causa e hipocrisia de um 
Governo que parece não saber que clima não se 
controla, e, sim, previne-se as conseqüências com 
politicas económicas efiCientes. 

É um problema, portanto, de fácil solução, des
de que haja compreensão, sensibilidade diante de 
situações diferenciadas e, acima de tudo, vontade 
politica de propiciar reais condições de trabalho, 
segurança e estimulo para os produtores brasilei
ros. 

Diante dessé quadro de descaso, é preciso 
ressaltar a forma como o Governo Federal, com a 
omissão e a conivência do Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul, vem tratando os produtores ru
rais, como se fossem inimigos, a exemplo do que 
vem ocorrendo na Fronteira do Rio Grande do Sul, 
região da qual sou oriunda, envolvendo a ação de 
vistoria do Incra nas propriedades. 

Agindo de forma intempestiva, demonstrando 
total falta de sensibilidade, desconhecimento do 
que é terra produtiva e de capacidade para criação 
de gado oo para agricultura, os representantes do 
INCRA têm insistido em impor critérios para utiliza
ção das tanas, afastados da realidade local, o que 
resulta em intranqüilidade no campo e insatisfação 
dos produk>res-

É uma iniciativa que desvia a atenção dos pro
·dutores, dos sem-terra e da sociedade .em .geral 
da questão central da economia agropecuária, 
com o objetivo de confundir, de protelar e de não 
encontrar soluções para a situação difícil que vive 
hoje o homem do campo no pais. 

Na verdade, o Governo vem utilizando-se do 
estado de insegurança constante em que vivem 
os que têm e os que não têm terra, desviando a 
luta reivindicatória do essencial, que é a queda 
da produção, a descapitalização dos produtores, 
as precárias condições em que vivem os peque
nos e médios produtores, a falta de crédito e o 
excesso de burocracia dos órgãos públicos e, 
por fim, a ausência de uma politica agrícola no 
Pais. 

É preciso, portanto, que, antes de levar a 
tensão ao campo, os Governos Federal e Esta
dual tratem de encontrar uma solução urgente 
para a situação, que inclui o conhecimento das 
suas realidades regionais e concretas, o respeito 
a quem historicamente participou da construção 
do Estado gaúcho e a valorização dos produto
res rurais. 

E, de forma especial, é fundamental que o 
Governo do Estado esteja ao lado dos produto
res, deixando de ser omisso em relação à defesa 
da produção, de uma politica agrícola e de res
peito, por parte dos órgãos federais, a quem pro
duz boa parte dos alimentos necessários ao Pais 
e dos órgãos fundamentais para a filxportação. 

Senhoras e Senhores, a agropecuária de 
qualquer país é fundamental para o desenvolvi
mento global da economia, ainda mais quando 
se trata de um território como o nosso, rico em 
extensão, em terras agricultáveis e em mão-de
obra capaz. 

É um crime, portanto, diante desta realidade 
invejável para a grande maioria das demais naçõ
es, convivermos com milhões de brasileiros pas
sando fome, como ocorre agora no Nordeste, de 
forma mais aguda e dramática, em outras regiões 
do Pais, e até mesmo no Rio Grande do Sul. 

Ainda mais quando há gente, como a de nos
sa terra, o Rio Grande do Sul, e, com certeza, tam
bém de outras regiões, que ,eimam em produzir", 
apesar da falta de apoio ofiCial, da ausência de uma 
politica de longo prazo e de preços justos. 

É preciso olhar o Brasil, suas diversas regiões 
e segmentos da produção, não com a ótica do ban
queiro, mas com sensibilidade, com visão ampla e, 
acima de tudo, com o compromisso efetivo de pro
mover o desenvolvimento integrado, harrnônico e ca
paz de sustentar o crescimento da Nação, apostan
do em seus produtores e em suas instituições. 
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É preciso abrir os olhos e perceber que não 
se pode mais festejar o que há dez anos se tenta 
superar, a-meta dos 70 milhões de toneladas de 
grãos, quando temos condições e podemos produzir 
duas vezes mais, apesar das adversidades naturais. 

A agropecuária é o único setor produtivo que 
pode, em poucos meses, ativar a economia do País, 
fazendo circular os recursos financeiros necessários 
ao desenvolvimento do comércio, das agroindústrias 
e da geração de empregos em vários setores da 
economia brasileira. 

Antes de eleger os produtores como inimigos, é 
necessário que o Governo tenha a humildade de ouvir 
o que têm a dizer as instituições do setor, como a Fe
deração da Agricuttura do Rio Grande do Sul (FAR
SUL) e a Federação dos Trabalhadores na Agricuttura 
(FET AG), e os seus respectivos Sindicatos de base, 
espalhados por todo o Estado do Rio Grande do Sul, 
bem como todas as demais estruturaS técnicas e cien
tilicas de apoio, que têm muito a contribuir. 

Não se pode abandonar um Estado, urna região, 
como ocone no Rio Grande do Sul e particularmente a 
sua metade su~ sob pena de comprometer não ape
nas aquele pedaço do Brasil, mas o ~unto de sua 
economia. 

É fundamental, do ponto de vista do meu Estado, 
enfrentar as questões que levantei, impedindo assim 
que, na esteira das dificuldades da agropecuária. que
blem as indústrias ligadas ao setor, as agroindústrias, 
ou as indústrias de máquinas e equipamentos, deses
truturem-se as pequenas propriedades, aumente o de
semprego e o êxodo rural. 

É com este sentido de alerta e de reafirmação do 
compromisso com a agropecuária gaúcha e com o 
conjunto da economia do Rio Grande do Sul e do Bra
sil que concluo, conclamando a todos para esta cami
nhada cívica em busca do desenvolvimento equilibra
do, harmOnico e justo da economia rio-grandense e 
nacional. 

Durante o discutso da Sra. Emitia Fer
nandes. o Sr. Eduardo Suplicy, deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
LevyDias. 

O SR. PRESIDENTE (levy Dias) Concedo a pa
lavra à nobre Senadora Beneâ1a da Siva. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (BiocoiPT -RJ) Sr. 
Plesideo1e. Sl"s. e Srs. Sei aclares. não poderia deixar de 
co 1191 otar a respeiiD do ProjeCo de R e s » ção rf' 61198. que 
auiDrizDU o Estado do Rio de Janeiro a erritir, por meio de 
alertas po'tã:as, Letras Fnanceiras do Tesouro do Estado 
do Rio de Janeiro, cujos oecuosos destinam-se à rolagem 
da dívida mobiliária vencíllel no segundo semestre de 
1998, no valor de R$886 rrilhões. Essa operação inpor
taJá no alongamento do perfil da dívida mobiliária em até 
5 anos, com o vencimento dos títulos da seguinte forma: 

21%, em 1999; 
11%, em 2000; 
12%, em 2001;. 
33%, em 2002; e 
20"k, em 2003. 

O Estado do Rio de Janeiro, como os demais 
Estados, encontram-se necessitados de recursos 
para atender às demandas sociais emergentes, 
cabendo destacar, entre outras, a segurança, que 
entendemos não apenas como armar a polícia, 
mas annar os trabalhadores com empregos, possi
bilidade de moradia e combate ao crime organiza
do existente, que parece ser urna situação muito 
particular do Estado do Rio de Janeiro, mas que 
entendemos ser também um problema de outros 
Estados. 

Quero destacar ainda a questão da melhoria 
das condições carcerárias, que, no Rio de Janeiro, 
são gritantes, já que não há como recuperar os pre
sidiários, na medida em que não temos uma política 
que os faça ter uma ocupação remunerada para que 
possam pagar a sua estada e ter alguns recursos 
para mandar aos seus familiares no caso, seus fi
lhos para prover-lhes o sustento. 

Precisamos também atender a questão do apa
relhamento da polícia. porque o que temos visto é 
que a polícia está menos aparelhada do que o cha
mado crime organizado. 

Quanto à saúde, temos que ampliar a rede pú
blica, em que pese reconhecennos que a maior rede 
de saúde instalada no País encontra-Se exatamente 
no Estado do Rio de Janeiro. É preciso um investimen
to no setor de recursos humanos para a saúde; urna 
política salarial para técnicos, auxiliares, enlenneiros e 
médicos; aparelhamento das unidades hospitalares, 
melhor atendimento, destinação de recuosos à infra-es
trutura básica, garantindo condições higiênicas para o 
combate à dengue, que está se proliferando. No Esta
do do Rio de Janeiro, detectamos, a cada semana, 
alguém nesta situação e já tivemos casos de morte 
com a chamada dengue hemorrágica 

Por conseguinte, os recursos, ora pletteados, 
servirão para a manutenção do equillbrio económico 
e financeiro do Estado. 

Quanto ao parecer do Banco Central do Bra
sil, esse faz questão de citar o protocolo de acordo 
finmado entre o Rio de Janeiro e o Governo Fede
ral, objeto da Resolução n• 1 o. de janeiro de 1997, 
do Senado Federal, que incluiu a dívida mobiliária 
do Estado do Rio de Janeiro entre as que serão 
objeto de refinanciamento pela União, desde que 
constttufdas até 31 de março de 1996, o que ex
pressamente caracteriza a presente solicitação. 

Convém registrar que foram atendidas, pelo 
meu Estado, as disposições relativas à Resolução 
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n• 69, de 1995, que dispõe sobre limites globais e 
condições para as operaçõllS de.crédito interno e ex
temo dos Estados, dó Dfstrito Federal, dos Municf
pios e suas autarquias. 

Concluindo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
quero concordar com. o parecer do Relator, em ma
téria que já fOi votada por nós, mas que, na ocasião, 
não tive condição de discutir. Por entender que es
ses recursos são vitais e importantes para o Estado 
do Rio de Janeiro, mannestei o meu voto favorável. 
Mas quero dizer que é preciso implementennos polí
ticas que não produzam nos Estados, particulannen
te no Estado do Rio de Janeiro, um endividamento 
constante. Somos altamente devedores. Estamos 
sempre rolando nossas dívidas, porque somos cons
tantes devedores: ou devedores de políticas públicas 
que possam atender os selares menos favorecidos, 
ou devedores em nome de recursos a serem imple
mentados nas áreas sociais, o que não tem aconte
cido. 

Como temos esperança de que agora esses 
recursos virão ajudar no crescimento económico e 
no ajuste social do Estado do Rio de Janeiro, fiz 
questão de vir à tribuna expressar minha posição 
como cidadã, Senadora da República eleita pelo Rio 
de Janeiro, representando o interesse do meu Esta
do. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 

palavra ao Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT -SP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Agradeço a atenção, Senador Levy Dias. 
Quero manifestar meu apoio ao ato púb~co que 
se realizará agora, às 19h30min, no Departa
mento de Geografia da Universidade de São 
Paulo, pela paz em Guiné Bissau, que, desde 7 
de junho, sofre um confronto de forças militares 
com extrema violência. 

Tenho tentado desde ontem um contato 
com o Ministro das Relações Exteriores, Luiz Fe
lipe Lampréia, para alertá-lo sobre a importância 
de se proteger os brasileiros que vivem naquele 
país, muitos dos quais ainda não conseguiram 
sair com suas familias. O Ministro Lempréia encon
tra-se desde cedo sem a possibilidade de se comu
nicar, mas acredito que ainda conseguirei expor
lhe a minha preocupação, que é de todos aqueles 
professores e amigos dos guineenses, que se reú
nem daqui a instantes na Universidade de São 
Paulo- USP. 

Quero também apelar às forças em conflito 
para que respeitem os direitos humanos dos civis, 
acima de qualquer ideologia e desejo'.pelo poder, e 

espero que o restabelecimento da democracia possa 
contribuir para as reais condições de paz da Guiné
Bissau. 

Sr. Presidente, anexo a este pronunciamento 
o artigo escrito pela Professora Moema Parente 
Augel, Guiné-Bissau ka pudi kaba!, que está sen
do distribuído agora na USP, no qual a profe~sora 
faz um relato dramático dos eventos desses últi
mos dias. Anexo também o comunicado do Geó
grafo Luís Paulo Ferraz e do Presidente da Associa
ção dos Guineenses no Brasil, Orlando Cristiano da 
Silva, o Ntumbo, convidando os amigos para esse 
ato em favor da paz da Guiné-Bissau. Trata-se de 
uma nação com um milhão de habitantes, onde se 
fala o português; portanto, é um dos países da cc
munidade dos povos luso-afro-brasileiros, e é muito 
importante que o Brasil tenha interesse na solu
ção pacífica dos problemas daquele local. 

Sr. Presidente, espero que a democracia seja 
restabelecida o quanto antes, e avalio que o nosso 
ltamaraty, na pessoa do Ministro Luiz Felipe Lam
préia, poderia colaborar nessa direção, bem como o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

Considerei importante a disposição do VK:e
Presidente Marco Maciel, que, regressando de Lis
boa ao Brasil no domingo, possibilitou que cinqüenta 
brasileiros também voltassem ao nosso País. Essas 
pessoas haviam saído da Guiné-Bissau em condiçõ
es muito dníceis, num navio cuja capacidade era de 
apenas mil e quinhentas pessoas, mas onde viaja
ram três mil pessoas. Eles desembarcaram primeira
mente em Dacar, depois em Lisboa. E os cinqiienta 
brasileiros certamente deram infonnações a S. Ex" 
sobre a gravidade daqueles atos. 

Cumprimento o Vice-Presidente Marco Maciel 
por seu ato, e espero que S. Ex" se empenhe no 
sentido de o Brasil realizar uma missão diplomática 
de colaboração para a paz e instauração da demo
cracia naquele país. 

Sr. Presidente, Senador Levy Dias, requeiro a 
transcrição deste documento. Registro, ainda, que 
este é meu milésimo pronunciamento desde 1• de 
fevereiro de 1991, segundo o registro oficial que faz 
o Senado Federal, considerando-se apenas os pro
nunciamentos da tribuna do Senado, além dos cin
qüenta e dois outros que fiz da tribuna do Congresso 
Nacional. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. EDUARDO SUPUCY EM SEU Dis
CURSO: 
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Guiné-Bissau ka pudi kabal 
Moema Parente Auge! · 

Desde domingo, dia 7 de junho, que a Guiné-Bissau se encontra em estado de choque, 
envoMda numa guerra fratricida, num controntamento de forças entre militares amotinados e o 
governo do país. Hoje, mais de uma semana depois do início dos conflttos, nada indica para 
que lado a balança da vttória irá pender. Se é que se vai poder falar de vitória depois da 
destruição e do desagregamento social que esse furacão de violência e brutalidade tiver 
arrefecido. 

Com pouco mais de um milhão ·de habitantes, a Guiné-Bissau é um dos países mais pobres 
do mundo. Dali, contudo, partiu uma das mais violentas e mais bem sucedidas reações contra 
o regime colonial. Depois de onze anos de luta (1962-1973), o partido libertador PAIGC 
(Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde) deciarou em 1973 a 
independência. O impulsor máximo dessa empresa extraordinária foi Amílcar Cabral, dirigente 
intelectual, militar e político da luta da libertação que, em janeiro de 1973, menos de oito meses 
antes da independência, foi barbaramente assassinado em frente ·à sua residência em 
Conakry. 

Um pouco de história 

O primeiro presidente da república da Guiné-Bissau foi Luiz Cabral, um dos principais 
líderes da resistência anticolonial, chefe militar que comandou uma parte do exéràto 
guellilheiro, figura carismática e de grande respetto no seio dos revolucionários. Governou o 
país até 14 de novembro de 1980, quando um golpe de estado o derrubou, em nome do que 
foi chamado "movimento reajustador", liderado pelo General João Bernardo Vieira, para 
salvaguardar a unidade nacional e os ideais revolucionários. Desde 1980 que o país é 
governado, portanto, por João Bernardo Vieira, conhecido corno Nino Vieira, um dos prin.cipais 
generais das lutas libertárias, herói nacional igualmente carismático, igualmente um dos braços 
fortes do PAIGC. 

Depois de um governo mantido com mão de ferro por um Partido-Estado, o PAIGC, força 
onipresente e onipotente, único representante da demoaacia revolucionária, na seqüência de 
uma timida liberalização econõmica, o país abriu-se pouco a pouco a uma liberalização política, 
processo que durou de 1991 a 1994, período em que se ensaiou uma oposição finalmente 
tolerada, -cristalizada no pluralismo partidário. Em agosto de 1994, deram-se as primeiras 
eleições legislativas e presidenciais, sob a bandeira do. multipartidarismo, quando o antigo 
presidente João Bernardo (Nino) Vieira foi reeleito a partir de uma estreitíssima maioria de 
votos na segunda volta das eleições presidenciais, não se verificando nenhuma attemãncia no 
poder, embora tenha sido o fim do Partido-Estado. 

Tanto no tempo de Luiz Cabral como no período seguinte, praticamente até o começo desta 
década, a imposição do status quo foi efetuada através da força e da prepotência, do serviço 
secreto, da prisão, da eliminação da resistência e da memória popular. A corrupção, o 
nepotismo, o compadrio continuam a dominar. 

Ainda hoje, o discurso oficial é pautado na lembrança da luta anticolonial, na glória da 
revolução e na unidade nacional. A campanha para as primeiras eleições pluralistas na Guiné
Bissau foi, por exemplo, marcada. por uma freqüente-referênãa à história como fonte de 
legitimidade dos candidatos. A valorização da história oficial fixada pelo PAIGC foi sempre uma 
das bandeiras usadas pelo atual governo e ninguém melhor do que Nino Voeira podia apelar 
para o simbolismo de que o passado recente guineense está impregnado. Segundo o analista 
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político Fatali Koudawo, Nino Viéita, ele mesmo herói nacional, imbuiu-se do papel de herdeiro 
do Espírito da Luta, pôs-se e ainda se põe na posição de legatário do PAIGC, continuador da 
obra de Amílcar Cabral, com toda a sua aura irradiante, unindo o herói morto ao herói vivo, 
presente em todas as fases da recente história do país, encarnando a afirmação da dignidade 
do povo guineense, a fundação da sua nacionalidade, a preservação da unidade nacional num 
país que se festeja como mufticultural, multi-étnico e mesmo multirracial. A pequeníssima 
percentagem com que conseguiu conservar-se no poder, apesar de toda a potência do aparato 
governamental à sua disposição, patenteia a desconfiança e a insatisfação que grassam no 
seio da população. Quatro anos depois das eleições, essa insatisfação é ainda maior, o 
desprestigio do governo cresce cada vez mais. 

Os antecedentes 

A easamansa é uma pequena faixa de terra ao sul do Senegal, na fronteira com a Guiné
Bissau, de antiga colonização portuguesa, onde atua hà muitos anos um movimento 
independendista. Até hoje aü se fala um crioulo muito semelhante ao Crioulo guineense e hà 
profundos laços de ligação, mesmo· famüiares, entre os habitantes da Casamansa e os das 
terras guineenses vizinhas. Hà mais de quinze anos que militares guineeenses vinham 
fornecendo armas aos rebeldes da região, para grande descontentamento por parte de Dac::ar 
e de Paris e causa de constantes conflitos. Além de ser uma região muito bonita, com lindas e 
aprazíveis praias, o principal interesse senegalês está nas jazidas de petróleo ali descobertas, 
fato obviamente ainda desconhecido quando, em 1886, em conseqüência do Tratado de 
Ber1im, a Casamansa foi destinada à França, em base de uma troca da região de Cacine .. 

Com o desbarato do mundo socialista, a Guiné-Bissau perdeu no Leste europeu 
importantes aliados e parceiros, tanto na área militar como económica, o que a obrigou a 
aproximar-se da França, aproximação que teve seu preço: a exigência de que cessasse o 
fornecimento de armas aos rebeldes senegaleses. Freqüentes denúncias por parta das 
autoridades senegalesas e francesas não conseguiram pôr fim ao tráfico de armas e ao 
envolvimento das autoridades militares guineenses nessas transaçóes. 

Rnalmente, depois da integração da Guiné-Bissau na união monetária dos países africanos 
ocidentais, tendo passado o país a adotar o Franco CFA como moeda corrente (em maio de 
1997), a pressão de Dacar e de Paris tomou-se mais intensa e o presidente guineense, Nino 
VIeira, viu-se obrigado a afastar do seu cargo o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, 
General Ansumane Mané, sob a alegação do tráfico de armas em Casamansa. 

Agotadágua 

A deposição de chefe do Estado-Maior não é senão a ponta do iceberg de um conflito 
interno mais profundo e bem mais alargado que se vem acumulando desde muitos anos, 
reflexo de insatisfaçoes de ordem política social e económica que mereceriam uma anáüse 
mais extensa. 

Ansumane Mané, amigo e companheiro de longa data de Nino Vieira, estando ao seu lado 
na tomada do poder em 1980, conhecedor profundo dos segredos militares do país, não podia 
aceitar sem contestar tais acusaçoes. Diante da Comissão de Inquérito da Assembléia 
Nacional Popular recusou assumir essa responsabilidad, acusando, indusive, o próprio Nino 
VIeira de ser mentor do comércio de armas com os rebeldes. 
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P. gota dágua que fez desencadear a avalanche dos atuais acontecimentos foi a tensão 
causada pela nomeação do Brigadeiro Humberto Gomes como substituto de Ansumane Mane 
para o cargo de chefe do Estado-Maior. Trata-se de um antigo militar, da velha guarda, 
conhecido pelo papel que desempenhou na onda de retaliaçoes havidas depois de 1980, 
inclusive por exemplo, como responsável pelo fuzilamento de legendárias personalidades da 
Guerra da Ubertação como Paulo Corneia, executado em 1984. 

Os fatos atuais 

No dia 7 de junho, pelas cinco da manhã, o general Ansumane Mané com seus homens 
tomou o quartel de Santa Luzia (num dos bairros da capital), conseguindo logo depois ocupar o 
aeroporto e mais dois quartéis (na região de Brá, ao norte de Bissau), onde se encontram os 
mais bens sortidos paióis de armas pesadas do país, além de farto armazenamento de 
gêneros alimentares. Também foi tomada uma emissora de rádio particular, a Rádio Bombolon. 
A reação armada por parte do governo não se fez esperar e já pela manhã eram travados 
combates na cidade, com mortes de_ambos os lados. A 9 de junho Ansümane Mané proclama
se chefe de ur. 13 Junta Militar para a Consolidação da Paz, Democracia e Justiça e, num 
comunicado à imprensa. anuncia suas reivindicaçoes: a demissão do Presidente da República 
e do governo, bem como a realização das eleiçoes legislativas em julho próximo (essas 
eleiçoes já estavam pogramadas para setembro). Uma comissão de cidadãos, composta por 
representantes diplomáticos estrangeiros, representantes das igrejas católica, protestante e 
muçulmana, líderes parlamentares e jornalistas, proaJra uma intermediação, numa tentativa de 
fazerem as contrapartes dialogarem, mas Nino VIeira reaJsa todo e qualquer entendimento 
com os rebeldes, exigindo que em primeiro lugar deponham as armas. O General Mane reaJsa 
o rótulo de "rebelde", intitulando-se a si e aos seus companheiros combatentes da Pátria. 

Uma grande parte do exército regular apoia o movimento de Ansumane Mané. Nino Vieira 
pediu apoio aos paises vizinhos e o Senegal enviou cerca de um milhar e meio de soldados, 
enquanto que a Guiné Conakry meio milhar. Segundo informe do diário de Notícia de PO/!Ugal, 
o envio de tropas senegalesas teria sido feito no ãmbito de um acordo bilateral assinado em 
1975 entre os dois países. A verdade é que o comando da investida militar das tropas 
governamentais está a cargo de um general senegalês. 

Os combates recrudescem, a 10 de junho os rebeldes aconselham a populaçao a retirar-se 
dos bairros da -:apitai onde eles estao aquartelados e começa um êxodo em massa em direçao 
ao interior, onde as pequenas cidades e vilas nao dispoem em absoluto de infra-estrutura para 
acolher tal multidao. A 11 de junho .começa a evacuaçao dos estrangeiros, numa dramática 
operaçao salvamento .organizada pelo governo português. Cerca de dois mil estrangeiros, 
sobretudo portugueses, mas também guineenses. sao embarcados em baixo de tiroteio a 
bordo do cargueiro "Ponta de Sagres", chegando a Dakar depois de 25 horas de viagem, sob 
as mais precárias condiçoes. A evaruacao continua,. diariamente saem novos navios do porto, 
bastante danificado, via Dakar. A popuiaçao guineense continua também tentando deslocar-se 
da capital para o interior, muitas vezes a pé, ou para as ühas próximas em barcoS frágeis, tendo 
havido mais de um naufrágio. As ügaçoes telefônicas estao inter-rompidas, sendo impossível a 
comunicaçao com amigos e parentes. 

Hoje, a 15 de junho, as notícias diretamente de Bissau sao escassas e contraditórias. O 
governo tenta com todos os meios tomar o quartel de Bra, tendo anunciado mais de uma vez a 
vitória nesse sentido. Mas os rebeldes desmentem a notícia, assegurando continuarem firmes 
nas suas posiçoes estratégicas. 

-·----··-----· 
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A ddade esta abandonada e destruída, o principal hospital muito danificado, o Centro de 
Medicina Tropical bombardeado, assim como diversas embaixadas, como a da França, a da 
Rússia, a sede da Uniao Europeia. Edifídos e casas estao incendiadas ou destruídas por 
bombas e torpedos, a pilhagem das lojas e das residêndas já começou. A fome e as moléstias 
grassam no interior, onde há carência de tudo: alimentos, água, combustível, medicamentos. 

Todos os contatos confirmam, entretanto, que não ha distúrbios no interior do 
pais. Até o momento, não se verificou da parte do governo da Guiné-Bissau nenhuma 
declaração que denotasse preocupação com a vida e o bem estar da população. É 
unanime o desconforto e a insatisfação entre os guineenses pela presença das tropas 
estrangeiras, senegalesas e guineenses de Conakry, no tenritório da Guiné-Bissau. 

O pais estava, apesar de todas as dificuldades, tentando aprumar-se, as iniciativas de 
empresários particulares estavam dando frutos, o sistema educacional pela primeira vez estava 
sendo moralizado e havia uma luz - até brilhante - no final do túnel. Agora, a Guiné-Bissau terá 
que recompor-se, mas nao será mais a mesma, nada será o mesmó. Vaticina-se o fim do 
PAIGC, vaticina-se o fim de Nino Vieira. Nao há previsoes para o depois. 

Murtos dos estrangeiros que se foram, traumatizados e de coraçao despedaçado, querem 
voltar, nao querem abandonar o pais que aprenderam a amar. Mas se nao voltarem, se nao 
puderem voltar, estao nas suas terras, no seu chao, poderao recomeçar (ou continuar} a vida 
anterior. E os guineenses, espalhados pelo pais e pelo exterior, crucificados por essa guerra 
que nao pediram, que nao quiseram, onde estará o seu lobby, como será o depois de 
amanha? 

Guiné-Bissau ka pudi muri, ka pudi kabal 

Este artigo foi dislribufdo dUiante o Ato púb6co 
oe/a paz na Guiné-Bissau, realizadO em 
171(Xjf1998 no Anfiteatro de Geografia da 
Univetsidade de São Paulo. 

Moema Parente Augel é brasileira, da Bahia, vive há vinte e cinco anos na Alemanha onde é 
professora de português e cuttura brasileira na Universidade de Bielefeld. Juntamente com o marido, 
Johannes Augel. sociólogo alemão, professor na mesma universidade, passou ao todo mais de cinco 
anos na Guiné-Bissau. tendo retomado pela Páscoa deste ano. E pesquisadora pennanente do 
INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa. em Bissau, onde dirigiu um projeto de apoio a 
publicações de obras literárias inéditas guineenses. É autora da obra A nova literatura na GuirJé.. 
Bissau. recentemente publicada em Bissau. 

·---------··------·------~--
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O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - V. Ex" será 
atendido, Senador Eduardo Suplicy. e a Mesa o 
cumprimenta pelo recorde. Não tenho dúvida nenhu
ma de que é um recorde. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Sobre a 
mesa, parecer que será lido pelo Sr. 1• Secretário 
em exercício, Sra. Senadora Benedita da Silva. 

É lido o seguinte: 

PARECER N• 3n, DE 1998 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n• 16, de 1998 (n• 4.099, de 1998, 
na Câmara dos Deputados), de iniciativa 
do Superior Tribunal de Justiça, que "dis
põe sobre a reestruturação da Justiça Fe
deral de Primeiro Grau da 4• Região e dá 
outras providências". 

Relator: Senador Esperidião Amin 

I - Relatório 

É submetido ao exame desta Comissão o Pro
jeto de Lei da Câmara n• 16, de 1998 (n• 4.099, de 
1998, na Câmara dos Deputados), que "dispõe so
bre a reestruturação da Justiça Federal de Primeiro 
Grau da 4ª Região e dá outras providências•. 

A proposição cria, com os respectivos cargos 
de Juiz Federal e de Juiz Federal Substituto, cin
qüenta Varas na Justiça Federal de Primeiro Grau 
da 4' Região, sendo dezesseis no Estado do Rio 
Grande do Sul, quinze no Estado do Paraná, sete no 
Estado de Santa Catarina e doze sem especdicação 
de localidade. Cria, igualmente, o projeto, cargos efeti
vos e funções comissionadas necessárias ao estabele
cimento das novas Varas, cuja instalação terá lugar de 
acordo com as necessidades do serviço. 

Além disso, a proposta, em seu art. 3º, autoriza 
o Tribunal Regional Federal da 4' Região, "mediante 
ato próprio, especializar Varas em qualquer matéria, 
estabelecer a respectiva localização, competência e 
jurisdição, bem como transferir sua sede de um mu
nicípio para o outro, de acordo com a conveniência 
do Tribunal e a necessidade de agilização da presta· 
ção jurisdicional". 

Objetiva o projeto em questão dar, à Justiça 
Federal da 4' Região. que engloba os Estados do 
Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, 
melhores condições de desempenho de suas eleva
das missões institucionais, tendo em vista a intensa 
movimentação forense naquela circunscrição, que 
atinge, conforme a justificação da proposta. 3.689 
processos por juiz. 

Aprovada na Câmara dos Deputados. vem a 
proposição à revisão desta Câmara Alta, onde não 
recebeu emendas. 

É o relatório. 

11 - Voto do Relator 

Os requis~os formais de constituc;ionalidade 
são atendidos pelo Projeto de Lei da Câmara n• 16, 
de 1998, tendo em vista que a matéria deve ser dis
ciplinada em lei ordinária (CF, art. 48, IX e X), de ini
ciativa privativa do respectivo Tribunal Superior (CF, 
art. 96, 11, b e d). 

Quanto à juridicidade. não há reparos. 
No que diz respeito à técnica legislativa, impõe

se, tão-somente, proceder à emenda de redação, 
com o objetivo de adaptar a proposição aos ditames 
da Lei Complementar n• 95, de 26 de fevereiro de 
1998, que "dispõe sobre a elaboração, a redação, a 
alteração e a consolidação das leis, conforme deter
mina o parágrafo único do art. 59 da Constituição 
Federal, e estabelece normas para a consolidação 
dos atos normativos que menciona", que, em seu 
art. ge, prevê a existência de cláusula revogatória 
apenas quando essa indicar expressamente as leis 
ou disposições legais revogadas. Assim. como não é 
o caso. a cláusula revogatória do projeto em exame 
deve ser suprimida. 

Quanto ao mérito. cabe ressattar a importância 
da proposição, tendo em vista a relevância das fun
ções a cargo da Justiça Federal de Ptimeiro Grau da 
4~ Região. 

O numero de fertos da Justiça Federal dos. Esta
dos do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Pa
raná vem crescendo a cada ano, o que toma o seu 
contingente de pessoal absolutamente insufociente 
para atendimento às suas necessidades básicas, tra
zendo prejuízos inestimáveis aos jurisdicionados. 

A aprovação da presente proposição repre
senta, assim, providência urgente e correta no senti
do de permitir a adequada prestação da justiça na 
Região Sul do Brasil. 

Destarte, opinamos pela aprovação do Projeto 
de Lei da Câmara n•. 16, de 1998, com a seguinte 
emenda de redação: 

EMENDA Nº. 1-CCJ (De Redação) 

Suprima-se o art. 6º do PLC n•. 16, de 1998. 
Sala das Comissões. 17 de junho de 1998. -

Bemardo Cabral, Pres1dente - Esperidião Amin, 
Relator - Leonel Paiva, Beni Veras, Romeu Tuma. 
José E. Outra, José Agripino, Ney Suassuna, 
Leonel Quintanilha, José Fogaça. Pedro Simon, 
Ramez Te bel. 

.. ------------------·--~--~·--~~---------··-·- -···--' ---·---- '"·----·-----·--~--- _,, 
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VOTO EM SEPARADO DO 
SENADOR JOSE EDUARDO OUTRA 

(Na Comissão de Constrtuição, Justiça e Cidadania) 

Acompanho o relatório do ilustre Senador Espi
ridião Amin. Divirjo, porém, de seu voto, no que con
cerne à constitucionalidade do inciso IV do art. 1 º e 
do art. 3º da proposição. 

De fato, o art. 11 O do texto constitucional dis
põe, inequivocamente, que lei deverá dispor sobre a 
localização das varas em cada uma seções judiciá
rias da Justiça Federal. Articulando esse dispositivo 
com o que reza as alíneas "ct• dos incisos I e 11 do 
art. 96, da Constrtuição Federal, forçoso concluir que 
a delegação em branco estabelecida no projeto, por 
meio dos artigos supramencionados, significaria con
tornar, irregularmente. o princípio ce reserva legal 
nessa matéria. 

A Lei Maior não comporta interpretação exten
siva nesse caso. É que os dispositivos inquinados 
não constrtuem normas de conduta. mas normas or
gãnicas. Sendo, portanto, da essência do Estatuto 
Político, a incerteza quanto às atribuições dos Pode
res Legislativo, Executivo e Judiciário, acerca da es
truturação dos órgãos jurisdicionais, milrtaria contra 
o princípio da independência e harmonia entre os 
distintos ramos do poder politico. 

E a incerteza. na hipótese em tela, resu~a em 
insegurança jurídica. Ora, uma das garantias funda
mentais reconhecidas aos brasileiros e estrangeiros 
é o direrto à segurança (art. 5º. caput, CF). que se 
desdobra, no plano da prestação jurisdicional, na 
cláusulas assecuratórias da ·autoridade competente" 
e do "devido processo legal" (art. 5º, incisos UTie -
LIV, CF], Sendo flexível a autoridade competente e 
ajustando-se a jurisdição "a conveniência do Tribu
nal" e ·a necessidade de agilização da prestação ju
risdicional", conforme dispõem os disposrtivos ques
tinados. periclitam exatamente os crtados fundamen
tos constrtucionais de proteção à pessoa humana. 
Por isso. na mesma linha esboçada na Nota Técnica 
nº. 397, de 1998, devidamente acostasda ao proces
sado, que o inciso IV do art. 1 º e o art 3° do PLC n•. 
16, de 1998 vão de encontro ao texto constitucional 
e devem, portanto, ser expungidos da proposição. 

Sala das Reuniões, 17 de junho de 1998. - Se
nador José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- A Presidên
cia comunica ao Plenário que o Projeto de Lei da 
Cãmara nº 16, de 1998, cujo parecer foi lido anterior
mente. encontra-se agendado para a sessão de 
amanhã, em regime de urgência, quando poderão 

ser oferec,..:.._.:; emendas ate o encerramento da dis
cussão. 

O SR. PRESIDENTE {Levy Dias) - Encerrou
se ontem o prazo para apresentação de emendas 
para as seguintes matérias: 

- Projeto de Resolução nº 64, de 1998, que au
toriza a União a realizar operação financeira que 
visa ao reescalonamento de créd~os brasileiros junto 
à República Argentina, nos termos do contrato firma
do em 20 de maio de 1997; e 

. Projeto de Resolução nº 65, de 1998, que au
toriza que seja realizada operação de crédito entre a 
Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil -
TBG e a Corporación Andina de Fomento - CAF. 
com a garantia do Governo Federal, bem como a 
elevação temporária de seu endividamento, tendo 
em vista o financiamento parcial do Projeto de Cons· 
trução do Gasoduto Bolívia-Brasil. 

Não tendo recebido emendas, as matérias se
rão incluídas em Ordem do Dia oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Os Sena
dores Gilberto Miranda, Odacir Soares e Lúcio AI· 
cântara enviaram discursos à Mesa para serem pu
blicados, na forma do disposto no art. 203 do Regi· 
mento Interno. 

S. Ex's serão atendidos. 
O SR. GILBERTO MIRANDA {PFL-AM) - Sr. 

Presidente. Sr"s. e Srs. Senadores. a exuberância 
da natureza na Amazônia, a riqueza de sua extraor
dinária biodiversidade. tem um enórme potencial 
econõmico, que mal começamos a percebe': Nós 
brasileiros, principalmente os filhos daquela região 
abençoada, temos o dever de acelerar nosso conhe-

. Cimento e entendimento das possibilidades econõmi
cas encerradas no uso da sua natureza tal como ela 
se apresenta, praticamente intocada. Possibilidades 
econõmicas em que nem se concebe a destruição 
do ambiente natural: ao contrário, quanto mais pre
servado, mais dádivas e riquezas os homens podem 
dele extrair. 

Todo um vasto setor econõmico pode ser ergui· 
do a partir do uso dos produtos que a floresta amazõ
nica oferece. O extrativismo vegetal praticado pelos 
seringueiros sempre foi exemplo de utilização adequa
da dos recursos da floresta, antes que tosse hasteada 
qualquer bandeira ecológica. Abrem-se agora novas e 
admiráveis possibilidades de aprovertamento econõmi
co dos recursos animais e vegetais da hiléia. As notí
cias insistentes. munas delas confirmadas. da biopira
taria de produtos naturais da Amazônia são uma forte 
evidência do potencial que a natureza ali possui em 
termos de uso de seus produtos. 
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O Governo Federal vem despertando para o 
assunto. No aspecto defensivo, a Secretaria de As
suntos Estratégicos fez um levantamento das ações 
de entidades estrangeiras na Amazônia Brasileira, 
das extrações ilegais, do contrabando de produtos. 
No aspecto prepositivo e construtivo, a Secretaria de 
Políticas Regionais formulou um programa destinado 
a descobrir as aplicações industriais e comerciais de 
produtos da biodiversidade da floresta amazõnica. A 
proposta inclui a implantação de um Centro de Pes
quisas, em Manaus, e de um Laboratório de Ensaios 
e Testes, em São Paulo. O programa prevê a partici
pação de capital privado. A conseqüência esperada 
da intensificação de nosso interesse na questão e, 
objetivamente, de nossa pesquisa será o nascimento 
de um pólo bioindustrial em Manaus, destinado à fa
bricação de produtos farmacêuticos, polímeros de
gradáveis, bioinseticidas, corantes e aromatizantes 
naturais. 

Essa alternativa de desenvolvimento para a 
selva amazônica, ante a evidência de seu valor eco
nômico, é o melhor caminho para a sua preserva
ção. Além de se produzir industrialmente, se irá in
ventariar riquezas e impedir a evasão, para o exte
rior, de matéria-prima, de patrimônio genético. 

Sr. Presidente, é realmente admirável a diversi
dade biológica da nossa Amazônia. Só de árvores 
de porte são 750 espécies diferentes; de pássaros, 
950 espécies; 300 espécies de mamíferos, 1 oo de 
anfibios, 100 variedades de répteis, 1.500 de peixes. 
Plantas e invertebrados são de uma variedade exu
berante. Tudo isso encerra potencial económico. A 
própria beleza desse ambiente, a admiração e a cu
riosidade que desperta nos homens de toda parte, é, 
em si, uma possível fonte de receita e de atividade 
econômica. 

De fato, o turismo silvestre, ecológico, na Ama
zônia, ainda é apenas marginalmente explorado. No 
entanto, tem um enorme potencial. O turismo e a 
caça e a pesca esportivas podem significar empre
go, desenvolvimento, divisas. O turismo ecológico 
está em alta no mundo. Gasta-se mutto, hoje, em tu
rismo não convencional: excursões em desertos, ca
minhadas por grandes montanhas, visttas a crateras 
de vulcões. As selvas tropicais são uma grande atra
ção, e a Amazônia é a maior delas. Nas selvas da 
Costa Rica, pais do tamanho do Espímo Santo, o 
ecoturismo rendeu 600 milhões de dólares em 1996. 
Na Amazônia, cerca de 100 vezes maior, rendeu 
apenas 40 milhões. Temos que despertar para esse 
setor económico. Nossa Amazônia, com seu terrttó
rio de 5 milhões de quilómetros quadrados, tem ape-

nas 17 hotéis dedicados ao ecoturismo. Poderiam 
ser muíto mais. E, _não esoueçamos, Manaus fica a 
apenas 5 horas de vóo de Miami. 

Outro setor de atividade económica com gran
de possibilidade na Amazônia é a pesca esportiva. 
Para os aficionados, é uma grande atração pescar 
entre árvores e igarapés. Nos Estados Unidos, a 
pesca esportiva movimenta 24 bilhões de dólares 
por ano, com 60 milhões de pescadores licenciados. 
Só para comparar, o comércio de madeiras nobres 
em todo o mundo rende apenas 1 O bilhões de dóla
res por ano. No Brasil mesmo, a pesca esport1va 
está em forte ascensão. 

A caça também pode produzir recerta, sem estra
gar a floresta nem a despovoar. Ao contrário, a caça e 
a pesca esportivas são, hoje, lator de preservação das 
espécies, por serem fertas dentro de normas estritas: 
veda-se a pesca de filhotes ou de peixes em época de 
reprodução; a caça é manejada de modo a não colo
car em perigo os rebanhos. A par disso, caça e pesca 
podem ser fonte de recerta: os governos que fiscalizam 
essas atividades cobram por peixe ou animal abatido, 
e cobram preços murto aijos. 

Muitas pessoas sensíveis discordam do espor
te da caça, taxando-o de cruel, mas o fato de que 
ele contribui para a preservação das espécies é am
plamente comprovado. Os perus selvagens america
nos foram salvos da extinção graças à caça regula
mentada. No Ouênia, onde hoje se pode caçar ele
fantes legalmente, dentro de certas régras, a popula
ção desse mamífero havia crescido tanto, que. pas
sara a ser uma ameaça às áreas rurais e a suas la
vouras. O Brasil, na maioria dos Estados, não fiscali
za a caça e a pesca com eficiência, nem tira delas 
vantagem económica. Como resuHado disso, a fau
na da Amazônia está sendo sangrada por piratas 
que matam animais pela sua pele ou os exportam vi
vos para outros países. Uma jaguatirica, que se 
pode comprar por 1 00 dólares na Amazônia, é ven
dida clandestinamente nos Estados Unidos e na Eu
ropa por 5 mil dólares. Um papagaio pode render ao 
contrabandista até 2 mil dólares. Estima-se que o 
tráfico de animais silvestres brasileiros movimenta, 
por ano, 1 ,5 bilhão de dólares. 

Sr. Presidente, a caça e a pesca esportivas, o 
ecoturismo, a industrialização e comercialização dos 
produtos da biodiversidade são caminhos novos que 
se abrem para a prosperidade económica da Ama
zônia. São caminhos que devemos começar a per
correr, sabendo que exigirão de nós esforços, dedi
cação, aperfeiçoamento de hábrtos, de conhecimen
tos, de legislação e de capacidade de administrar. 
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r-J~~sses caminhos, o Poder Público haverá de contar 
;·.:-;m a contribuição da iniciativa privada e das organi
zaçOes não governamentais. 

A economia da biodiversidade, a extração de 
Hqueza da natureza exuberante, sem destruí-la, 
alem do desenvolvimento benéfico que trará à Ama
zônia. significará também nossa maior presença na 
re41ão. uma posse mais efetiva daquela vasta exten
.::.ao territorial, uma garantia a mais de que nossa 
AmaLónia permaneça nossa, íntegra, preservada na 
1usta medide., e valiosa para o conjunto do País e 
rara a sua prosperidade. 

t.1u1to obrigado. 
O SR ODACIR SOARES (PTB-RO) - Sr. Pre

~;Jerlte. S~s. e Srs. Senadores, numa sociedade de
mocrátrca. salvo circunstâncias especiais e excep
,,;onais. a votação do orçamento público é o mais im
portante ato politico do Parlamento. pois a lei orça
mentaria engloba todos os planos, programas, proje
iVS. ot1vidades e nela estão embutidos os objetivos, 
as aspirações, as escolhas e prioridades e, de certa 
íorma, todo o rumo e o destino dessa sociedade. 

No Brasil, o processo de elaboração, execu
ção e controle do orçamento ainda não atingiu a 
matundade exigida pelo estágio democrático em 
que v1vemos. 

A hegemonia económica, financeira e politica 
do Poder Executivo, quebrando a regra constitucio
nal da harmonia entre os Poderes, a limitada partici
p<:~r(ão do Poder Legislativo em todo o processo or
!~amentario e a deficiência dos sistemas de controle 
externo ainda não nos permitiram exercer uma efeti
va democracia na administração orçamentária. 

A despeito de a Constrtuição Federal de 1988 
ter atribuído ao Congresso Nacional um conjunto de 
poUeres inexistentes durante o período autoritário, 
a1nda persiste a hegemonia do Poder Executivo, cu
JOS métodos, processos e decisões pouco d~erem 
daqueles dos regimes mais fechados. 

O Tribunal de Contas da União, que seria o 
mstrumento legal à disposição do Congresso Nacio
nal para atenuar essa tendência hegemónica do Po
der Executivo, ainda não conseguiu reunir técnicas e 
mecanismos operacionais capazes de propiciar o 
t::Xercicio efetivo de todas as prerrogativas que lhe 
foram constitucionalmente atribuídas. 

Assim, murtas das ações que deveriam ser rea
ilzadas pelo Tribunal das Contas da União ficam em 
segundo plano ou nem são executadas. 

Com 1sso, o interesse público é seriamente preju
dicado e deixam de ser efetivamente avaliadas impor
tantes questões que envolvem os aspectos financeiro, 

contábil, orçamentário e patrimomal. bem como dei
xam de ocorrer a verificação da legrtimidade. legali
dade e economicidade da despesa pública das enti
dades da administração pública direta e ind~reta. 

Sr. Presidente, muitas são as causas do déficit 
público e uma análise em profundidade dos seus di
versos aspectos, origens e conseqüências ultrapas
saria os limites deste meu modesto pronunciamento. 

No entanto, tenho a plena convicção de que 
uma das mais importantes causas de nosso preocu
pante déficit público é a deficiência do controle de 
nossas contas. 

Quando me refiro à função controle estou me 
referindo principalmente a missão de uma suprema 
corte de auditoria de contas públicas, estou me raie
rindo à competência estabelecida pela Constituição 
Federal para o Tribunal de Contas da União. 

Tenho a con·1icção de que se as atribuições 
constitucionais do Tribunal de Contas da União esti
vessem sendo exercidas em sua plenitude, o déficit 
público seria reduzido. a alocação de recursos públi
cas se daria com prioridades estabelecidas de forma 
mais racional e os eventuais desvios de comporta
mento de administradores ineptos ou desonestos se
riam imediatamente sanados. 

Assim, não teríamos essa imensa quantidade 
de obras iniciadas e inacabadas, com grandes per
das de escassos recursos públicos. 

Saúde. Previdência, Educação, Habitação, Sa
neamento Básico, Alimentação, Geráção de Empre
gos, Transporte, Energia, Comunicações e outros 
projetas de natureza social certamente disporiam de 
um maior volume de recursos orçamentários neces
sários à melhoria das condições de vida de nossa 
sofrida população. 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, o obje
tivo principal deste meu pronunciamento é contribuir 
para o aperfeiçoamento do Tribunal de Contas da 
União, em consonância com a idéia básica de que a 
melhoria qualitativa e quantitativa da despesa governa
mental contribui decisivamente não apenas para redu
ção do déficit público, mas também em última dflálise, 
para uma maior oferta de recursos públicos necessá
rios ao nosso desenvolvimento econõmico e social. 

Com certeza, problemas do tipo seca no Nor
deste e enchentes no Sul do Brasil e diminuição dos 
bolsões de pobreza, em todos os quadrantes do País, 
teriam uma solução mais rápida e efetiva se já dispu
séssemos de uma Corte de Contas funcionando com 
todas as atribuições que a Constrtuição lhe confere. 

Não é meu objetivo trazer à deliberação do Se
nado Federal um projeto perfeito e acabado de mod-
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ernização e aperteiçoamento do Tribunal de Contas 
da União: pretendo, sim, submeter à consideração 
dos emmentes Senadores, todos dotados de grande 
experiência pública e administrativa, alguns pontos 
que poderão contribuir para a melhoria do processo 
de decosão relativo ao gasto público, sua administra
ção, sua avaliação e controle. 

Para atingir esses importantes objetivos, o Tri
bunal de Contas da União deveria realizar uma refor
ma de sua estrutura organizacional e em seus pro
cessos e métodos de trabalho, dando ênfase à admi
nistração de resultados, evitando uma concentração 
excessiva de seus esforços nos aspectos meramen
te formais, contábeis e burocráticos. 

Assim, o TCU teria condições de melhor aten
der as solicitações do Congresso Nacional, seja por 
me1o de auditorias, seja pelo fornecimento de dados 
e informações e apresentação de relatórios, garan
tindo maior racionalidade na aplicação dos recursos 
públicos. 

A melhoria das relações do Congresso Nacio
nal com o Tribunal de Contas da União, evidente
mente, pressupõe a necessidade de um maior inte
resse do Parlamento no acompanhamento, orienta
ção e avaliação das atividades do TCU, o que, até o 
presente momento, ainda não foi feito. 

O Congresso Nacional precisa estabelecer os 
métodos e processos de avaliação de contas que o 
TCU deve apresentar com regularidade e de forma 
objetiva, a fim de possibilrtar uma adequada delibe
ração do Poder Legislativo. 

É preciso reavaliar a ação do TCU no que diz 
respeito ao ressarcimento dos danos e prejuízos 
causados ao Tesouro Nacional por maus administra
dores, pois atualmente é insignificante o percentual 
de recuperação desses recursos desperdiçados. 

O TCU precisa, igualmente, reformar sua siste
mática de prestação de contas, que se baseia em 
formalidades referentes a ações que geralmente já 
se esgotaram no tempo, em benefício de uma ação 
mais dinâmica e efetiva, acompanhando simu~anea
mente a realização dos programas e projetas, me
<i•ndo o impacto das ações e avaliando o desempe
nho administrativo. 

É necessário desburocratizar o TCU, para que 
•<>r.ursos e embargos não sejam postergados indefi
;wlamente, causando prejuízos ao erário e transfor
rnando a Corte de Contas num órgão eminentemen
' ' cartonai. 

A sistemática de indicação dos nove Ministros 
do r ribunal de Contas, igualmente, precisa ser aper-

feiçoada, para contem maior independência e profi
ciência às decisões tomadas pelo TCU. 

E também necessário conferir maior inde
pendência e efetividade à ação dos membros do Mi
nistério Público Federal junto ao Tribunal de Contas 
da União, a fim de assegurar um amplo acompanha
mento das atividades do TCU e a promoção de me
didas de interesse da Justiça, da administração públi
ca e do Erário. 

Em tennos de recursos humanos, é preciso dotar 
o TCU de um quadro técnico-administrativo adequado, 
em termos de quantidade e qualidade, para o cumpri
mento de sua importante missão constitucional. 

Com isso, poderiam ser estabelecidos prazos 
legais corretamente definidos para o julgamento de 
recursos interpostos, os quais não deveriam ultra
passar 90 dias. 

Os Ministros e auditores do TCU deveriam co
municar ao Ministério Público qua1squer irregularida
des verificadas nos processos em que atuem. 

Mais do que estas minhas modestas sugestões 
para o aperfeiçoamento da administração e do con
trole do gasto público em nosso Brasil, tenho a con
vicção de que ao trazer ao debate do Senado Fede
ral esse importante tema os eminentes Senadores 
desta Casa do Congresso Nacional irão contribuir 
para a modernização do Tribunal de Contas da 
União e de todos os métodos e processos que asse
gurem ao povo brasileiro uma aplicação mais racio
nal dos recursos públicos. 

É o meu pensamento. 
Murto obrigado. 
SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE)- Sr. 

Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, 
Alguns cientistas afinnam que nos próximos 

anos, caso não sejam tomadas medidas eficientes, a 
desertificação poderá reduzir à metade as áreas dis
poníveis para a produção de alimentos. 

Para se ter uma idéia da gravidade da questão, 
segundo eles, entre 1950 e 1990, a área ocupada 
por solos irrigados passou de 100 milhões para 270 
milhões de hectares em todo o mundo. Até ai tudo 
bem mas, em contrapartida, no mesmo período, a 
população mundial dobrou, ou seja, passou de 2,5 
bilhões para 5,3 bilhões de pessoas, uma grave des
proporção que anulou completamente o avanço con
quistado pela fronteira agrícola elevou os agriculto
res a praticar em larga escala aquilo que os ecolo
gistas chamam de "produção venenosa de alimen
tos•. Em outras palavras, o aumento da produtivida
de agrícola teve de ser buscado a qualquer preço e 
para isso foi necessário o emprego indiscriminado 
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de fertilizantes nas lavouras. Nesse sentido, lodos 
os que entendem um pouco de agricultura sabem 
muito bem· que, ao· longo do tempo, os aditivos agrí
colas tomaram a terra estéril. Diante desta realidade, 
é preciso alertar que as regiões desertifocadas estão 
crescendo mais do que os novos solos e tomando o 
lugar das terras produtivas. Assim, estima-se que 
até os primeiros anos do século XXI, mais de 1 bi
lhão de pessoas estarão vivendo em terras áridas e 
praticamente imprestáveis para a produção de ali
mentos. 

Outro assunto que merece atenção e está ma
tando a terra é a retirada indiscriminada de água dos 
lençóis freáticos para irrigação. Segundo especialistas 
em exploração de águas subterrâneas, os reservató
rios naturais estão sendo explorados de maneira de
sordenada e es1âo ficando cada vez. mais vazios. Vale 
ressaltar que a velocidade do esgotamento é bem su
perior à capacidade de reposição petas chuvas. É im
portante dizer também que grande parte dessa água é 
depositadano~e~•ta~~de~de 
drenagem e dos rios. Nesse caso mais uma vez os 
ecologistas interferem e alertam para os efeitos noci
vos e perigosos do aumento do volume das águas do 
~- Entre inúmeras conseqüências, não devemos es
quecer uma das mais graves que é o desabamento de 
terras sobre os resmvatórios. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, o que 
está acontecendo no mundo em matéria de desertifi
cação, está atingindo também em cheio os solos 
brasileiros. Portanto, de Norte a Sul e de Leste a 
Oeste do nosso País, o deserto avança superando a 
incorporação de novas áreas, comendo as terras fér
teis e preocupando todos aqueles que sabem perfei
tamente o que significa o fenômeno. 

Segundo dados das Nações Unidas, cerca de 
25% do tenitório brasileiro está ameaçado pelo pro
cesso de desertificação. Na Região Norte do País o 
desmatamento indiscriminado e a erosão geram per
das agrícolas anuais superiores a 300 toneladas por 
hectare solo. Na Região Centro-Oeste, extensões 
consideráveis de terras produtivas são perdidas 
anualmente por causas diversas e pelo uso errado 
de técnicas de irrigação. Na Região Sudeste, a de
vastação sistemática do que ainda resta da Mata 
Atlântica, além de causar vergonha, é a maior causa 
da deterioração do solo. Na Região Sul, a erosão 
também avança a passos largos e a ameaça de es
terilidade, a médio prazo, milhares de hectares que 
hoje ainda sustentam milhares de famílias. 

Na região de Alegrete, uma mancha arenosa 
que se estende por 250 quilómetros entre os municí-

----------- --------···-·--· ------------ ----------~---·---··---.-

pios de São Francisco de Assis e Alegrete, já é um 
verdadeiro deserto. Assim, quem mora no Rio Gran
de do Sul, sabe perfeitamente que os "areais de Ale
grete" existem. 

Na região Nordeste, como se não bastassem 
as secas, oito Estados enfrentam outro problema de 
conseqüência dramática para o meio ambiente, para 
a produção, para a vida e para o desenvolvimento. O 
processo de desertifocação já se manifesta em mais 
de 55% do território. Ao todo, as manchas de vege
tação escassa e fauna quase inexistente somam 
quase 700 mil quilõmetros quadrados. 

Na opinião de técnicos do Núcleo de Pesquisa 
e Desertificação do Nordeste - Desert, o fenômeno 
já atinge 42% da população nordestina. Por outro 
lado, os efeitos negativos do problema já se situam 
além do aspecto ecológico e social. As perdas eco
nómicas anuais já chegam a quase 500 milhões de 
dólares. Por causa da morte dos solos, o Brasil está 
perdendo cerca de 7 dólares ao ano por cada hecta
re degradado. Todavia, para tentar superar o proble
ma, a região teria de investir, a partir de agora, du
rante vinte anos, cerca de 120 milhões de dólares 
anuais, o que daria um total de quase 2,5 bilhões de 
dólares em 20 anos, dinheiro que o Nordeste não 
dispõe. O Desert calcula também que, se a destrui
ção continuar no mesmo ritmo, nos próximos 1 O 
anos, nada mais restará da cobertura vegetal nativa 
na região nordestina. 

De acordo com, levantamento realizados pela 
Superintendência do Desenvolvimenio do Nordeste 
- Sudene, a região já perdeu mais de 30 mil_quilô
metros quadrados de vegetação primitiva. O Estado 
nordestino que apresenta mais problemas com a de
sertificação é a Bahia. Em área absoluta, segundo 
interpretação de imagens feitas por satélite e análise 
de documentos, são milhares de quilômetros qua
drados do seu tenitório que estão em situação consi
derada preocupante. Em termos percentuais, o Esta
do mais afetado é o Rio Grande do Norte com 
80,5%, seguido de Pernambuco com 75,2%, Paraf
ba com 70,3%, Ceará com 59,7% e Sergipe com 
31,3%. A situação é ainda mais crítica nos sertões 
do São Francisco e Araripe, em Pernambuco; na mi
cronegião de lrautuba, no sertão norte do Ceará, em 
Cabeceiras, na Parafba; e no alto Sertão do Seridó, 
no Rio Grande do Norte. Dessa maneria, silenciosa
mente, um drama se espalha por oito Estados, dei
xando um rastro de solos arrasados, fome, morte, 
sofrimento e pobreza. É, na verdade, uma saga sem 
fim, um abandono que não tem palavras que descre
va. É por isso que catangos, preás, ratos e insetos 
sucumbem diante da fome provocada pela estiagem. 
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Os maiores causadores da desertificação são 
as queimadas, a min.,ração irracional, realizada com 
dragas que chegam até a mudar o curso dos rios, o 
uso excessivo de agrotóxicos, a salinização das 
áreas de irrigação. a poluição e o manejo inadequa
do do solo. 

Desertificação é, portanto, um processo de de
gradação da capacidade produtiva das regiões se
cas pela ação do homem. Uma zona desertificada 
deixa, assim, de ser produtiva para virar uma terra 
morta e o processo de recuperação exige elevados 
investimentos. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, o tema 
da desertificação vem ocupando espaços importantes 
na mídia mundial, nas conferências e nos debates rea
lizados nos fóruns internacionais. Em 1977, na confe
rência internacional das Nações Unidas, em Nairobi, 
no Quênia, o assunto foi o ponto fundamental da pau
ta. As discussões levaram assim à criação do Plano de 
Ação de Combate à Desertificação- PACD, que visa
va desenvolver em âmbito mundial, com a adesão vo
luntária dos países pa~ da conferência, um 
combale serio contra a degradação dos solos do pla
neta. Infelizmente, vinte e um anos depois do encontro 
de Nairobi, constatamos que o problema agravou-se 
em todos os lugares e os resultados da ação do plano 
foram realmente muito modestos. 

Apesar de tudo, devemos continuar lutando 
para evitar o avanço da destruição e das perdas 
econõmicas que são enormes. Segundo a própria 
ONU, o custo anual da desertificação já atinge a 
casa de 1 bilhão de dólares anuais. Portanto, no "dia 
mundial de luta contra a desertificação", fica um lem
brete: um bilhão de pessoas no mundo já vivem em 
desertos. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Nada mais 

havendo a tratar, a Presidéncia vai encerrar ostra
balhos, designando para a sessão deliberativa ordi
nária de amanhã, a realizar-se às 10 horas, a se
guinte 

ORDEM DO DIA _,_ 
SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA 

À CONSTITUIÇÃO N" 2, DE 1995 
(Votação nominaij 

Terceiro e úttirno dia de discussão, em segun
do turno, do Substitutivo à Proposta de Emenda à 
Constituição n• 2, de 1995, tendo como primeiro sig
natário o Senador Ronaldo Cunha Lima, que attera 

dispositivos que menciona da Constituição Federal 
(imunidade parlamentar), têhdo 

Parecer sob n• 352, de 1998, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator. Senador 
José Fogaça, oferecendo a redação para o segundo 
turno. 

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N2 115, DE 1997 
(Votação nominal) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n• 1 15, de 1997 (nº 453197, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a concessão outorgada à Rádio Maratan Lida. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na Cidade de Sant'Ana do Livramento, Estado 
do Rio Grande do Sul, tendo 

Parecer favorável, sob n• 257, de 1998, da Co
missão de Educação, Relatara: Senadora Emília 
Fernandes. 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N2 117, DE 1997 
(Votação nominal) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n• 117, de 1997 (n• 455197, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a concessão deferida à Rádio Guaíba S.A. para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda·curta 
na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande 
do Sul, tendo 

Parecer favorável, sob n• 258, de 1998, da Co
missão de Educação, Relator: Senador José Fo
gaça. 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 118, DE 1997 
(Votação nominal) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n• 1 t8, de t997 (n• 458197, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que re
nova a concessão da Televisão Vitória Lida. para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e ima
gens na Cidade de Vitória, Estado do Espírito San
to, tendo 

Parecer favorável, sob n• 270, de 1998, da Co
missão de Educação, Relator. Senador Gerson Ca
mata. 
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-5-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 119, DE 1997 
(Votação nominal) 

Discussão, em tumo único, do Projeto de De
creto Legislativo n• 119, de 1997 (n• 456197, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato quere
nova a permissão outorgada à LA. Pereira e Oli
veira Ltda. - ME, para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada na Cidade 
de Santana do Livramento, Estado do Rio Grande 
do Sul, tendo 

Parecer favorável, sob n" 271, de 1998, da Co
missão de Educação, Relatara: Senadora Emilia 
Fernandes. 

-6-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 120, DE 1997 
(Votação nominal) 

Discussão, em tumo único, do Projeto de De
creto Legislativo n• 120, de 1997 (n• 457197, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato quere
nova a concessão deferida à Rádio Bandeirantes 
de Cachoeira Paulista Ltda. para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em onda tropical na 
Cidade de Cachoeira Paulista, Estado de São 
Paulo, tendo 

Parecer favorável, sob n" 272, de 1998, da Co
missão de Educação, Relator: Senador Gilberto Mi
randa. 

-7-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 21, DE 1996 
(Em regime de urgência. nos tennos do Requeri

mento n• 404, de 1998- art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n" 21, de 1998 (n• 2.536196, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que autoriza o Poder Executivo a cotiCeder remissão 
parcial de créditos externos, em consonAncia com 
parâmetros estabelecidos nas Atas de Entendimen
tos originárias do chamado "Clube de Paris", ou em 
Memorandos de Entendimentos decorrentes de ne
gociações bilaterais, negociar tftulos refanmtes a 
créditos externos a valor de mercado e receber titu
las da dívida do Brasil e de outros palses em paga
mento e dá outras providências, tendo 

Parecer favorável, sob n" 368, de 1998, da Co
missão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador 
Esperidião Amin. 

-------- ---·-··-·--···---

-a-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 49, DE 1996 

(Tramitando em conjunto com os Projetas 
de Resolução n"s 34 e 52, de 1996; 

32, 41, 43,101,108, 130 e 131, de 1997) 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n• 405, de 1998- art. 336, b) 

Discussão, em tumo único, do Projeto de R&
solução n• 49, de 1996, de autoria do Senador Esp&

ridião Amin, que dispõe sobre as operações de cré
dito interno e externo dos Estados, do Distrito Fede
ral, dos Municípios e de suas respectivas autarquias 
e fundações, inclusive concessão de garantias, seus 
limites e condições de autorização, e dá outras pro
vidências, tendo 

Parecer sob n• 369, de 1998, da Comissão de 
Assuntos Econômicos, Relator: Senador Vilson Klei
nübing, favorável, nos termos da Emenda n" 1-CAE 
(substitutivo), que apresenta, e pela prejudicialidade 
das matérias que tramitam em conjunto. 

-l-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 34, DE 1996 

(Tramitando em conjunto com os Projetas 
de Resolução n"s 49 e 52, de 1996; 

32, 41, 43, 101, 108, 130 e 131, de 1997) 
(Em regime de urgência, nos termos do Requeri

mento n• 405, de 1998- art. 336, b) 

Discussão, em tumo único, do· Projeto de R&
solução n" 34, de 1996, de autoria do Senador Car
los Patrocínio, que aRera a Resolução n• 69, de 
1995, para limitar a 98% o percentual máximo de r&

financiarnento da divida mobiliária dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municlpios. 

-10-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 52, DE 1996 

(Tramitando em conjunto com os Projetas 
de Resolução n"s 34 e 49, de 1996; 

32, 41, 43, 101, 108, 130 e 131, de 1997) 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n• 405, de 1998 - art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução n• 52, de 1996, de autoria do Sena
dor Esperidião Amin, que dispõe sobre as opera
ções de crédito interno e externo das empresas 
em que os Estados, o Distrito Federal ou os Mu
niclpios, direta ou indiretamente, detenham a 
maioria do capital social com direito a voto, e dá 
outras providências. 
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-11-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 32, DE 1.997 

(Tramitando em conjunto com os Projetas 
de Resolução n"s 34, 49 e 52, de 1996; 

41, 43, 101, 108, 130 e 131, de 1997) 
(Em regime de urgência, nos tennos do 

Requerimento n2 405, de 1998- art 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n2 32, de 1997, de autoria do Senador Lauro 
Campos, que modifica dispositivos das Resoluções 
n"s 96, de 1989, e 69, de 1995, do Senado Federal, 
estabelecendo novos limites de dispêndios com a dí
vida pública 

-12-
PROJETO DE RESOLUÇÃO NO 41, DE 1997 

(Tramitando em conjunto com os Projetes 
de Resolução n"s 34, 49 e 52, de 1996; 
32, 43, 101, 108, 130 e 131, de 1997) 
(Em regime de urgência, nos tennos 

do Requerimento n2 405, de 1998- art 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n2 41, de 1997, de autoria do Senador Ber
nardo Cabral, que acrescenta dispositivo à Resolu
ção n2 69, de 1995, do Senado Federal, que dispõe 
sobre as operações de crédito interno e externo dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de 
suas respectivas autarquias inclusive concessão de 
garantias, seus limites e condições de autorização, e 
dá outras providências. 

-13-
PROJETO DE RESOLUÇÃO NO 43, DE 1997 

(Tramitando em conjunto com os Projetes 
de Resolução n"s 34, 49 e 52, de 1996; 
32, 41, 101, 108, 130 e 131, de 1997) 

(Em regime de urgência, nos tennos do 
Requerimento _no 405, de 1998-art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n2 43, de 1997, de autoria do Senador Lúcio 
Alcântara, que acrescenta dispositivo à Resolução 
n2 69, de 1995, e dá outras providências. 

-14-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N0101, DE 1997 

(Tramitando em conjunto com os Projetes 
de Resolução n"s 34, 49 e 52, de 1996; 

32, 41, 43, 108. 130 e 131, de 1997) 
(Em regime de urgência, nos tennos do 

Requerimento n• 405, de 1998 - art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n• 101, de 1997 (apresentado pela Comis
são de Assuntos Econõmicos, corno conclusão de 

seu Parecer n• 410, de 1997, Relator: SenadorEs
peridião Amin, com votos .contrários d<?S Senadores 
Lauro Campos e Osinar Dias), que altera a Resolu
ção n2 69, de 1995, do Senado FederaL 

-15-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N0108, DE 1997 

(Tramitando em conjunto com os Projetes 
de Resolução n"s 34, 49 e 52, de 1996; 

32, 41, 43, 101, 130 e 131, de 1997) 
(Em regime de urgência, nos tennos do 

Requerimento n2 405, de 1998- art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n• 108, de 1997, de iniciativa da Comissão 
Parlamentar de Inquérito dos Títulos Públicos, que 
dispõe sobre as operações de crédito interno e ex
temo dos Estados, do Distrito Federal, dos Municí
pios e de suas respectivas autarquias e fundações, 
inclusive concessão de garantias, seus limites e con
dições de autorização, e dá outras providências. 

-16-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N0130, DE 1997 

(Tramitando em conjunto com os Projetes 
de Resolução n"s 34, 49 e 52, _de 1996; 

32, 41, 43,101,108 e 131, de 1997) 
(Em regime de urgência, nos tennos do 

Requerimento n2 405, de 1998- art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do .Projeto de Re
solução n2 130, de 1997, de autoria do Senador 
João Rocha, que modifica o art 4° da Resolução n• 
69, de 1995, do Senado Federal e acrescenta-lhe 
dispositivos, estabelecendo noYOS limites e condições 
para as operações de crédito· e os dispêndios com a 
dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 

-17-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N0131, DE 1997 

(Tramitando em conjunto com os Pnojetos 
de Resolução n"s 34, 49 e 52, de 1996; 

32, 41, 43, 101, 108 e 130, de 1997) 
(Em regime de urgência, nos tennos do 

Requerimento n2 405, de 1998 - art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n2 131, de 1997, de autoria do Senador 
João Rocha, que modifica o art. 3" da Resolução n2 
96, de 1989, do Senado Federal e acrescenta-lhe 
óiSpoSitivos, estabelecendo novos limites e condiçõ
es para as operações de crédito da União e dos dis
pêndios com a dívida pública federal. 
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-18-
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 66, DE 1998 

(Em regime de urgência, nos 1ennos dos Requeri
mentos n• 406 e 411, de 1996 -art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n• 66, de 1998 (apresentado pela Comissão 
de Assuntos Econõmicos como conclusão de seu 
Parecer n• 370, de 1998, Relator: Senador Josê 
Eduardo Outra, com voto contrário do Senador lau
ro Campos e abstenção do Senador Jefferson Pe
res), que autoriza que seja realizada operação de 
crédito externo, com garantia da República Federati
va do Brasil, no valor de setenta e seis milhões e 
quinhentos mil dólares norte-americanos, de princi
pal, entre a Prefeitura Municipal de Porto Alegre e o 
Banco lnteramericano de Desenvolvimento - BID, 
destinada ao financiamento, parcial, do Programa de 
Desenvolvimento Municipal. 

-19-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 67, OE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos dos 
Requerimentos n"s 407 e 408, 

de 1998- art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n• 67, de 1996 (apresentado pela Comissão 
de Assuntos EconOmicos como conclusão de seu 
Parecer n• 371, de 1996, Relator: Senador Bello 
Parga), que autoriza a União a contratar operação 
de crédito externo junto ao Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no valor 
equivalente a até cento e cinqüenta milhões de dóla
res norte-americanos, destinada a financiar parcial
mente o Progoama de Modernização do Selor Sa
neamento- PMSS 11. 

-20-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 16, DE 1998 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n" 414, de 1996- art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto de lei 
da Cãmara n" 16, de 1996 (n• 4.099198, na Casa de 
origem), de iniciativa do Superior Tribunal de Justiça, 
que dispõe sabre a reestruturação da Justiça Fede
ral de Primeiro Grau da 4° Região e dá outras provi
dências, tendo 

Parecer sob n• 377, da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Esperi-

dião Amin, favorável, com a Emenda n• 1-CCJ, de 
redação, que apresenta, com voto em separado do 
Senador Josê Eduardo Outra. 

-21-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N"6, OE 1998 
(Tramitando em conjunto com a Proposta 
de Emenda à Constituição n" 11, de 1998) 

Terceiro dia de discussão, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Constituição n• 6, de 
1998, tendo como primeiro signatário o Senador 
Josê Roberto Arruda, que inclui no Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitórias artigo que regulari
za a situação funcional de servidores de empresas 
públicas federais que há mais de dez anos prestam 
serviços à administração direta, e dá outras provi
dências, tendo 

Parecer sob n° 318, de 1996, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Romeu Turna, favorável, nos termos da Emenda n" 
1-CCJ (substitutivo) que apresenta, e pela prejudi
cialidade da Proposta de Emenda à Constituição n• 
11, de 1996. 

-22-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N"11,0E1996 . 
(Tramitando em conjunto com a Proposta 
de Emenda à Constituição n• 6, de 1996) · 

Terceiro dia de discussão, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Constituição n" 11, de 
1996, tendo como primeiro signatário o Senador Ge
raldo Melo, que acrescenta parágrafos ao art. 19 do 
AID das Disposições Constitucionais Transitórias, 
dispondo sobre a situação funcional dos servidores e 
empregados públicos federais legalmente cedidos a 
órgãos e entidades da União. 

-23-
PROJETO DE RESOLUÇÃO NO 35, DE 1996 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n" 35, de 1996 (apresentado pela Comissão 
de Assuntos Econ6micos como conclusão de seu 
Parecer n• 192, de 1996, Relator: Senador Esperi
dião Amin), que autoriza a União a realizar operação 

----- .. ------ --------·-·· -·-··- ... ---· --- ----
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financeira que visa ao reescalonamento de créditos 
brasileiros junto à Repúbroca de Gana, consubStan
ciada no Contrato de Réescalonamento de Dívida fir
mado entre a República Federativa do Brasil e a Re
pública de Gana, em 11 de novembro de 1997. 

-24-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 59, DE 1998 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução n• 59, de 1998 (apresentado pela Co
missão de Assuntos Económicos como conclu
são de seu Parecer n• 329, de 1998, Relator: 
Senador Jefferson Peres, com voto contrário 
do Senador Lauro Campos), que autoriza a 
contratação de operação de crédito externo, 
no valor equivalente a até duzentos e quaren
ta milhões de dólares norte-americanos, de 
principal, entre a Transportadora Brasileira Ga
soduto Bolívia-Brasil - TBG e o Banco lnterame
ricano de Desenvolvimento - BID, destinada ao 
financiamento parcial do Projeto do Gasoduto 
Bolívia-Brasil. 

-25-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 60, DE 1998 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução n• 60, de 1998 (apresentado pela Co
missão de Assuntos Económicos como conclu
são de seu Parecer n• 330, de 1998, Relator: 
Senador Jefferson Peres, com voto contrário do 
Senador Lauro Campos), que autoriza a contrata
ção de operação de créârto externo, no valor 
equivalente a até cento e trinta milhões de dóla
res norte-americanos, de principal, entre a Trans
portadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil -
TBG e o Banco Internacional para a Reconstru
ção e o Desenvolvimento - BIRD, destinada ao fi
nanciamento parcial do Projeto do Gasoduto Bolí
via-Brasil. 

-26-
SUBSTITIJTIVO AO PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N" 25, DE 1997 

Discussão, em turno suplementar, do Substitu
tivo ao Projeto de Resolução n" 25, de 1997, de au
toria do Senador Coutinho Jorge, que altera a deno
minação e a estrutura da Consultaria de Orçamentos 
e dá outras providências, tendo 

Parecer sob n• 362, de 1998, da Comissão Di
retora, Relator: Sena~r Geraldo Melo, oferecendo a 
radação dO vencido. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão ás t 9horas e 20minutos) 

(OS 13911198) 

ATA DA 521 SESSÃO DEUBERATIVA ORDINÁRIA, 
Ell21 DE MAIO DE 1998 

(Publicada no DSF, de 22 de maio de 1998) 

RETIFICAÇÕES 

Na página 08976, 11 coluna, na leitura da Men
sagem do Presidente da República .. , 

Ondesel6: 

MENSAGEM N" 158, 

........ , 
MENSAGEM N" 158, DE 1998 

Na página 08980, 2' coluna, na leitura do Pro
jeto de Lei da Câmara n" 16, de 1998, imediatamen-
te após o ANEXO 11. . 

Ondesel6: 

ROJETO ORIGINAL N" 4.099, DE 1998 

Leia-se: 

PROJETO ORIGINAL N" 4.099, DE 1998 
..................................................................................... 
...................................................................................... 

AGENDA CUMPRIDA PELO 
PRESIDENTE DO SENADO~ 

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGAutAES 

17-6-98 
Querta.Felra 

11:00 - Cerimônia de inauguração do Laboratório 
Vrvo do Legislativo 

VIB N2 - Senado Federal - Unidade de Apoio 2 

15:30 - Sessão Deliberativa Ordinária do Senado 
Federal 
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Ata da 71 1 Sessão Deliberativa Ordinária 
em 18 de junho de 1998 

~ Sessão Legislativa Ordinária da 5()! Legislatura 

Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães 
Geraldo Melo, Coutinho Jorge e Ramez Tebet 

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

Abdias Nascimento - Antonio Carlos Magalhães -
Antônio Carlos Valadares - Arlindo Porto - Artur 
da Tavola - Bello Parga - Benedita da Silva -
Beni Veras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra -
Carlos Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo Malda
ner - Coutinho Jorge - Djalma Bessa - Edison Lo
bão - Eduardo Suplicy - Élcio Alvares - Elói Por
tela - Emília Fernandes - Epitácio Cafeteira - Er
nandes Amorim- Esperidião Amin - Fernando Be· 
zerra - Flaviano Melo - Francelina Pereira - Fran
cisco Benjamim - Geraldo Melo - Gerson Camata 
- Gilberto Miranda - Gilvam Borges - Guilherme 
Palmeira - Hugo Napoleão - lris Rezende - Jader 
Barbalho - Jefferson Peres - João França - João 
Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - José 
Agripino - José Alves - José Bianco -José Eduar
do - José Eduardo Outra - José Fogaça - José 
Roberto Arruda -José Saad - José Samey -Júlio 
Campos - Júnia Marise - Lauro Campos - Leomar 
Quintanilha - Leonel Paiva - Levy Dias - Lucídio 
Portella - Lúcio Alcãntara - Marina Silva - Marlu
ce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney 
Suassuna - Odacir Soares - Osmar Dias - Pedro 
Piva - Pedro Simon - Ramez Tebet - Roberto 
Freire - Roberto Requião - Romero Jucá - Romeu 
Tuma - Ronaldo Cunha Lima - Sebastião Rocha -
Sergio Machado - T eotônio Vilela Filho - Vilson 
Kleinubing - Wellington Roberto. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A lista 
de presença acusa o comparecimento de 77 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos Ira· 
balhos. 

, O Sr. 11 Secretário, Senador Ronaldo Cunha 
Líma procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

N2 185, de 1998 (n• 717/98, na origem), de 16 
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei 
da Câmara n• 18, de 1998 (n1 4.439198, na Casa de 
origem), que denomina "Aeroporto Internacional de 
Salvador - Deputado Luís Eduardo Magalhães• o 
aeroporto da cidade de Salvador, Estado da Bahia, 
sancionado e transformado na Lei n• 9.661, de 16 de 
junho de 1998. 

(Será feita a devida comunicação à 
Câmara dos Deputados.) 

AVISOS 
DE MINISTROS DE ESTADO 

N"s 23 e 25/98, de 8 do corrente, do Ministro de 
Estado da Aeronáutica, encaminhando as informações 
referentes aos Requerimentos n"s 261 e 264, de 1998, 
respectivamente, do Senador Gilberto Miranda · 

N1 466198, de 4 do corrente, do Ministro de Es· 
lado da Fazenda; encaminhando as informações re
ferentes ao Requerimento n• 173, de 1998, da Sena
dora Júnia Marise. 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, aos requerentes. 

Os requerimentos vão ao Arquivo. 

PARECERES 
PARECER N2 378, DE 1998 

Da Comlaaão de Assuntos Econõml
coa, sobre o Projeto de Lei da Cimara n• 
156, de 1993 (n• 1.036191, na casa de ori
gem), que altera o art. 71 da lei nl 5.889, 
de 8 de junho de 1973, que lnatltui nor· 
mas reguladoras do trabalho rural (em 
audiência, nos tennos do Requerimento 
n1 783, de 1997). 

Relator: Senador Osmar Dias 
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I - Relatório 

É submetido ao exame desta comissão de As
suntos Econômicos o Projeto de Lei da Câmara nº 
156, de i 993, qu8 tem por objetivo, ao alterar o art. 
?" da Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973, conside
rar trabalho notumo rural aquele executado entre as 
dezo~o horas de um dia e as cinco horas do dia se
guinte, se exercido na lavoura, e entre as dezoito ho
ras de um dia e as quatro horas do dia seguinte, se 
na atividade pecuária. 

Ao justificar sua iniciativa, a autora do 
projeto alega: 

"Preceitua o caput do art. 7Q da Lei n2 

5.889, de 8 de junho de 1973, que, no meio 
rural, considera-se trabalho noturno o execu
tadú entre as vinte e uma horas de um dia e 
as cinco horas do dia seguinte. na lavoura, e 
as vinte horas de um dia e as quatro horas 
do dia seguinte, na atividade pecuária. 

A disposição em questão, todavia, en
cerra equívoco pois, devido às peculiarida
des do trabalho rural, este, invariavelmente, 
está encerrado após as dezoito horas. 

Portanto, a partir desse lim~e. o traba
lho deve ser considerado noturno, tão logo o 
sol se põe no horizonte". 

Ao projeto não foram apresentadas emendas. 
É o relatório. 

11 -Voto do Relator 

A fixação em lei da remuneração adicional do 
trabalho notumo leva em conta o período hab~ual de 
repouso das pessoas e demais usos e costumes da 
comunidade: nunca o anoitecer que é variável em 
decorrência das e~tações e regiões. Em Roma, no 
inverno, às 17 horas é completamente escuro: a ilu
minação pública _e os faróis dos automóveis já ~stão 
acesos. mas a vida é normal e o horário não é consi
C:erado notumo. Entre nós não é difefente. 

Ademais, inexiste qualquer fundamento fisioló
gico ou de segurança do trabalho que recomende o 
elastecimento do horário notumo, tendo em vista 
que o horário pretendido (às 18 horas)é diurno em 
qualquer parte deste pais. Na verdade, a aprovação 
do presente projeto levaria o empregador a pagar o 
adiconal notumo para o trabalho diurno. 

Por outro lado, a mudança proposta pela inicia
tiva em tela agregaria mais despesas ao trabalho ru
ral, porquanto as horas notumas são remuneradas 
com o adicional de 25%. 

No momento r:::oniuntural ern que se procura é. 

todo custo reduzir c c; enc:,.rqos · traba!t1istes. 4 serr. 
sombra de dúvida. inoportuna e irrelevante tal rna~s
ria, porque visa apenas desestabilizar as atividades 
rurais no país, não fosse o aumento aesnecessário € 

sem causa do custo do setor agropecuário, com o 
novo adicional noturno que se pretende impor. 

Assim, à vista do exposto. opinamos pela rejei
ção do Projeto de lei da C:âmera n' 156, de 1993. 

Sala da Comissão, 16 de junho de 1996. -· 
Pedro Piva, Presidente - Osmar Dias - Relator -
Bello Parga - Fr~ncelino Pereira - Ojalma BesS<< 
- José Saad - Leomar Ouintanilha - Jonas Pi~ 
nheiro - Gilberto Miranda - VHson Kleinübing -
Pedro Simon - Esperidião /\min - .leff'!rson Pe-
res- José Fogaça. 

Documento <lm~!'ado 1·e!~ Secreta.ri...,·gBral ~ê. 

Mesa, nos termos [~ .... ('J t. ::or:;n. r·~ • ?11• ,q_fo ~·~nicc .... ,..., 
Regimento Interno 

REQUERIMENTO N• 783. DFE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos da alínea a do a.rt. '279, do Fleg.

mento Interno, requeiro o adiamento da discussã(, 
do Projeto de Lei da Câmara nº t 56, de 1993, a fim 
de que sobre o mesmo seje. ouvida a Comissão dé 
Assuntos Econômicos. 

Sala das Sessões, 18 dB setemhro de 1997. 
Vilson Kleinübing. 

PARECER 1~· 379, DE 1998 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre o Projeto <le Lei de 
Senado n• 77, de 1998-Complementar, de 
autoria do Senador Hugo Napoleão e ou
tros Senadores, que autoriza o Poder 
Executivo a criar a Região Integrada da 
Grande Teresina i?: i!lstituir n Programa 
Especial de Desenv<:lvimento da Grande 
Teresina, no Piauf. e d~ outras providên
cias. 

Relator: Senador Francelina Pereira 

O objetivo do Projeto c'e Le1 do Senado n' 77. 
de 1998- Complementar é cnar a Região Integrada 
da Grande T eresina e instituir o Programa Especial 
de Desenvolvimento da Grande Te resina. no Estado 
do Piauí, nos moldes de. !ec:em ·-- ~nada Reqião I me-
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grada de Desem ...... mento do Distrito Federal e En
tomo. 

Trata-se de iniciativa que· busca a unijicação 
das normas relativas aos serviços públicos de res
ponsabilidade dos Estados, dos Municípios e da 
União na área abrangida pela Região Integrada, ga
rantindo, desse modo, urna melhoria qualitativa do 
gasto público. 

Essa unificação de procedimentos se daria no 
âmbito das lamas, fretes, seguro, linhas de crédito, 
isenções fiscais e programas de geração de empre
go, entre outros. 

As receitas para a execução dos programas e 
projetos da Região Integrada teriam como fonte os 
recursos orçamentários da União, dos Estados e dos 
Municípios e os convênios a serem firmados entre a 
União e os Estados do Piauí e do Maranhão 

l-Voto 

A proposta liderada pelo nobre Senador Hugo 
Napoleão tem o propósito de harmonizar os dijeren
tes níveis de desenvolvimento existentes nas porçõ
es territoriais dos dois Estados. 

Objetiva, ao mesmo tempo, o reconhecimento 
de Teresina como polo de atração das cidades cir
cunvizinhas, incluindo nestas a cidade maranhense 
de Timon, localizada na divisa do Piauí e do Mara
nhão traçada pelo rio Pamaíba. 

A dependência dos Municípios que comporão a 
Região Integrada, da oferta de serviços de saúde e 
educação e do mercado de emprego oferecidos por 
Teresina é inescapável. 

Conforme menciona o autor, 41-0/o dos pacien
tes atendidos nos hospitais públicos de Teresina são 
egressos de outras cidades do Piauí, do Maranhão e 
do Pará. 

Os setores industrial, comercial e de serviços 
da capital do Piauí atendem a uma região que abriga 
uma população educacional de 4 milhões e 500 mil 
pessoas. 

Alcança níveis alarmantes a migração de pes
soas que deixam suas cidades em direção a Teresi
na em busca de trabalho, agravando o quadro de 
oferta dos serviços públicos indispensáveis, e pres
sionando o já limitado mercado de emprego da capi
tal 

Toma-se, assim, indispensável, um planeja
mento global para a Grande Teresina, capaz de 
compatibilizar as diversas ações administrativas nos 
três níveis de Governo - federal, estadual e munici
pal - e obter o máximo de proveito dos investimen
tos realizados. 

A constitucionalidade do projeto está assegura
da pelos arts. 21, inciso IX, 43 e 48, inciso IV da 
Constituição Federal, que prevêem ações destina
das a ordenamento territorial, ao desenvolvimento 
regional e à redução das desigualdades entre espa
ços do território nacional. 

Proponho apenas a adoção de três emendas 
destinadas a adequação da redação do projeto. 

EMENDA N°1-CCJ 

Dê-se à emenda do Projeto de Lei do Senado 
nº 77/98, a seguinte redação: 

• Autoriza o Poder Executivo a criar a 
Região Integrada de Desenvolvimento da 
Grande Teresina e instituir o Programa Es
pecial de Desenvolvimento da Grande Tere
sina e dá outras providências. • 

Trata-se de compatibilizar a ementa da propo
sição com o texto da mesma que faz, seguidamente, 
referência à expressão "Região Integrada de Desen
volvimento da Grande Teresina 

Também excluí da ementa a expressão 'no Es
tado do Piauí", pois neste caso seria inadequado in
cluir o Município de nmon, que pertence ao Estado 
do Maranhão. 

EMENDA Nº 2-CCJ 

Dê-se ao § 1 • do art. 1 o a seguinte redação: 
'Art. 1º ........................................... : .... . 

§ 1° A região de que trata este artigo é 
constituída pelos municípios de Attos, Bene
ditinos, Coivaras, Curralinho, Demerval Lo
bão, José de Freitas, Lagoa Alegre, Lagoa 
do Piauí, Miguel Leão, Monsenhor Gil, Tere
sina e União, no Estado do Piauí, e o Muni
cípio de nmon, no Maranhão.' 

Foi retirada a expressão 'município rnaranhen
se", constante da redação do§ 1° do art. 1° do proje
to, para tomar o texto mais adequado à técnica le
gislativa. 

EMENDA Nº 3-CCJ 

Suprima-se o art. 8° 
A supressão atende ao disposto na Lei Com

plementar n• 95, de 26 de fevereiro de 1998, que in
troduziu modificações nas normas referentes a ela
boração, redação, atteração e consolidação de leis. 

~---···· ______ , __ --------~----- ---- --· 
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Entre as determinações dessa nova legisla
ção figura a de que não mais será utilizada a ex
pressão "revogam-se as disposições em contrá
rio", sendo obrigatória a clara citação das leis ou 
disposições alteradas, o que não é o caso no 
presente projeto. 

Face ao exposto, o parecer é favorável à 
aprovação do Projeto de Lei do Senado n• 77, de 
1998 - Complementar, com as emendas de reda
ção referidas. 

Sala da Comissão, 17 de junho de 1998. -
Bernarao Cabral, Presidente- Francelina Pereira, 
Relator - Leonel Paiva - Esperidião Amin - Anto
nio Carlos Valadares - José Agripino - José 
Eduardo Du1ra - Pedro Simon - Ramez Tebet -
Beni V eras- Leomar Quintanilha- Romeu Tuma. 

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

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presi
dência comunica ao Plenário que o Projeto de Lei do 
Senado n• n, de 1998-Complementar, cujo parecer 
foi lido anteriormente, ficará perante a Mesa durante 
cinco dias úteis a fim de receber emendas, nos ter
mos do art. 235, 11, "d", do Regimento Interno, com
binado com o art. 42 da Resolução n• 37, de 1995, 
do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a 
mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1° Secretário, Se
nador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

OF. N° 111198-GLPFL 

Brasília, 18 de junho de 1998. 

Senhor Presidente, 

Nos tennos regimentais, solicito sejam feitas as 
seguintes substituições na Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania: 

-do Senador Romero Jucá, pelo Senador Edi
son Lobão, como titular; 

- do Senador Edison Lobão, pelo Senador Ro
mero Jucá, como suplente 

Atenciosamente,- Senador Edison Lobão,
Líder do PFL, em exercício. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Serão 
feitas as substituições solicitadas. 

Sobre a mesa, Proposta de Emenda à Consti
tuição que será lida pelo 1° Secretário, Senador Ro
naldo Cunha Lima. 

É lida a seguinte: 

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO NO 25, DE 1998 

Acrescenta seção e artigo à parte 
pennanente, dispondo sobre a atividade 
de perícia técnica. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos tennos do § 3° do art. 60 da 
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emen
da ao texto constitucional: 

Art. 12 É criada a Seção IV - Da Perícia Oficial 
no Capítulo IV do Título IV da Constituição Federal, 
composta do art. 135-A, com a seguinte redação: 

"Seção IV 
Da Perícia Oficial 
Art. 135-A. A perícia oficial, organizada 

por lei, é órgão permanente e essencial à 
prestação jurisdicional do Estado, incumbin
do-lhe, com exclusividade, a realização dos 
exames periciais necessários~à investigação 
oficial e à instrução processual. 

§ 12 À perícia oficial é assegurada au
tonomia funcional, administrativa e orçamen
tária. 

§ 2• As funções de perito criminal e 
médico legista, nas diversas áreas de espe
cialização, serão ocupadas por profissionais 
de nível superior, e o ingresso na careira de
pende de aprovação em concurso público 
de provas e títulos.· 

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

Justificação 

Empreendemos, ao longo dos últimos meses, 
estudo da situação aluai dos órgãos e da atividade 
de perícia técnica no Brasil. As conclusões a que 
chegamos são convergentes para um mesmo ponto: 
é necessário um novo tratamento dessa atividade 
essencial à prestação jurisdicional do Estado, assen
tado sobre o trinõmio das autonomias funcional, ad
ministrativa e orçamentária. 
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Essa ampla autonomia vai conferir aos órgãos 
das perícias oficiais dos Estados maior raio de ação 
e mais eficiência, presteza e meios de treinamento e 
intercâmbio, com sensíveis melhoras na qualidade 
no trabalho pericial. 

É de se ver que, ao contrário de tantas outras 
provas. como a testemunhal, a pericial não pode, via 
de regra, ser reproduzida com êxito em juizo. O de
saparecimento de indícios, sinais e materiais vulnera 
sensivelmente o êx~o de uma reconstituição proba
tória pericial, o que leva a uma extrema necessidade 
de perfeição dos estudos e análise no único momen
to em aue isso é propiciado. 

A tantas vezes alegada má qualidade da prova 
pericial é causada, em grande parte, pela imperfei
ção da estrutura montada na maioria dos Estados 
brasileiros, em que a atividade pericial não desfruta 
de autonomia. Essa relação tem se revelado impro
dutiva para os fundamentais trabalhos de persecu
ção policial e de produção probatória pericial. A na
tureza diversa das duas atividades policial e pericial 
- impõe, primeiro, que se lhe reconheçam as dife
renças para, após, viabilizar uma atuação ótima, no 
interesse da administração da justiça. 

Das análises empreendidas resuHa claro que a 
atuação da perícia técnica precisa ser isenta, emi
nentemente técnica, profunda e detalhada, a salvo 
de toda e qualquer injunção externa, aqui estando 
incluída a deficiência instrumental e de pessoal. O 
perito emite um juizo de valor, uma análise conclusi
va, e não uma mera descrição de fatos, e precisa 
dispc-r. asra levar a bom termo essa missão - a cu
jos resultados, sem exagero, pode estar estre~a
mente vinculada a qualidade da prestação jurisdicio
nal do Estado - de autonomia, a partir da qual serão 
obteniveis a qualfficação de pessoal e a estrutura lo
gística indispensáveis. 

Nunca é demais lembrar a lição do mestre Hé
lio Tornaghi, para quem "a perícia não prova somen
te, mas também ilumina a prova". Ou a de Camargo 
Aranha, de quem se leu que "a perícia é a lanterna 
que ilumina o caminho do juiz que, por não ter quan
to a um detenminado fato, está na escuridão; é a len
te que corrige a visão que está deficiente pela fana 
de conhecimento especial". 

f'or tudo isso, a atividade pericial não é uma 
função lateral, acessória, da investigação criminal. 
Antes, é função essencial à justiça. 

A percepção dessa realidade levou diversos 
Estados brasileiros a conferir autonomia aos seus 
órgãos de nericia, e outros estão conduzindo estu-

·---------- - ...... -

dos e tratativas a respeito do assunto, mas em am
bos os casos o trabalho é assentado na colaboração 
e no entendimento maior acerca da natureza real da 
atividade pericial. Cremos que é o momento de gal
vanizar a matéria em sede constitucionaL 

Sala das Sessões, 18 de junho de 1998. _ Se
nador- Esperidião Amin - Marluce Pinto - Pedro 
Simon - Eduardo Suplicy - José Alves - Djalma 
Bessa - Ney Suassuna - Emandes Amorim -
José Eduardo Outra - Abdias Nascimento - Ger
son Camata- Marina Silva- Júnia Marise- Ra
mez Tebet - Casildo Maldaner - Odacir Soares -
Vilson Kleinünbing - Pedro Piva - José Fogaça -
Lúcio Alcântara - Júlio Campos - Benedita da 
Silva - Élcio Alvares - Romeu Tuma - Emandes 
Amorim - carlos Patrocínio - Osmar Dias - Fran
cisco Benjamim. 

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Pro
posta de Emenda à Constituição que acaba de ser 
lida está suje~a às disposições especificas constan
tes dos arts. 354 e seguintes, do Regimento Interno. 

A matéria será publicada e despachada à Co
missão de Const~uição, Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Passa
mos à lista de oradores. 

Por permuta com o Sr. Senador Gilvam Bor
ges, concedo a palavra à Senadora Benedita da 
Silva. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT-RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora
dora.)- Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, que
ro, antes de começar o meu pronunciamento, agra
decer ao Senador Gilvam Borges, que me penmitiu 
esta penmuta. 

Quero chamar a atenção hoje para um comen
tário que reputo importante pelo fato de ter sido pu
blicado pelos jornais e não ter sido alvo de comentá
rio nesta Casa. Refiro-me ao empenho do Governo 
para a criação da CPMF, sob a alegação de que ne
cess~ava de mais recursos para investir na área da 
saúde. No entanto, isso não se verificou na prática. 
O que testemunhamos foi justamente o contrário, e 
isso não sou apenas eu quem afirma. Tive a oportu-



JUNHO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 229 

nidade de ler dados do relatório do Tribunal de Con
tas da União que revelam que o Governo cortou 
R$38 milhões que deveriam ser aplicados na pre
venção de doenças. 

Ora, isso é muito sério. Talvez, por estar mal 
informado, o Governo acredite que seja melhor a 
medicina curativa do que a preventiva. Essa explica
ção - a mais razoável para justfficar tamanha discre
páncia - traz-me à lembrança o momento do retomo 
da CPMF. Dizia-se, para justüicar esse retomo, que 
seriam ampliados os atendimentos ambulatoriais, 
seria aumentado o número de leitos, seria melhora
da a qualidade da prestação de serviços e até o sa
lário dos servidores nessa área seria melhorado. 
Concordo plenamente com a necessidade de tais al
terações, mas é preciso que mais atenção se dê a 
algumas doenças seculares que ainda atormentam o 
Pais. Se tivermos aqui uma politica de prevenção na 
área de saúde, não precisaremos gastar tanto com a 
ampliação, seja de atendimento ambulatorial, seja 
do número de leitos ou da rede hospitalar. 

Quero aqui me referir a uma dessas doenças, 
a osteoporose, que é conhecida desde a Antigüida
de. Fraturas ósseas por perda de massa óssea são 
relatadas principalmente entre idosos, que fratura
vam seus ossos ao se esforçarem minimamente. 
Sempre tivemos idosos, mas por que não há uma 
preocupação nesta área? 

Existem registras das civilizações inca e asteca 
sobre velhos que, ao se sentarem de maneira abrup
ta em assentos de pedra, fraturavam a bacia. Eu 
trouxe esse exemplo para mostrar que essa doença 
é milenar. A osteoporose é uma realidade e precisa 
ser tratada. No entanto, ela não está sendo colocada 
como uma das prioridades por este Governo, assim 
como não temos visto ser dada prioridade para a ter
ceira idade. 

Sabemos que a expectativa de vida está au
mentando e existe uma estimativa para o Brasil, com 
relação ao ano 2000, de uma população de idosos 
em tomo de 21 milhões de pessoas, o que provavel
mente acentuará a necessidade da prevenção da 
osteoporose. Desses, cerca de 4 milhões terão os
teoporose, caso não sejam desencadeadas medidas 
de prevenção que minimizem esses números. 

Até .o próprio relatório do TCU sobre as contas 
do Presidente, aprovado com ressalvas no dia 16 de 
junho, faz um alerta quanto à necessidade de 'redo
brar os esforços' para melhorar as ações preventi
vas na área de saúde. Durante o julgamento das 
contas, o Ministro Iram Saraiva fez a seguinte afir-

mação: 'Há uma inversão da lógica do sistema, que 
privilegia a cura da doença em detrimento da pre
venção e da promoção da saúde da população'. 
Não fui eu quem disse isso. Foi o Ministro Iram Sa
raiva quem fez essa afirmação durante o julgamento 
das contas do Presidente da República. 

O relatório apresenta algumas conclusões: o 
programa de combate à tuberculose recebeu apenas 
19% dos recursos previstos; o combate à hansenia
se não recebeu sequer um centavo da Fundação 
Nacional de Saúde; dos créditos destinados a com
bater o mal de Chagas, apenas 44% foram gastos. 
Esses cortes somaram 38,78% do total que deveria 
ter sido aplicado em ações de prevenção de doen
ças. 

Para se ter uma idéia de quão grande é o des
caso com a saúde preventiva no Brasil, chamo a 
atenção para o fato de que a Organização Mundial 
de Saúde - OMS se viu obrigada a advertir o Gover
no brasileiro sobre o problema. No ano de 1997, em 
que não foram utilizados todos os recursos conve
niados para o combate à hanseniase (popularmente 
conhecida como lepra), o Brasil estava em segundo 
lugar em números de casos da doença no mundo, 
só perdendo para a Índia. Havia aproximadamente 
100 mil pessoas infectadas em todo o Pais, que, em 
sua maioria, não tinham conhecimento da contami
nação pelo bacilo de Hansen. 

Ora, estamos apresentando uma situação que 
é óbvia, é evidente, mas não estamos conseguindo 
sensibilizar as autoridades para o problema. Algu
mas pessoas que têm acompanhado os nossos de
bates nesta Casa até me disseram que tenho feito 
alguns discursos repetitivos na área da saúde, da 
segurança e da discriminação. Eu respondi que isso 
acontece porque não conseguimos ainda sensibilizar 
um número maior de representantes do povo - na 
Câmara, no Senado e entre os nossos Ministros -, 
para que fizessem eco a esse grande apelo, a fim de 
conseguirmos mais recursos para tratamentos pre
ventivos, principalmente na área da saúde. 

Há uma insensibilidade muito grande no meio 
político em relação a esses temas, poucos são 
aqueles que os levantam - talvez por não serem 
considerados preferenciais ou priorttários, talvez por
que não haja mesmo essa prioridade; talvez porque 
não haja mesmo esses recursos. Se assim fosse, 
não teria importância estar daqui falando sobre algo 
que não encontra respaldo por parte das autoridades 
competentes. 
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No entanto, . quero continuar repetindo esses 
pronunciamentos, porque não se trata apenas de de
núncias vazias, temos dados concretos: foram retira· 
dos R$38 milhões dos recursos destinados a trata· 
mentes preventivos de saúde. Não adianta apenas 
ficarmos aqui querendo tomar outras medidas, dei· 
xando que sucateiem a saúde, com o Governo inje· 
!ando recursos, modernizando o sistema e, depois, 
privatizando a preço de banana. É isso que estamos 
observando, além da falta de sentimento humano 
em relação a situações tão graves. 

Há, também, outro dado sobre a saúde que 
vem causando preocupação. De acordo com a Or· 
ganização Mundial da Saúde, a AIOS está mudando 
o alvo. Anteriormente, os viciados em drogas e os 
homossexuais eram os mais atingidos; agora, o perfil é 
outro e temos que estar atentos a isso, já que as popu· 
lações pobres rurais e ur!Janas, os heterossexuais e as 
mulheres é que se tomaram os principais alvos. 

O rápido avanço da doença entre a população 
mais desfavorecida é justrricada pela faija de infor· 
mação, além da escassez de recursos para se pro
tegerem - e, aqui, lembramos o insignfficante núme· 
ro de preservativos consumidos por essa classe me· 
nos favorecida. Também temos tabus que precisam 
ser quebrados. Não podemos ficar presos ao senti· 
mente religioso ou à falta de postura moral ou ética; 
a realidade é que as pessoas estão morrendo dessa 
doença, que precisa ser tratada de maneira dfferente 
de como a estamos tratando, deixando que este as· 
sunto venha à baila. 

O aumento do número de casos nas áreas ru
rais deve-se principalmente aos movimentos migra· 
tórios. Então, é preciso inserir esta questão da pre
venção, principalmente em se tratando da questão 
da AIOS, no debate dos movimentos migratórios. 

Por último, a falta de atenção em relação a 
essa doença pode signrricar uma despesa para o 
Brasil da ordem de US$700 milhões por ano, que se· 
riam gastos com o tratamento dos doentes, quando 
se poderia economizar fazendo-se a prevenção. 

Portanto, se o Governo continuar demons· 
Irando descaso com a prevenção de doenças, em 
breve estaremos diante de várias endemias que 
necessitarão de muito mais recursos para o seu 
tratamento. Também é possível que o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso lance mão de um 
novo tributo com a mesma justificativa da CPMF, 
já que não discutimos uma reforma financeira, tri· 
butáría e administrativa que tenha como ponto 
principal o atendimento à população. 

----·--·----

Portanto, deixo aqui mais uma vez o meu ape
lo, esperando que os meus Pares, no Senado Fede
ral, façam coro não apenas ao meu pronunciamento, 
mas à necessidade de acompanharmos os recursos 
na área de saúde, que são reduzidos para que ou
tras políticas que não dizem respeito à vida e à pre
venção sejam priorizadas. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Por per
muta com o Senador Gilvam Borges, concedo a pa· 
lavra ao nobre Senador Ronaldo Cunha Lima, por 
vinte minutos. 

O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB·PB. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Sr"s. e Srs. Senadores, com o meu coração peeme
debista, mais envergonhado do que sofrido, trago
lhes um relato da mais constrangedora convenção 
partidária que se terá realizado, neste País, nas últi
mas décadas. 

Ouvi-me senhores e dizei-me vós, como no 
brado do poeta, se é mentira, se é verdade tanto 
horror perante os céus. E eu direi perante os céus, 
perante os códigos, perante as leis e perante a justi
ça. Pensava que seria uma convenção da democra
cia e foi apenas uma contenção de liberdades; pen
sava que haveria ética política e não existiu sequer a 
elementar decéncia pessoal; pensava que estaria 
sob o império da lei e me vi sob o taCão de impera
dores da sua própria arrogância; pensava que vale
riam os estatutos partidários e não valeu nem -mes
mo o Código Eleitoral. 

Até mesmo quem julga, em desvio ético intole
rável, que o fim justffica os meios, se horripilaria 
diante de tais meios e meias, meios estatutos, meias 
verdades, meias palavras e meias leis e, por inteiro, 
apenas o despudor de quem busca compensar o 
despreparo com a prepotência, a intolerância e a 
convulsão. 

Pois anuncio aqui o que vi e o que vivi, anun
cio e denuncio o que a Paraíba testemunhou e so
freu. Trago essa denúncia a respeito da Conven
ção do meu Partido, realizada domingo último. E 
começo pelo final: a imprensa do Rio Grande do 
Norte trouxe em manchetes e em comentários, 
que se repetiram durante vários dias, o que não foi 
possível ser divulgado no mesmo dia por toda a 
imprensa da Paraíba, porque apenas uma emisso
ra de rádio tentou transmitir e teve seus transmis
sores desligados por 48 horas. Apenas uma emis
sora de televisão pode levar ao conhecimento de 
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João Pessoa o que êstava acontecendo na capital 
do Rio Grande do Norte. 

Os senhores perguntarão: por que Rio Grande 
do Norte, se a convenção era na Paraíba? É que na 
convenção anterior para escolha do diretório, eu já 
denunciara que o Governador do meu Estado, co
mandando pessoalmente o processo mais degra
dante, mais aviHante e mais humilhante a que a mi
nha terra já assistiu, levara os convencionais aos ho
téis da capital e dos hotéis à convenção no dia se
guinte. Mas nessa convenção ele achou pouco e 
confinou os convencionais, levando-os sob ameaça 
e proposta de suborno para hotéis da cap~al do Es
tado vizinho, o Estado do Rio Grande do Norte, e ali 
ficaram sob proteção de policiais da Paraíba, acom
panhando o Sr. Secretário de Segurança Pública e 
todos os demais Secretários de Estado, diretores de 
empresa e funcionários de ano escalão do Governo 
da Paraíba, ocupando as dependências dos hotéis 
em Natal. 

Quando tomamos conhecimento desse fato 
gravíssimo, comunicamo-lo de imediato ao Correge
dor Ele~oral, que no mesmo dia despachava que a 
representação, a denúncia ou a notícia não vinha 
acompanhada de provas e, por isso, não poderia dili
genciar mais. 

Foi solic~ada a presença de companheiros 
nossos em Natal, para que verificassem, in loco, o 
que estava acontecendo naqueles hotéis, para onde 
os convencionais, mais de cento e cinqüenta, foram 
levados sob pressão e coação - dentre os quais al
guns nomeados recentemente para cargos em co
missão e outros com proposta de dinheiro. O fato, 
Sr. Presidente, é que os convencionais ficaram con
finados, impedidos de qualquer contato externo. Um 
companheiro nosso de João Pessoa foi até o hotel e 
foi impedido de entrar, assim como a imprensa da 
Paraíba e de João Pessoa. 

Telefonei para o Senador Geraldo Melo, para o 
Senador José Agripino e para o Governador Garibal
di Alves Filho, denunciando o fato, para que não se 
perpetrasse aquele fato que afrontava a Lei Ele~oral, 
a ética, a decência e a moral. À tarde, o Governador 
me informava que havia detenninado que o seu Se
cretário de Segurança fosse até o hotel, a fim de libe
rá-lo para quem quisesse ter acesso e para que a im
prensa pudesse realizar seu trabalho. Foi quando as 
televisões, uma da Paraíba e duas do Rio Grande do 
Norte, tiveram acesso e os jornalistas conseguiram 
entrevistar alguns participes desse confinamento. 

O Secretário de Segurança da Paraíba foi ouvi
dO e disse que estava lá fazendo uma pré-conven
ção. Perguntaram, então, sobre· os policiais da Pa
raíba que lá se encontravam, pobres soldados que 
ganham salário mínimo, hospedados em hotel cinco 
estrelas. Respondeu o Secretário que eram seus 
amigos e que o estavam acompanhando. 

Alguns convencionais foram indagados s~bre 
em que situação se encontravam e não responde
ram. Entre as pessoas que lá se encontravam -
Secretário de Educação, Secretário de Segurança, 
Secretário de Finanças - estava um Senador, que 
é candidato à reeleição, o Senador Ney Suassuna, 
que foi entrevistado e indagado sobre o que fazia 
no hotel com aqueles convencionais. Respondeu 
que estava participando de uma confraternização. 
Perguntaram, então, quem estava pagando o hotel e 
o Senador respondeu: "A pergunta é irrespondível. • 

Isso foi divulgado pelas emissoras de televi
são de Natal e da Paraíba. Um dos jornais de Na
tal publica, em primeira página, traz a seguinte 
manchete: "Trezentos políticos da Paraíba confi
nados em hotéis de Natal pelo seu Governador.· E 
segue: "Na maioria convencionais do PMDB e au
xiliares do Governo paraibano, a comitiva está 
hospedada em três hotéis da via costeira, entre 
eles o Vila do Mar e o lmirá, "protegida" por poli
ciais paraibanos, que não pennitem o acesso das 
pessoas estranhas às dependências dos hotéis, 
num flagrante desrespeito ao direito de ir e vir dos 
cidadãos. De portas fechadas, o Governador ·José 
Maranhão negocia febrilmente com os convencio
nais do PMDB a indicação do seu nome como can
didato à reeleição para o Governo do Estado na 
Convenção do Partido." 

Peço que conste, também, dos Anais, Sr. Pre
sidente, o artigo ·o rapto das sabinas•, de O Jornal 
de Hoje, que fala sobre esse triste episódio. 

Outro jornal de Natal, O Poli: "Políticos parai
banas na farra. Senador denuncia Governador." A 
maioria deles ocupa cargos comissionados no Go
verno e recebeu ameaça de perseguição caso se re
cusasse a viajar. 

O Diário de Natal também publica matéria se
melhante. No dia seguinte diz: "Turismo. A Paraíba 
deu uma força ao turismo local no úHimo fim de se
mana, lotando os hotéis da via costeira com delega
dos à Convenção do PMDB, realizada no domingo, 
com v~ória do Governador José Maranhão, patroci
nador da festa. • 
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Sr"s. e Srs. Senadores, sei que V. Ex"s estão 
assustados com este relato porque não tenho ciên
cia de que, alguma vez, em· alguma parte deste 
País, tenha :acontecido fato similar. No dia seguinte, 
os convencionais foram trazidos para João Pessoa, 
em diversos aviões, fazendo uma ponte-aérea João 
Pessoa-Natal. Em João Pessoa, foram levados ao 
Restaurante Blunefle, onde se renovaram as amea
ças e as coações. No hotel cada convencional rece
bia uma chapa, já que o Governador, candidato à 
reeleição, se recusou a aceitar o processo da uma 
eletrônica e exigiu o voto manual. A cada convencio
nal coagido ele exibia uma chapa marcando o voto -
e isto foi denunciado, antes da Convenção, à comis
são eleitoral. Cada eleitor, cada convencional, rece
bia uma cópia da chapa com um 'x' na parte extre
ma do quadrilátero, ou com linhas transversais, li
nhas diagonais ou quaisquer sinais que identificas
sem o voto e, se aquele voto aparecesse, aquele 
convencional receberia, depois, a quantia ajustada, 
que variou, Srs. Senadores, R$40.000,00 a 
R$200.000,00 por voto. No início, a proposta era de 
R$25.000,00. 

Isso consta em frta gravada, publicada pela Fo
lha de s_Paulo, feita por um convencional. Sem fa
lar nas ofertas de emprego. E foi sob essa coação 
inominável, sob essa pressão repugnante, esse pro
cesso aviltante, degradante, humilhante, que se rea
lizou a Ccmvenção. E 62 votos apurados estavam 
identificados, marcados. Com isso, evidentemente, 
comprometeu-se a lisura dessa Convenção e, por 
isso, nossos advogados recorreram. Iremos até a úl
tima instãncia, partidária ou judicial, para fazer pre
valecer a verdade e afastar de uma vez por todas 
essas fonnas corruptas de se fazer politica e de se 
ganhar eleição, porque não foi para isso que aprova
mos o instituto da reeleição. 

Mas o Goverríador fazia isso estimulado pbr 
outras práticas, porque, dos 70 convencionais que 
integram o Diretório Estadual, exatamente 43 foram 
nomeados no período anterior à Convenção. 

A começar por Haroldo Coutinho de Lucena, ir
mão do ex-Senador, de saudosa memória, Humber
to Lucena, que certamente está tremendo de vergo
nha no túmulo, e Erasmo Rocha de Lucena, nomea
do para presidir a Sudema, e mais 41 outras pes
soas, convencionais ou a eles vinculados .. O Diário 
Oficial publica essa lista. 

Mas não foram só esses. O Dbirio Oficial pu
blicava diariamente nomeações ou concessões de 
gratfficações, ou aumento de gratificações para con-

vencionais ou parentes de convencionais. E mais: o 
Governador, que durante três anos e meio nunca ce
lebrara um só convênio com qualquer prefeitura, nos 
dias anteriores à convenção, celebrou 150 convê
nios com os prefeitos que fossem delegados ou que 
tivessem influência junto aos delegados, ou ligações 
políticas com deputados que votassem com o Go
vernador. liberações de R$150 mil, R$200 mil, em 
condições que só fattavam ser estabelecidas no con
trato. Eram 20% antes da convenção, 40"/o depois 
da convenção e mais 40% depois da eleição. O pró
prio Secretário de Planejamento declarou ao jornal 
Folha de S.Paulo que assim parcelou para respeitar 
a lei Eleitoral. Houve mais: o jornal A União, órgão 
oficial do Estado, e a rádio Tabajara, emissora oficial 
do Estado, colocaram-se aberta e afrontosamente a 
favor da reeleição do Governador, e, a despeito da 
notificação feita pelo Ministério Público, continuaram 
agindo da mesma forma. 

O Governador concedia entrevistas coletivas, e 
nada menos que 50 emissoras eram convocadas 
para retransmitir a palavra do Governador. O jornal 
chamado JM, com as iniciais do Governador, publi
cado, republicado, é mostrado acintosamente na te
levisão todo dia; e continua. Jornais de bairros publi
cavam propagandas do Governo e, posterionnente, 
constatou-se que o pagamento era feito pelos cofres 
públicos. 

O mais grave vem agora. Unia estrada, li
gando os Municípios de Monteiro a São Sebas
tião do Umbuzeiro, na Paraíba, teve o seu con
trato de execução celebrado há dez anos, em 
1988. Esse contrato me pareceu suspenso, por
que, a exemplo dele, quando assumi o Governo, 
em 1991, renegociei os valores de outros contra
tos, porque entendia que estavam estimados em 
valores superiores aos reais, e os valores foram 
reduzidos em até 30%. Dez anos depois, repito, 
sem que a empresa houvesse colocado uma pá 
de terra na estrada, ela solicita a correção mone
tária dos valores originais. O Governo, então, 
efetua o pagamento de R$3 milhões em 3 parce
las iguais de redondamente R$1 milhão, confor
me documento que tenho em mão e que exibo 
aos senhores, para espanto de V. Ex•s. 

Outra operação igual foi detectada e detonada 
antes que a Cagepa, empresa de saneamento, fi
zesse o pagamento de R$8 milhões por um contrato 
já vencido há mais de 1 O anos e para o qual a em
presa não prestara qualquer serviço ou executara 
qualquer obra. 
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Denunciamos esse fato na Paraíba. Convo
quei a imprensa para uma entrevista coletiva na 
Associação Paraibana de Imprensa. Denunciei ou
tros menores: uso de avião; diárias de piloto; me
cânicos de vôos de aeronaves que recebiam diá
rias para ir à fazenda do Governador; poços tubu
lares construídos na propriedade privada do Go
vernador, em hospital da sua irmã. Mas são fatos 
de somenos importância. 

Depois de todas essas denúncias, em que 
defendi o meu partido, para que realizasse uma con
venção limpa, sem máculas, sem manchas. ao teste
munho da sociedade espantada, vejo os convencio
nais chegando aos seus Municípios de carro novo, 
sem placa, porque receberam fábulas, fortunas para 
o voto marcado e o voto pressionado. 

Temos fitas de um convencional que disse que 
recebeu R$40 mil. Mesmo assim, não firmara com
promisso. Por isso, fora chamado novamente para 
receber mais R$40 rnil. Eu disse que houve quem 
recebesse R$ 200 mil pelo voto. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bioco/PT-SP)- V. Ex" 
me permite um aparte, Senador Ronaldo Cunha 
Uma? 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB) -
Com prazer, Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bioco/PT-SP) - V. 
Ex' traz à tribuna do Senado informações extre
mamente graves sobre o procedimento adotado na 
decisão da convenção do PMDB. que escolheu os 
seus candidatos ao Governo e ao Senado. Isso 
em um contexto onde, pela primeira vez na história 
do Brasil, de nossa República, há a instituição da 
reeleição. A descrição dos fatos que V. Ex' traz ao 
conhecimento do Senado Federal certamente leva 
todos os Srs. Senadores à seguinte indagação: 
será que realmente foi certo alterarmos a Consti
tuição no que diz respeito ao instituto da reelei
ção?·Porque o que V. Ex' assinala é o uso, o abu
so da máquina administrativa por parte do Chefe 
do Poder Executivo; aí V. Ex' retrata o que acon
tece no Estado da Paraíba. Já tivemos episódios 
sérios, no que diz respeito ao abuso da máquina 
administrativa, por parte de quem hoje e candidato 
à sua própria sucessão, como Presidente da Re
pública. Agora, V. Ex' descreve o que ocorre em 
uma das unidades da Federação e avalio que epi
sódios como esse poderão ser agravados daqui a 
dois anos, quando tivermos a sucessão ao nível 
dos Municípios. Quero-me solidarizar com V. Ex" e 
sua indignação diante desses graves episódios, 

que certamente constituem uma distorção daquilo 
que poderíamos aguardar como um procedimento 
saudável na escolha de candidatos porcada Partido, 
mas, sobretudo, também espero que os fatos descri
tos por V. Ex• calem fundo na consciência de todos 
os Congressistas. Não me parece saudável para as 
instituições democráticas o direito de reeleição. Ale
xis de Tocqueville expôs, em ·A Democracia na 
América •. que, à primeira vista. poderia ser de bom 
senso o direito de reeleição, o direito de um povo re
conduzir um bom administrador à frente do seu Go
verno, e tais vantagens poderiam ser mais do que 
sobrepujadas quando analisado o possível uso abu
sivo da máquina administrativa, conforme, como 
descreve V. Ex', ocorre no Estado Paraíba por parte 
do chefe do Poder Executivo. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB) -
Muito obrigado. 

O Sr. Romero Jucã (PFL-RR)- Permite-me V. 
Ex' um aparte? 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB) -
Concedo o aparte ao Senador Romero Jucá. 

O Sr. Romero Jucá (PFL-RR)- Senador Ro
naldo Cunha Uma, V. Ex' relata fatos lamentáveis 
ocorridos na Paraíba. Em discurso que vou pro
nunciar amanhã, também farei o relato de fatos se
melhantes que estão ocorrendo no Estado de Ro
raima. Isso nos preocupa porque, diferentemente 
do que disse o Senador Eduardo Suplicy, o princí
pio da reeleição é importante, pois motiva o admi
nistrador público e o seu julgamento pela socieda
de. No entanto, não podemos permitir que um prin
cipio salutar e democrático seja contaminado pela 
postura errada de alguns. O Governador do meu 
Estado está fazendo peripécias tão mirabolantes, 
ou mais mirabolantes, do que o Governador do Es
tado de V. Ex". 

O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB-PB) -
Mais ? Não é possível. 

O Sr. Romero Jucá (PFL-RR) - S. Ex• tem 
comprado Vereadores, esposas e parentes de Ve
readores para ingressarem no seu Partido. Esta
mos de posse de documentos comprovando que, 
nos últimos dois meses, só em uma televisão, o 
Governador pagou, com dinheiro público, mais de 
três mil e quinhentas inserções de propaganda po
lítica enaltecendo o seu trabalho, e muitas coisas 
mais. O princípio da reeleição corre perigo pela 
inoperância e ineficiência dos Tribunais Eleitorais. 
Se tivéssemos uma postura dura com alguns de
les, cassando, de quem age dessa forma, o direito 
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de se candidatar, preservaríamos a democracia, a 
moralidade pública e o principio da reeleição. Es
tou encaminhando um documento ao Presidente 
do TSE, Ministro limar Gaivão, solicitando provi
dências junto ao Tribunal Regional Eleitoral de Ro
raima e se pudesse dar um conselho a um politico 
tão brilhante e experiente como V. Ex'. eu diria 
que os políticos sérios da Paraíba e dos outros Es
tados deveriam também cobrar do TSE uma ação 
fiscalizadora junto aos Tribunais Regionais Eleito
rais. Não é possível que os Tribunais fechem os 
olhos para esses absurdos, para esses abusos do 
poder politico e económico que estão ocorrendo 
no Pais, como é o caso de Roraima e, parece-me, 
também da Paraíba. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB) -
Agradeço a V. Ex" e peço permissão ao Presidente 
para conceder apartes aos Senadores Jefferson Pé
res e Artur da Távola, para encerrar, logo em segui
da. a minha oração. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Mesa 
apela a V. Ex" para que se limite à concessão des
ses dois apartes, considerando que o seu tempo já 
está esgotado há sete minutos. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB) -
Agradeço a generosidade de V. Ex". 

O Sr. Jefferson Péres (PSDB-AM) - Senador 
Ronaldo Cunha Lima, o depoimento de V. Ex' é 
estarrecedor, mas não me surpreende. Quando 
discutíamos o instituto da reeleição, de certa forma 
fui profeta ao, voz dissonante em meu Partido, 
prever que fatos como esses aconteceriam, não 
tanto no plano federal - pois o Governo está sob 
as luzes, num palco iluminado, sob o controle da 
grande imprensa e deste Congresso -. mas nos 
Estados e Municípios. Se antes os Governadores 
já abusavam para fazer seus sucessores, era de 
se prever que exacerbassem esses procedimentos 
quando se tratasse da própria eleição. Nos Esta
dos. a imprensa e os meios de comunicação são 
coagidos e amordaçados. O processo perverso co· 
meça. como relata V. Ex', no interior dos próprios 
Partidos. que, fragilizados, têm suas convenções 
viciadas por atos como esse, de desbragada cor
rupção e intimidação. E pior, Sr. Senador, é que, 
viciada a vontade dos convencionais, depois, na 
eleição. a Oposição é esmagada por uma máquina 
realmente avassaladora no seu poder de compra e 
intimidação de eleitores. Isso é um enorme retro
cesso no Brasil. Se na República Velha havia frau
des. e até mesmo recentemente, na forma de vio-

lação de urnas e a<.l mapismo durante a apuração, 
agora. como vemos, há a corrupção. Chega a 
nos assustar, como V. Ex• disse, que fatos como 
esse estejam acontecendo em nosso Pais, Senador 
Cunha Lima. a dois anos da virada do século. e que 
um Líder da sua expressão no seu Estado. que pro
vavelmente venceria uma eleição limpa, seja impedi
do de se candidatar ao Governo da Paraíba. Real
mente. meus parabéns pela coragem do seu pronun
ciamento e minha solidariedade pelo que V. Ex" está 
sofrendo no seu Estado. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB) -
Muito obrigado. Senador Jefferson Péres. fico muito 
honrado e estimulado com as suas palavras. 

Concedo o aparte ao Senador Artur da Távola, 
com muita honra para mim. 

O Sr. Artur da Távola (PSDB-RJ) - Nobre Se
nador Ronaldo Cunha Lima, lamento que os nossos 
apartes tenham chegado justamente ao final do dis
curso de V. Ex", mas é impossível deixarmos de 
nos solidarizar com V. Ex• e com o relato que faz 
- e muito além da solidariedade pessoal, porque 
V. Ex" está a exprimir um traço da politica brasilei
ra que é comum, praticamente. a todos os Esta· 
dos. O Parlamento é muito visado. muito fiscaliza
do - e é bom que tal aconteça -; os Partidos políti
cos não o são. Seria é um tema interessante para 
a imprensa o exame do problema intrapartidário, 
pois toda a gravidade da politica brasileira está 
dentro dos Partidos e na forma pela qual operam 
as suas escolhas desde o momento em que esco
lhem os delegados. Há formas brutais como essa; 
há formas suaves, como acontece. por exemplo, 
no meu Partido, no meu Estado: o Governador, do 
meu Partido, aparelha-o pelo Estado e são mem
bros do Partido os membros do Governo do Esta
do. Com isso, leva qualquer convenção a qualquer 
resultado até o ponto de instalar praticamente uma 
dinastia num Partido como o PSDB. que se propu
nha a outros caminhos. Acontece no PT, que é tal
vez o mais interessante dentre todos os Partidos 
brasileiros. no tocante à democracia interna. O 
PT fez um lance político. possivelmente acerta
do, não me cabe julgar, na medida em que partiu 
para uma politica de alianças. mas matou a sua 
prática mais legítima ao longo do tempo. que era 
a autonomia partidária e era a consulta às ba
ses. levada até o martírio pelo PT. Possivelmen
te, a uma situação momentãnea. se suceda, no 
futuro, uma dor. uma mácula insuperável para o 
Partido que tinha na democracia interna exala-
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mente a sua principal força. Portanto, a meu ver, 
isso tudo não decorre da questão exclusiva da ree
leição. Ela decorre, em primeiro lugar, da falta com
pleta de existência de fórmulas rígidas dentro dos 
partidos, da organização partidária, de fiscalização 
da sociedade com o que ocorre nos partidos e da 
existência de prática de democracia interna nos par
tidos. Fui Presidente do PSDB, e um dos meus 
fracassos foi tentar estabelecer, no Partido, uma 
prática de democracia interna, veja V. Ex'. Portan
to, o que está ali é muito mais sério do que a reelei
ção. É claro que é, desde logo, um problema este do 
presidencialismo - o presidencialismo é assim mes
mo - , mas isso já seria uma outra discussão. O que 
ocorreu, portanto, com V. Ex" tem as características 
brutais, ademais, por virem de pessoas que tanto 
devem a V. Ex". O relato de V. Ex" é espantoso; a 
história do hotel é espantosa. Ela tinha que trans
cender a tribuna do Senado e cair na opinião pública 
para uma avaliação. Porém, como nessas horas 
nunca há serenidade, a questão partidária, que é a 
questão central da decadência da política brasileira, 
vai continuar a ser como é. De maneira que, perdoe 
V. Ex", mas o tema é o da solidariedade a V. Ex' e o 
da seriedade, do que há de intrínseco no que V. Ex' 
está a nos trazer, para até o estarrecimento da 
Casa. Obrigado a V. Ex• pela sua tolerãncia nes
te aparte. 

O SR. RONALOO CUNHA LIMA (PMDB-PB) -
Eu é que agradeço a V. Ex", Senador Artur da Tá
vela, como agradeço aos demais colegas que me 
apartearam me prestando a solidariedade ante de
núncia tão grave, tão séria a merecer a nossa re
pulsa, a nossa indignação, e já aqui o nosso apelo 
de confiança na Justiça Eleitoral para que esses 
abusos de autoridade sejam coibidos. Ressaltando 
inclusive, que a atuação do Ministério Público Fede
ral, na Paraíba, tem sido diligente, porque ofociou ao 
Governador e a vários órgãos para que se abstives
sem dessa prática, e, lamentavelmente reincidiram 
na prática, a despeito - repito - da advertência e da 
solicitação do Ministério Público Federal. 

O Sr. Esperidião Amin (PPB-SC) - Pennite
me V. Ex' um aparte? 

O SR. ROMALDO CUNHA LIMA (PMDB
PB)- Sr. Presidente, antes de concluir, e se V. Ex' 
me pennitir, gostaria de ter a honra de ouvir o Sena
dor Esperidião Amin para concluir a minha fala no 
que diz respeito a essa denúncia grave que faço à 
Nação, à Justiça Eleitoral e ao Parlamento, porque, 
o que aconteceu em hotéis de Natal, com o confina-

menta de convencionais, é de uma gravidade a exi
gir, como disse o Senador Artur da Távola, uma ava
liação mais profunda por parte da sociedade. 

Sr. Presidente, se isso não for crime eleitoral, 
não sei mais o que será crime eleitoral. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Mesa 
apela para a brevidade do aparte do nobre Senador 
Esperidião Amin, considerando que o tempo do ora
dor está esgotado há 16 minutos. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB) -
Agradeço a generosa paciência de V. Ex". 

O Sr. Esperidião Amin (PPB-SC) -O meu 
aparte será mais breve do que a advertência de 
V. Ex•. Quero me solidarizar com o Senador Ro
naldo Cunha Lima não apenas pelos fatos aqui 
descritos, mas como amigo, repetindo, de públi
co e em público, o que já lhe disse pessoalmente 
como seu amigo e seu admirador: não chores 
por ter perdido o sol, porque as lágrimas não te 
deixarão ver as estrelas. Tenho certeza de que 
não faltará ao nobre Senador Ronaldo Cunha 
Lima a coerência, o vigor e a energia para pros
seguir na busca da justiça. 

O SR. RONALOO CUNHA LIMA (PMDB-PB) -
Muito obrigado Senador Esperidião Amin, Sr. Presi
dente e demais Senadores. 

Sr. Presidente, renovo o meu apelo à Justiça 
Eleitoral nessa denúncia grave que faço e concluo, 
tomando empréstimo a expressão poética do Sena
dor Esperidião Amin, que invoca o sol, porque as lá
grimas poderiam impedir-me de ver as estrelas, 
devo dizer que, absolutamente tranqüilo e conscien
te do dever cumprido, tenho a certeza de que, por 
mais longa que seja a noite, a manhã surgirá. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. RONALDO CUNHA UMA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO: 

NomeaçõeS, pelo Govemador. de Convencionais 
ou familiares de Convencionais do PMDB 

- Coutinho de SE-1 Mambro Regional do 
Lucena PMDB - Pai de OelegaOO 

Erasmo Rocha de Lu- Sudema 0etega00 do PMDB em 
cena João Pessoa-PB 

Francisco Aureni de DAS-6 Delegado do PMOB em 

Lacerda Aguiar-PB 

Edval<lo-Gurgel 511).2 Membro Regional do 
PMDB 

Maria das Graças DAS-6 Esposa do Del_.x, 
Monteiro de Farias PMDB de T-roá-PB 
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,;;ii:;tovão Amaro da DAS-1 Rlho ·do Delegado PMDB 
3.iva Filho de Cajazeirinha-PB 

LUIZ Ant6n10 de Melo DAS-2 Esposo da Delegada 
PMDB de Sobrado-PB 

.joão Bosco Nonato SE-4 lnnão do Delegado do 
remandes PMDB de Uiraúna-PB 

Jônica Marques Coura DAS-1 Familiar do Delegado do 
Aragão PMOB de SOl.JSa·PB 

Durval daCostaUraJr AI-DAL-1QO- Delegado do PMDB em 
02 Pitimbú-PB 

Luiz José da Silva SE-4 Delegado do PMDB em 
Dona lnês-PB 

Edvan Monteiro de DAS-2 Delegado do PMDB em 
Oliveira Mãe O' Água-PB 

Luzia Cavalcante Ma- DAS-6 Esposa do Delegado do 
cedo Oliveira PMDB em ~ém-PB 

lraci Soares Barbosa DAS-6 Esposa do Delegado do 
PMDB de Curral Velho-PB 

Crisélia de Fátima 
Vieira Outra 

Esmeralda Jácome 
Lucena 

Valnedy de Brito 

Geórgia Alves Suas
suna 

Júlio cesar Queiroga 
de Araújo 

3ivanildo 
Freire 

Antonio 

Edmilson Fonseca 

Eliana Cãndido de Oli
'leira 

Hugo Antonio Usbõa 
Alves 

Francisco José de Oli
veira Coutinho 

José Nazareno de 
Azevedo 

Tatyane Ribeiro Ja
piassú 

Manoel Messias de 
Oliveira 

Paula Frassinete Dan· 
tas de Abrantes 

Helena Wanderley 
Nóbrega Uma de Fa
nas 
Maria Betânia Martins 
de Andrade Gennano 

Arlindo Marques Nu
nes Sobrinho 

SE-4 

SE-4 

Esposa de Membro 
Regional do PMDB 

Filha de Membro Regional 
doPMDB 

SE-4 Filha de Membro Regional 
doPMDB 

DAS-1 Familiar de Membro 
Regional do PMDB 

lnterpa Delegado do PMDB de 
Aparecida-PB 

CAS-2 Familiar do Delegado 
PMDB de Junco do Seridó 

C-2 Membro Regional do 
PMDB 

DAS-6 Familiar do Delegado 
PMOB de cachoeira Índios 

lnterpa Familiar do Delegado 
PMDB de Logradoun:rPB 

SE-4 Delegado PMDB de Lagoa 
Seca-PS 

DAS-2 Delegado PMDB de 
ltapororoca.-PB 

DAS-1 Familiar de membro 
Regional do PMDB 

CCS-3 Delegado do PMDB de 
Alaçagi-PB 

CCS-2 Familiar do Delegado 
PMDB de Lastr<>-PB 

CCS-2 Familiar do Delegado 
PMOB de S. José 
Espinhara 

OAS-6 Familiar Delegado PMDB 
em ltatuba-PB 

CCS-2 Suplente Delegado PMOB 
de Aguiar-PB 

Alayde Maria Feman- CC5-3 Familiar do Oetegado 
des Fonseca PMOB de Marcação-PB 

José Araujo Silva DAS-2 Delegado do PMDB de S. 
José Lagoa Tapada-PB 

Lúcia de Fátima Pe- DAS-2 Familiar da Delegada do 
razzo leal PMDB de Anlia-PB 

Ana Garta Perazzo 
Leal 

DAS-2 Familiar da delegada do 
PMDB de Anlia-PB. 

Diário de natal 

Cunha Uma acusa governador de esvaziar 
a convenção do PMDB-PB 

POLiTICOS PARAIBANOS NA FARRA 

Paraíbanos vieram de João Pessoa a Natal 

em ônibus especialmente fretado 

Segundo Ronak:lo Cunha Uma, 

José Maranhão quer esvaziar convenção 

SENADOR DA PB DENUNCIA GOVERNADOR 

o Potl 

O Senador Ronaldo Cunha lima (PMDB - PB) denun

ciou uma manobra por parte do atual governador José Mara

nhão (PMDB - PB) para prejudicá-lo na convenção do partido 

que escolherá hoje o candidato a govemador. De acordo com 

lima, Maranhão coagiu delegados convencionais a seguir para 

hotéis em Natal e Pernambuco com o intuito de derrotá-lo na in

dicação preemedebista. Com a ausência dos delegados, os su

plentes já estariam prontos a votar pela reEMeição do atual ~ 

vemo. Em Natal, a delegação paraibana está hospedada no 

Hotel Vila do Mar, mas seguranças particulares impedem·a en
trada da imprensa. 

No final da manhã, houve briga no hotel entre partidários 

dos dois lados. Segundo infocmou Ronakio Cunha Uma. ao todo 

são 280 delegados que viriam do interior da Paraiba e daYeriam 
hospedar-se em hotéis de João pessoa. O senador afumou que 

destes, cerca de 70 foram trazidos a Natal "A maioria deles~ 

pa cargos comissionados no governo e recebeu ameaças de per· 

seguição caso se recusasse a viajar. Desta vez, o governador 
está usando e um artifício, visto que na pré-convenção a cisputa 
foi muito acirrada e ele venceu por apenas seis votos•, denlll

ciou. Ronaldo reveklu que todo o "afastamento" de seus aliados 
está sendo coordenado peJo secretário de Educação e Desporto, 

Garlos Pereira. 

Como infonnou Cunha Uma, os integrantes da corritiva es

tão sem qualquer contato com o exterior do hotel, fato confirmado 

por um dos seguranças dizendo que eles estão ·- in<xlnu1icáv*". 

A presença de canos com placas de João Pessoa é grande. Foram 
vistos saindo três vans, um ónibus e três c:arros de peQ\810 JXXte, 
sempre demonstrando muita presa. Um funcionário do hotal expli

cou que a imprensa não podia entrar por ordem da diratoria. 

·-- -·-·-··----·-·-----·------··--······ 
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016rlo de Natal 

Natal, terÇa;feira, 16 de junho de 1998 

AÇÃO 

Diante das denúncias de que de~ados à convenção do 

PMOB paraibano estavam em cárcere privado, em hotéis, na V~a. 

Costeira, o deputado Tarcísio Ribeiro foi lá como enviado do pre

sidente do partido, deputado Paes de Andrade, a que reportou o 

falo. 

TURISMO 

A Paraiba deu uma força ao turismo local do úttimo fim de 

semana, lotando dois hotéis da Via Costeira com delegados à 
convenção do PMOB, realizada no domingo, com vitória do go

vernador José Maranhão, patrocinador da festa, Detalhe: em 

~ 995, na eleição de Rafael Fernandes para Governador do Rio. 

O Jornal de Hoje 

1 o- Natal- Rio Grande do Norte 

Segunda-feira, 15 de junho de 1998 

DrTAOURA 

O hotel Vila do Mar se transformou num verdadeiro Quartel 

do govemador da Paraíba, José Maranhão. 

Com a grande tunna que trouxe da tena dos vaientões 

para se confinar no hotel, os seguranças particulares não davam 

........... para os do Vila do Mar, e barravam a todo custo os "inva

sores•. 

Jomalista no local?!? Nem pensar. 

Quem insistisse poderia até lavar sopapos. 
Enquanto isso, o Senador Ronaldo Cunha Urna estava em 

polvorosa por causa da Convenção do PMDB. 

José Maranhão querendo participar da reeleição e Cooha. 

Uma querendo a candidatura. 

Ouem pagou o dinheiro do confinamento? O povo?!? 

Jornal de Hoje 

As notícias que os outros só publicarão amanhã 

300 POLiTICOS DA PARAÍBA 

CONFINAOOS EM HOTÉIS DE 

NATAL PELO SEU GOVERNADOR 

Temendo pressões de Ronaldo Cunha Uma, 

governador José Maranhão •seqüestrou• 
convencionais do PMDB paralbano e conftnoiM)S 

em Natal, sob a guarda de sua potfcla 

O governador da Paraíba, José Maranhão, do PMDB, está. 

desde ontem em Natal e trouxe consigo cerca de 300 políticos do 

seu Estado, em 6 ônibus e 8 vans. Na maioria convencionais do 

PMDB e auxiliares do governo paralbano, a comitiva está hospe

dada em três hotéis da Via Costeira, entre eles o Vl!a do Mar e o 

!mirá, ·protegida• por policiais paraibanos. que não permitem o 

acesso de pessoas estranhas às dependências dos referidos 

hotéis, num ftagrante desrepeito ao direito de ir e vir dos cidadã
os. 

De portas fechadas, o governador José Maranhão negocia 

febnlmente com os oonvencionaiS do PMDB a indicação do seu 

nome como candidato à reeleição para o governo do Estado na 

convenção do partido, que S8!á realizada durante o dia de ama

nhã em João Pessoa, em confronto direto com o senador Ronal

do Cunha Lima, que também é postuWrte à indicação dentro do 

seu partido, o PMDB. 

Os partidários do senador Ronaldo Cunha Uma - Pedro 

Lucena e Antônio Lucena, irmãos do prefeito de João Pessoa, Cí

cero Lucena - vieram esta manhã a Natal na tentativa de manter 

entendimentos políticos com alguns dos convencionais •oonma

oos·, mas foram barrados na porta dos hotéis por agentes poli

ciais pararoanos, que em territOOo potiguar e a mando do gover

nador do seu Estado, impediram o acesso dos enviados de Cu

nha Uma. 
Imediatamente eles se dirigiram à Delegada de Policia de 

Gandelária, onde preslaram queixa ao delegado de planlão, car
Ias Alberto de Queiroz, que autortzou envio de uma equipe de po

liciais para garantir o seu acesso às dependência - holéis da 

VIS Costeira onde os convencionais do PMOB da Paraíba estão 
sob a "proi8Çáo" do governador José Maranhão. 

Até o fechamento da edição, não havia sido "pennilido" o 

acesso aos hotéis. De qualquer fonna, sabe-se que os convencio

nais paraibanos só deixarão Natal amanhã. seguindo em comboio 

para o palco da convenção peemedebista. em João Pessoa. 

Documentos a que se refere o Sr. Ronaldo Cunha Uma: 

O Jornal de Ho)o 

Ar11go 

O RAPTO DAS SABlNAS 

Volérlo MMqulta" 

O episódio histórico oconido na Antiguidade Romana que 
celebrou os povos do Lácio ao raptarem mutheres sabinas, que 

viviam ao norte da peninsuia ainda serve de exempio para os 

dias de hoje. Semana passada. em Nalal, foi encenada numa 

nova versão paraibana com sélo oficial do Palácio da Redenção, 

escrita pelo ensaista, José Targino Maranhão. que nas horas va

gas, responde pelo Governo Tabajara. O enredo é cOmico e em 
algumas cenas a comicidade se mislura com a lnlgédia O oená

rio todo se passou num luxuoso e apmzivel hotet turfstico da VIS 

Costeira, que por horas se tomou na Via Ápia dos fisio&ógicos. 

Numa compungida e adjeta submissão, dezenas de ~ 

nais do PMDB paraibano foram confinados no Hotel Vila do Mar e 

proibidos de falar com quem quer que fosse. A operação, que 

deve ter custado milhares de reais aos cofres do erário foi prote

gida por policiais paraibanos, fortemente armados, num tncestuo
so espeláculo pertidário de dobrez moraL O scripl constilucional, 

legal, regimenta! que deve presidir uma cívica convenção partidé-
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ria foi substituido por fichas de hóspede. produto da desfaçatez 

e, traquinagem de um governador que se vangloria de ser es

perto, convidando os potiguares a aplaudir a mágica que consis

tiu em transfonnar em reles esperteza a liberdade de escolha 

que ao homem foi dada para, por via data, engrandecer-se e 

não, com ela cospurear-se. 

Na minha vida de aprendiz de tantas coisas da politica, fal

tava-me conhecer essa modatidade rara de "prática democrática" 

envolvente e abCsaL O asstSltO é comentado ainda hoje em Natal 

com jocosidade de estupefação. Nos anais da história política po

tiguar não há registro de nenhum fato semelhante. O procedimen

to do Governador José Targino Maranhão diminuiu a valente Pa

raíba ao ponto de se perder a memória de José Américo, de João 
Pessoa, e de outros grandes vultos da política do vizinho estado. 

Daqui oontemplo a figura do senador AonakSo Cunha Lima que 

não deve se sentir esbulhado. Atribulando sim, não angustiando; 

perplexo mas não desesperado; perseguido mas não desampara

do; ferido mas não destruido. Foi um duelo que não tenninará in

felizmente, por um abraço de reconciliação e reconhecimento. 

porque denegriu a tradição da Paraíba. Esse é o sentimento de 

Natal sobre o melancólico episódio do rapto das Sabinas. 

"Escrttor e deputado estadual pelo PPB 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- V. Ex' 
será atendido na forma regimental. 

Antes de conceder a palavra ao nobre Senador 
Coutinho Jorge, a Mesa prorroga, pelo tempo permi· 
tido regimentalmente, a Hora do Expediente, a fim 
de que S. Ex' possa proferir o seu discurso. 

S. Ex' dispõe de vinte minutos para o seu pro· 
nunciamento. 

O SR. COUTINHO JORGE (PSDB·PA. Pro· 
nuncia o seguinte discursç.. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srls. e Srs. Senadores, aproveito a 
oportunidade para fazer duas breves intervenções. A 
primeira diz respeito à visita do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso ao Pará, que foi também a nossa 
última participação em manffestação politico-partidá· 
ria no Pará, considerando que a partir da próxima 
semana estarei renunciando ao mandato de Sena· 
dor da República para assumir o cargo de Conse
lheiro do Tribunal de Contas do Pará. Serei bastante 
objetivo. 

Todos sabem que a Transamazônica, criada 
há mais de 30 anos, aspirava receber energia da 
quarta maior hidrelétrica do mundo, Tucuruí, locali· 
zada em meu Estado, promessa de muitos gover
nos. Na segunda-feira desta semana, o Presidente 
da República, em visita a Tucuruf e Altamira, inaugu
rou a primeira etapa do grande linhão, que chega até 
metade da T ransamazônia e vai mudar a história 
econômica e social daquela região. Até o final do 

ano, todo o sistema energético estará pronto no bai· 
xo Amazonas, na região de ltaituba. Trata-se, por· 
tanto, de uma revolução inquestionável, de um com· 
promisso com o Amazonas que o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso está honrando. 

Sr. Presidente, há mais duas decisões impor· 
!antes, uma delas a duplicação da geração de ener
gia de Tucuruí de quatro para oito milhões de quilo· 
watts. Com isso, teremos uma hidrelétrica que esta
rá entre as primeiras do mundo, gerando energia 
não só para o Pará, mas para todo o Brasil, num sis· 
tema interligado norte-sul, a baixo custo. Isso será 
feito sem sequer aijerar o lago de acumulação e sem 
gerar qualquer impacto ambiental, numa verdadeira 
revolução na geração de mais quatro milhões de qui· 
lowatts para a economia brasileira. E há a decisão 
de implantar, de forma definitiva, as eclusas de Tu· 
curuí, que vão permitir a navegação integral do eixo 
T ocantins-Araguaia, e, futuramente, a ligação até a 
bacia do Prata. 

No nosso entender, Sr. Presidente, trata-se 
também de uma revolução na área dos transportes, 
com ir\l)actos importantes no futuro da economia de 
sete Estados e integração entre Norte e Sul do Brasil. 

Portanto, está de parabéns a Amazônia, está 
de parabéns o Brasil, por essas decisões corajosas, 
firmes do Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

Em segundo lugar, já que o tempo é curto, gos· 
taria de dizer que estarei renunciando- ao Senado na 
próxima semana, para assumir posto no Tribunal de 
Contas do meu Estado, em função de acordo políti· 
co do meu Partido e da decisão pessoal de optar por 
aquele tribunal, uma vez que outras funções me fo
ram oferecidas nos níveis estadual e federal. 

Minha formação profissional é não só de eco· 
nomista mas também de especialista em planeja· 
manto e orçamento, com vários cursos, entre eles o 
das Nações Unidas, no Chile, onde o professor de 
Sociologia dei Desarrollo era Fernando Henrique 
Cardoso. Tenho experiência no setor público como 
especialista em planejamento e Secretário de Esta· 
do de dois Governos, responsável por montar um 
sistema de planejamento moderno no meu Estado; 
fui o primeiro Prefeito eleito de Belém, Capital do 
meu Estado, responsável pela implantação do plane· 
jamento urbano naquela grande metrópole; vivi a ex
periência fascinante de ser o primeiro Ministro do 
Meio Ambiente do Brasil, no Governo do Presidente 
Itamar Franco, responsável também, naquela altu:a, 
como Presidente da Comissão do Senado, pelo 
acompanhamento de todas as decisões do Governo 
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brasileiro naquele grande encontro mundial das Na
ções Unidas que foi a Rio-92. 

Acompanhamos aquele encontro pari passu 
não só no Brasil como também em outros locais do 
mundo, como Genebra e Nova Iorque. E todas as te
ses que deram origem às convenções aprovadas, 
aos documentos formalizados no grande encontro, 
defenderam o desenvolvimento sustentável para a 
humanidade; lamentavelmente a maior parte das re
soluções não foi ainda viabilizada pelos países. 

Recentemente fiz um discurso longo sobre o en
contro em Ouioto em que se mostrou que os países ri
:;os lamentavelmente não cumpriram as decisões da 
convenções das mudanças climáticas. que apresen
tam seqüelas irreparáveis para todo o mundo. 

No Congresso Nacional, minha experiência 
mais importante e significativa foi, durante estes dois 
anos, a participação eletiva na Comissão de Planos 
e Orçamentos, a única comissão constitucional do 
Parlamento. Fui, talvez, o Senador que dela mais 
participou. Participei de todas as resoluções que 
conceberam as metodologias e mecanismos de fun
cionamento da Comissão, como também participei 
das mudanças básicas que ocorreram naquela Co
missão fundamental do Congresso Nacional. 

E sempre, em discursos sobre esse assunto, 
mostrei aqui que todos os Parlamentos do mundo 
têm dedicado praticamente 50% do seu tempo anual 
a discutir planos. programas e orçamentos, pois, na 
verdade, eles sintetizam o processo de tomada de 
decisão na sociedade, em nível nacional, regional ou 
estadual. São nesses documentos que estão as 
prioridades de um governo. E, por isso, o Congresso 
teria cada vez mais de discuti-los de forma ampla, 
ouvindo a comunidade. 

Quero dizer que no que diz respeito ao aprimo
ramento da ação do Congresso Nacional, na Comis
são de Planos e Orçamento houve uma evolução fan
tástica, não temos dúvida, sobretudo devido à CP! do 
Orçamento, que, de forma lúcida, detectou alguns 
equívocos, detectou a existência de alguns compa
nheiros irresponsãveis, que usavam a Comissão para 
atender interesses pessoais - lembro sempre que ali 
se decidia o que era fundamental para o Brasil. 

Este ano fui o Sub-Relator Geral de todas as 
em<>ndas coletivas dos Estados. Mais uma vez pude 
apreciar as prioridades nacionais, a evolução da dis
cussão democrática naquela Comissão e posso di
zer que o Congresso Nacional tem evoluído. Mas te
nho feito sempre uma restrição. O Congresso tem 
um papel relevante na discussão dos planos e orça
mentos, aprimorou a sua metodologia de análise, de 

avaliação e de intervenção, mas ainda falha no as
pecto fundamental: não interessa discutir planos e 
orçamentos de forma correta, como estamos fazen
do agora, de forma mais aprimorada; o importante é 
discutir a execução dessas medidas. Portanto, o pro
cesso de acompanhamento e de fiscalização do 
Congresso Nacional está, ainda, deixando mu~as 
dúvidas, muitas inseguranças. 

Na verdade, o Poder Executivo, quer federal 
quer estadual, não acompanha pari passu a execu
ção dos Governos, do Poder Executivo. Falta-nos 
essa experiência, essa vivência, que, progressiva
mente, vai sendo implantada no Congresso Nacional 
e nas Assembléias Legislativas. 

Esta é a crítica mais signdicativa que faço. O 
sistema de acompanhamento e de fiscalização é 
fundamental. Com ele poderemos realmente cumprir 
o ciclo: discutir as propostas. acompanhar e fiscali
zar a sua execução, enfim, cumprir o papel impor
tante dos Poderes Legislativos federal, estadual e 
municipal. 

Devemos lazer isso, e a Const~uição Federal, 
de forma sábia, diz, no art. 70, o seguinte: 

Art. 70. A fiscalização contábil, finan
ceira, orçamentária, operacional e patrimo
nial da União e das entidades da administra
ção direta e indireta, quanto à legalidade, le
gitimidade, economicidade, aplicação das 
subvenções e renúncia de receitas, será 
exercida pelo Congresso Nacional, medi;mte 
o chamado controle externo, e pelo sistema 
de controle interno de cada Poder. 

O controle externo terá, nos Tribunais de Con
tas da União, dos Estados e dos Municípios. o 
apoiamento técnico necessário para que o Poder Le
gislativo possa aprovar ou rejeitar as contas do Po
der Executivo. Os Tribunais de Contas terão o papel 
fundamental de tomar cristalinas, transparentes as 
ações do Poder Executivo. 

Quero, neste momento, lembrar uma frase cla
ra de Rui Barbosa, que, ao responsável pela implan
tação do primeiro Tribunal de Contas no País, disse, 
de forma mu~o clara: 'Assim como existe o Poder 
que autoriza a despesa e o Poder que a executa, é 
preciso haver um mediador independente, auxiliar de 
um e fiscal e vigia do outro, com mão forte do primei
ro sobre o segundo'. O papel dos Tribunais de Con
tas é o de auxiliar o Poder Legislativo a mostrar à 
sociedade, com transparência, as ações, os planos, 
os programas e os orçamentos aprovados. Um auto
riza, e o outro executa, mas a fase de fiscalização e 
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acompanhamento precisa ser aprimorada e aperfei
çoada, quer nos Tribunais, quer nesta Casa. 

O Sr. José Roberto Arruda (PSDB-DF) - Per
mite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. COUTINHO JORGE (PSDB·PA) - Con· 
cedo o aparte a V. Ex'. 

O Sr. José Roberto Arruda (PSDB·DF) - Se· 
nador Coutinho Jorge, apenas quero fazer um regis· 
tro e dar um testemunho da importância da atividade 
parlamentar desenvolvida por V. Ex' nesta Casa. No 
momento em que V. Ex' se despede do Senado Fe· 
derai. como seu companheiro de Partido e Colega 
de Bancada. desejo registrar que todos nós temos 
por V. Ex' um grande respeito, que foi angariado 
com um trabalho sério e dedicado. V. Ex' trouxe 
para o Senado Federal sua experiência profissional 
e têcnica e sua vivência política. Não foram poucas 
as vezes em que V. Ex' atravessou madrugadas 
nesta Casa, muitas vezes deixando de almoçar e de 
jantar para poder participar tecnicamente das deci· 
sões da Comissão Mista de Orçamento, sempre 
com enorme correção de propósitos. Mais do que 
isso. V. Ex' soube conversar com aqueles que rep· 
resentavam interesses divergentes e soube conciliá· 
los, tendo como base a coerência e a seriedade. A 
sua participação nesta Casa está marcada indelevel· 
mente por sua competência e seriedade. Em nome 
de nossos companheiros de Bancada, gostaria de 
lhe desejar muito sucesso nas suas novas missões e 
dizer que sua passagem pelo Senado Federal está 
marcada por esta característica singular: sua postura 
como homem público. Desejamos a V. Ex' e à sua 
família muito sucesso, até porque, além de Parla
mentar competente, sério, dedicado e leal às nossas 
causas comuns, V. Ex' tem sido também um grande 
amigo, uma pessoa de uma convivência absoluta
mente fraternal com cada um dos seus companhei
ros. inclusive com aqueles que, eventualmente, como 
é próprio da vida democrática, divergiam das posições 
defendidas por V. Ex'. Portanto, registro este meu tes
temunho e desejo-lhe muitas felicidades. 

O SR. COUTINHO JORGE (PSDB-PA)- Agra
deço ao nobre Senador José Roberto Arruda, amigo 
e grande Líder do nosso Partido no Congresso Na
cional. Apesar de jovem, S. Ex' tem uma grande ex
periência na articulação do Congresso Nacional, so
bretudo na área de orçamento. 

V. Ex' tocou num ponto murto importante. A mi
nha vivência na Comissão Mista de Planos, Orça
mentos Públicos e Rscalização também reflete o 
processo necessário de articulação e de negociação. 

-- "------·" 

Quero fazer justiça aos partidos de oposição 
nessa Comissão" Da Comissão de Planos, Orça
mentos Públicos e Fiscalização. fazem parte Parla
mentares, Deputados sobretudo, brilhantes, do PT, 
do PC do B e de outros Partidos. que acompanham 
rigoro~amente o processo e sabem negociar com 
equilíbrio e bom senso, sem radicalismo. Isso é im
portante naquela Comissão. Isso demonstra que, de 
qualquer forma, é necessário um grau de experiên
cia, de especialização e de compromisso com o Bra
sil. Aquela Comissão, mesmo em relação às oposi
ções, tem demonstrado um amadurecimento fantás
tico. 

Portanto, quero dizer que esse processo de ne
gociação existe, é fundamental e importante" Mas 
esse processo só existe porque, cada vez mais, a 
maturidade dos Parlamentares desta Casa aflora. A 
maturidade daqueles que participam da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscaliza
ção tem sido fundamental. Agradeço as palavras do 
nobre Líder José Roberto Arruda. Realmente, deixo 
aqui amigos importantes, como V" Ex'. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) - Permrte-me 
V. Ex' um aparte? 

O SR. COUTINHO JORGE (PSDB-PA) - Con
cedo o aparte a V. Ex'. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) - Lamento 
profundamente o acordo de Belém do Pará, que 
pode ter sido bom para o Tribunal "de Contas do 
Pará, mas foi injusto para o Congrésso Nacional, 
para o Senado Federal e para este País" V" E~ de
veria ser candidato ao Governo do Pará ou deveria 
retomar a esta Casa. Até me atrevo a dizer que esta 
Casa é a sua casa. Sei que V" Ex' foi um grande 
prefeito, o primeiro preferto eleito depois da demo
cracia, e que teve uma atuação tão profunda em ter
mos de mudanças, de transformações e de projetes 
para Belém, que a sua eleição para o Senado Fede
ral, fruto desse seu trabalho, foi espetaculaL V" Ex', 
nesta Casa. teve sempre uma atuação emocionante. 
Não conheço outro Senador como V" Ex', que leva 
tão a sério a missão que tem a fazer, missão que, 
murtas vezes, V. Ex' busca. Mas, quando ninguém 
quer assumir determinadas missões, a Direçâo da 
Casa. o Presidente da Comissão ou o Líder da Ban
cada acabam por atribui-las a V. Ex'" A todas elas, 
V. Ex' se dedica de corpo e alma, 24 horas poo" dia. 
Nunca me esqueço de uma convenção do meu Par
tido, quando V. Ex' nos honrou com sua presença" 
Foi uma convenção tumultuada, em que praticamen
te ninguém estava preocupado com outras questões 
que não fossem as questiúnculas que estavam inse-
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ridas na Ordem 1o Dia. Entregaram a V. Ex" a rela
teria de uma comissão que sempre é criada nas con
ve[lções partidárias para estudar as propostas e as 
moções apresentadas na convenção. Nunca me es
queço disso. Eram 11 horas, e V. Ex" chegava à 
Casa com os olhos arregalados, não devido a uma 
noite maldormida, mas a uma noite não dormida, em 
que V. Ex" tinha estudado moção por moção e tinha 
feito um parecer profundo e sério, com uma proposta 
a cada uma das moções. Quando V. Ex" me mos
trou o seu parecer, eu lhe disse: "Meu amigo Couti
nho, o Dr. Ulysses, lá pelas tantas, irá dizer que a 
convenção encaminha ao Diretório Nacional as mo
ções que estão aqui". V. Ex" me respondeu: "Fiz a 
minha parte. Se quiserem tomar essa decisão, la
mentarei, porque penso que o nosso Congresso de
veria ser dividido em duas partes, sendo que uma 
delas deveria discutir as questões. Mas, se há um 
outro item que trata de apresentação de moções, as 
bases têm o direito de apresentá-las e estas devem 
ser analisadas. Essa é uma obrigação nossa. Se o 
Partido não quiser fazer essa segunda parte, não a 
faça, mas não sou culpado. Fiz a minha parte. Se 
quiserem fazê-lo, tenho um parecer sobre todas 
elas". Emocionei-me ao ver a atuação de V. Ex" na 
Comissão de Orçamento, a sua alegria, o seu esfor
ço, a sua dedicação, buscando adotar algumas me
didas moralizadoras. V. Ex" dizia: "Devemos agir aos 
poucos. Não podemos fechar de vez. Temos que ca
minhar nesse sentido". Várias vezes, até de madru
gada, V. Ex" buscava entendimentos e fazia propos
tas para que se chegasse a conclusões naquela co
missão. V. Ex" presidiu o grupo parlamentar que tra
tou da exposição Rio-92, onde foi o único Senador 
que teve presença, atuação. E que bela atuação! V. 
Ex" honrou o parlamento do mundo inteiro, sendo 
um grande representante, que debateu, discutiu, 
aprofundou a matéria. Senador Coutinho Jorge, V. 
Ex" é uma das pessoas mais dignas e corretas que 
eu conheço, talvez pura demais para estar na políti
ca. Talvez, eu diria até, séria demais no sentido de, 
em meio aos caminhos, aos descaminhos, participar. 
Mandaram-no, então, para o Tribunal de Contas. 
Honra o Tribunal de Contas. Missão importante. V. 
Ex", tenho certeza, fará história no Tnbunal de Con
tas do Pará e, daqui a pouco, estaremos vendo pro
postas de V. Ex" aos Tribunais de Contas dos Esta
dos do Brasil e ao Tribunal de Contas Federal. Mas 
nós perdemos. Perde muito o Senado Federal com a 
saída de V. Ex", que honrou o Ministério do Meio 
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, com a 
sua atuação digna, corajosa, tendo clareza, objetivi-

dade e obtendo o respeito da Nação. Tenho em V. 
Ex" um grande paradigma, o paradigma, meu queri
do Senador, de que cada um deve fazer a sua parte. 
Se, no Brasil, tivéssemos muitos Coutinhos Jorges: 
vereadores, deputados, senadores, empresários, jor
nalistas, em qualquer missão, se tivéssemos mu~ipli
cados Coutinhos Jorges, cada um fazendo com gar
ra e com amor a sua parte, este seria um outro País. 
Nós, Senadores - a começar por mim -, Deputados, 
políticos, vereadores, jornalistas cobramos, apenas 
cobramos, sabemos cobrar, sabemos exigir, mas ra
ramente damos a nossa cota-parte. Encerro, Sr. 
Presidente, e peço desculpas a V. Ex", mas estou 
tocado de profunda emoção. 

O SR. PRESIJENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- É que a emoção é idêntica à de vários Parlamentares 
que ainda querem apartear o Senador Coutinho Jorge. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) - Estou en
cerrando, Sr. Presidente. Convivi esse tempo todo e 
aprendi a respeitar o Senador Coutinho Jorge. Hoje, 
para mim, perdoe-me, é um dia de luto, é um dia de 
tristeza, é um dia de profundo pesar. Perde o Con
gresso Nacional uma de suas grandes referências, o 
Senador Coutinho Jorge. 

O SR. COUTINHO JORGE (PSDB-PA) - Se
nador, não posso nem comentar as palavras de V. 
Ex", que foram realmente de emoção. Muito obriga
do, Senador Pedro Simon. 

O Sr_ Romeu Tuma (PFL-SP) -V. Ex" me per
mite um aparte? 

O SR- COUTINHO JORGE (PSDB-PA)- Ouço 
V. Ex" com prazer. · 

O Sr. Romeu Tuma (PFL-SP)- Senador Cou
tinho Jorge, não vou me prolongar, pois as manifes
tações que aqui se fizeram já mostraram as qualida
des morais e intelectuais e a dedicação ao trabalho 
de V. Ex". Provavelmente eu me considere um gran
de amigo, apesar de ser novo amigo, porque vi em 
V. Ex", e gostaria de ressa~ar, uma qualidade tão 
importante no homem público, que é a harmonia fa
miliar que V. Ex" tem. Não posso deixar de citar isso. 
Poucos contatos tive com sua senhora, com sua fa
mília, mas senti no brilho dos olhos dos dois o gran
de amor que os cerca e que, sem dúvida nenhuma, 
estimula tanto o seu trabalho em lavor da sociedade. 
Vou sentir sua fa~a. porque V. Ex" sabe o quanto eu 
o consu~o em determinados assuntos, por sua expe
riência como administrador na Prefeitura do Pará e 
por suas experiências como Senador, dirigindo, par
ticipando ativamente da Comissão de Orçamento, 
tentando modificar o perfil que trazia no seu bojo, 
com ocorrências anteriores ao nosso mandato. Que-
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ro cumprimentá-lo pelo novo cargo, desejar-lhe sorte 
e pedir-lhe que não. se ·esqueça de deixar seu ende
reço e telefone, para que continuemos a procurá-lo 
quando isso se fizer necessário. Boa sorte. 

O SR. COUTINHO JORGE (PSDB-PA) - Muito 
obrigado, Senador Tuma. V. Ex" ainda vai comer 
muito pato no tucupi e açaí no Pará. 

O Sr. Hugo Napoleão (PFL-PI) - Permite-me 
um aparte, Senador. 

O SR. COUTINHO JORGE (PSDB) - Concedo 
o aparte ao ilustre Líder Hugo Napoleão. 

O Sr. Hugo Napoleão.(PFL-PI) - Eminente 
Senador Coutinho Jorge, trata-se de um aparte sin
gelo mas sincero. V. Ex" é um homem que no plano 
espiritual é movido pela fé; no plano familiar, pela 
impecabilidade; no plano do coleguismo, pela res
ponsabilidade, pela afabilidade, pela tratabilidade e 
pela amabilidade; no plano moral, pela correção, 
pelo espírito de seriedade com que trata as coisag 
da nossa vida; no plano político, que bela carreira, 
que bela existência! Na parte que diz respeito à sua 
atuação parlamentar, a sua presença assídua na tri
buna, nos debates das comissões, na Comissão de 
Orçamento. No seu Estado, ora na Prefeitura de Be
lém do Pará, ora na Secretaria de Educação. No pla
no nacional, Ministro de Estado do Meio Ambiente. 
Trata-se de uma eminente figura que brilha no firma
mento da política nacional. Vai agora para outra mis
são, que, sem dúvida nenhuma, vai dar-lhe novas 
oportunidades de sucesso e de melhoramento dos 
trabalhos das cortes de contas. Quem sabe possa 
ser passa_geiro esse encontro ou reencontro com o 
seu Pará, a fim de que possamos tê-lo de volta a bri
lhar com esse talento que o caracteriza. 

O SR. COUTINHO JORGE (PSDB-PA)- Muito 
obrigado pelas palavras, Senador Hugo Napoleão, 
que tem muita ligação com o nosso Estado, com a 
nossa Região. 

O Sr. Artur da Távola (PSDB-RJ) - Permite
me V. Ex" um aparte? 

O SR. COUTINHO JORGE (PSDB-PA) - Con
cedo o aparte ao Senador Artur da T ávola. 

O Sr. Artur da Távola (PSDB-RJ) - Senador 
Coutinho Jorge, realmente é perda para nós e para o 
Senado a saída de V. Ex', espontânea, da vida par
lamentar. Foi tudo dito aqui, muito bem e muito me
lhor, e os apartes, se forem muitos, acabarão por 
prejudicar o discurso de despedida de V. Ex'. Parti
cipei de uma conspiração bendita, que foi a da entra
da de V. Ex' no PSDB, e o fiz na certeza de que o 
PSDB estava a ganhar, naquele momento, um gran
de Senador, e ganhou. Mas a carreira parlamentar 

de V. Ex" vai muito além.~_trabalho aqui lembrado 
de V. Ex" na Comissão de Orçamento é notável. Eu 
gostaria de lembràr também o trabalho de V. Ex" 
como Ministro do Meio Ambiente. V. Ex" é um ho
mem extremamente saudável, ativo e, ao mesmo 
tempo, discreto. V. Ex" tinha tudo para não ser dis· 
creto: o temperamento, o gesto largo, a palavra fácil, 
a gana, a vontade de fazer. Entretanto, V. Ex" age 
na política com enorme discrição, jamais trazendo 
para si mesmo tudo aquilo que merecia como uma 
pessoa operosa, séria, preocupada com o Pais. 
Tudo isso nos deixará a marca da presença de V. 
Ex". Tudo isso é um timbre com o qual cada pessoa 
impregna a sua vida, o seu trabalho, a sua trajetória. 
V. Ex" tem, ademais, as qualidades do bom humor, 
que é tão rara em política, bom humor esse que se 
traduz na amizade do dia-a-dia, na cordialidade na
tural. E esse dom da espontaneidade é um outro 
dom que V. Ex" possui. Por tudo isso, por seu traba
lho, V. Ex" configura um dos tipos de político menos 
destacados e mais importantes, o político que traba
lha concretamente nas comissões, o político que se 
afasta, muitas vezes, das grandes luzes do êxito fu
gaz para executar aquele trabalho sofrido, diário, 
quotidiano, dffícil de elaboração dos projetas na inti
midade dos mesmos. Portanto, V. Ex" deixa em to
dos nós essa imagem altamente vibrátil, altamente 
positiva, com vibrações as mais elevadas - e V. Ex" 
sabe em que sentido uso a palavra vibração -, e 
realmente desfalca a nossa Casa. Vamos perder um 
grande Senador. Espero que o Pará, que tem em V. 
Ex" um dos seus mais brilhantes e ilustres filhos, no 
seu trabalho igualmente importante no Tribunal de 
Contas, possa ter os benefícios que esta Casa vai 
perder com a saída de V. Ex". 

O SR. COUTINHO JORGE (PSDB-PA)- Muito 
obrigado, Senador Artur da Távola. 

O Sr. José Fogaça (PMDB-RS)- V. Ex" me 
permite um aparte, Senador Coutinho Jorge? 

O SR. PRESIOEtm: (Antonio Carlos Magalhães) 
- Peço aos aparteantes que sejam sintéticos no elo
gio merecido ao nobre Senador. 

O Sr. José Fogaça (PMDB-RS) - Evidente
mente só farei o aparte se me for concedido pelo Se
nador Coutinho Jorge. 

O SR. COUTINHO JORGE (PSDB-PA) - Con
cedo o aparte ao nosso Senador José Fogaça. 

O Sr. José Fogaça (PMDB-RS) - Senador 
Coutinho Jorge, faço apenas um registro, já que o 
Senador Pedro Simon disse tudo que poderíamos di
zer pelo Estado do Rio Grande do Sul. Eu estava no 
exercício da Presidência Nacional do PMDB, e V. 
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Ex" era Ministro do Meio Ambiente no Governo Ita
mar Franco. Tive ali o testemunho pessoal da dedi
cação e .da intensidade com que V. Ex' tratava os 
problemas relativos a pontos políticos tão polémicos 
no cenário internacional. V. Ex" brigava, ia para a 
luta nesse cenário internacional, em defesa do Brasil 
e da melhoria da qualidade do nosso ambiente. V. 
Ex' plantou iniciativas e idéias, que estão surtindo 
frutos hoje. Penso que isto precisa ficar registrado: 
se temos hoje uma legislação de crime ambiental, se 
temos todo um posicionamento do País diante desta 
questão, foi porque V. Ex" lutou para que isso se 
concretizasse após a Eco 92. Fui testemunha disso 
porque, na época, ocupava urna posição especial, 
de Presidente Nacional do PMDB, talvez uma teste
munha privilegiada do quanto V. Ex' fez por este 
País. V. Ex' vai para o Tribunal de Contas do Pará, 
mas o seu nome já está inscrito na História do Brasil, 
na história do nosso País, na história deste Senado 
e do Governo brasileiro. Muito obrigado a V. Ex'. 

O SR. COUTINHO JORGE (PSDB-PA)- Muito 
obrigado, meu caro Senador José Fogaça. 

A Sr' Marina Silva (Bioco/PT -AC) - Permite-me 
V. Ex' um aparte, nobre Senador Coutinho Jorge? 

O SR. COUTINHO JORGE (PSDB-PA) - Ouço, 
com prazer, o aparte da nobre Senadora Marina Silva 

A Sr' Marina Silva (Bioco/PT-AC)- Nobre Se
nador, lamento a saída de V. Ex' desta Casa. Para 
ser breve, resumo a minha participação no pronun
ciamento de V. Ex" dizendo o seguinte: eu o conheci 
em sua visita ao Estado do Acre, quando era Minis
tro do Meio Ambiente. Nesse período, as organiza
ções não-governamentais, que até hoje prestam re
levantes serviços em áreas fundamentais para a 
vida dos extrativistas da Amazônia - educação, as
sistência técnica e saúde -. lamentavelmente, so
friam uma série de criticas e desrespeito por parte 
de determinados governantes. V. Ex' deu um trata
mento adequado a essas organizações, dando-lhes 
a devida atenção quando Ministro do Meio Ambien
te. Também aqui, durante a nossa curta convivência, 
quando organizações não-governamentais e pes
soas da sociedade civil me indagavam com quantos 
aliados poderíamos contar na votação de projetes li
gados à questão do meio ambiente, nunca me es
queci de incluir o nome de V. Ex". Vou lamentar a 
ausência de V. Ex", mas espero continuar contando 
com o seu apoio, como muito bem colocou o Sena
dor Romeu T uma. mesmo não estando mais na fun
ção de Parlamentar. Espero que possamos manter o 
que foi edificado durante esses quatro anos de ativi
dade, ainda que num trabalho informal, não-legislati-

vo, para que toda a sua experiência como Ministro 
do Meio Ambiente, sua participação na Eco. 92 e seu 
trabalho no Congresso Nacional não se percam pelo 
caminho. Fico feliz por ter participado com V. Ex" 
dos trabalhos desta Casa e estou muito grata pelo 
apoio que me tem sido dado em vários projetes que 
tramitam aqui no Senado Federal. 

O SR. COUTINHO JORGE (PSDB-PA)- Agra
deço a intervenção da nobre Senadora Marina Silva, 
urna grande líder do meio ambiente, sobretudo na 
nossa Amazônia. 

O Sr. Carlos Patrocínio (PFL-TO) - Permite
me V. Ex' um aparte? 

O SR. COUTINHO JORGE (PSDB-PA)- Ouço 
V. Ex' com muito prazer. 

O Sr. Carlos Patrocínio (PFL-TO)- Eminente 
Senador Coutinho Jorge, permita, ainda que de ma
neira sucinta, associar-me às manifestações de 
apreço tributadas a V. Ex' nesta oportunidade. Em 
meu nome, como amigo pessoal de V. Ex" e da sua 
família, em nome do povo do Estado de Tocantins, 
onde V. Ex' esteve visitando a nossa novel Escola 
de Engenharia Ambiental, gostaria de prestar essa 
homenagem, dizendo que V. Ex' foi excepcional 
como coordenador da Eco 92, magistral como Minis
tro do Meio Ambiente e mais ainda como Senador 
da República. Perdemos urna figura importante des
ta Casa, mas tenho a certeza de que o Estado do 
Pará, que V. Ex' tão bem representa, haverá de ga
nhar, não somente com a competêllGia técnica e a 
qualidade na nova função que V. Ex" vai exercer, 
mas sobretudo em moral, ética, qualifiCaçãO e ho
nestidade. Portan•o, está pesaroso o Congresso Na
cional, e especificamente o Senado Federal, mas sei 
que o Estado do Pará está ganhando um grande ho
mem para o seu Tribunal de Contas. 

O SR. COUTINHO JORGE (PSDB-PA)- Se
nador Carlos Patrocínio, agradeço as considerações 
de V. Ex". 

Efetivamente, o período em que fui Ministro do 
Meio Ambiente me deu oportunidade de conhecer o 
Brasil. Todas as quintas, sextas, sábados e domin
gos rigorosamente, sem falhar uma semana, eu per
corria o País inteiro, verificando os problemas locali
zados. Desse modo, tive uma experiência importante 
com as entidades não-governamentais tanto naciO
nais como internacionais. 

Saí do Ministério por um acordo politico do 
meu Partido, e não porque o Presiderrte quis demitir
me, e tive o apoio de todas as ONGs do Brasil, pois 
dei a elas condições de discutir, participei de todos 
os encontros, em qualquer parte do Brasil, com qliaJ-
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quer entidade ambientalista, na busca de soluções 
para os problemas locais. Fiz isso com bastante ale
gria e conheci mutto o Brasil e um pouco mais a nos
sa querida Amazônia. 

Para concluir, Sr. Presidente, quero ressaltar 
que saio desta Casa com boa experiência acumula
da nas várias funções que desempenhei na vida pú
blica, sobretudo no âmbtto parlamentar, em que este 
Congresso tem papel impor1ante no processo de to
mada de decisão na sociedade. 

Vou para o Tribunal de Contas consciente de 
que esse órgão auxiliar do Poder Legislativo tem que 
mudar o seu enfoque e a sua metodologia. Os T ribu
nais de Contas não podem voltar-se exclusivamente 
para os aspectos formais e meramente legais, mas 
cabe-lhes também discutir a legitimidade das ações 
do setor público, principalmente de acordo com a mo
dema visão que existe no mundo: trabalhar no que se 
chama de audttoria de resultados, em que se discutem 
planos, programas, projetes e metas para propiciar ao 
Poder Legislativo e à sociedade satisfações sobre a 
ação do Poder Público e os recursos que o Poder Le
gislativo aplica, como também a fiscalização em tempo 
real, uma visão nova de acompanhamento pari passu 
das ações do Poder Executivo. Entendo que se trata 
de mecanismos imponantes que os Tribunais de Con
tas devem usar, buscando a transparência da açâo do 
Poder Público em relação à sociedade. 

Agradeço, Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senado
res, essa oportunidade, que é a minha última inter
venção, uma vez que, na próxima semana, estarei 
renunciando ao Senado Federal e, no dia 12 , assu
mindo o Tribunal de Contas do Estado. 

Agradeço sensibilizado a oportunidade de ter 
vivido quase oito anos no Senado Federal, de ter 
participado de experiências fascinantes deste Brasil 
e de ter conhecido pessoas tão importantes que aju
dam a mudar o Pais. 

Agradeço a todos a amizade, o exemplo e o 
apoio que tivemos; agradeço a todos e, particular
mente, ao Presidente Antonio Carlos Magalhães, 
que hoje preside o Senado com grandeza e dignida
de, representando de forma firme e digna o papel do 
Poder Legislativo em face dos interesses da socie
dade brasileira. 

Meus parabéns, meu caro Presidente, por sua fi
bra e sua finneza. Mesmo com a perda ineparável do 
seu grande filho, V. Ex' continua mantendo a sua posi
ção de tomar este Congresso um instrumento em favor 
dó desenvolvimento, da paz. da harmonia do nosso 
P~s. Que Deus o abençoe! Que Deus abençoe este 
Congresso! Que Deus abençoe o Brasil (Palmas .. ) 

-~--------- ------~-~- ---· 

Durante o discurso do Sr. Coutinho 
Jorge, o Sr. Geraldo Melo, 1• V"ICe-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Sr. Senador Coutinho Jorge, V. Ex' sentiu a estima 
que lhe têm seus colegas. Isso ficou claro pelos apar
tes que foram oferecidos ao seu pronunciamento - vá
rios Senadores gostariam ainda de aparteá-lo - para 
salientar a sua atuação nesta Casa, a correção de 
suas atitudes e, sobretudo, o tratamento cavalheiro 
que dispensa a todos os seus colegas. V. Ex' granjeou 
a estima do Senado e o respetto da Nação. 

A emoção por todos demonstrada por termos 
V. Ex' na tribuna, pelo amor que dedicou a esta 
Casa e a todos os Senadores, pela faHa que V. Ex' 
vai fazer a esta Casa, deve fazer de V. Ex' um ho
mem feliz com sua consciência, feliz com o trabalho 
realizado, feliz com seu Estado, que tão bem e digna
mente representou, feliz com o Brasil, que V. Ex' aju
dou nessa fase tão d~ícil como Senador operante, di
nâmico, capaz e, sobretudo, pelo seu amor à institui
ção democrática que é o Senado da República. 

Muito obrigado a V. Ex'. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 12 

Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 419, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 336, alínea b do Regimento 

Interno, requeremos urgência para o Projeto de lei 
do Senado n• n, de 1998- Complementar, de auto
ria do Senador Hugo Napoleão e outros Senadores, 
que •autoriza o Poder Executivo a criar a Região in
tegrada da Grande Teresina e instituir o programa 
especial de desenvolvimento da Grande Teresina, 
no Estado do Piauí, e dá outras providências". 

Sala das Sessões, 18 de junho de 1998. - Edl
son Lobão - Odacir Soares - Jacler Barbalho -
Coutinho Jorge. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O requerimento lido será votado após a Ordem do 
Dia, conforme preceitua o Regimento Interno. 

Sobre a mesa, Proposta de Emenda à Consti
tuição que será lida pelo Sr. 1° Secretário, Senador 
Ronaldo Cunha Lima. 

É lida a seguinte: 



246 ANAIS DO SENADO FEDERAL JUNHO DE 1998 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N" 26, DE 1998 

Acrescenta artigo 
Constitucionais Gerais, 
regime constilllcional 
polícia de carreira. 

às Disposições 
dispondo sobre o 

dos delegados de 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos 
termos do § 3" do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte 
Emenda ao texto constitucional: 

Art. I • É acrescido o art. 248 às Disposiçres Constitucionais 
Gerais da Constituição Federal, com a seguinte redação: 

"Art. 248. Os Delegados de Polícia dos Estados, do Distrito Federal 
e da Polícia Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso 
depende de concurso público de provas e títulos, com participação da 
Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, são 
remunerados na forma do art. 135, vedado o exercício de qualquer 
outra função pública, exceto uma de magistério. " · 

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

JUSTIFICAÇÃO 

O Supremo Tribunal Federal, em reiterados pronunciamentos, 
decidiu que os delegados de policia, defensores públicos e procuradores do 
Estado são integrantes de carreiras juridicas isonômicas (ADINs n• 138/RJ, 
171/MG e 761/RS, entre outras). 

A aprovação da Emenda Constitucional n• 19/98 removeu do art. 
241 da Carta Política os Delegados de Policia da carreira juridica. Sabe-se que 
houve um equívoco ao não se manter esse servidor como membro das carreiras 
jurídicas correlatas, inclusive em desacordo com a vontade do Plenário quando 
da tramitação da PEC que recebeu o n• 173/95, na Cãmara, e n• 41197, no 
Senado, e que se converteu na emenda constitucional citada. 
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Com a supressão dos arts. 39, § ! 0
, e 241, o Governo tem por fulcro apenas 

acabar com a isonomia de vencimentos entre as diversas carreiras existentes no 
serviço público. 

Como destacou, sobretudo, o Supremo Tribunal Federal, sobre a 
situação jurídica do delegado de polícia, ao interpretar o preceito do § 4° do art. 
144 da Constituição Federal na ADI n• 245/RJ: 

"O que a Conslllwção exige é a ex1stêncza de carreira especifica de 
delegado de polícia para que membro seu diriJa a polícia civil, tendo 
em vista, evidentemente, a formação necessária para o desempenho 
dos cargos dessa carre1ra. " 

Cabe registrar, finalmente, ser o Delegado de Polícia um agente 
político, não só em razão de seu assento constitucional (art. 144, § 4°), mas, 
também, pela sua independência no exercício das atribuições de polícia judiciária. 
Tem, dentre outros encargos, o de prestar informações de suas decisões 
procedimentais, exclusivamente, ao Poder Judiciário, conforme art. s•, incisos 
LXI, LXII e LXV, da Constituição Federal. 

Urge, portanto, recompor a equação da carreira do Delegado de 
_ Polícia, conforme a vontade do poder constituinte originário, reconduzindo essa 

carreira à sua posição justa e constitucional. 

Essas, as razões por que contamos com a aprovação dos nossos 
ilustres Pares a esta proposição. 

247 
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28. 

29. 

30. 

31 

~.,~:lt. 
) 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

............................................................. 
Art. 58 Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natweza. 
garanúndo~se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabi
lidade do direito à vida. à liberdade, à igualdade. à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes: 

............................................. 
LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem es

crita e fundamentada de autoridade judiciária competente. salvo nos casos de 
transgressão militar ou crime propriamente militar. definidos em lei; 

LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serao 
comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa 
por ele indicada; 

............................................. 
LXV - a prisão ilegal ser:i imediatamente relaxada pela autoridade 

judiciária~ 

............................................. 
A Uniao. os Estados. o Distrito Federal e os MUDiclpios institúirio. 

to de sua competência, regime juridico único e planos de c:arreira para 
dores da administração pública direta. das autarquias e das fundaçlles 
. 

249 
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~A lei assegurará, a~Js servidores da administração direta. isonomia 
entos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo 
entre servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 

vadas as vantagens de car.iter iruüvidual e as relativas à nature1.a ou ao 
trabalho . 

. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: f
·"' 
I-de um terço, no mini mo. dos membros da Câmara dos Deputados ou 

§ 31 A emenda à Constituição serà promulgada pelas Mesal 
dos Deputados e do Senado Federal. com o respectivo número de I 

............................................. 
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, dimto e responsabilidade dei 
todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das 
pessoas e do patrimõnio, através dos seguintes órgãos: 

............................................. 
4' Às policias civis, dirigidas por delegados de policia de carreira· 
m, ressalvada a competência da UniJo, as funções de poliaa JUdiciá
puração de infraçaes penais, exceto as militares . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Art. 2-Jl. Aos delegados de policia de carreira aplica-se o pnncip1o do an. 39. 
§ lil. correspondente às carreiras disciplinadas no art. 135 desta Constitmçào . 

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

EMENDA CONSTITUCIONAL N~ 19, DE 1998 

nJNHO DE 1998 

Modifica o regime e dispõe sobre 
principias e normas da Administração 
Pública, servidores e agentes politicas, 
controle de despesas e finanças públicas e 
custeio de atividades a cargo do Distrito 
Federal, e dá outras providências . 

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

(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.) 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-A Proposta de Emenda Constitucional que acaba 
de ser lida está sujeita às disposições específicas 
constantes dos arts. 354 e seguintes, do Regimento 
Interno. Daí por que a matéria será publicada e des
pachada à Comissão de Constituição, Justiça e Ci· 
dadania. 

Sobre a mesa, Projeto de Lei do Senado que 
será lido pelo Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo 
Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N" 126, DE 1998 

Dá nova redação ao art. 52 da Lei n• 
8.171, de 17-1-1991, que dispõe sobre a 
política agrícola. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 O art. 52 da Lei n• 8.171, de 17 de janei

ro de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação: 

• Art. 52. O Poder Público assegurará 
crédito rural esp&cial e diferenciado às se
guintes categorias de produtores rurais: 

a) assentados em áreas de reforma 
agrária; 

b) agricuttores familiares. 
§ 12 O crédito rural especial a que se 

refere o caput deste artigo diferenciar-se-à 
segundo as seguintes condições: 

al taxa de juros; 
b) prazo de pagamento; 
c) período de carência; 
d) possibilidade de pagamento confor

me o princípio da equivalência produto; e 
e) exigência de garantias. 
§ 2" Consideram-se, para os fins desta 

Lei, agricuttores tamiliares os proprietários, 
posseiros, arrendatários, parceiros e assen
tados que atendam, simuttaneamente, as 
seguintes condições: 

a) área explorada igual ou inferior a 
quatro módulos fiscais; 

b) origem de ao menos 80% da renda 
familiar na exploração agropecuária ou ex
trativa. 

§ 3" Nos casos previstos nas alíneas 
"a" e "b", a concessão de crédito rural obe
decerá a condições diferenciadas, de manE'.i
ra a favorecer os produtores que compro-
vem: 

a) predominância 
cos, na produção, 

de alimentos bàsi· 

b) geraçaõ de empregos, diretamente 
ou por sua cooperativa ou associação, e 

c) adoção das medidas necessárias à 
preservação e recuperação ambiental. 
(N.R.) 

Art. 2° O Poder Executivo regulamentará esta 
lei no prazo de noventa dias após sua publicação. 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação 

O presente projeto de lei tem por objetivo asse
gurar condições especiais e diferenciadas ao crédito 
rural concedido a duas categorias de produtores ru
rais: aqueles assentados em projetes de reforma 
agrária e os agricultores familiares. Cabe lembrar 
que, conforme a redação vigente do art. 52 da Lei n• 
8.171, de 1991, o crédito rural especial e diferencia
do é assegurado apenas aos assentados em proje
tes de reforma agrária. 

Quanto a estes, creio haver consenso sobre a 
necessidade de condições de crédito particularmen
te favorecidas. O acesso à propriedade da gleba, 
propiciado pelo Poder Público, é fugaz, quando não 
acompanhado de recursos outros. Sem assistência 
técnica, investimentos em infra-estrutura, educação, 
saúde e pesquisa, sem a abertura de redes de co
mercialização e, principalmente, sem crédito no 
montante suticiente e em condições favorecidas, o 
custo que aquele assentamento representou para a 
União será perdido. O assentado níal conseg4irá 
produzir e tende a vender ou repassar a outrem seu 
direito sobre a terra. 

Além dos assentados, o projeto assegura cré
dito rural especial e diferenciado aos produtores fa· 
miliares. Não se trata de uma novidade. A importân
cia da produção familiar, principalmente em termos 
de produção de alimentos e de manutenção do em
prego é reconhecida internacionalmente. 

Pelo menos desde a década de 1930 políticas 
de proteção à agricuttura estão generalizando-se 
nos países considerados desenvolvidos e nos emer
gentes de maior sucesso global. Proteção a~ande
gária, garantia de preços e de compra, crédito abun· 
dante, subsídio explícito à produção e à exportação, 
levaram os Estados Unidos e o Canadá, a Comuni
dade Européia e o Japão, entre outros, á superpro
dução agropecuária e à depressão dos preços inter
nacionais. Esse conjunto de benefícios, hoje em len
ta retração por força dos acordos recentes no âmbito 
da OMC, tinha como contrapartida o estfmulo, em 
certos casos até a imposição, da agricuttura familiar. 
Qual a lógica do processo? Aquelas sociedades pa· 
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gam pelo alimento e matéria primas que produzem 
um preço superior ao encontrado no mercado inter
nacional. Recebem, em troca, segurança em relação 
às oscilações do mercado internacional, proteção 
ambiental e, principalmente, manutenção de empre
gos. 

A mesma lógica preside o presente projeto. As
seguramos em lei o tratamento diferenciado ao pro
dutor familiar, tratamento que depende hoje exclusi
vamente da boa vontade do Poder Executivo e en
contra-se materializado, no presente governo, na im
plementação do Pronal. O tratamento favorecido exi
ge, no entanto, uma retribuição à sociedade. Trata
se de uma troca, não de um ato filantrópico. O pro
dutor familiar será tão mais favorecido, na lomna de 
regulamentação posterior, quanto melhor for seu de
sempenho em termos de produção de alimentos, 
proteção ao meio ambiente e geração de empregos, 
em seu estabelecimento ou na sua cooperativa ou 
associação. 

Além disso, o projeto incorpora, na sua maior 
parte a definição de produtores familiares utilizada 
no Pronaf e especifiCa as dimensões em que a dife
renciação das condições poderá ocorrer. Chamo a 
atenção, finalmente para o lato de projeto prescindir 
de determinações quantitativas. Considero importan
te consagrar na lei os principies de caráter geral e 
deixar seu detalhamento quantitativo à regulamenta
ção do Poder Executivo, que deverá considerar as 
particularidades regionais e da conjuntura económi
ca nacional. 

Em razão do exposto, solicno o apoio de meus 
ilustres pares ao presente projeto de lei. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 1998. - Se
nador Pedro Simon. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI No 8.171, DE 17 DE JANEIRO DE 
1991 

Dispõe sobre a politica agrícola. 

Art 52. O Poder Público assegurará crédito ru
ral especial e diferenciado aos produtores rurais as
sentados em áreas de relomna agrária. 

(À Comissão de Assuntos Econômicos 
- decisão tenninativa.) 

o SR. PRESilENTE (Ar*ril CaOOs Magahães)-o 
projeto será I" **""b e 1a 116Üi1 à CaTissão CClnlJ8Ienle. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. t• Secretário, Senador Ronaldo Cunha 
lima. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N" 420, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos temnos dos artigos 216 e 217 do 

Regimento Interno do Senado Federal, as seguintes 
informações ao Sr. Ministro de Estado das Comuni
cações: 

1. Qual o preço do temninallixo integrado? 
2. Qual o preço para disponibilizar um acesso 

móvel? 
3. Quantos Terminais lixos instalados possui a 

Telebras? 
4. Quantos terminais móveis instalados possui 

a Telebras? 
5. Qual o percentual de ações que o Governo 

possui da Telebras? 

Justificação: 

As inlomnações solicitadas permnirão aproxi
mar projeções para avaliação da capacidade instala
da e, valores pertinentes à Telebras, com vistas à 
instrução da função de fiscalização e controle do 
Congresso Nacional. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 1998. - Se
nador Emandes Amorim, PPBIRO. · 

(À Mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO N" 421, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos temnos do artigo 50, § 22 da 

Constituição Federal e artigos 215, inciso I e 216 do 
Regimento Interno do Senado Federal, que sejam 
prestadas pelo Ministro da Fazenda/Banco Central 
do Brasil as seguintes inlomnações, relativas ao em
préstimo do Bird, concedido à Companhia Brasileira 
de Trens Urbanos, destinada ao financiamento par
cial do Projeto de Descentralização do Transporte 
Ferroviário Metropolnano do Rio de Janeiro. 

a) Quanto do valor total da operação de crédno 
foi desembolsado para a Companhia Brasileira de 
Trens Urbanos - CBTU? 

b) Qual o montante desembolsado após a 
transferência dos ativos para o Estado do Rio de Ja
neiro, com a lomnação da Companhia Fluminense de 
Trens Urbanos- FLUMITRENS? 

c) Desde a assinatura do contrato de financiamen
to, quais os valores já pagos pela CBTU e Rumitrens? 
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d) Quais as obrigações vincendas dessa citada 
operação e qual o cronograma de desembolso de re
cursos, se ainda houver, e de amortização, juros e 
demais encargos? 

e) Como se dará a transferência de obrigações 
relativas a esla operação caso a Flumitrens venha a 
ser privatizada? 

f) Encontra-se em tramitação no Banco Central 
qualquer solicitação para realização de operação de 
crédito que envolva a Flumitrens? 

Justificação 

A Companhia Fluminense de Trens Urbanos
FLUMITRENS - está com data de leilão marcada 
para o dia 15 de julho próximo. Dentre as cláusulas 
do edital de licitação, consta da cláusula 251 que a 
Concessionária terá o prazo de até 120 (cento e vin
te dias) para desistir, sem õnus algum, caso o Sena
do não au1orize a contratação de um novo emprésti
mo junto ao BIRD (Loan Agreement n• 4.291-BR), 
empréstimo esse que será entregue a empresa Con
cessionária, enquanto que a dívida ficará para o Es
tado. Diante disso, fiCa claro que haverá subavalia
ção, já que o leilão será realizado dia 15 de julho 
próximo e o novo empréstimo do BIRD ainda depen
derá de tramitação no Senado Federal, fato esse 
que na prática servirá de referendo para essa ope
ração. 

As informações supra citadas são de vital im
portãncia para minha análise desse processo de pri
vatização que, segundo tendências, será prejudicial 
ao Eslado do Rio de Janeiro. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 1998. - Se
nadora Beneclita da Silva. 

(A mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
Os requerimentos lidos serão despachados à 

Mesa para decisão, conforme preceitua o Regimento 
Interno da Casa. 

O SR. PRESilENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A Presidência comunica aos Srs. Senadores que, 
nos dias 29 e 30 de junho e 12 e 2 de julho próximo, 
fará realizar sessões deliberativas ordinárias do Se
nado Federal, bem como sessões conjuntas do Con
gresso Nacional, estas destinadas à apreciação do 
projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, projetes 
relativos a créditos adicionais e medidas provisórias. 

O SR. PRESIDENTE (AntOnio Carlos Magalhães) 
- Foram encaminhados à mesa, em obediência à 

··--···---- ---· 

Resolução n• 3, de 1990-CN, os nomes dos candi
datos do Senado à eleição para comporem a Comis
são Representativa do Congresso Nacional, prevista 
no § 42 do art. 58 da Constituição Federal. 

São os seguintes os nomes indicados pelas Li
deranças: 

Titulares 

Carlos Patrocínio 
Bello Parga 

Mauro Miranda 
Djalma Falcão 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Edison Lobão 
Francelino Pereira 

Ronaldo Cunha Lima 
Wellington Roberto 

Geraldo Melo Jefferson Peres 

Bloco de Oposição 

Lauro Campos Sebastião Rocha 

Elói Portela 

(Aprovadas.) 

PPB 

João França 

Em votação as indicações. 

Declaro eleita a Chapa 

A Presidência aguardará a relação dos nomes 
eleitos pela Câmara dos Deputados para comporem 
a Comissão Representativa do Congresso Nacional, 
previsla no § 4• do art. 58 da Constituição Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A Presidência recebeu do Banco Central do Brasil, 
os seguintes Ofícios: 

- N" SISO, de 1998 (n• 1.573198, na origem) , 
de 17 do corrente, encaminhando solicitação do Go
verno do Eslado do Rio Grande do Sul acerca do 
contrato firmado entre a União, o Eslado, o Banco 
do Estado do Rio Grande do Sul S. A- BANRISUL e 
a Caixa Económica Estadual do Rio Grande do Sul -
SULCAIXA. no âmbito do Programa de Apoio à 
Reestru1uração e ao Ajuste Foscai dos Eslados, no 
valor de um bilhão, novecentos e oitenta e sete mi
lhões e quinhentos mil reais; 

- N" S/51, de 1998 (n2 1.574198, na origem), de 
17 do corrente, encaminhando solicitação do Gover
no do Eslado do Rio Grande do Sul a respeito do 
Contrato de ConfiSSão, Promessa de Assunção, 
Consolidação e Refinanciamento de Dívidas, cele
brado entre a União e o Eslado do Rio Grande do 
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Sul, no âmbtto do Programa de Apoio à Reestrutura- TerllJOrária criada pelo Requerimento n• 392, de 
ção e ao Ajuste Rscal dos Estados,. no valor de nove 1998, destinada a 'verificar .os efettos produzidos 
bilhões, quatrocentos e vinte e sete milhões, trezen- pela atual seca que assola o Nordeste do Brasil e a 
tos e vinte e quatro mil, novecentos e oitenta reais e região do Polígono das Secas do Estado de Minas 
quarenta e três centavos; e Gerais (Requerimento n' 393/98), acompanhar e ins-
. - N" S/52, de 1998 (n• 1.575198, na origem) , pecionar, in loco, a execução de medidas emergen-
de 17 do corrente, encaminhando solicttação do Go- ciais promovidas pelo Governo Federal, indicar a 
vemo do Estado do Mato Grosso do Sul a respetto adoção de providências que pareçam oportunas e 
do Contrato de Confissão, Promessa de Assunção, elaborar diretrizes de um plano de ação para innple-
Consolidação e Refinanciamento de Dívidas, ceie- mentação de políticas públicas, a ser encaminhado ao 
brado com a União em 30 de março de 1998, no ãm- Poder Executivo', ficando a mesma assim constituída: 
btto do Programa de Apoio à Reestruturação e ao SENADORES 
Ajuste Frscal dos Estados, no valor total de novecen
tos e três milhões, seiscentos e sessenta mil, cin
qüenta e nove reais e vinte e um centavos. 

Os expedientes vão à Comissão de Assuntos 
Eoonômicos, que terá o prazo de quinze dias para sua 
apreciação, nos termos da Resolução n" 70, de 1995, 
oom a redação dada pela Resolução n" 12, de 1997. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 12 

Secretálio, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

São lidos os seguintes: 

OF. 43198- LPSDB 

Brasflia, 17 de junho de 1998 

Senhor Presidente, 

Dirijo-me a Vossa Excelência para, em respos
ta ao seu ofício Of.SF/496198 e nos termos regimen
tais, indicar os Senadores Osmar Dias e Jefferson 
Péres, como tttulares e Beni Veras e Lúdio Coelho 
oomo suplentes, para representarem o Partido da 
Social Democracia Brasileira - PSDB. na Comissão 
Temporária criada· pelo Requerimento n• 153 de 
1998, destinada a estudar as causas do desempre
go e do subemprego no País. 

Na oportunidade, renovo protestos de elevada 
estima e distinta consideração. - Senador Sérgio 
Machado, Líder do PSDB. 

OF. GLPMDB N2 204/98 

Brasília, 16 de junho de 1998. 

Senhor Presidente, 
Em resposta ao Of. n• SF/569/98. tenho a hon

ra de encaminhara a Vossa Excelência os nomes 
dos senadores do PMDB que integrarão a Comissão 

rrtulares 
Ney Suassuna 
Wellington Roberto 

Suplentes 
Djalma Falcão 

José Saad 

Senador Jáder Barbalho, Líder do PMDB. 

OFICIO S/N2 

Bras ma. 18 de junho de 1998 

Senhor Presidente. 
Em atenção ao Of.SF/572/98, de 15-6-98, indi

co a V. Ex" o nome dos Senadores Eloi Portella Nu
nes Sobrinho e Lucídio Portella, como titular e su
plbnte, respectivamente, para compor a comissão 
temporária criada pelo Requerimento n• 392198, des
tinada a verificar os efeitos produzidos pela atual 
seca que assola o Nordeste do BrasiJ e a região do 
Polígono das Secas do Estado de Minas Gerais 
(Req. n• 393198), acompanhar e inspecionar, ln 
loco, a execução de medidas emergenciais promovi
das pelo Governo Federal, indicar a adoção de pro
vidências que pareçam oportunas e elaborar diretri
~es de um plano de ação para implementação de 
políticas públicas, a ser encaminhado ao Poder Exe
cutivo. 

Cordialmente, - Senador Epitáclo Cafeteira, 
Líder do PPB. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-A Presidência designa os Senadores indicados pe
las Lideranças do PMDB, PSDB e PPB, para inte
grarem, respectivamente, as Comissões T empolá
rias criadas por intermédio dos Requerimentos n's 
153 e 392, ambos de 1998, de conformidade com os 
·ofícios que acabam de ser lidos. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Esgmado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 
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ORDEM DO DIA 

-Item 1: 

Discussão, em segundo turno, do Subs
tttutivo à Proposta de Emenda à Constituição 
n• 2, de 1995, tendo como primeiro signatário 
o Senador Ronaldo Cunha Uma, que altera 
dispositivos que menciona da Constituição Fe
deral (imunidade pal1amentar), tendo 

Parecer sob n• 352, de 1998, da Co
missão de Constttuição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador José Fogaça, oferecendo 
a redação para o segundo turno. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
tennos do disposto no art. 363 do Regimento Inter
no, transcorre hoje o 3° e úttimo dia de discussão, 
em segundo turno, da matéria. Esclarece, ainda, que 
poderão ser oferecidas emendas que não envolvam 
o mérito. 

Em discuseão o substttutivo. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Si
mon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para discu
tir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, encer
ramos neste momento a discussão desta matéria. É 
o terceiro e úttimo dia em que constará da pauta, em 
segundo turno. 

Esta Casa chegou a um grande entendimento. 
O nobre Senador José Fogaça merece louvores inú
meros e imensos pela sua competência. Diga-se de 
passagem, S. Ex' tem se distinguido entre os Srs. 
Senadores desta Casa pela competência nas horas 
mais d~íceis, quando lida com os assuntos mais 
complicados. S. Ex" conseguiu chegar a uma fónnu
la que, se não agrada totalmente a todos, certamen
te agrada a todos ná média do pensamento. 

Eu tinha um projeto especial sobre essa maté
ria. Era um projeto bem d~erente: mais audaz, pois 
acabava com a necessidade de se pedir licença ao 
Congresso Nacional, deixando isso a cargo do Su
premo. Reconheço que era quase impossível a acei
tação dessa idéia: não nesta Casa, pois aqui a maté
ria passaria, mas, segundo infonnações que tínha
mos, ele jamais passaria na Câmara dos Deputados. 
Mesmo introduzindo mudanças menos radicais, não 
sei se o projeto do Senador José Fogaça, que va
mos aprovar por unanimidade na próxima semana, 
não acabará como mais um dos projetes que vamos 
votar e que ficarão engavetados na Câmara dos De
putados. Será uma pena se isso acontecer, porque a 

matéria que examinamos é o ato número um de um 
Congresso que queira pensar em um novo Brasil, 
onde haja respetto, credibilidade e cumprimento das 
leis e onde o cidadão sinta a presença do Estado e a 
obrigação de cumprir os seus deveres. 

Hoje a imprensa publica o que bem entende: 
verdades munas vezes; meias verdades, o que é 
grave - como dizia o ilustre Senador do PT ontem -; 
e mentiras, outras vezes. A grande verdade é que 
sai o noticiário, sai o debate, sai a discussão e é 
tudo arquivado. Não sabemos, hoje, se o Governa
dor Orestes Quércia não foi vítima de uma tremenda 
injustiça e se eu não fui um dos que fizeram essa in
justiça. Na verdade, hoje, não há uma vírgula de 
condenação do Sr. Orestes Quércia, como não há 
em relação a ninguém. 

Por isso, Sr. Presidente, a classe política é ni
velada por baixo. Ou seja, fala-se dela e não se con
segue fazer a d~erenciação. Não se pune quem 
deve ser punido, não se faz devolver quem rouba e 
não se coloca na cadeia quem é vigarista. Paga a 
conta o homem sério, honesto, de quem se fala mal 
e que não tem como provar o contrário. 

T enninamos de ver na Câmara dos Deputados 
um arquivamento geral de processos de cassação. 
Cassaram o mandato de um Parlamentar, mas o fi
zeram porque ele estava no crivo da imprensa. Caiu 
um ed~ício, morreram munas pessoas, a grande im
prensa caiu sobre o Congresso Nacioi:lal, qu~ tenni
nou por entregar a cabeça daquele Parlamentar. No 
entanto, logo depois - pareceu-me absurdo - nega
ram a licença para processar outro. Processar não é 
condenar, é só processar. Ainda assim, a Câmara 
tem negado essas licenças. 

Não sei até que ponto o projeto do meu queri
do amigo Fogaça terá continuidade, porque, segun
do a proposta, se a Casa não apreciar em 120 dias, 
a licença estará automaticamente concedida. A 
Casa poderá não conceder, negar, mas terá de fazê
lo em 120 dias. Mas nesse intervalo de dois meses, 
a Câmara negou um atrás do outro com a maior 
tranquilidade e seriedade. 

De qualquer maneira, com o maior respetto, fe
lictto o Senador José Fogaça, porque em meio a 
nove projetes, S. Ex' conseguiu um que tem a nossa 
unanimidade e que parece ter chance de ser aprova
do na Câmara dos Deputados. 

Hoje é um dia importante, Sr. Presidente, por
que estamos votando, reptto, uma das matérias mais 
sérias quanto à pergunta que sempre se faz: 'Como 
está a credibilidade do Congresso"? Está no chão, é 
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menor do que a credibilidade das Forças Armadas, 
da Igreja, dos empresários, da CUT, dos partidos po
líticos, enfim, é a menor. ~or quê? Porque o que é 
ruim f! manchete nos jornais, o que é bom ... Parei de 
falar por um instante, Sr. Presidente, porque sinto 
que estou atrapalhando alguns telefonemas. E não 
sei como falar e não atrapalhar. Eu não gostaria de 
atrapalhar os telefonemas. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-É o problema de São Paulo. V. Ex' deve descul
par, mas os Senadores representantes de São Pau
lo estão preocupados com os problemas do Estado. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) - Hoje é 
um grande dia, Sr. Presidente. Felicito-o, porque, 
na Presidência do Senado, V. Ex" assumiu a res
ponsabilidade de coordenar essa matéria, dando à 
imprensa a notícia de que seria votada. Reuniu os 
Líderes com o Senador Fogaça. Depois dessa reu
nião, a matéria, que estava engavetada, foi colo
cada em pauta. Os nove projetes saíram. Veio o 
substitutivo do Senador José Fogaça, que foi apro
vado por unanimidade no primeiro turno - acredito 
que o será também por unanimidade no segundo 
turno. 

No entanto, se pudesse, eu votaria o meu 
projeto, porque penso que seria a saída. Mas reco
nheço que é absolutamente impossível que o meu 
projeto passe na Câmara. Considero sério e pro
fundo o projeto do Senador José Fogaça, é res
ponsável o seu substitutivo, já que pelo menos 
dará nome aos bois. Assim, aparecendo a ques
tão, cada parlamentar assumirá a sua responsabi
lidade: se a licença for concedida, ele deve ser 
processado e assumir a responsabilidade; se a li
cença não for concedida, também assume a sua 
responsabilidade. A partir do Substitutivo Fogaça, 
termina o lava-mão coletivo e o fica-na-gaveta-de
não-sei-quem. Isso vai deixar de existir; ou seja, 
não vai mais haver projetes engavetados, já que, 
depois de 120 dias, ou o Congresso vota ou já 
está concedida a licença automaticamente. O Con
gresso pode até mandar arquivar, mas não pode 
deixar na gaveta. 

Por isso, Sr. Presidente, felicito V. Ex" pelo 
esforço que fez, mas também felicito muito, muito 
e muito o Senador José Fogaça, meu querido con
terrâneo, que mais uma vez, nas horas d~íceis, 
traz a sua competência, a sua sapiência e a sua 
capacidade de buscar o entendimento entre as. 
partes. 

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

O SR. PRESIDENTE. (Antonio Carlos Magalhães) 
-Continua em discussão o Substitutivo. (Pausa.) 

Não havendo mais quem peça a palavra, en
cerro a discussão. 

Em votação o Substitutivo à Proposta de 
Emenda à Constituição n• 2, de 1995. 

A votação será nominal. 

Faço um apelo aos Srs. Senadores que se en
contram em outras dependências da Casa para que 
venham a plenário, porque a votação é nominal e 
exige quorum qualificado. 

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

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa) 

(Procede-se à votação.) 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Magalhães) 
- A Presidência vai recolher os votos das Lideranças. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT-SP) -
Sr. Presidente, a Liderança do Bloco recomenda o 
voto Sim. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA)- O PFL re
comenda o voto Sim, pela relevância do assunto tra
tado. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB) - O 
PMDB vota Sim. 

O SR. PEDRO PIVA (PSDB-SP) - O PSDB 
vota Sim. 

O SR- SEBASTIÃO ROCHA (BiocoiPDT -AP) -
Sr. Presidente, o PDT acompanha o Bloco. Votamos 
Sim. 

O SR- PRESIDENTE (Antônio Carlos Magalhães) 
- A Presidência lembra que ainda teremos cinco vo
tações nominais. Embora não exijam quocum quali
ficado, a presença é indispensável. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) -Sr. Presi
dente, o Diretório Nacional do meu Partido está reu
nido no auditório Nereu Ramos. Se a Mesa pudesse 
mandar avisar a Liderança .... 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Já telefonamos e pedimos ao Senador Ney Suassu
na, que falou pela Liderança, que avise aos Parlamen
tares de seu Partido para virem a plenário, dada a rele
vância da matéria, embora já tenhamos quonnn. 

Todos os Senadores já votaram? 

Vou encerrar a votação. 

Encerrada a votação. 

(Procede-se à votação.) 

----·· ----- -- ·-----
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Votaram SIM 60 Srs. Senadores. Não houve voto 
contrário. 

Não houve abstenção. 
Total: 60 votos. 
Aprovado. 
A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

É o seguinte o substitutivo aprovado: 

SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO N• 2, DE 1995 

Altera dispositivos que menciona da 
Constituição Federal, referentes à imuni
dade para lamentar. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se· 
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da 
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emen· 
da ao texto constitucional: 

Art. 1° O art. 53 da Constituição Federal passa 
a vigorar com as seguintes a~erações: 

• Art. 53. Os Deputados e Senadores 
são invioláveis civil e penalmente por suas 
opiniões, palavras e votos. (NR) 

§ 1° Desde a expedição do diploma, os 
membros do Congresso Nacional não pode· 
rão ser presos, salvo flagrante de crime ina· 
fiançável. (NA) 

§ 1° - A. Deputados e Senadores não 
poderão ser processados criminalmente, 
sem licença de sua Casa, por aios pratica
dos após a diplomação. 

§ 2" O Supremo Tnbunal Froeral, rece
bida denúncia após defesa preliminar, solici
tará à Casa respectiva licença para instaurar 
ação penal, tendo-se com concedida a soli
citação se, ·no prazo de cento e vinte dias, 
contados do recebimento, não houver deli
beração. (NA) 

§ 3° No caso de flagrante de crime ina
fiançável, os autos serão remetidos, dentro 
de vinte e quatro horas, à .casa respectiva, 
para que, pelo voto secreto da maioria de 
seus membros, resolva sobre a prisão. (NA) 

§ 30.A. Independente de licença a 
abertura de inquérito contra membro do 
Congresso Nacional, devendo a autoridade 
competente tomar todas as medidas ,Jerti
nentes perante o Supremo Tribunal Federal. 

§ 4° Deputados e Senadores somente 
serão submetidos a julgamento perante o 
Supremo Tribunal Federal. (NA) 

---------------------------~---------

§ 42-A. As ações judiciais de qualquer 
natureza contra Deputados ou Senadores, 
vinculadas à manifestação de opinião, pala
vra ou voto, somente poderão ser impetra
das perante o Supremo Tribunal Federal. 

§ 52 Os Deputados e Senadores não 
serão obrigados a testemunhar sobre infor
mações recebidas ou prestadas em razão 
do exercício do mandato, nem sobre as pes
soas que lhes confiaram ou deles recebe
ram informações. 

§ 6" A incorporação às Forças Arma
das de Deputados e Senadores, embora mi
litares e ainda que em tempo de guerra, de
penderá de prévia licença da Casa respecti-
va. 

§ 7º As imunidades de Deputados ou 
Senadores subsistirão durante o estado de 
sítio, só podendo ser suspensas mediante o 
voto de dois terços dos membros da Casa 
respectiva, nos casos de atos praticados 
fora do recinto do Congresso Nacional, que 
sejam incompatíveis com a execução da 
medida." 

Art. 22 Acrescente-se ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias o seguinte artigo: 

• Art. Nenhum pedido de licença para 
processar Deputado ou Senador, ainda que 
se encontre sob apreciação 'da respectiva 
Casa do Congresso Nacional, poderá ser ex
cluído dos procedimentos e prazos estabéleci
dos no § 2" do art. 53 desta Constituição. • 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Senado, mais uma vez, cumpre seu dever com 
a Nação. (Palmas) 

Senador Fogaça, minhas congratulações. 
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS) - Obriga

do, Sr. Presidente. Mas, na venJade, quem merece 
os cumprimentos é V. Ex', porque comandou esse 
processo com decisão e determinação, além dos de
mais Líderes da Casa, que muito contribuíram. 

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

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 115, de--1997 (n• 
453197, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outor· 
gada à Rádio Maratan Lida. para explorar 
serviço de radiod~usão sonora em onda mé
dia na Cidade de Sant'Ana do Livramento, 
Estado cio Rio Grande do Sul, tendo 
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Parecer favorável, sob n• 257, de 
1998, da Comissão de Educação, Relatara: 
Senadora Emitia Fernandes. 

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

discussão. 
Em votação. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT-SP) -

Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Tem V. Ex' a palavra. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT -SP. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador) - Sr. Pre
sidente, a Uderança do Bloco libera a votação. 

A Bancada do Partido dos Trabalhadores reco
menda o voto de abstenção, na medida em que ain-

da não está regulamentado o art. 224 da Constitui
ção e ainda não foi colocado em prática o funciona
mento do Conselho de Comunicação Social. 

Eu gostaria de fazer um apelo para que possa 
o Congresso Nacional, cumprindo também com o 
seu dever, possivelmente no segundo semestre, co
locar o Conselho de Comunicação Social em funcio
namento. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-A Presidência esclarece ao Plenário que de acordo 
com o art. 223, §§ 1° a 3°, da Constituição Federal, a 
matéria depende, para sua aprovação, do voto favo
rável de dois quintos da composição da Casa, de
vendo a votação ser feita pelo processo eletrônico. 

Peço aos Srs. Senadores que ainda não vota
ram para fazê-lo. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 
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O SR. PRESIOENTC (Antonio Carlos Magalhães) 
-Votaram SIM 44 Senadores; e NÃ0,1. 

Houve 7 abstenções. 
Total: 52 votos. 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

çãofinal. 
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM) -

Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Tem a palavra, pela ordem, o nobre Senador Jef
ferson Péres. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM. 
Pela ordem.) - Sr. Presidente, peço que seja regis
trado o meu voto, que não saiu no painel. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Será consignado o voto Sim, que não constou do 
painel, do Senador Jefferson Péres. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora ofere
cendo a redação final, que será lido pelo Sr. Primeiro 
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio. 

É lido o seguinte: 

PARECER N" 380, DE 1998 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 115, de 1997 (n• 453, de 
1997, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n• 115, de 1997 (n• 
453, de 1997, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a concessão outorgada à Rádio 
Maratan Lida., para explorar seiViÇO de radiod~usão 
sonora em onda média na cidade de Sant' Ana do Li
vramento, Estado do Rio Grande do Sul. 

Sala de Reuniões da Comissão, 18 de junho 
de 1998. - Antonio-Carlos Magalhães, Presidente 
- Ronaldo Cunha Urna, Relator - Carlos Patrocí
nio- Emma Fernandes- Geraldo Melo. 

ANEXO AO PARECER N• 380, 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 a seguinte: 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1998 

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Maratan Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de sant' Ana do Li
vramento, Estado do Rio Grande do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 É aprovado Ô-ato a que se refere o De

creto s/n2, de 30 ·de julho de 1992, que renova, por 
dez anos, a partir de 11 de julho de 1990, a conces
são outorgada à Rádio Maratan Ltda., para explorar, 
sem dire~o de exclusividade, seiViço de radiod~usão 
sonora em onda média na cidade de San!' Ana do Li
vramento, Estado do Rio Grande do Sul. 

Art. 22 Este decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- 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. 

O projeto vai à promulgação. 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n• 117, de 1997 (n" 455197, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova a concessão deferida à Rádio 
Guaíba S.A. para explorar serviço de radiodru
são sonora em onda curta na Cidade de Porto 
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Parecer favorável, sob n• 258, de 1998, 
da Comissão de Educação, Relator. Senador 
José Fogaça. 

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

discussão. 
Em votação 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

O SR. PEDRO PIVA (PSDB- SP)- Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- V. Ex' tem a palavra. 

O SR. PEDRO PIVA (PSDB - SP. Pela or
dem.) - Sr. Presidente, na votação anterior, não foi 
consignado o meu voto Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O voto de V. Ex' será consignado. 

Está encerrada a votação. 

(Procede-se à votação.) 
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VOT NOMINAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 117, DE 1997 

N° Sessão: 1 
Data Sessão: 18/06/1998 

Prestd :ANTONIO 
1b Sec.: • 
2~Sec.·' 

· 3° See.: • 
4° sec.: • 

APROVA O ATO QUE RENOVA A CONCESSÃO DEFERIDA 
A RÁDIO GUAIBA S.A .. CIDADE OE PORTO ALEGRE, RS 

Votos Sim: 50 

Votos Não: 

Votos Abst: 8 

Data Inicio: 18/06/1998 

Data Fim: 18/06/1998 

Total: 59 

·---- --~-------·-

Hora Inicio: 12:23:34 
Hora Fim: 12:25:54 

- 12:26 
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O SR. PRÉSibENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Votaram SIM 50 Srs. Senadores; e NÃO, 01. 

Houve 08 abstenções 
Total: 59 votos. 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carios Magalhães) 
- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora ofe
recendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1• Se
cretário, em exercício, Senador Canos Patrocínio. 

É lido o seguinte: 

PARECER N• 381, DE 1998 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 117, de 1997 (n• 455, de 
1997, na Câmara dos Deputados.) 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do projeto de Decreto legislativo n• 117, de 1997 (n• 
455, de 1997, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a concessão deferida à Rádio 
Guaíba S.A. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em ondas cunas na cidade de porto Alegre, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

Sala de reuniões da Comissão, 18 de junho de 
1998 - Antonio Carlos Magalhães, Presidente -
Ronaldo Cunha Lima, Relator - Carlos Patrocínio 
- Emília Fernandes, Geraldo Melo. 

ANEXO AO PARECER N2 381, DE 1998 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, , Presidente do Senado 
Federal, nos tennos do art. 48, item 28, do Regimen
to Interno, promulgo o seguinte: 

DECREfO LEGISLATIVO 
N2 , DE 1998 

Aprova o ato que renova a conces
são deferida à Rádio Gualba. S.A. para 
explorar serviço de . radiodifusão sonora 
em ondas curtas na cidade de Porto Ale
gre, Estado do Rio Grande do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 É aprovado o ato a que se refere o De

creto stn•, de 8 de agosto de 1994, que renova, por 
dez anos, a partir de 1° de novembro de 1993, a 
concessão deferida á Rádio Guaiba S.A. para expio-

rar, sem dire~o de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em ondas curtas na cidade de Porto 
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. 

Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Amonio Carlos Magalhães) 
- 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.) 
Aprovado. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Amonio Carlos Magalhães) 
-Item 4: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 118, de 1997 (n• 
458/97, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão da Te
levisão Vttória Lida. para explorar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens na Cidade 
de V~ória, Estado do Espírito Sarno, tendo 

Parecer favorável, sob n• 270, de 
1998, da Comissão de Educação, Relator: 
Senador Gerson Camata. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 

O SR. TEOTONIO VILELA ALHO (PSDB -
AL)- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- V. Ex' tem a palavra. 

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (PSDB -
AL Pela ordem.) - Sr. Presideme, em relação ao 
Item 1 da pauta, relativo à imunidade parlamentar, 
eu gostaria de registrar o meu voto Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Amonio Carlos Magalhães) 
-Será consignado em ata o voto de V. Ex'. 

O SR. TEOTONIO VILELA ALHO (PSDB -
AL) - Mu~o obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Magalhães) 
-Os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se á votação.) 

-~------ ------·~·-----~-~·----------
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VOT NOMINAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 118, DE 1997 

N° Sessão: 1 

Data Sessão: 18/06/1998 

1° Sac.: • 
! 2" Sec..:. 
'J"Sec.:" 

<fOSec.: o 

Oparad.: HELIO F. LIM 

APROVA O ATO QUE RENOVA A CONCESSÃO DA 
TELEVIsAO VITORIA L TOA. CIDADE DE VITORIA. ES 

N' Vot.: 4 

Votos Sim: 

VotosNio: 

Votos Abst: 

47 

o 
9 

Data tnic1o: 18/06/1998 

Data Fim: 18/06/1998 

Total: 56 

Hora Inicio: 12:26:26 

Hora Fim: 12:28:55 

Emildo em: 18/0IW8 • 12:29 
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O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Magalhães) 
- Votaram SIM 47 Srs. Senadores, não houve votos 
contrários. 

Houve 09 abstenções. 

Total: 56 votos. 

Aprovado. 

A matéria 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 exercício, Senador Cartos Pa
trocínio. 

É lido o seguinte: 

PARECER N° 382, DE 1998 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 118, de 1997 (n• 458, de 
1997, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n2 118, de 1997 (n• 
458, de 1997, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a concessão da Televisão Vitó
ria Lida, para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens na cidade de Vitória, Estado do 
Espírito Santo. 

Sala de Reuniões da Comissão, 18 de junho 
de 1998. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente 
- Ronaldo Cunha Uma, Relator -Geraldo Melo
Carlos Patrocínio- Emma Fernandes. 

ANEXO AO PÁRECER N2 382, DE 1998 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, , Presidente do Senado 
Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimen
to Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1998 

Aprova o ato que renova a conces
são da Televisão Vitória Lida, para explo
rar serviço de radiodifusão de sons e 

Imagens na cidade de Vitória, Estado do 
Espírito Santo. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 12 É aprovado o ato a que se refere o De
creto s/n•, de 27 de dezembro de 1994, que renova, 
por quinze anos, a partir de 3 de agosto de 1994, a 
concessão da Televisão Vitória Lida., para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
de sons e imagens na cidade de VMria, Estado do 
Espírito Santo. 

Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- 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. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Item 5: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 119, de 1997 .(n• 
456/97, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outor
gada à LA Pereira e Oliveira Ltda - ME, 
para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada na Cidade de San
tana do Livramento, Estado do Rio Grande 
do Sul, tendo 

Parecer favorável, sob n• 271, de 
1998, da Comissão de Educação, Relatora: 
Senadora Emília Fernandes. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 

Passa-se à votação nominal. 

OS Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 
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N° Sessão: 1 

~ ,os~. 

' -za Seç 

3° Sec 

4° Sec.: • 

Operad.: HELIO F. LNA 

ANAIS DO SENADO FEDERAL JUNHO DE 1998 

VOTAÇÃO NOMINAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 119, DE 1997 

APROVA O ATO QUE RENOVA A PERM1SSÁO OUTORGADA À LA 
PEREIRA E OLIVEIRAl TOA. CIDADE OE SANTANA DO UVRAMENTO. RS 

N° Vot.: 5 

Votos Sim: 45 

Votos Não: 1 

Votos Abst: 9 

Data Início: 18/06/1998 

Data Fim: 18/06/1998 

Total: 55 

Hora Início: 12:29:31 

Hora Fim: 12:31:35 

Ernrsdoem: 18/011198 • 12:31 

------- -····--·----------
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O SR. PRESIDENTE !Antonio Carlos Magalhães) 
-Votaram SIM 45 Srs. Senadores; e NÃO, um. 

Houve 9 abstenções. 
Total: 55 votos. 
O SR. ELCIO ALVARES (PFL -ES) - Sr. Presi

dente, meu voto foi Sim, mas não constou no painel. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Senador Elcio Alvares votou Sim. Passam a ser 46 
votos Sim. 

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 
O SR. PRESIOENre (Antonio Carlos Magalhães) 

- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora ofe
recendo a redação final. que será lido pelo Sr. 1° Se
cretário, em exercício, Senador Carlos Patrocínio. 

É lido o seguinte: 

PARECER N" 383, DE 1998 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo ri' 119, de 1997 (ri' 456, de 
1997, na Clmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n• 119, de 1997 (n• 
456, de 1997, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a pennissão outorgada à L A. 
Pereira e Oliveira Lida.- ME. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência. modulada na 
cidade de Sanf Ana do Livramento, Estado do Rio 
Grande do Sul. 

Sala de Reuniões da Comissão, 18 de junho 
de 1998. - Antonio cartos Magalhies, Presidente 
- R~ Cunha Uma, Relator - cartos Plltrocí
nlo- EmUla Fernandes- Geraldo Melo. 

ANEXO AO PARECER N" 383, 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" , DE 1998 

Aprova o ato que renova a pennle
sio outorgada à L A. Pereira e Oliveira 

Lida., - ME para explorar serviço de ra
diodifuSão sonora em freqüência modula
da na cidade de Sant'Ana do Uvramento, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1° É aprovado o ato a que se refere a Por

taria n" 735, de 27 de setembro de 1994, que reno
va, por dez anos, a partir de 21 de maio de 1992, a 
permissão outorgada à L A. Pereira e Oliveira Lida. 
- ME para explorar, sem dire~o de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada na cidade de sant Ana do Livramento, Estado 
do Rio Grande do Sul. 

Art 2" Este [)qcreto Legislativo entra em vigcr 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em discussão a redação final (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
As Sr"s. e os Srs. Senadores que a aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-llllm 6: . 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 120, de 1997 (n• 
457/97, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão deferi
da à Rádio Bandeirantes de Cachoeira Pau
lista Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda tropical na Cidade de 
Cachoeira Paulista. Estado de São Pa11lo, 
tendo 

Parecer favorável, sob n• 272, de 
1998, da Comissão de Educação, Relator. 
Senador Gilberto Miranda. 

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

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

--- ---·---··---·--·--·-···--··----·· 
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N° Sessão: 1 

ANAIS DO SENADO FEDERAL JUNHO DE 1998 

VOTAÇÃO NOMINAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 120, DE 1997 

APROVA O ATO QUE RENOVA A CONCESSÃO DEFERIDA A RÁDIO 
BANDEIRANTES DE CACHOEIRA PAULISTA L TOA. EM CACHOEIRA PAULISTA. SP 

N" Vot.: 6 

Data Sessão: 18/06/1998 

Data Inicio: 18/06/1998 

Data Fim: 18/0611998 

Hora Início: 12:32:11 

Hora Fim: 12:35:13 

Presoc!.: ANTONIO CARLOS MAGALHAES 
Votos Sim: 42 1°Sec.:" 

2"Sec.:• 
Votos Não: Total: 52 3° Sec.:. 

4°Sec.:. Votos Abst: 9 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Votaram SIM 42 Srs. Senadores; e NÃO, um. 

Houve 9 abstenções. 
Total: 52 votos. 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora pan 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 exercício, Senador Carlos Pa
trocínio. 

É lido o seguinte: 

PARECER N" 384, DE 1998 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
legislativo n" 120, de 1997 (n" 457, de 
1997, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n" 120, de 1997 (n• 
457, de 1997, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a concessão deferida à Rádio. 
Bandeirantes de Cachoeira Paulista Uda. para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda tropi
cal na cidade de Cachoeira Paulista, Estado de São 
Paulo. 

Sala de Reuniões da Comissão, 18 de junho 
de 1998. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente 
- Ronaklo Cunha Uma, Relator - Carlos Patroci
nio- Emília Fernandes - Geraldo Melo. 

ANEXO AO PARECER N" 384, DE 1998 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, , Presidente do Senado Fe
deral, nos tennos do art. 48, item 28, do Regimento 
Interno, promulgo o !IBQUinte: 

DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1998 

Aprova o ato que renova a conces
são deferida à Rádio Bandeirantes de Ca
choeira Paulista Ltda. para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em onda tropi
cal na cidade de Cachoeira Paulista, Es
tado de Sio Paulo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere o De

creto s/n°, de 11 de novembro de 1994, que renova, 
por dez anos, a partir de 28 de novembro de 1993, a 
concessão deferida à Rádio Bandeirantes de Ca· 
hoeira Paulista Ltda para explorar, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodffusão sonora em 

onda tropical na cidade de Cachoeira Paulista, Esta
do de São Paulo. 

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDEtfTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
As Sr"s. e os Srs. Senadores que a aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
Primeiro Sectetário, em exercício, Senador Carlos 
Patrocínio. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 422, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 311, allnea a, do Regimento 

Interno, requeiro preferência para o Projeto de Reso
lução n" 6198 filem 18) a fim de ser apreciado antes 
da matéria constante do ~em n• 7 da Ordem do Dia 

Sala das Sessões, 18 de junho de 1998. -
José Eclullnlo Outra. 

o SR. PAESIDENlE (Antonio Carlos Magallães) 
- Em votaçio o requerimento que acab,a de ser lido. 

As Sr"s. e os Srs. Senadores que o aprovam 
queiram pennanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos tlagalh"es) 

-Item 18: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 66, DE 1998 
(Em regime de urgência, nos tennos 

dos Requerimentos n• 406 e 411, 
de 1998- art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n" 66, de 1998 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Econômicos 
como conclusão de seu Parecer n" 370, de 
1998, Relator: Senador José Eduardo Outra, 
com voto contrário do Senador Lauro Cam
pos e abstenção do Senador Jeflerson Pe
res), que autoriza que seja realizada opera
ção de crédito externo, com garantia da Re
pública Federativa do Brasil, no valor de se
tenta e seis milhões e quinhentos mil dólares 
norte-arneriçanos, de principal, entre a Pre-
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feitura Municipal de Porto Alegre e o Banco 
lnteramericano de Desenvolvimento - BID, 
destinada ao financiamento, parcial, do Pro
grama de Desenvolvimento Municipal. 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição até o en
cerramento da discussão. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
As Sr's. e os Srs. Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora ofe
recendo a redação final, que será lido pelo Sr. Pri
meiro Secretário, em exercício, Senador Carlos Pa
trocínio. 

É lido o seguinte: 

PARECER N" 385, DE 1998 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção ... 66, de 1998. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n" 66, de 1998, que autori
za a realização de operação de crédtto externo, com 
garantia da República Federativa do Brasil, no valor 
de US$76,500,000.00 (setenta e seis milhões e qui
nhentos mil dólaJes norte-americanos), de principal, 
entre a Prefeitura Municipal de Porto Alegre e o Ban
co lnteramericano de Desenvolvimento - BID, desti
nada ao financiamento, parcial, do Programa de De
senvolvimento Municipal. 

Sata de Reuniões da Comissão, 18 de junho 
de 1998. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente 
- Ronaldo Cunha Uma, Relator - Carlos Patrocf
nio - Emília Fernancles - Geraldo Melo. 

AO PARECER N" 385, DE 1998 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do 
art. 48, Hem 28, do Regimento Interno, promulgo a 
seguinte: 

RESOLUÇÃO N" , DE 1998 

Autoriza a realização de operação 
de crédito extemo, com g1111111t1a c111 R• 
pública Fedeiatlw do Brasil, no valor de 

US$76,500,000.00 (setenta e .seis mlihões 
e quinhentos mil dólares norte-a~ 
nos), de principal, entre • Prefeitura Mu
nicipal de Porto Alegre e o Banco lntent
mericano de Desenvolvimento- BID, ~ 
tlnada ao flnanclllmento, parcial, do Pro
gnuna de Desenvolvimento Municipal. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° É autorizada a realização de operação 

de crédtto externo, com garantia da República Fede
rativa do Brasil, no valor de US$76,500,000.00 (se
tenta e seis milhões e quinhentos mil dólares norte
americanos), de principal, entre a Prefeitura Munici
pal de Porto Alegre e o Banco lnteramericano de De
senvolvimento - BID, destinada ao financiamento, 
parcial, do Programa de Desenvolvimento Municipal. 

Art. 2" A operação a que se relere o artigo an
terior deverá obedecer as seguintes condições: 

I - valor. US$76,500,000.00 (setenta e seis mi
lhões e quinhentos mil dólares norte-americanos), 
equivalentes a R$86.904.000,00 (ooenta e seis mi
lhões, novecentos e quatro mil reais), a preços de 30 
de maiÇO de 1998; 

11 - garantidor. República Federativa do Brasil; 
III - juros: os juros serão calculados sobre os 

saldos devedores diários do empréstimo a uma taxa 
anual para cada semestre detenninada pelo custo, 
calculado pelo BID para dólares norte-americanos, 
dos Empréstimos Unimonetários Qualificados toma
dos pelo Banco durante o semestre aríterior, acresci
da de margem razoável, expressa em termos de 
uma porcentagem anual, que o Banco fixará peri
odicamente de acordo com sua política sobre taxa 
de juros, pagáveis em 15 de maio e 15 de novembro 
de cada ano a partir de 15 de novembro de 1998; 

IV - comissáo de compromisso: até O, 75% a.a. 
(setenta e cinco centésimos por cento ao ano) sobre 
o montante não desembolsado, contada a partir de 
sessenta dias após a data da assinatura do contrato; 

v- condições de pagamento: 
a) do principal: em prestações semestrais, con

secutivas e tanto quanto possível iguais. A primeira 
prestação deverá ser paga na primeira data em que 
deva ser efetuado o pagamento de juros, transcoiTi
dos seis meses da data prevista para o desembolso 
final; 

b) dos juros: semestralmente vencidos; 
c) da comissáo de compromisso: nas mesmas 

datas de pagamento de juros, sendo a primeira par
cela pagável após o registro da operação no ROF; • 

§ 11 Do valor do financiamento, a quantia de 
US$765,000.00 (setecentos e sessenta e cinco mil 
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dólares norte-americanos) será destinada a atender 
Despesas de lnspeção e SupeiVisão Geral do cre
dor. Essa quantia será desembolsada em prestaçõ
es trimestrais e tanto quanto possível iguais, ingres
sando na conta do Banco independentemente de so
licitação do Mutuário. 

§ 2" As datas estipuladas para repagamento 
poderão ser prorrogadas para manter correlação 
com a efetiva data de assinatura do contrato. 

Art. 3" A autorização concedida por esta reso
lução deverá ser exercida no prazo de duzentos e 
setenta dias, a contar de sua publicação. 

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
- Estando a matéria em regime de urgência, passa
se à imediata apreciação da redação final. 

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

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

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 

-Item 7: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA H" 21, DE 1998 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n" 404, de t998- art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n• 21, de 1998 (n" 
2.536/96, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que autoriza o 
Poder Executivo a conceder remissão par
cial de créditos externos, em consonância 
com parãmetros estabelecidos nas Atas de 
Elolei odio 1181 dos originárias do chamado "Clube 
de Paris", ou em Memorandos de Entendl
rnentos decorrentes de negoc:iaçOes bilaterais, 
negociar títulos referentes a crécitos externos 
a valor de mercado e receber títulos da divida 
do Brasil e de outros países em pagamento 
e dá outras providências, tendo 

Parecer favorável, sob n• 368, de 
1998, da Comissão de Assuntos EconOmi
cos, Relator: Senador Esperidião Amin. 

A Presidência escJarece ao Plenário que pode
rãO ser olen!cidas emendas à proposição até o en
cerramento da discussão. 

Em disoossi'o o projeto, em turno único. (Pausa.) 

---·----· 

Nao havendo -.~em peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Passa-se à votação. 
As So"s. e os Srs. Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
H" 21, DE 1998 

(N" 2.536196, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Presidente da República) 

Autoriza o Poder Executivo a conce
der remlssio parcial de créditos exter
nos, em c:onsonincla com par6rnetros 
estabelecidos naa Atas de Entendimen
tos orlgln6rlos elo chamado "Clube de Pa
ris" ou em Memorandos de Entendimen
tos decoioa...,. de ooegocla9ões bllalllrais, 
negocl.- tftulos oafa entea a aéclltoa exter
nos a valor de macaclo e recebei tftulos da 
dfvlde elo Brasil e de outros pafses em 
pegamento, e di1i outras provlclinclas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Observado o disposto nos incisos V e 

VIl do art. 52 da Constituição, fica o Poder Executivo 
autorizado a conceder o seguinte tralamento a crédi
tos externos da União em relação a outros paíseS ou 
garantidos por estes: 

I - conceder remissão parcial, em consonância 
com partmetros estabelecidos nas Atas de Eniendi
mantoa originadas do chamado "Clube de Paris" ou 
em Memorandos de Entendimentos decorrentes de 
negociações bilaterais: 

11 - negociar a valor de mercado os títulos repre
serialivos dos crédiiDs relei idos no CllpUI: deste artigo; 

III - receber em pagamento tftulos da dívida 
extema do Brasil e de outros pafses. 

Art. 2" Nos contratos abrangidos por esta lei 
deverá constar cláusula disciplinando solução de 
controvérsia entre as partes, sendo aceitável, para 
tal finalidade, a indicação do toro brasileiro ou de ar
bitragem internacional. 

Art. 3" Compete ao Ministro de Estado da Fa
zenda firmar os contratos resultantes de renegocia
ção de crédtto externo da União, abrangidos ou não 
pelo art. 1°, podendo ele delegar a referida compe
tência ao Procurador-Geral da Fazenda Nacional, a 
Procuradores da Fazenda Nacional ou a repre
sentantes diplomáticos do Pafs. 
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Art: 42 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Brasma, 8 de novembro de 1996. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Item 8: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 49, DE 1996 
(Tramitando em conjunto com os Projetas 

de Resolução n"s 34 e 52, de 1996; 
32, 41, 43, 101, 108, 130 e 131, de 1997) 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n• 405, de 1998- art 336, b ) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução n" 49, de 1996, de autoria do Sena
dor Esperidião Amin, que disp!ie sobre as ope
rações de crédito interno e externo dos Esta
dos, do Distrito Federal, dos Municípios e de 
suas respectivas autarquias e fundações, irdu
sive concessão de garantias, seus irrites e 
condições de autorização, e dá outras pi'OIIi
dências, teOOo 

Parecer sob n• 369, de 1998, da Co
missão de Assuntos Econômicos, Relator. 
Senador Vilson Kleinübing, favorável, nos 
termos da Emenda n• 1-CAE (substitutivo), 
que apresenta, e pela prejudicialidade das 
matérias que tramitam em conjunto. 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas até o encerramento da 
discussão. 

Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo 
Sr. Primeiro Secretário, em exercício, ·Senador Car
los Patrocínio. 

São lidas as seguintes: 

EMENDA N" 2 - PLEN 

Efetuar as seguintes aHerações no Projeto de 
Resolução n• 49, de 1996: 

Art 42 , § 2" - substituir a expressão "art 6", § 
2"" por "art. 6", § 3""; 

Art 42 , § 32 - retirar a expressão "exceto quan
to ao disposto nos inciso X e XI"; 

Art 6", I e 11 - Slbstür a elCJll : ·o "§ 2"" por"§ 3"'; 
Art 6" - substituir a expressão "art 6", § 2""' por 

"art. 6", § 3 .. ; 
Art. 9" - substituir a expressão "art. 6", § 2""' por 

"art 6", § 3 .. ; 
Art 45 - substituir a expressão "§ 2" do art 6"" 

por "art 6", § 32"; 

·-·--···----

Justificação 

O Projeto de Resolução n" 49, de 1996, por mim 
relatado na Comissão de Assuntos Econômicos, foi 
fruto de ampla diso ossão no ârrbito daquela Comis
são, tendo recebido inúmeras contribuições dos se
nhores Senadores. Ao incorporar algumas dessas con
tribuições ao texto básico do Substitutivo, surgiram al
guns erros nas remissões a dispositivos emendados. 

Assim, apresento a presente emenda da reda
ção, que visa tão-somente ajustar as remissões fei
tas ao art. 6", § 32 , que define o conceito de Receita 
Real Líquida, e também suprimir a menção aos inci
sos X e Xl do art. 13, já que tais dispositivos se refe
riam, originalmente, itens da Resolução n• 117. de 
197, que se encontram sub judice no Supremo T ri
bunal Federal e que foram, portanto, retirados do 
Substitutivo aprovado pela CAE. 

Pelo exposto, espero contar com o apoio dos no
bres pares para a aprovação da presente proposição. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 1998. - Se
nador José Fogaça. 

EMENDA NO 3, PLEN 

Os seguintes dispositivos do Projeto de Reso
lução n• 49, de 1996, passam a vigercom as reda
ções abaixo: 

"Art. &' .................................................. . 

§ 6" Focam excluídas dos limites de 
que trata o caput as operações de crédito 
contratadas pelos Estados e pelos Municí
pios, junto a organismos muHilaterais de cré
dito ou a instituições ofociais federais de cré
dito ou de fomento, com a finalidade de fi
nanciar projetas de investimento para a me
lhoria da administração das...receitas e da 
gestão fiscal, financeira e~ patrimonial, no 
âmbito de programa proposto ·pelo Poder 
Executivo e aprovado pelo Senado Federal. • 

"Art. 72 ................................................. .. 
Parágrafo único. O Banco Central do Bra

sil tomará pública a ••ietodologia ·de cálculo do 
resuHado primário dos órgãos e .. ilidades do 
setor público abrangidos por esta iésolução .• ' 

"Art. 13 ........................... :.:.: ................ . 

VIII - certidão expedida pelo respectivo 
tribunal de contas comprovando o cumpri
mento do disposto nos art. 27, § 2", art '29, 
VI e VIl, art. 32, § 32 , e art 212 (la Constitui
ção Federal, e na Lei Complementar n•: 82, 
de 27 de março de 1995, acompanhada de 
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demonstrativo da execução orçamentária do 
último exercício;" 

• Art. 18. É vedada a contratação de 
operação de crédito nos cento e o~enta dias 
anteriores ao final do mandato do Chefe do 
Poder Executivo do Estado, do Distrito Fe
deral ou do Município. 

Parágrafo único. No caso de operações 
por antecipação de receita orçamentária. a 
coubalação é vedada no último ano de exercí
cio dos mandatos mencionados no caput. • 

• Art. 28. Para os fins desta resolução, 
consideram-se requis~os nãcH!ssenciais o 
disposto nos a~. 19 e 20 e nos incisos V e 
VIII do art. 13." 

• Art. 47. Esta resolução entra em vigor 
na data de sua publicação, exceto o dispos
to no art. -,., que entra em vigor trinta dias 
após sua publicação, e no arts. 20 e 33, e 
no art. 35, ceput e §§ 3" e 4°, que entram 
em vigor noventa dias após a data de sua 
publicação. • 

Justificação 

O Projeto de Resolução n• 49, de 1996, relata
do pelo Senador Vilson Kleiniibing na Comissão de 
Assuntos Econômicos, foi fruto de ampla discussão 
no Ambito daquela Comisão, tendo recebido inúme
ras cont;ibuições dos senhores Senadores. Ao incor
porar algumas dessas contribuições ao texto básico 
do substitutivo, surgiram algumas inconsistências ló
gicas entre seus dispositivos. 

Ademais, o Banco Central do Brasil ponderou 
que ,_itava de algum tempo para ajustar-se a 
suas novas atribuições. 

Assim, como colaboração ao trabalho do Rela
tor, apresento a presente emenda que visa: 

1. pennitir aos- Estados contratarem emprésti
mos fora dos limM5, desde que vinculados a progra
ma de melhoria de sua administração; 

2. dar prazo ao Banco Central do Brasil para 
elabo:-ar a metodologia de cálculo do resultado pri
mário das unidades federativas; 

3. eliminar a menção ao Conlaz, questão que 
já havia sido decidida no âmb~o da CAE; 

4. vedar a contratação de operações de crédito 
nos seis meses finais dos mandatos de Governado
res e Prefe~; 

5. tomar a inadimplência junto a instituições in
tegrantes do Sistema finanCeiro Nacional ~em es
sencial para a aprovação de pedidos para a contra
taÇão de operações de crédito, conforme consta da 
Resolução n• 69, de 1995. 

----- ----~---------- ... - ---

Pelo exposto, espero contar com o apoio dos no
bres pares para a aprovação tla presente proposição. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 1998. - Se
nador 08mar Dias. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-lnfonno a V. Ex"s que as emendas estão distribuí
das sobre as respectivas bancadas. 

Concedo a palavra ao Senador Vilson Kleinú
bing, Relator da matéria na Comissão de Assuntos 
Econômicos, para proferir parecer sobre as emendas. 

PARECER N° 386, DE 1998 (de plenário) 

Em substituição à Comissão de ~ 
suntos Econômicos, sobre as Emendas 
nOs 2 e 3-PLEN, apresentadas ao Projeto 
de Resolução n" 49, de 1996, de autoria 
do Senador Esperidião Amin, que dispõe 
sobre as operações de crédito Interno e 
externo dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Municlplos e de suas respectivas au
tarquias e fundações, Inclusive COhCBS 

são de garantias, seus limites e co...tiçõ
es de autorização, e dá outras provldêr;
cias. (tramitação em conjunto com os 
Projetos de Resolução nta · 34 e 53, de 
1996; 32, 41, 43, 101, 108, 130 e 131, de 
1997) 

O SR. VILSON KLEINÜBING (PFL- SC. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador;) - Sr. Presi
dente, Sr"s. e Srs. Senadores, as Emendas n"s 2 e 3 
dos Senadores José Fogaça e Osmar Dias, respecti
vamente, têm procedência e são necessárias, pois 
corrigem algumas imperfeições de redação da Reso
lução n• 49, já que na última reunião da Comissão 
de Assuntos Econômioos foi introduzido um parágra
fo, não se renumerando os artigos subsequentes. 

Portanto, o meu parecer é favorável à Emenda 
do Senador José Fogaça. 

Quanto à Emenda de Plenário, do Senador Os
mar Dias, ela acrescenta algumas precauções à Re
solução n• 49, que entendo importante sejam manti
das pelo Senado Federal. A primeira delas diz res
pe~o à Resolução, que certamente aprovaremos 
hoje, que estabelece que o Banco Central do Brasil 
não enviará ao Senado da República nenhum tipo 
de operação de governos estadual ou municipal que 
esteja inadimplente e com o resultado primário nega
tivo. Isso significa que o Estado deve na praça e não 
está pagando a conta. Então, por que mandar para 
esta Casa, criando-nos um problema? O Senador 
Osmar Dias estabelece uma única exceção, que é 
válida, caso seja um programa de reestruturação 
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dessa situação caótica vivida pelo Estado, tal como 
demissão de funcionários que envolva investimen
tos,_para reduzir despeSas ou at.mentar receilas. Nes
te caso o programa vem ao Senado pma ser aprova
do, mesmo que aquele Estado ou Município esteja 
numa situação cor~ e diffcil Portanto, incltJsNe 
rnan1ém um dispositivo constitucional de que esta 
Casa é quem deve aprovar esses progi3ITliiS. 

Além disso, diz que o Banco Central do Brasil 
terá o prazo de trinta dias para estabelecer o que é 
resultado primário negativo. O Brasil precisa definir, 
de uma vez por todas, o que é resultado primário e 
resultado primário negativo. Isso irá valer para a 
União, para os Estados e para os Municípios, inclusi
ve para que a Comissão de Aslultos Econômicos 
possa deliberar sobre o assunto. 

Outro detalhe: na Resolução n• 49 havia uma 
proibição de examinar qualquer operação em que o 
Estado já tivesse dado benefício fiscal, sem aprova
ção do Confaz. Se fôssemos manter esse disposnivo 
na Resolução não iríamos apreciar mais nada aqui, 
porque todos os Estados acabariam dando incenti
vos à revelia do Confaz. Aliás, nos vemos em uma 
situação que tem que ser resolvida pelo Senado, 
porque os governadores entraram com uma ação di
reta de inconstitucionalidade, e o Supremo Tribunal 
Federal já concedeu liminar, e agora, o Senado é 
que tem que decidir o que fazer com eles, porque, 
até hoje, essa questão ainda está pendente. Por 
isso, está sendo retirado, por proposta do Senador 
Osrnar Dias. muito embora as punições, por ele ter 
dado incentivo no cálculo da receita, continuam. 
Quer dizer, se o governador abriu mão de receita, 
pma efeijo de quanto ele vai ter que pagar de divida, 
continua valendo a receita total, mesmo que esteja
mos estabeleceudo que,~ de ele não ter aJmpri
do a Resolução do Confaz. o pro o venha pma cá 

Além disso, há uma medida absolutamente sa
neadora e salutar proposta pelo Senador Osmar 
Dias - inclusive há um consenso entre os Senadores 
- de que nenhum Estado ou Município pode contra
tar operação de crédito, vender debêntures ou emitir 
qualquer tipo de papel 180 dias antes de tenninar o 
mandato do governador ou do prefeito. Ora. isso faz 
parte da legislação eleitoral: não se pode contratar 
pessoal pma não transferir enaugos financeiros pesa
dos para o próximo administrador. Quer dizer, ele tem 
que se programar pma que, nesses 180 dias, não faça 
esse tipo de operação. Inclusive, no último ano não 
pode fazer antecipação de Receita Orçamentária. 

Sr. Presidente, essas são as alterações que fo
ram propostas na essência do projeto, válidas, que, 

corno Relator, eu as acato, e proponho ao Plenário 
do Senado que receba e aceite essas emendas que 
aprimoram o projeto. 

Evidentemente, o Senado da República. hoje, 
ao votar esta Resolução n" 49, está cumprindo com 
um preceito constitucional, que há muno tempo já 
deveríamos ter resolvido. A Constituição define que 
esta Casa é quem diz qual é o limite de endivida
mento dos Estados e dos Municípios; qual é o limne 
de pagamento que Estados e Municípios devem 
cumprir. E retirar, inclusive, uma distorção que havia 
entre os Estados mais pobres e os mais ricos. Os 
Estados mais pobres sempre pagaram sobre o total 
da receita, porque não tinham dívidas em titulos pú
blicos; e os Estados mais ricos simplesmente não 
pagavam, porque rolavam os títulos públicos, à von
tade, e, porlanto, pagavam 2%, 3% da recem, onde 
Estados, corno é o caso do Maranhão, do meu que
rido Senador Edison Lobão, pagava 20% quase da 
sua receita, porque era dívida fundada. 

Então, é uma posição importante. Vai valer, 
evidentemente, daqui para frente e, especialmente, 
pma os novos governadores e para esta Casa, para 
que possamos acabar com essas discussões inter
mináveis sempre quando há a questão de endivida
mento de Estados e Municípios. 

Era isso o que tinha a relatar, dando parecer 
favorável às duas emendas. 

o SR. I'RESIDENT1õ (Anlonio CaiÍos Magalhães) 
- O parecer é favorável às Emendás n"s 2 e 3-
PLEN. 

Discussão, em conjunto, do projeto, do substi
tutivo e das emendas a ele apresentadas, em turno 
único. (Pausa.) 

O SR. ESPERIDIÃO AIIIN (PPB - SC) - Sr. 
Presidente, peço a palavra para discutir. 

o SR. PRESIDENTE (Artonio eams Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Esperidião Amin 
pma discutir. 

O SR. ESPERIDIÃO AIIIN (PPB - SC. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s. e Srs. Senadores, peço a penníssão de V. Ex" 
para faz&r uma brevíssima comunicação a respeoo 
do projeto, das emendas e do trabalho que foi de
senvolvido na Comissão de Assuntos EconOmicos. 

TIVe a honra de apresentar esse Projeto de Re
solução n• 49196, em maio de 1996. A ele se incor
poraram os conhecimento que toda a Casa, todo o 
Senado Federal, adquiriu, especialmente na CPI dos 
Precatórios, especialmente mas não exclusivamen
te. Aprendemos, com equívocos, aprendemos com 
fraudes que foram cometidas - que São de conheci-

-------·-- --------·------·-·--·---····--- ·-·--···--···-··-·····--·-
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mento da opinião publica , aprendemos sobretudo, público, os juros attos e o desemprego em nosso 
com a vivência. E o Senador Vilson Kleinübing con- País. 
seguiu acrescentar a isso, que foi a contribuição de Trata-se de uma matéria muito importante, Sr. 
cada um dos Senadores, a contribuição original do Presidente. Por isso, muito importante !l iniciativa 
projeto, os enriquecimentos que o projeto recebeu dos Senadores Esperidião Amin e Vilson Kleinübing. 
em seu benefício, ao longo da sua tramitação - aqui- O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
lo que faz parte da essência da sua personalidade, - Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo 
como homem público, que é o zelo e a austeridade. Sr. Primeiro Secretário em exercício, Senador Carlos 

Creio, Sr. Presidente, que ao dar o nosso voto Patrocínio. 
favorável, tenho esperança de que pela unanimidade 
dos membros desta Casa, depois de uma decisão 
tão refletida e um debate profundo, o Senado estará 
sinalizando para a sociedade e para o Governo que 
a estabilidade da moeda é uma conquista que tem 
que ser preservada, uma conquista que tem que ser 
perseguida, buscada todos os dias, e esta Resolu
ção haverá de ser uma grande contribuição para que 
a estabilidade da moeda seja um fato na Federação, 
alcançando Estados, Municípios e a própria União. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR) - Sr. Presi
dente, peço a palavra para discutir a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Com a palavra o Senador Osmar Dias, para discu
tir a matéria. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s. e 
Srs. Senadores, alguns podem até não estar atentos 
à importância da matéria que estamos votando. Na 
verdade, o Senado, hoje, ao aprovar- e tenho certe
za que aprovará- esse Projeto de Resolução, está 
colocando um divisor entre o que ocorreu e o que 
ocorrerá daqui para a frente, sobretudo demonstran
do a preocupação com o equilíbrio das contas públi
cas e com a contenção do déficit público. 

O que a Comissão de Assuntos Econômicos 
do Senado aprovou e o que o Plenário do Senado 
aprovará é um instrumento importante de contribui
ção do Senado Federal para que as contas públicas 
neste País alcancem o equilíbrio. 

E, nesse momento, quero, por uma questão de 
justiça, render homenagens 20s Senadores Esperi
dião Amin e Vilson Kleinübing, porque deles partiu a 
iniciativa e a luta permanente para que possamos 
estabelecer regras que coloquem, não sei se um fim, 
mas pelo menos que reduzam esta oportunidade 
que se dá ao endividamento de Estados e Municí
pios, que tem contribuído para o crescimento do dé
ficit público e também do desemprego em nosso 
País, porque há uma relação estreita entre o déficit 

São lidos e aprovados os seguintes: 

REQUERIMENTO N" 423, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, da Emenda n" 2-PLEN, oferecida ao Projeto de 
Resolução n• 49, de 1996, de autoria do Senador 
Esperidião Amin, que dispõe sobre as operações de 
crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Fe
deral, dos Municípios e de suas respectivas autar
quias e fundações, inclusive concessão de garan
tias, seus limites e condições de autorização, e dá 
outras providências. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 1998. - Se
nador José Fogaça. 

REQUERIMENTO N2 424, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, da Emenda n• 3-PLEN, oferecida ao Projeto de 
Resolução n• 49, de 1996, de autoria do Senador 
Esperidião Amim, que dispõe sobre as operações de 
crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Fe
deral, dos Municípios e de suas respectivas autar
quias e fundações, inclusive concessão de garan
tias, seus limites e condições de autorização, e dá 
outras providências. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 1998. - Se
nador José Fogaça. 

O SR. PRESIOONTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- As matérias destacadas serão votadas oportuna
mente. 

Votação do substitutivo que tem preferência re
gimental, ressalvadas as emendas destacadas. 

Em votação o substitutivo. 
As Sr"s. e os Srs. Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

É o seguinte o substitutivo aprovado: 
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EMENDA N o O 1-CAE (SUBSTITUTIVO) 

Dispõe sobre as operações de crédito interno e externo 
dos Estados. do Distrito Federal, dos Municípios e de 
suas respectivas autarquias e fundações, inclusive 
concessão de garantias, seus limites e condições de 
autorização. e dá outras providências. 

O SENADO FEDERAL resolvo:: 

CAPÍTULO l 

Das Operações de Crédito 

Art. lo As operações de crédito interno e externo realizadas pelos Estados, 
pelo Distrito Federal. pelos Municípios e por suas respectivas autarquias e fundações são 
subordinadas às normas fixadas nesta Resolução. 

Art. 2° Para os efeitos desta Resolução compreende-se. como operação de 
crédito, os compromissos assumidos com credores situados no Pais ou no exterior~ com as 
seguintes características: 

I - toda e qualquer obrigação decorrente de financiamentos ou empréstimos, 
inclusive arrendamento mercantil; . 

. II- a concessão de qualquer garantia; 

III - a emissão de debêntures ou a assunção de obrigações, com as 
características definidas nos incisos I e II. por entidades controladas pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios que não exerçam atividade 
produtiva ou não possuam fonte própria de receitas. 

§ I o Considera-se financiamento ou empréstimo: 

J - a emissão ou aceite de títulos da dívida pública; 

U - a celebração de contratos que fixem valores mutuados ou financiados, ou 
prazos ou valores de desembolso ou amortização; 
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III - os adiantamentos, a qualquer titulo, feitos por instituições oficiais de 
crédito: 

IV -os aditamentos contratuais que elevem valores ou modifiquem prazos; 

V - a assunção de obrigaçõ~~ decorrentes da celebração de convênios para a 
aquisição de bens ou serviços no pais ou no exterior. 

§ 2° A assunção de dívidas pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos 
Municípios e por suas respectivas autarquias e fundações equipara-se às operações de crédito 
definidas neste artigo, para os efeitos desta Resolução. 

CAPÍTULO II 

Das Vedações e Exceções 

Art. 3° É vedado aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às suas 
respectivas autarquias e fundações. que pleitearem autorização para contratar as operações de 
crédito regidas por esta Resolução: 

I - captar recursos por meio de transferências oriundas de entidades por eles 
controladas, inclusive empresas nas quais detenham, direta ou indiretarnente, 
maioria do capital social com direito a voto, ainda que a título de antecipação 
de pagamento ou recolhimento de tributos; 

II - assumir compromissos diretamente com fornecedores, prestadores de 
serviços ou empreiteiras de obras, mediante emissão ou aval de promissórias 
ou carta de crédito, aceite de duplicatas ou outras operações similares; 

III - realizar qualquer operação de crédito que represente violação dos acordos 
de refinanciamento firmados com a União. 

IV - conceder isenções, incentivos, reduções de alíquotas e quaisquer outros 
beneficias tributários, fiscais ou financeiros, relativos ao imposto sobre 
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços 
de transporte interestadual e interrnunicipal e de comunicação, que não 
atendam ao disposto no art. 150,§ 6°, e no art. lSf, § 2°, VI e XII, alínea "g", 
da Constituição Federal. 

Parágrafo Único. Constatando-se infração ao disposto no caput, e enquanto 
não promovido o cancelamento ou amortização total do débito. as dividas serão consideradas 
vencidas para efeito do cômputo dos limites dos arts. 5° e 6° e a entidade mutuária ficará 
impedida de realizar qualquer operação sujeita a esta Resolução. 
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Art. 4° Os protocolos e contratos. firmados entre os Estados e a União, 
relativos à renegociação de dividas preexistentes, sob a égide da Lei no 9.496, de II de 
setembro de ·1997, serão submetidos à Comissão de Assuntos Económicos, para apreciação 
no prazo de quinze dias. cujo parecer será objeto de deliberação pelo Plenário do Senado 
Federal. 

§ I o O montante e os serviços das operações de crédito decorrentes dos 
contratos a que se refere o caput não serão computados nos limites estabelecidos nos arts. 6° 
e]". 

§ 2° Em nenhuma hipótese será examinado pelo Senado Federal pedido de 
autorização para a contratação de operàção de crédito a que se refere este artigo, sem que o 
mesmo contenha as seguintes informações: 

I - receita líquida mensal do estado, apurada em conformidade com o disposto 
no art. 6°, § zo: 

II - montante das dívidas que se pretende negociar. 

§ 3° Fica dispensada a instrução dos pleitos a que se refere este artigo nos 
termos do art. 13 desta Resolução. exceto quanto ao disposto nos seus incisos X e XI. 

§ 4° O Poder Executivo Federal instruirá os pleitos a que se refere este artigo 
com todas as minutas de contratos e todos os pareceres emitidos por seus órgãos, tais como 
Secretaria do Tesouro Nacional, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Banco Central do 
Brasil. 

CAPÍTULO III 

Dos Limites às Operações de Crédito 

Art. 5° As operações de crédito realizadas pelos Estados, pelo Distrito 
Fedenlt, peleis Municípios e por suas respectivas autarquias e fundações, em um exercício, 
não poderão exceder o montante das despesas de capital fixadas na lei orçamentária anual 
correspondente, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com 
fmalidade precisa. aprovadas pelo Poder Legislativo. por maioria absoluta, observado o 
disposto nesta Resolução. 

§ I o Para efeito do disposto neste artigo. entende-se por operação de crédito 
realizada em um exercício o montante de liberação contratualmente previsto para o mesmo 
exercício. 

------------------------ - -··----- -------·--
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§ 2• Nas operações de crédito com liberação prevista para mais de um 
exercício financeiro, o limite computado a cada ano levará em consideração apenas a parcela 
a ser nele liberada. 

§ 3° Para efeito da aplicação do limite previsto no caput, não serão 
computadas como despesaS de capital dos Estados e do Distrito Federal: 

I - a concessão de empréstimo ou financiamento, com base no imposto sobre 
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços 
de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, do qual resulte 
redução ou eliminação. direta ou indireta. do ônus daquele imposto, ainda que 
por meio de fundo, instituição financeira ou qualquer outra entidade; 

II - as inversões financeiras na forma de .participação acionária em empresas 
que não sejam controladas pelo poder público feaeral, estadual, do Distrito 
Federal ou municipal. 

Art. 6° As operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações observarão 
simultaneamente os seguintes limites: 

I - o montante global das operações realizadas em um exercício financeiro não 
poderà ser superior a 18% (dezoito por cento) da Receita Líquida Real anual, 
definida no § 2•; 

II - o dispêndio anual màximo com as amortizações, juros e demais encargos 
de todas as operações de crédito. já contratadas e a contratar, inclusive ·o 
originário de débitos renegociados ou parcelados, acrescido, ainda, do valor 
devido, vencido e não pago, não poderà exceder a 13% (treze por cento) da 
Receita Líquida R"I; 

III - o saldo total da divida não poderà superar valor equivalente ao dobro da 
Receita Líquida Real anual, definida no § 2•, para os pleitos analisados no ano 
de 1998, decrescendo esta relação a base de um décimo por ano, até atingir 
valor equivalente a I (uma) Receita Líquida Real anual para os pleitos 
analisados no ano de 2008 em diante; 

§ I • O limite de que trata o inciso I. para o caso de operações de crédito com 
liberação prevista para mais de um exercício, serà calculado levando em consideração apenas 
o montànte liberado n() respectivo exercício. 

§ 2• O disposto nesse artigo não se aplica às operações de concessão de 
garantias e de antecipação da receita orçamentária, cujos limites são definidos pelos arts. 8" e 
9", respectivamente. 
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§ · 3° Entende-se como Receita Líquida Real, para os efeitos desta Resolução, a 
receita realizada nos doze meses anteriores ao mês imediatamente anterior àquele em que se 
estiver apurando, observado. ainda, o seguinte: 

I - serão excluídas as receitas provenientes de operações de crédito, de 
anulação de restos a pagar, de alienação de bens, de transferências vinculadas 
a qualquer tíiulo. de transferências voluntárias ou doações recebidas com o 
fnn específico de atender despesas de capital e, no caso dos Estados, as 
transferências aos Municípios por participações constitucionais e legais; 

II - serão computadas as receitas oriundas do produto da arrecadação do 
imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e . sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação destinado a concessão de quaisquer favores .iscais ou 
financeiros. inclusive na forma de empréstimos ou financiamentos, ainda que 
por meio de fundos, instituições financeiras ou outras entidades controladas 
pelo poder público, covcedidas com base na referido imposto e que resulte em 
redução ou eliminação, direta ou indireta, do respectivo ônus. 

§ 4 ° O superávit financeiro das autarquias e fundações, excluídas as de caráter 
previdenciário, será considerado como receita realizada para fins de cálculo da Receita 
Líquida Real de que trata a paràgrafo anterior. 

§ s• Para efeito de cálculo do dispêndio definido pelo inciso. II, serão 
computados os valores efetivamente pagos e a pagar em cada exercício. 

§ 6° Ficam excluídas dos limites de que trata o caput as operações de crédito 
contratadas pelos Municípios. junto a instituições oficiais federais de crédito e fomento, com 
a finalidade de financiar projetos de investimento para a melhoria da administração das 
receitas e da gestão fiscal. financeira e patrimonial, no âmbito de programa proposto pelo 
Poder Executivo e aprovado pelo Senado Federal. 

Art. 7° O Banco Central do Brasil não encaminhará ao Senado Federal pedido 
de autorização para a contratação de qualquer operação de crédito de tomador que apresente 
resultado primário negativo no período de apuração da Receita Liquida Real ou que estejam 
inadimplentes junto a instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. 

Art. s• O saldo global das garantias concedidas por Estados, pelo Distrito 
Federal e pelos Municípios não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por cento) da Receita 
Líquida Real, calculada na forma do art. 6°, § z•. 

Art. 9•. O saldo devedor das operações de crédito por antecipação de receita 
orçamentária não poderá exceder. no exercício em que estiver sendo apurado, a 8% (oito por 

---·-·-----
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cento) da Receita Liquida Real, definida no an. 6°, § 2°, observado o disposto nos arts, 17 e 
I 8. 

Art. 1 O. Até 31 de dezembro de 201 O. os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios somente poderão emitir títulos da dívida pública no montante necessário ao 
refinanciamento do principal devidamente atualizado de suas obrigações, representadas por 
essa espécie de títulos. 

Art. 11. Para efeito do disposto na artigo anterior. será observado o seguinte: 

I - fica definido o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) para o resgate 
dos títulos da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em seu 
vencimento. refinanciando-se no máximo 95% (noventa e cinco por cento) do montante 
vincendo: 

II - o Estado. Distrito Federal ou Município cujo dispêndio anual, definido no 
art. 6°, inciso II. seja inferior a 13% (treze por cento) da Receita Líquida Real deve promover 
resgate adicional aos 5% (cinco por cento) estabelecido no inciso I. em valor suficiente para 
que o dispêndio anual atinja 13% (treze por cento) da Receita Líquida Real: 

III - em caso excepcional. devidamente justificado. os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios poderão pleitear ao Senado Federal, por intermédio do Banco 
Central do Brasil. autorização para o não cumprimento dos limites fixados nos ans. 6° e 7°, 
exclusivamente para fins de refinanciamento de títulos da dívida pública: 

Parágrafo Único. O disposto neste artigo não se aplica aos títulos da divida
pública emitidos com vistas a atender à liquidação de precatórios judiciais pendentes de 
pagamento. objeto do art. 33. parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias 

_Art. 12. A divida mobiliària dos Estados e do Distrito Federal. objeto de 
refinanciamento ao amparo da Lei n° 9.496. de 11 de setembro de 1997, e a dos Municípios. 
poderá ser paga em até trezentos e sessenta prestações mensais e sucessivas. nos termos de 
contrato que vier a ser firmado entre a União e a respectiva unidade federada. 

§ I 0 • A obtenção do refinanciamento de que trata o caput para os títulos 
públicos emitidos para o pagamento de precatórios judiciais fica condicionada à 
comprovação. pelo Estado ou pelo Município emissor. da regularidade da emissão. mediante 
apresentação de certidão a ser expedida pelo Tribunal de Contas a que esteja jurisdicionado, 
acompanhada de toda a documentação necessária, comprovando a existência dos precatórios 
em 05 de outubro de 1988 e seu enquadramento no an. 3 3 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, bem como a efetiva utilização dos recursos captados em 
emissões similares. anteriormente autorizadas pelo Senado Federal, no pagamento dos 
precatórios definidos pelo citado dispositivo constitucional. 
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§ 2° Os títulos pilblicos emitidos para pagamento de precatórios judicims. nos 
termos do art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. e que não cumprirem 
o disposto no parágrafo anterior. somente poderão ser refinanciados para pagamento em 
cento e vinte parcelas iguais e sucessivas. 

§ 3° Os títulos pilblicos emitidos após 13 de dezembro de 1995. para 
pagamento de precatórios judiciais. nos termos do art. 33 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. não são passíveis de qualquer refinanciamento. devendo ser 
resgatados em seu vencimento. 

§ 4° As unidades federadas que tiverem sua dívida mobiliária refinanciada 
pela União. não mais serão autorizadas a emitir novos títulos. 

CAPÍTULO IV 

Da Instrução dos Pleitos 

Art. 13. Os Estados. o Distrito Federal. os Municípios e suas respectiv:IS 
autarquias e fundações encaminharão ao Banco Central do Brasil os pedidos de autorização 
para a realização das operações de crédito de que trata esta Resolução. instruidos com: 

I - pedido do respectivo Chefe do Poder Executivo: 

II - autorização especifica do órgão legislatÍ\ o do Estado. do Distrito Federal 
ou do Município. conforme o caso. para a realização da operação: 

III - certidão que comprove a inexistência de operações com as características 
descritas no art. 3°. incisos I e II. emitida pelo respectivo Tribunal de Contas; 

IV - certidão. emitida pela Secretaria do Tesouro Nacional. que comprove o 
cumprimento do disposto no art. 3°. inciso III. bem como a adimplênciajunto 
à União. relativa aos financiamentos e refinanciamentos. inclusive garantias. 
por ela concedidos: 

V- certidões que comprovem a regularidade junto ao Programa de Integração 
Social I Programa de Formação do Património do Servidor Público -
PJS/PASEP. ao Fundo de Investimento Social I Contribuição Social para o 
Financiamento da Seguridade - FINSOCIALCOFINS. ao Instituto Nacional 
do Seguro Social - INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -
FGTS: 

VI - cronogramas de dispêndio com as dívidas interna e externa e com a 
operação a ser realizada: 
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VII - relação de todos os débitos. com seus valores atualizados. inclusive 
daqueles ,·encidos e não pagos. assinada pelo Chefe do Poder Executivo e 
pelo Secretário de Governo responsável pela administração financeira; 

VIII - certidão expedida pelo respectivo tribunal de contas comprovando o 
cumprimento do disposto nós art. 27. § 2'. art. 29, VI e VIL art. 32, § 3', e art. 
212 da Constituição Federal. e na Lei Complementar n.' 82, de 27 de março de 
1995. acompanhada de demonstrativo da execução orçamentária do último 

exercício e. no caso dos Estados e do Distrito Federal. comprovando, também. 
que não foi concedido. direta ou indiretamente qualquer beneficio fiscal ou 
financeiro não autorizado pelo Conselho de Politica Fazendária- CONFAZ. 
relativamente. inclusive. à Lei Complementar n' 24. de 7 de janeiro de 1975: 

IX - balancetes mensais consolidados. assinados pelo Chefe do Poder 
Executivo e pelo Secretário de Governo responsável pela administração 
tinanceira. para fins de cálculo dos limites de que trata esta Resolução. 

X - lei orçamentária do exercício em curso. 

§ I' O disposto neste artigo não se aplica ás operações de antecipação da 
receita orçamentária. que são reguladas pelo art. 14. 

§ 2' Os demonstrativos de que tratam os incisos VIII e IX deverão conter nível 
de detalhamento que permita o cálculo dos limites e a inequívoca verificação do 
cumprimento das exigências estabelecidas por esta Resolução. 

§ 3 Poderão ser dispensados os documentos de que trata o inciso V, desde 
que tais operações sejam vinculadas à regularização dos respectivos débitos. 

Art. 14. Os pedidos de autorização para a contratação de operações de crédito 
por antecipação de receita orçamentária pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos 
Municípios serão instruídos com: 

I - documentação prevista nos incisos II. lll, IV e IX do artigo anterior; 

II - solicitação de instituição financeira que tenha apresentado ao Estado, ao 
Distrito Federal ou ao Município, uma proposta firme de operação de crédito, 
contendo cronograma de reembolso, montante. prazo, juros e garantias; 

III - documento, assinado pelo Chefe do Poder Executivo. discrimwndo as 
condições da operação proposta pela instituição financeira e contendo 
declaração de concordância com as mesmas. 

Art. I S. Os pedidos de autorização de operações de crédito interno ou externo 
de interesse dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e que envolvam aval ou 

--~-··-----·--- - --~---··-
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garantia da' União serão encaminhados ao Senado Federal, com a documentação prevista no 
art. 13, por mensagem do Presidente da República, acompanhada de: 

1 - exposição de motivos do Ministro da Fazenda, da qual deve constar a 
classificação da situação financeira do pleiteante. em conformidade com a 
norma do Ministério da Fazenda que dispõe sobre a capacidade de pagamento 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

II • pareceres da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria do 
Tesouro Nacional. em conformidade com os procedimentos estabelecidos pela 
legislação que regula a matéria. 

Art. 16. A constataçãe de irregularidades na instrução de processos de 
autorização regidos por esta Resolução, tanto no ãmbito do Banco Central do Brasil quanto 
no do Senado Federal, implicará a devolução do pleito à origem, sem prejuízo das eventuais 
cominações legais aos infratores. 

§ 1 • A devolução de que trata este artigo deverá ser comunicada ao Poder 
Legislativo local e ao Tribunal de Contas a que estiver jurisdicionado o pleiteante. 

§ 2• Caso a irregularidade seja constatada pelo Banco Central do Brasil, este 
deverá informar, também, ao Senado Federal. 

3° A Comissão de Assuntos Econômicos ou o Plenario do Senado Federal 
poderão realizar diligências junto aos pleiteantes. no sentido de dirimir dúvidàs e obter 
esclarecimentos. 

CAPÍTULO V 

Das Condições Impostas às Operações de Crédito 

Art. 17. As operações de crédito por antecipação da receita orçamentári .. 
deverão ser. obrigatoriamente. liquidadas até dez dias úteis antes do encerramento do 
exercício em que forem contratadas. 

Art. 18. É vedada a contratação de operação de crédito por antecípação de 
receita orçamentária no último ano de exercício do mandato do Chefe do Poder Executivo do 
Estado. do Distrito Federal ou do Município. 

Art. 19. A concessão de garantia pelos Estados. pelo Distrito Federal e pelos 
Municípíos a operações de crédito interno e externo exigirá: 
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I - o oferecimento de contragarantias suficientes para o pagamento de 
quaisquer desembolsos que os Estados, ·o Distrito Federal ou os Municípios 
possam vir a fazer se chamados a honrar a garantia; 

II- a adimplência do tomador para com o garantidor e as entidades por ele 
controladas. 

§ I o Consideram-se inadimplentes os tomadores com dívidas vencidas por 
prazo igual ou superior a trinta dias e não renegociadas. 

§ 2° A comprovação do disposto no inciso II será feita por meio de certidão 
do Tribunal de Contas a que esteja jurisdicionado o garantidor. 

Art. 20. As leis que autorizem os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a 
emitir títulos da dívida publica deverão conter dispositivos garanJindo que: 

I - a dívida resultante de títulos vencidos e não resgatados será atualizada 
pelos mesmos critérios de correção e remuneração dos títulos que a geraram; 

II - os títulos guardem equivalência com os títulos federais, ten.'tam poder 
liberatório para fins de pagamento de tributos. e seus prazos de resgate não 
sejam inferiores a ~eis meses. contados da data de sua emissão. 

CAPÍTULO VI 

Dos Critérios e Condições de Aprovação dos Pleitos 

Art. 21. Ficam sujeitas à autorização especifica do Senado Federal, as 
seguintes modalidades de operações: 

I - de crédito externo; 

II - decorrentes de convênios para aquisição de bens e serviços no exterior; 

III - de emissão de títulos da dívida publica: 

IV - de emissão de debêntures ou assunção de obrigações por entidades 
controladas pelos Estados. pelo Distrito Federal e pelos Municípios que não 
exerçam atividade produtiva ou não possuam fonte própria de receitas. 

Parágrafo Único. O Senado Federal devolverá ao Banco Central do Brasil. 
para as providências cabíveis. o pedido de autorização para contratação de operação de 
crédito cuja documentação esteja em desacordo com o disposto nesta Resolução. 
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Art. 22. Os pleitos sujeitos a autorização específica do Senado Federal, 
listados no artigo anterior, que não atenderem aos requisitos mínimos definidos no art. 27 .. 
rião serão encaminhados ao Senado Federal pelo Banco Central, que os devolverá ao Estado, 
Distrito Federal ou Município de origem, comunicando o fato ao Senado Federal. 

Art. 23. Os pleitos sujeitos a autorização específica do Senado Federal. 
listados no art. 21, que atenderem aos requisitos mínimos definidos no art. 27, serão 
encaminhados pelo Banco Central ao Senado Federal, acompanhado de parecer técnico que 
deve, obrigatoriamente, ~onter os seguintes pontos: 

I - demonstração do cumprimento dos requisitos mínimos, definidos no art. 
27; 

II - discriminação dos requlSltos não essenctats, definidos no art. 28. 
ressaliando-se aqueles que não estejam sendo cumpridos; 

III - análise de mérito, avaliando a oportunidade, os custos e demais condições 
da operação, o seu impacto sobre as Necessidades de Financiamento do Setor 
Público, bem como o perfil de endividamento da entidade antes e depois da 
realização da operação; 

§ I • O parecer deve, obrigatoriamente. apre$entar conclusão favorável ou 
:ontrária quanto ao mérito do pleito. 

§ 2• Nos pleitos relativos à emissão de títulos da dívida pública, ·O parecer 
deve conter, também: · 

I - O valor dos títulos a serem emitidos, e o valor do estoque de títulos do 
mesmo emissor jà existentes, indicando-se a data de referência de tais valores; 

II - analise do impacto da operação de crédito no mercado mobiliário, e do 
desempenho dos títulos já emitidos neste mercado; 

III - em se tratando de refinanciamento de títulos vincendos, histórico da 
evolução desses títulos desde sua emissão, registrando-se a sua valorização ao 
longo do tempo. 

Art. 24. As operações de crédito não sujeitas a autorização específica do 
Senado Federal serão objeto do seguinte encaminhamento pelo Banco Central do Brasil: 

I - os pleitos que não atenderem a todos os requisitos mínimos ·serão 
indeferidos de imediato; 

II - os pleitos que atenderem a todos os requisitos rninimos e a todos os 
requisitos não essenciais, definidos nos arts. 27 e 28, respectivamente, serão 
autorizadas no prazo máximo de dez dias úteis; 
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III - os pleitos que atenderem a todos os requisitos mínimos e não atenderem a 
um ou mais dos requisitos não essenciais, serão enviados ao Senado Federai, 
acompanhado de parecer nos termos do art. 23, que sobre eles deliberará. 

Art. 25. O encaminhamento dos pleitos ao Senado Federal, pelo Banco 
Central, deve ser feito no prazo máximo de trinta dias úteis, contados do recebimento da 
documentação completa exigida por esta Resolução. 

Art. 26. Caso o Banco Central do Brasil constate que a documentação recebida 
não é suficiente para a sua análise, solicitará a compier.tentação dos documentos e 
informações. fluindo novo prazo a partir do atendimento das exigências. 

Art. 27. Para os fins desta Resolução, considera-se requ1s1to mllllmo o 
cumprimento. quando se api;car, do disposto nos arts. 3•, s•, 6°, 7•, 8°, 9•, 10, li, 12, 14, 15, 
17, 18.37 e 38, e nos incisos I. II, III, IV, VI, VII, IX e X do art. 13. · 

Art. 28. Para os fins desta Resolução, consideram-se requisitos não essenciais: 

I - a adimpiência junto i.s instituições integrantes do Sistema Financeiro 
Nacional e aos financiadores externos em operações garantidas pela União, 
atestada pelo Banco Central do Brasil; 

II - o disposto nos arts. 19 e 20 e nos incisos V e VIII do art. 13. 

Art. 29. Os pedidos de autorização para a realização de operações de crédito 
de que trata esta Resolução não poderão ser apreciados em regime de urgência, salvo se 
proposta pela Comissão de Assuntos Econômicos. 

Art. 30. A sessão da Comissão de Assuntos Econômicos que deliberar sobre 
pedido de autorização para a realização das operações de crédito de que trata esta Resolução 
deverá contar com a presença de representante do Estado. do Distrito Federai ou do 
Município. para apresentação do pleito. e de representante do Banco Central do Brasil, para 
exposição do parecer emitido pela entidade. 

Parágrafo Único. O não comparecimento de qualquer desses representantes 
implicará o adiamento da votação do pleito, que passará ao primeiro lugar na pauta da 
próxima sessão. 

Art. 31. A indicação dos relatores dos pedidos de autorização para a realização 
de operações de crédito de que trata esta Resolução será feita mediante a estrita observância 
da ordem de entrada do pedido na Comissão de Assuntos Econômicos e da relação de 
membros titulares da CAE, nos termos do art. 126 do Regimento Interno do Senado Federai. 
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Parágrafo Unico. Um Senador já indicado como relator não sera designada 
novamente até que todos os membros titulares da Comissão de Assuntos Econômicos tenham 
sido designados relatores em outros pedidos de autorização para a realização de operações de 
crédito. 

CAPÍTULO VII 

Dos Procedimentos para Contratação de Operações de Antecipação da Receita Orçamentária 
e para Venda de Títulos Públicos 

Art. 32. O Banco Central do Brasil analisará o enquadramento das operações 
de antecipação da receita orçamentária no disposto nesta Resolução tomando por base as 
condições da proposta firme de que trata o art. 14, inciso III. 

Art. 33. Estando o pleito de realização de operação de antecipação de receita 
orçamentária enquadrado nas exigências desta Resolução, o Banco Central do Brasil dará 
conhecimento da proposta firme a todo o sistema financeiro, em recinto ou meio eletrônico 
mantido por entidade auto-reguladora autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM) ou em meio eletrônico mantido pelo Banco Central do Brasil, sendo permitido a 
qualquer instituição financeira. inclusive àquela que encaminhou a proposta firme ao Banco 
Central do Brasil. oferecer a mesma operação com juros inferiores ao da proposta firme 
inicial. 

§ I • O Banco Central do Brasil baixará normas especificas para regulamentar 
os procedimentos operacionais de que trata o caput. 

§ 2" O resultado do processo competitivo a que se refere o caput será 
divulgado pelo Banco Central do Brasil. sempre que possível por meio eletrônico, a t'XIas as 
instituições financeiras, ao Senado Federal. aos Tribunais de Contas e ao Poder Legislativo 
do Estado. do Distrito Federal e do Município com a descrição detalhada de todas as ofertas 
realizadas. 

§ 3" Não serão aceitas propostas que cobrem outros encargos que não a taxa 
de juros da operação, que deve ser, obrigatoriamente, prefixada ou indexada à Taxa Bâsica 
Financeira (TBF). 

§ 4" A novação de operações vincendas ou vencidas será submetida ao mesmo 
rito de análise e processo competitivo das operações novas. 

§ s• Realizado o processo competitivo a que se refere o caput, a operação de 
antecipação de receita orçamentária só poderá ser contratada após à entrega ao Banco Central 
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de declaração, assinada por representante da instituição financeira e pelo Chefe do Poder 
Executivo. de que não há qualquer reciprocidade ou condição especial que represente custo 
adicional ao expresso pela taxa de juros da operação. 

§ 6° Não será examinad'o pelo Banco Central do Brasil, e devolvido à 
instituição financeira proponente, o pleito cuja proposta firme, de que trata o art. 14, inciso 
III, apresente taxa de juros superior a uma vez e meia a Taxa Básica Financeira (TBF) 
vigente no dia do encaminhamento da proposta firme. 

Art. 34. Os pedidos de autorização para o lançamento, oferta pública ou 
colocação no mercado de títulos da dívida pública, destinados a refinanciar títulos vincendos, 
inclusive daqueles vinculados ao disposto no art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, devem ser encaminhados ao Banco Central do Brasil, pelos Estados, pelo 
Distrito Federal ou pelos Municípios, com antecedência mínima de sessenta dias úteis do 
primeiro vencimento dos títulos a serem refinanciados. 

§ I 0 O descumprimento do disposto no caput implicará a alteração das datas
base de todos os títulos a serem emitidos, que serão postergadas por período equivalente ao 
número de dias úteis de atraso. sem que haja a correspondente correção do valor nominal dos 
títulos a serem emitidos. 

§ 2° Estando incompleta a documentação encaminhada pelo Estado, Distrito 
Federal ou Município, o Banco Central solicitará a complementação dos documentos e 
mformações. considerando-se. para efeito do disposto no parágrafo anterior. a data de entrega 
da documentação completa. 

Art. 35. A venda de títulos da dívida pública por seus emissores será efetuada, 
obrigatoriamente, em leilões públicos eletrônicos realizados pelo Banco Central do Brasil ou 
por entidade auto-reguladora autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. 

§ I o O Banco Central do Brasil baixará normas específicas para regulamentar 
): procedimentos operacionais dos leilões de que trata este artigo. 

§ 2° É obrigatória a publicação de edital do leilão a que se refere o caput com 
>ntecedência mínima de três dias úteis da data prevista para sua realização. 

§ 3° Após a realização de cada leilão eletrônico. o Banco Central do Brasil 
encaminhará as informações relevantes sobre os mesmos. sempre que possível por meio 
eletrônico, às instituições financeiras, ao Senado Federal, ao Poder Legislativo da entidade 
emissora e ao Tribunal de Contas ao qual ela estiver subordinada. 

§ 4° A recolocação no mercado de títulos da dívida pública dos Estados, do 
Distrito Federal ou dos Municípios mantidos em suas respectivas tesourarias ou fundos das 
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uívidas setà feita, obrigatoriamente. por meio de leilões eletrõnicos. na torma definida neste 
artigo. 

CAPÍTIJLO VIII 

Das Responsabilidades Adicionais do Banco Central do Brasil 

Art. 36. Compete ao Banco Central do Brasil exercer, no âmbito dos 
mercados tinanceiros e de capitais, a fiscalização da observância das disposições desta 
Resolução. 

Parágrafo único. O Senado Federal. quando julgar necessário, solicitará ao 
Banco Central do Brasil a fiscalização de operação de crédito específica junto à instituição 
financeira credora. 

Art. 37. Os Estados. o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 
autarquias e fundações que tenhàn\ dividas referentes a operações de crédito ou parcelamento 
de débitos relativos às contribuições sociais de que tratam os arts. 195 e 239 da Constituição 
Federal e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, deverão remeter, quando 
solicitados. ao Banco Central do Brasil: 

I- informações sobre o montante das dívidas flutuante e consolidada, interna e 
externa; 

II - cronogramas de pagamento de amortizações. juros e demais encargos das 
referidas dividas, inclusive aquelas vencidas e não pagas; 

III - balancetes mensais e síntese da execução orçamentària. 

. . § I" O descumprimento do disposto neste anigo implicará a paralisação da 
anàhse de novos pleitos da espécie pelo Banco Central do Brasil. 

Art. 38. Os Estados. o Distrito Federal e os Municípios sede de capitais que 
tiverem operações de crédito autorizadas nos termos deste Resolução deverão encaminhar 
mensalmente ao Banco Central do Brasil cópia de seus balancetes e execuções de caixa 
referentes ao mês anterior. 

§ I" O descumprimento do disposto neste anigo implicará a paralisação da 
análise de novos pleitos da espécie pelo Banco Central do Brasil. 

§ 2" Os demais Municípios deverão encaminhar seus balancetes e execuções 
de caixa sempre que solicitado pelo Banco Central do Brasil 

Art. 39. O Banco Central do Brasil informara mensalmente ao Senado Federal 
e dará ampla divulgação. inclusive para as instituições financeiras. por meio do Sistema de 
Informações do Banco Central (SISBACEN): 
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I - a postção de endividamento dos Estads>s. do Distrito Federal. dos 
Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações; 

II - cada uma das operações de crédito autorizadas e não autorizadas no 
período, fornecendo dados sobre: 

a) entidade mutuária; 
b) prazo da operação; 
c) condições de contratação, tais como valor, garantias e taxas de 
juros; 

III - número de instituições financeiras participantes das operações de crédito 
autorizadas no período. classificadas por tipo de operação; 

IV - número de instituições financeiras que apresentaram propoStas para 
realização de operações de antecipação de receita orçamentária, no processo 
competitivo definido pelo art. 33; 

VI - outras informações peninentes. 

Parágrafo único. Serão informados, exclusiYamente ao Senado Federal, os 
nomes das instituições financeiras autorizadas a realizar cada uma das operações de 
antecipação de receita orçamentária. 

Art. 40. O Banco Central do Brasil encaminhará. trimestralmente, para 
conhecimento da Comissão de Assuntos Económicos, relatório analítico, contendo· valores e 
quantidades negociadas, sobre todas as operações de compra e venda de títulos públicos de 
responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, indicando, para cada 
resolução autorizativa. a relaÇão dos participantes da cadeia de compra e venda, assim como 
a modalidade da operação e seus custos e deságios. 

CAPÍTULO IX 

Das Disposições Gerais e Transitórias 

An. 41. As resoluções do Senado Federal que autorizarem as operações de 
crédito objeto desta Resolução incluirão, ao menos. as seguintes informações: 

l - vahlr da operação e moeda em que serli realizada. bem como o critério de 
atualização monetária; 

II - objetivo da operação e órgão executor: 

---~-··-- ------- ------~---------- -----------
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·m - condições financeiras básicas da operação, inclusive cronograma de 
liberação de recursos; 

IV - prazo· para o exercício da autorização. que será de, no mínimo, cento e 
oitenta dias e. no máXimo, quinhentos e quarenta dias para as operações de 
dividas fundadas externas, e de, no mínimo. noventa dias e, no máximo, 
duzentos e setenta dias para as demais operações de crédito. 

§ 1 °· Nas operações de crédito autorizadas em conformidade com o incjso III 
do art. II, a condição de excepcionalidade será expressamente mencionada no ato de 
autorização. 

§ 2° Nas operações de crédito externo com garantia da União. a concessão da 
garantia será expressamente mencionada no ato de autorização. 

Art. 42. A fiscalização quanto à correta utilização dos recursos arrecadados 
com a venda dos títulos vinculados ao disposto no art. 33 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitôrias compete aos Tribunais de Contas a que estão jurisdicionadas as 
entidades emissoras. 

Parágrafo Unico. A Comissão de Assuntos Económicos poderá; havendo 
evidências de irregularidade, solicitar ao respectivo Tribunal de Contas que realize auditoria 
na aplicação dos recursos obtidos por meio da colocação dos títulos de que trata o caput, ou 
realizar diligência nos termos do art. 16, § 3°. 

Art. 43. O valor atualizado dos recursos obtidos através da emissão·.de títulos 
vinculados ao disposto no art. 33, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, utilizados para finalidades distintas, passa a ser considerado djvida vencida, 
para efeito do cálculo dos limites definidos nos arts. 5° e 6°, até que haja o resgate de títulos 
em valor atualizado equivalente ao desvio de finalidade incorrido. 

§ 1° Os estados e municípios dispõem de 60 (sessenta) dias. contados a partir 
da promulgação desta Resolução, para comprovar, mediante certidão do Tribunal de Contas 
ao qual estão jurisdicionados, o montante de recursos utilizados no efetivo pagamento de 

precatórios enquadrados no disposto óo art. 3 3 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitôrias. 

§ 2° Não havendo manifestação do Estado ou do Município, ou ocorrendo o 
fornecimento de informações insuficientes, serão considerados os valores apurados no 
Relatôrio da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar irregularidades na 
autorização. emissão e negoc; 1ção de títulos públicos nos anos de 1995 e 1996. 

§ 3° Nos casos em que não houver manifestação do estado ou município, ou 
em que as informações fornecidas forem insuficientes, ou que o Relatório citado no 
parágrafo anterior não apresente cifra precisa. considerar-se-à vencido, para efeito do 
disposto no caput, o valor total atualizado dos títulos emitidos com base no art. 33 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias. 
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Art. 44. É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos 
a que se referem os arts. 155 e 156, e dos recursos de que tratam os arts. 157, 158 e 159, I, a e 
b, e II, todos da Constitliição Federal, para a prestação de garantia ou contragarantia à União 
e suas autarquias e fundações para pagamento de débitos para com esta. 

Art. 45. Para efeito do disposto no art. 2° da Lei n.• 8.727, de 5 de novembro 
de 1993, é fixado o limite de 11% (onze por cento) da Receita Líquida Real, definida no§ 2• 
do art. 6°. 

§ I • O valor resultante da aplicação do limite definido no caput deste artigo 
será utilizado no pagamento de amortizações, juros e demais encargos da dívida externa 
contratada até 30 de setembro de 1991, do refinanciamento de dívidas junto ao FGTS e das 
dívidas resultantes de renegociações realizadas com base na Lei n.• 7.976, de 27 de dezembro 
de 1989, no art. 58 da Lei n.• 8.212. de 24 de julho de 1991. na Lei n.• 8.620, de 5 de janeiro 
de 1993, da comissão de serviços das operações amparadas pela Lei n.O 8.727. de 1993, das 
dividas relativas a financiamentos imobiliários firmados pelas entidades vinculadas aos 
Estados. ao Distrito Federal e aos Municípios. assumidas por esses mediante aditivo, e das 
dividas resultantes de renegociações realizadas com base na Lei n.• 8.727. de 1993, nesta 
ordem. 

§ 2° A diferença entre o somatório dos pagamentos ocorridos na forma do 
parágrafo anterior e o valor equivalente ao limite definido no caput será utilizada no resgate 
da dívida mobiliária 

§ 3 ° O percentual definido no caput será aplicado sobre um duodécimo da 
Receita Líquida Real, definida no art. 6°, §2°. 

§ 4• Para efeito de apuração do valor de cada uma das prestações mensais de 
que trata o art. 2° da Lei n.• 8.727, de 1993, serão deduzidos os dispêndios com as 
amortizações, juros e demais encargos das dívidas ali mencionadas, efetuados no mês 
anterior ao do pagamento da referida prestação. 

financeiras. 
Art. 46. O disposto nesta Resolução não se aplica às atuais autarquias 

Art. 47. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, exceto o 
disposto nos arts. 20 e 33, e no art. 35, caput e §§ 3° e 4°. que entram em vigor noventa dias 
após à data de publicação desta Resolução. 

Art. 48. Revogam-se as Resoluções n.O 69 e n.• 70, de 1995, n.• 19, de 1996, e 
n.O 12. de 1997. 

---- ·------------ ._ __ _._._ __ ----- ------- ._ __ _ 
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SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Votação, em globo, das duas emendas que foram 
destacadas e que têm parecer favorável do Relator. 

As Sr4s e os Srs. Senadores que as aprovam 
queiram permanecer sentados.(Pausa.) 

Aprovadas. 

São as seguintes as emendas aprovadas: 

EMENDA N° 2-PLEN 

Efetuar as seguintes aHerações no Projeto de 
Resolução n• 49, de 1996: 

Art. 42, § 2" - substituir a expressão "art. 62, § 
2"" por "art. 6", § 3 .. ; 

Art. 4°, § 30- retirar a expressão "exceto quan
to ao disposto nos incisos X e XI"; 

Art. 6", I e 11 - subst~uir a expressão "§ 2"" por 
"§ 30"; 

Art. ao - subStilu~ a expressão "art. 6", § 2"" 
por "art. 6", § 3 .. ; 

Art. 9" - subst~uir a expressão "art. 6", § 2"" 
por "art 6", § 30"; 

Art. 45 - subst~ir a expressão "§ 2" do art. 6"" 
por "art. 6", § 30"; 

EMENDA N" 3-PLEN 

Os seguintes dispositiVos do Projeto de Reso
lução n• 49, de 1996, passam a viger com as reda
ções abaixo: 

"Ar!. 6" .................................................. . 

§ 6" FICalll excluídas dos lim~es de 
que trata o caput as operações de crédito 
contratadas pelos Estados e pelos Municí
pios, junto a organismos multilaterais de cré
dito ou a instituições oficiais federais de cré
dito ou de fomento, com a finalidade de r~ 
nanciar projetes de investimento para a me
lhoria da administração das receitas e da 
gestão fiscal, financeira e patrimonial, no 
ãmMo de programa proposto pelo Poder 
Executivo e aprovado pelo Senado Federal. • 

"Art..,. 
Parágrafo único. O Banco Central do 

Brasil tornará pública a metodologia de cál
culo do resultado primário dos órgãos e enti
dades do setor público abrangidos por esta 
resolução." 

"Art. 13 ................................................ .. 

······•···················•···········•···•···•··············· 
VIII - cartiio 8lqB .la pelo teBplldNo tri

bt.nal de anas CXliJ1liOII8r1d o aJII4Jii • IBI1ID do 
disposm ros art. ZT, § 2", art. 29, VI e VIl, art. 32, 

§ 30, e art. 212 da Constituição Fedem!, e na 
Lei Co ,,..., e llai n" 62. de. ZT. de meuço de 
1995. aco11 1pa1 ihada de demonslialho. da 
,_, r;:ão oo;amet G!tia do úlino exeteido;" 

• Art. 18. É vedada a contratação de 
operação de crédito nos cento e oitenta dias 
anterlors ao final do mandato do Chefe do 
Poder Executivo do Estado, do Distrito Fe
deral ou do Município. 

Parágrafo tinico. No caso de operações 
por antecipação de receita orçamentária, a 
oontratação é vedada no último ano de exen:í· 
cio dos mandatos mencionados no caput" 

• Art. 28. Para os fins desta resolução, 
consideram-se requisitos não-essenciais o 
disposto nos arts. 19 e 20 e nos incisos V e 
VIII do art. 13." 

"Art. 47. Esta resolução entra em vigor 
na data de sua publicação, exceto o disposto 
no art. 7", que entra em vigor trinta dias após 
sua publicação, e nos arts. 20 e 33, e no art. 
35, caput e §§ 3" e 4°, que entram em vigor 
noventa dias após a data de sua publicação.· 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Aprovados o substitutivo e as emendas de plená
rio, fica prejudicado o projeto. A matéria aprovada 
vai à Comissão Diretora para redigir o vencido para 
o termo suplementar. 

O SR. PRESIDENTE (Anlonio Carlos Magal-ães) -
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diíetora oleteeen
do a redação do vencido, que selá lido pelo Sr. Pri!neiro 
Secietário, em exercício, Senador Carlos Patrocínio. 

É lido o seguinte: 

PARECER Nll 387, DE 1998 
(Da Comissão Diretora) 

~ do vencido, para o turno 
suplementar, do Substitutivo ao Projeto 
de Resolução n" 49, de 1996. 

A Comissão Diretora apresenta a redação do 
vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo 
ao Projeto de Resolução n• 49, de 1996, que dispõe 
sobre as operações de crédito interno e externo dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 
suas respectivas autarquias e fundações, inclusive 
concessão de garantias, seus limites e condições de 
autorização, e dá outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 18 de junho 
de 1998. - Antonio Carlos Magalhies, Presidente 
- ROMido Cunha Uma, Relator- Genlldo Melo
C.rfoe Patrocfnlo - Emllla Fernandes. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magallães) -
Estando a matéria em regime de urgência, passa se à 
imediala aprec;iação do parecer da Comissão Diretora. 

Em discussão o substitutivo, em turno suple
mentar. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação, em turno suplementar. 
As Sr"s. e os Srs. Senadores que o aprovam 

queiram pennanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto vai à promulgação. 
Os itens de n"s 9 a 17, que tramitam em conjunto 

com o item que acaba de ser aprovado, vão ao Arquivo. 
São os seguintes os itens prejudicados: 

-9-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 34, DE 1996 

(Tramitando em conjunto com os Projetos 
de Resolução n"s 49 e 52, de 1996; 

32, 41, 43, 101, 108. 130 e 131, de 1997) 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n• 405, de 1998 - art. 336, b ) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n• 34, de 1996, de autoria do 
Senador Carlos Patrocinio, que akera a Re
solução n" 69, de 1995, para limitar a 98% o 
percentual máximo de refinanciamento da 
dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Fe
deral e dos Municípios. 

-10-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 52, DE 1996 
(Tramitando em conjunto com os Projetos 

de Resolução n"s 34 e 49, de 1996; 
32, 41, 43,101,108, 130e 131, de 1997) 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n• 405, de 1998 - art. 336, · b ) 

Discu$São, em turno único, do Projeto 
de Resolução n• 52, de 1996, de autoria do 
Senador Esperidião Amin, que dispõe sobre 
as operações de crédito interno e externo 
das empresas em que os Estados, o Distrito 
Federal ou os Municípios, direta ou indireta
mente, detenham a maioria do capital social 
com direito a voto, e dá outras providências. 

-11-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 32, DE 1997 
(Tramitando em conjunto com os Projetos 
de Resolução n"s 34, 49 e 52, de 1996; 
41, 43, 101, 108, 130 e 131, de 1997) 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n" 405, de 1998 - art. 336, b ) 

Discusl:ão, em turno único, do Projeto 
de Resoluç&o n• 32, de 1997, de autoria do 
Senador lauro Campos, que modilica dispo
sitivos das Resoluções n"s 96, de 1989, e 
69, de 1995, do Senado Federal, estabele
cendo novos limites de dispêndios com a dí
vida pública. 

-12-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 41, DE 1997 
(Tramitando em conjunto com os Projetos 
de Resolução n"s 34, 49 e 52, de 1996; 
32, 43,101, 108, 130 e 131, de 1997) 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n• 405, de 1998 - art. 336, b ) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n• 41, de 1997, de autoria do 
Senador Bernardo Cabral, que acrescenta 
dispositivo à Resolução n• 69, de 1995, do 
Senado Federal, que dispõe sobre as opera
ções de crédito interno e externo dos Esta
dos, do Distrito Federal e dos Municípios e 
de suas respectivas autarquias inclusive 
concessão de garantias, seus limites e con
dições de autorização, e dá outras providên
cias. 

-13-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 43, DE 1997 
(Tramitando em conjunto com os :Projetas de 

Resolução n"s 34, 49 e 52, de 1996; 
32, 41, 101, 108,130 e 131, de 1997) 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n• 405, de 1998 - art. 336, b ) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n• 43, de 1997, de autoria do 
Senador lúcio Alcântara, que acrescenta 
dispositivo à Resolução n• 69, de 1995, e dá 
outras providências. 

-14-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 101, DE 1997 
(Tramitando em conjunto com os Projetos 
de Resolução n"s 34, 49 e 52, de 1996; 

32, 41, 43, 108, 130 e 131, de 1997) 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n• 405, de 1998 - art. 336, b ) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n" 101, de 1997 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Econômicos, 
como conclusão de seu Parecer n• 41 O, de 
1997, Relator. Senador Esperidião Amin, 
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com votos contrários dos Senadores L.auro operações de crédito da União e dos dispên-
Campos e.Qsmar Dias), que attera a Reso- dios com ii dívida púolica federaL 
lução n° 69, de 1995, do Senado Federal. o SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-15- -Hem19: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 108, DE 1997 
(Tramitando em conjunto com os Projetos 
de Resolução n"s 34, 49 e 52, de 1996; 
32, 41, 43,101,130 e 131, de 1997) 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n• 405, de 1998 - art. 336, b ) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n• 108, de 1997, de iniciativa 
da Comissão Parlamentar de Inquérito dos 
Títulos Públicos, que dispõe sobre as opera
ções de· crédito interno e externo dos Esta
dos, do Distrito Federal, dos Municípios e de 
suas respectivas autarquias e fundações, in
clusive concessão de garantias, seus limites 
e condições de autorização, e dá outras pro
vidências. 

-16-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 130, DE 1997 
(Tramitando em conjunto com os Projetes 
de Resolução n"s 34, 49 e 52, de 1996; 

32, 41, 43,101,108 e 131, de 1997) 
(Em regime de urgência, nos termos do 

R"'!uerimento n• 405, de 1998 - art. 336, b ) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n°130, de 1997, de autoria do 
Senador João Rocha, que modifo:a o art. 42 

da Resolução n• 69, de 1995, do Senado 
Federal e acrescenta-lhe dispositivos, esta
belecendo novos limites e condições para as 
operações de crédito e os dispêndios com a 
divida púbi'IC8 dos Estados, do Distrito Fede
ral e dos Múniclpios. 

-17-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 131, DE 1997 
(Tramitando em conjunto com os Projetes 
de Resolução n"s 34, 49 e 52, de 1996; 

32, 41, 43, 101, 108 e 130, de 1997) 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n• 405, de 1998 - art. 336, b ) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n• 131, de 1997, de autoria do 
Senador João Rocha, que modifica o art. a• 
da Resolução n" 96, de 1989, do Senado 
Federal e acrescenta-lhe dispositivos, esta
belecendo novos limites e condições para as 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 67, DE 1998 
(Em regime de urgência, nos termos dos 

Requerimentos n"s 407 e 408, de 1998 - art. 336, b ) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n• 67, de 1998 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Econômicos 
corno conclusão de seu Parecer n• 371, de 
1998, Relator: Senador Bello Parga), que 
autoriza a União a contratar operação de 
crédito externo junto ao Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento -
BIRD, no valor equivalente a até cento e cin
qüenta milhões de dólares norte-america
nos, destinada a financiar parcialmente o 
Programa de Modernização do Selo• Sanea
mento- PMSS 11. 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição até o en
cerramento da discussão. 

Em diso•ssão o projeto, em turno único.(Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
As Sr"s. e os Srs. Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausá.) 
Aprovado. 
A matéria 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 exercício, Senador Canos Pa
trocínio. 

É lido o seguinte: 

PARECER N" 388, DE 1998 . 
(Da Comissão Diretora) 

Reclação final do Projeto de Resolu
ção n" 67, de 1998. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n• 67, de 1998, que autori
za a União a contratar operação de crédito externo 
junto ao Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento - BIRD. no valor equivalente a até 
US$150,000,000.00 (cento e cinqüenta milhões de 
dólares norte-americanos) destinada a financiar par-
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cialmente o Programa de Modernização do Setor 
Saneamento- PMSS 11. 

Sala de Reuniões da Comissão, 18 de junho 
de 1998. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente 
- Ronaklo Cunha Uma, Relator - Geraldo Melo -
Carto. Patruclnlo - Emilla Fernandes. 

ANEXO AO PARECER N° 388, DE 1998 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, , Presidente, nos tennos do art. 48, 
~em 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte: 

RESOLUÇÃO N" , DE 1998 

Autoriza a União a contratar opera
ção de crédito externo junto ao Banco In
ternacional para Reconstrução e Desen
volvimento - BIRO, no valor equivalente a 
alli US$150,000,000.00 (cento e cinqüenta 
milhões de dólares norte-americanos) 
destinada a financiar parcialmente o Pro
grama de Modernização do Setor Sanea
mento- PMSS 11. 

O Senado Federal resolve: 
Art 1° É a União autorizada, nos tennos da 

Resolução n• 96, de 1989, restabelecida pela Reso
lução n• 17, de 1992, ambas do Senado Federal, a 
contratar operação de créd~o externo com o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 

BIRD, no valor equivalente a até 
US$150,000,000.00 (cento e cinqüenta milhões de 
dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. A operação de crédito autori
zada no caput destina-se ao financiamento parcial 
do Programa de Modernização do Setor Saneamen
to-PMSS 11. 

Art 2" A operação de crédito externo autoriza
da será realizada de acordo com as seguintes cond~ 
ções: 

I - mutuário: República Federativa do Brasil; 
11 - mutante: Banco Internacional para Recons

trução e Desenvolvimento - BIRD; 
III- valor. equivalente a até US$150,000,000,00 

(cento e cinqüenta milhões de dólares norte-ameri
canos); 

IV - finalidade: financiamento parcial do Pro
grama de Modernização do Setor Saneamento -
PMSS 11; 

V- prazo de desembolso: até 30·de junho de 
2003; 

VI - juros: a ser pago sobre o principal do em
préstimo sacado e pendente, a uma taxa para cada 

período de jtoros iguar à Taxa Base Ubor mais o 
Spread Total Ubor: 

a) Taxa Básicá Libor significa para cada perio
do de juros, a taxa interbancária do mercado de Lon
dres para depósitos de seis meses em moeda única 
pará considerar o primeiro dia de tal período, como 
razoavelmente determinado pelo banco e e,.Presso 
corno uma porcentagem por ano; 

b) Spread Total Ubor significa, para cada paio
do de juros: 

1) 0,5%a.a (cinco décimos por cento ao ano); 

2) menos (ou mais) a margem média pondera
da para esse período de juros, abaixo (ou acima) 
das taxas oferecidas no mercado interbancário de 
Londres, ou outras taxas de referência, para depósi
tos de seis meses, referentes aos empréstimos em 
vigor do BIRD ou parcelas dai alocadas pelo banoo 
para financiar emprestimos em moeda única ou par
celas dai que inclua o empréstimo, com razoavel
mente determinado pelo banco e expresso como 
uma porcentagem por ano; 

VIl - comissão de compromisso: O, 75% a.a 
(setenta e cinco centésimos por cento ao ano) sobre 
o montante não desembolsado, contada a partir de 
sessenta dias após a data da assinatura do contrato; 

VIII - condições de pagamento: 
a) principal: em vinte parcelas semestrais e 

conscutivas em 15 de março e 15 de setembro de 
cada ano, vencendo-se a primeira ptestação em 15 
de setembro de 2003, e a última em 15 de março de 
2013. 

b) juros: semestralmente vencidos em 15 de 
março e 15 de setembro de cada ano; 

c) da comissão de compromissos: semestral
mente vencida, em 15 de março e 15 de setembro 
de cada ano; 

Parágrafo único. As datas de pagamento pode
rão sofrer modifocação em razão da data de assina
tura do contrato. 

Art. 3° A autorização concedida por esta reso
lução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e 
quarenta dias, contado da data de sua publicação. 

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 
- Estando a matéria em regime de urgência, passa
se à imediata apreciação da redação final. 

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

discussão. 
Em votação. 
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As Sr"s. e os Srs. Senadores que a aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 

-Item 20: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 16, DE 1998 

(Em regime de urgência, nos tennos do 
Requerimento n• 414, de 1998- art. 336, b) 

Discussão, em tumo único, do Projeto 
de Lei da Câmara n• 16, de 1998 (n' 
4.099198, na Casa de origem), de iniciativa 
do Superior Tribunal de Justiça. que dispõe 
sobre a reestruturação da Justiça Federal de 
Primeiro Grau da 4• Região e dá outras pro
vidências, tendo 

Parecer sob n• 377, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Esperiáoão Amin, favorável, com a 
Emenda n• 1-cCJ, de redação, que apre
senta, com voto em separado do Senador 
José Eduardo Outra. 

A Presidência recebeu, na data de ontem, re
querimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em 
exercício, Senador Carlos Patrocínio. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 425, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro seja incluído na Ordem do Dia da 

presente sessão o Projeto de Lei da Câmara no 16, 
de 1996 (no 4.099/98, na casa de origem), de inicia
tiva do Superior Tribunal de Justiça. que c!ispõe so
bre a reestruturação da Justiça Federal de Primeiro 
Grau da 4° Região e dá outras providências, que se 
encontra em regime de urgência. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 1996. -
Hugo Napoleio- Elclo Alvares- Sérgio Mac:f1ado 
- J6der Bartlalho - Emllia Fernandes. 

O SR. PRESIDENTE (Artonio Car1os Magalhães) 
- Não havendo divergência dos Srs. Lideres, a Pre
sidência defere o requerimento. 

Passa-se, assim, à discussão em conjunto do 
projeto e da emenda de redação, em turno único. 

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

disaossão. 
Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda. 
t.s Sr"s. e os Srs. Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em votação a emenda de redação. 
As Sr"s. e os Srs. Senadores que a aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada 
A matéria vai à Comissão Oiretora para a 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. 1• Se
cretário, em exercfcio, Senador Carlos Patrocínio. 

É lido o seguinte: 

PAREC~ N" 389, DE 1993 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Lei da 
Cimara no 16, de 1996 (no 4.099, de 1998, 
na Casa de Origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Lei da Câmara n• 16, de 1998 (n• 
4.099, de 1998, na Casa de Origem). que dispõe so
bre a reestruturação da Justiça Federal de Primeiro 
Grau da 4° Região e dá outras providências, consoli
dando a emenda de redação aprovada pela Plenário. 

Sala de Reuniões da Comissão, 18 de junho 
de 1996. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente 
- Ronaldo Cunha Uma, Relator - Geraldo Melo -
Carlos Patroclnlo - EmRia Femanclea. 

ANEXO AO PARECER N" 389, DE 1998 

Dispõe sobre a reestruturaÇão da 
Justiça Federal de Primeiro Grau da 4° 
Região e cWi outras providencias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• São criadas, com os respectivos cargos 

de Juiz Federal e de Juiz Federal Substituto, cin
qüenta Varas na Justiça Federal de Primeiro Grau 
da 4° Região, assim distribuídas: 

I - dE'z s seis na Seção Judiciária do Eslado do 
Rio Grande do 511; sendo -quatro no Municlpio de Porto 
Alegre; duas no Município de Pelolas; duas no Municlpio 
de Passo Fundo; duas no Municlpio de Sanla Maria; 
duas no Municfpio de Caxias do Sul; duas no Municlpio 
de No\10 Hantlurgo; uma no Município de Sal*> Ãngelo; 
e uma no Município de Santa Cruz do Sul; 

11 - quinze na Seção Judiciária do Estado do 
Paraná, sendo duas no Município de Curitiba; três 
no Município de Londrina; duas no Municlpio de Foz 
do lguaçu; duas no Município de Paranaguá; duas 
no Município de Ponta Grossa; uma no M10nicípio de 
Maringá; uma no Municlpio de Cascawl; uma no 
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Município de Umuarama; e uma no Município de 
Campo Mourão; 

III - sete na Seção Judiciária do Estado de Santa 
Catarina, sendo uma no Município de Joinville; duas no 
Município de Blumenau; uma no Município de Criciú
ma; uma no Município de L.ages; uma no Município de 
Chapecó; e uma no Município de Tubarão; 

IV- doze, sem espec~icação de localidade. 
Parágrafo único. As Varas de q"ue trata este ar

tigo serão implantaGas, gradativamente, na forma da 
lei e na medida das necessidades do serviço, a crité
rio do Tribunal Regional Federal da 4° Região. 

2" São acrescidos ao Quadro Permanente de 
Pessoal das Secretarias das Seções Judiciárias da 
4° Região os cargos constantes do Anexo I e as fun
ções comissionadas, conforme Anexo 11 desta lei. 

Parágrafo único. O provimento dos cargos de 
cpe trata este artigo, bem como a nomeação ou de
signação para as funções comissionadas, serão rea
lizados, gradativamente, na forma da lei e na medida 
das necessidades do serviço, a critério do Tribunal 
Regional Federal da 4° Região. 

Arl 3" Caberá ao Tribunal Regional Federal da 
4• Região, mediante ato próprio, especializar Varas 
em qualquer matéria, estabelecer a respectiva locali
zação, competência e jurisdição, bem como transfe
rir sua sede de um Município para o outro, de acordo 
com a conveniência do Tribunal e a necessidade de 
agilitação da prestação jurisdicional. 

Art. 4• As despesas decorrentes da execuçaõ 
desta lei correrão à conta das dotações orçamentá
rias consignadas à Justiça Federal de Primeiro Grau, 
ou de outras destinadas para esse fim. 

Arl s• Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

ANEXO I 

(Art. 2" da Lei n• , de de 199) 

cargoa/Denominaçiio Nfvel N" de Cargos a Criar 

Analista Judiciário Superior 

Técnico Judiciário Intermediário 

NIVEL 11 

(Arl2" da Lei n" • de de 199) 

537 

782 

Funções/Nfvel N" de Funções a Criar 
FC09 50 
FCOB 2 
FCOS 3 
FCOS 625 
FC04 152 
FC03 50 
F~2 ~ 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
- Estando a matéria em regime de urgência, passa
se à imediata apreciação da redação final. 

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

discussão. 
Em votação. 
As Sr"s. e os Srs. Senadores que a aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à sanção. 
O SR PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 

-Item 21:. 

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO N2 6, DE 1998 

(Tram~ando em conjunto com a 
Proposta de Emenda à Constijuição n• 11, de I 998) 

Terceiro dia de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Const~ui
ção n• 6, de t 998, tendo como primeiro sig
natário o Senador José Roberto Arruda, que 
inclui no Ato das Disposições Const~ucio
nais Trans~órias artigo que regulariza a si
tuação funcional de servidores de empresas 
públicas federais que há mais de dez anos 
prestam serviços à administração direta, e 
dá outras providências, tendo 

Parecer sob n" 318, de 1998, da Comis
são de Construição, Justiça e Cidadania, Re
lator. Senador Romeu T uma, fa110rável, nos 
termos da Emenda n" 1-CCJ (substitutivo) que 
ap1 es enta, e pela prejudicialidade da Proposta 
de Emenda à Conslijuição n• 11, de 1998. 

A Presidência esclarece ao.-Pienário que, nos 
termos do disposto no art. 358 do Regimento Inter
no, as matérias constarão da Ordem do Dia, duran
te 5 dias úteis, em fase de discussão, em primeiro 
turno, quando poderão ser oferecidas emendas as
sinadas por um terço, no mínimo, da composição do 
Senado. 

Transcorre hoje o terceiro dia de discussão. 

Discussão, em conjunto, das Propostas e da 
Emenda substitutiva n" 1-CCJ. (Pausa)_ 

Não havendo quem peça a palavra, a discus
são terá prosseguimento na próxima sessão delibe
rativa ordinária. 

O item 21 tram~ em conjunto com o item 22. 

É o seguinte o item 22: 
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-22-
PROPOSTADEEMENDAÀ 

CONSTITUIÇÃO N" 11, DE 1998 

(Tramitando em conjunto com a 
Proposta de Emenda à Constituição n• 6, de 1998) 

Terceiro dia de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constitui
ção n• 11, de 1998, tendo como primeiro sig
natário o Senador Geraldo Melo, que acres
centa parágrafos ao art. 19 do Alo das Dis
posições Constitucionais Transitórias, dis
pondo sobre a situação funcional dos servi
dores e empregados públicos federais legal
mente cedidos a órgãos e entidades da 
União. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-llam23: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n• 35, de 1998 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Econõmicos 
como conclusão de seu Pareoer n• 192, de 
1998, Relator: Senador Esperidjão Amin), 
que autoriza a União a realizar operação fi
nancetra que visa ao ress=alnnamento de 
créditos brasileiros junto à República de 
Gana, consubstanciada no Contrato de 
Flees;alonamento de Dívida finnado entre a 
República Federativa do Brasil e a Repúbli
ca de Gana, em 11 de novembro de 1997. 

A Presidência ~ ao Plenário que a tra
mitação da matéria esteve intenompida, aguardando 
informações solicitadas .!!elo . Senadof- Esperidião 
Amin, através do Requerimento n" 228, de 1998, ao 
Ministro da Fazenda, que já foram encaminhadas e 
encontram-se pubfocadas nos awlsos da matéria, à 
disposição dos Senhores Senadores. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 

Em discussão. (Pausa) 

Nio havendo quem peça a palavra, encerro a 
disct ISSio. 

Em votação. 

As Sr"s. e os Srs. Senadores que o aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

A matéria vai à Comissão Diretora para a reda· 
çãofinal. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

DE RESOLUÇÃO N" 35, DE 199i 

Autoriza e União e reeiizer ClpCinlÇão 
!inllncelra que vise ao ~ 
de cniclltoe brasileiros juniD ii Repúbllce 
de Gene, consubstanclede no Contrato 
de R-lonemento de Dfvlcle llmi8do 
entre • República Fedei allwe do BnleiJ e e 
República de Gene, em 11 de novembro 
de1997. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° É a União, com base no art. 52, inciso 

V, da Constituição Federal e nas disposições conti
das na Resolução n" 50, de 1993, do Senado Fede
ral, autorizada a realizar operação financeira com a 
República de Gana, no valor de US$21,5n,460. 14 
(vinte e um milhões, quinhentos e setenta e sete mil, 
quatrocentos e sessenta dólares norte-americanos e 
quatorze centavos), consolidados em 1° de junho de 
1997, nos termos do Contrato de Reescalonamento 
de Dívida firmado em 11 de novembro de 1997. 

Art. 2" A operação financeira externa referida 
no art. 1• desta resolução visa ao reescalonamento 
de créditos brasileiros junto à República de Gana e 
tem as seguintes condições: 

•I dívida afetada: 100% de patee1as de princi
pal e juros (incluindo juros de mora) vencidas até 1• 
de julho de 1995, inclusive, e não pagas; e 100% 
das parcelas de juros vencidas de 1• de julho de 
1995 a 1• de junho de 1997, inclusMI, e não pagas; 

b) valor reescalonado: US$21 ,577,460.14 (vin
te e um milhões, quinhentos e setenta e sete mil, 
quatrocentos e sessenta dólares norte-americanos, 
quatorze centavos); 

c) termos de pagamento: now patee1as se
mestrais, de acordo com o seguinte esquema: 

11% em 1° de dezembro de 1997 US$2,373,520.61 
11% em 1° de junho de 1998 US$2.373.520.61 
11% em 1• de dezembro de 1998 US$2,373,520.61 
11% em 1• de junho de 1999 US$2,373,520.61 
11% em 1• de dezembro de 1999 US$2,373,520.61 
11% em 1° de junho de 2000 US$2,373,520.61 
11% em 1° de dezembro de 2000 US$2,373.520.61 
11% em 1° de junho de 2001 US$2,373,520.61 
12% em 1° de dezembro de 2001 US$2,589,295.26; 

d) taxa de juros: Libor semestral IIC19SCida de 
margem de 0,8125% a.a.; 

e) juros de mora: 1% acima da taxa de juros; 
f) cláusula de "swap": possibilidade de quitação 

antecipada da dfvida por meio de •swap• até 1• de 
dezembro de 1997; caso a operação do item anterior 
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não se realize. possibilidade de operações de Art. t• É a transportadora Brasileira Gasoduto 
"swap", em bases voluntárias, até o limite de Bolívia-Brasil- TBG autorizada, nos termos do art. 
US$10,000,000.00. 52, inciso V da Constituição Federal e da Resolução 

Art. 3" O prazo para o exercício da presente n• 96, de 1989, do Senado Federal, a elevar, tempo-
autorização é de quinhentos e quarenta dias a con- rariamente e em caráter excepcional, os limHes de 
tarda sua publicação. endividamento e contratar operação de crédito exter-

Art. 4• Esta resolução entra em vigor na data no junto ao Banco Internacional de DesenvoMmento 
de sua publicação. - BID. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Item 24: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n• 59, de 1998 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Econômicos 
como conclusão de seu Parecer n• 329, de 
1998, Relator. Senador Jefferson Peres, 
com voto contrário do Senador Lauro Cam
pos), que autoriza a contratação de opera
ção de crédito externo, no valor equivalente 
a alé duzentos e quarenta milhões de dóla
res norte-americanos, de principal, entre a 
Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia
Brasil - TBG e o Banco lnteramericano de 
DesenvoMmento - BID, destinada ao finan
ciamento parcial do Projeto do Gasoduto 
Bolívia-Brasil. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
As Sr"s. e os 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: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 59, DE 1998 

Autoriza a -lbatapo de operação 
de crédHo externo no valor equivalente a 
até US$240,000,00Cl-ll0 (duzantos e qua
renta milhões de dólares .-te-america
nos), de principal, entre a Transportadora 
Brasileira Gasoduto Bolfvla-Brasll - TBG 
e o Banco lnteramerlcano de Desenvolvi
mento - BID, destinada ao financiamento 
parcial do Projeto de Gasoduto Bolívi&
Brasll. 

O Senado Federal resolve: 

Parágrafo único. Os recursos referidos no ca
put seráo utilizados no financiamento parcial do Pro
jeto do Gasoduto Bolívia-Brasil. 

Art. 2° É a União autorizada a garantir a opera
ção de crédito mencionada no art. t•. 

Art. 3" Antes da assinatura dos contratos de
vem ser atendidas as seguintes condições: 

a) implantação dos mecanismos de supervisão 
ambiental; 

b) apresentação do relatório de supervisão am
biental e parecer do auditor ambiental independente; 

c) aperte dos recursos financeiros dos acionis
tas, conforme o acordo de acionistas; 

d) envio do Plano de DesenvoMmenlo das Co
munidades Indígenas; 

e) aprovação dos demais empréstimos de fi
nanciamento mu~ilaterais; 

t) entrada em vigor dos contraias e acordos 
componentes da estrutura institucional do projeto; 

g) demonstração de que o fiador não possui 
mais de 51% do capital da TBG, diretamenle ou 
através de empresas controladas; 

h) previsão orçametária, confirmada por doeu· 
mento da Secretaria de Controle das Empresas Es· 
tataís; 

I) cópia da autorização administrativa para que 
a TBG contrate a operação de cn!dito em quatão, 
bem como conceda as necessárias contragarantias 
ao T escuro Naciona~ 

D autorização administrativa para que a Petro
bras vincule as contragarantias compternentares 

Art. 4• A operação de crédito em questão apre
senta as seguintes características financeiras: 

a) valor ptetendído:US$240.000,000.00 (du
zentos e quarenta milhões de dólares norte-america
nos): 

b) prazo de desembolso: 3 (três) anos conta· 
dos a partir da vigência do contrato; 

c) juros: os juros serão calculados sobre os 
saldos devedores diários do empréstimo a uma taxa 
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anual para cada semestre detenninada pelo custo, 
calculada. pelo BID·para dólares, dos Empréstimos 
Unimonetários .OualifiCados tomados pelo banco du
rante o semestre anterior, acrescida de uma margem 
razoável, expressa em tennos de uma porcentagem 
anual, que o banco fixará periodicamente de acordo 
com sua política sobre taxa de juros, pagáveis em 5 
de agosto e 5 de fevereiro de cada ano a partir de 5 
de agosto de 1998; 

d) comissão de compromisso: até 0,75% a.a. 
(setenta e cinco centésimos de um por cento ao ano) 
sobre o montante não desembolsado, contada a par
tir de 60 (sessenta) dias após a data da assinatura 
do contrato: 

e)condições de pagamento: 

- do principal: o mutuário amortizará o emprés
timo em prestações semestrais, consecutivas e tanto 
quanto possíveis iguais, vencedo-se a primeira par
cela seis meses após a data prevista para o desem
bolso final do empréstimo, e a última, o mais tardar 
em 5-2-2018 (considerando a data prevista de 5-8-
98 para a assinatura do contrato, estimada a amorti
zação em 33 parcelas semestrais, com 48 meses de 
carência); 

- dos juros: semestralmente vencidos, em 5-8 
e 5-2 de cada ano. 

- cl.a comissão de compromisso: semestral
mente,vencida, em 5-8 e 5-2 de cada ano. 

Art. 5" A autorização concedida por esta reso
lução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e 
quarenta dias contado da data de sua publicação. 

Art. 6" Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Item 25: 

Discussão, em turno único, do 
Projeto de Resolução n• 60, de 1998 
(apresentado pela Comissão de Assun
tos Económicos como conclusão de 
seu Parecer n• 330, de 1998, Relator: 
Senador Jefferson Peres, com voto 
contrário do Senador Lauro Campos), 
que autoriza a contratação de opera
ção de crédito externo, no valor equiva
lente a até cento e trinta milhões de 
dólares norte-americanos, de principal, 
entre a Transportadora Brasileira Ga
soduto Bolívia-Brasil - TBG e o Banco 
Internacional para a Reconstrução e o 

Desenvolvimento B[RD, destinada aofi
nanciament~arciak:loProjetodoGasoduto 
Bolívia-Brasil. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
As Sr's. e os Srs. Senadores que o aprovam 

queiram pennanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 60 DE 1998 

Autoriza a contratação de operação 
de crédito externo no valor equivalente e 
até US$130,000,000.00 (cento e trinta mi
lhões de dólares no~noa), de 
principal, entre a Transportadora Brasilei
ra Gasoduto Bolívia-Brasil - TBG e do 
Banco Internacional para Reconstrução e 
o Desenvolvimento - BIRD, deatlnade ao 
funcionamento parcial do Projeto do G• 
aoduto Bolívi•Braail. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 12 É a Transportadora Brasileira Gasoduto 
Bolívia-Brasil autorizada, nos tennos do artigo 52, in
ciso V da Constituição Federal e da Resolução n• 
96, de 1989, do Senado Federal, a elevar, tempora
riamente e em caráter excepcional, os limites de en
dividamento e conlratar operação de crédito externo 
junto ao Banco Internacional para a Reconstrução e 
o Desenvolvimenlo- BIRD. 

Parágrafo único. Os recursos referidos no c. 
put serão utilizados no financiamento parcial do Pro
jelo do Gasoduto Bolívia-Brasil. 

Art. 2" É a União autorizada a prestar garantia á 
operação de crédito mencionada no artigo primeiro. 

Art. 32 As seguintes co'ldições devem ser 
cumpridas previamente à assinatura dos contratos, 
sendo exigida inclusive a manifestação preliminar 
do Bird confirmando o atendimento das exigências 
abaixo; 

a) assinatura dos contratos e acordos compo
nentes da estrutura institucional do projeto; 
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b) cumprimento das condições de desembolso 
dos demais contratos de financiamentos: 

c) contratação da firma e do auditor de supervi
são ambiental; 

d) início da prestação dos serviços de consul
toria sobre os setores de gás e combustíveis; 

e) contratação do pessoal técnico, adminis
trativo e financeiro necessário para a execução do 
projeto; 

f) elaboração do plano das populações indíge-
nas; 

g) envio e pedido para seleção dos agentes de 
lançamento dos bõnus na modalidadf.! de garantia
parcial; 

h) previsão orçamentária, confirmada por docu
mento da Secretaria de Controle das Empresas Es
tatais; 

I) cópia da autorização administrativa para que 
a TBG contrate a operação de crédito de que se tra
ta, bem como conceda as necessárias contragaran
tias ao Tesouro Nacional; 

11 autorização administrativa para que a Petro
bras vincule as contragarantias complementares. 

Art. 42 A operação de crédito em questão apre
senta as seguintes características financeiras: 

a) valor pretendido: US$130,000,000.00 
(centro e trinta milhões de dólares dos Estados 
Unidos): 

b) prazo de desembolso: até 31 de dezembro 
de2000; 

c) juros: no início de cada período o mutuá
rio pagará sobre o saldo devedor e a partir de 
cada desembolso, juros com base na Libor, 
acrescia de 0,5% ao ano, menos (ou mais) a 
margem média poderada para cada período e ju
ros, abaixo ou acima das taxas interbancárias 
ofertadas em Londres o de outras taxas de refe· 
rência para depósitos de 6 (seis) meses, relati· 
vas aos empréstimos pendentes do Bird, ou às 
parcelas dos mesmos, alocados pelo Banco para 
proporcionar recursos a empréstimos em moeda 
única ou parcelas dos mesmos por ele concedi
dos a que incluam a quantia desembolsada para 
o referido período de juros, expressa como uma 
porcentagem anual; 

d) comissão de compromisso: o, 75% a.a. (se
tenta e cinco centésimos de um por cento ao ano) 
sobre o montante não desembolsado, contada a par-

tir de 60 (sessenta) dias após a data da assinatura 
do contrato; 

e) condições de pagamento: 

- do principal: Em 24 (vinte e quatro) parcelas 
semestrais e consecutivas, em 15 de março e 15 de 
setembro de cada ano, vencendo-se a primeira em 
15-3-2001 e a úHima em 15-3-2013; 

- dos juros: semestralmente vencidos, em 15-3 
e 15-9 de cada ano. 

- da comissão de compromisso: semestral
mente vencida, nas mesmas datas estipuladas para 
o pagamento dos juros. 

Observação: as data estipuladas para o 
repagamento poderão ser prorrogadas para 
manter correlação com efetiva data de celebra
ção do contrato. 

Art. s• A autorização concedida por esta 
Resolução deverá ser exercida no prazo de qui
nhentos e quarenta dias contados da data de 
sua publicação. 

Ar!. 6' Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Item 26: 

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projet~ de Resolução n• 25, 
de 1997, de autoria do Senador Coutinho 
Jorge, que aHera a denominação e a estru
tura da ConsuHoria de Orçamentos e dá ou
tras providências, tendo 

Parecer sob n• 362, de 1998, da Co
missão Diretora, Relator: Senador Geraldo 
Melo, oferecendo a redação do vencido. 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição até o en
cerramento da discussão. 

Em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

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

A matéria vai à promulgação. 

É a seguinte a matéria que vai à pro
mulgação: 



304 ANAIS DO SENADO FEDERAL JUNHO DE 1998 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N" 25, DE 1997 

Altera a denominação e a estnllura 
da Consr•ltorin de Orçamentos e dá outras 
providências. 

O SENADO FEDERAL resolve: 

Art. 1 • A Consultaria de Orçamentos, de que trata o Titulo II, Capítulo II, 
Seção lll, Subseção lll, do Regulamento Administrativo do Senado Federal, passa a 
denominar-se Consultaria de Orçamentos, Fiscalização e Controle - CONORF. 

Parágrafo único. A função do titular da Consultaria 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 m<..diante ato do Presidente do Senado Federal. 

§ I • A função de que rrata o caput é privativa dos servidores da 
categoria de Consultor de Orçamentos que já tenham cumprido o estágio probatório. 

§ 2• O Consultor-Geral de Orçamentos, Fiscalização e Controle será 
substituído em seus impedimentos por um Consultor-Geral Adjunto de Orçamentos. 
Fiscalização e Controle previamente designado por ato do Presidente do Senado 
Federal. 

Art. 3" À Consultaria de Orçamentos. Fiscalização e Controle compete a 
f)C~>t•çào de consultaria e assessoramt:nto t~cnico n;, ?.rea de pla11os, o•;a.-r.::n:cs 
~~·~blicos. tiscalizat;~~ e controle: 

1- à Mesa; 

II - à Comissão Mista de Planos. Orçamentos Públicos e .t'iscalização 
do Congresso Nacional; 

III - às Comissões; 

IV - aos Senadores, no desempenho das suas funções legislativa, 
parlamentar e fiscalizadora, no âmbito do Senado Federal e do Congresso Nacional. 

Parágrafo único. A prestação de consultaria e assessoramento técnico 
de que trata o caput consiste: 
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I - na elaboração de estudos na área de planos. orçamentos púl:licos, 
fiscalização <; controle. quando do interesse institucional do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional; 

II - na preparação, por solicitação dos Senadores ou dos membros da 
Comissão Misra úe Plano>. Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso 
Nacional. de minutas de propostçõ~s. relatórios e pareceres sobre planos. orçamentos 
públicos e ações de fiscalização e controle; 

III - na prestação de esclarecimentos técnicos atinentes ao exercício 
das funções constitucionais do Senado Federal e do Congresso Nacional, em matéria· 
de planos. orçamentos públicos, fiscalização e controle. 

titular; 

Art. 4° São órgãos da Consultaria de Orçamentos. Fiscalização e Controle: 

1 - Gabinete; 

II - Serviço de Apoio Administrativo; 

III- Subsecretaria de Apoio Técnico. 

Art. 5° Ao Gabinete compete: 

I - providenciar o expediente, as audiências e a representação do 

II - executar as tarefas de suporte administrativo vinculadas às 
al'"buições do titular; 

III - auxtliar 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; 

II - pt.x.~,.;a;· ~ktiutticamente os textos técnicos rdaciot:ados cor.; ·' 
irea de atua\,:~0 d: C 0nc;uJrnrit='. com •listaS ~ "11h~ici!t'.~ a chb0n~':"R0 do:. tr.J.balhos; 

III - revisar os textos dos trabalhos da Consultaria, quanto aos 
aspectos gramatical e ortográfico; 

atendimento; 
IV - efemar o registro das solicitações de trabalho e controlar o seu 

V - organizar e gerenciar sistemas de arquivos manuais e eletrõnicos; 

VI - executar outras tarefas pertinentes que lhe forem conferidas. 

--------·----·--····-
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Art. 7" À Subsecretaria de Apoio Técnico compete: 

I - coletar. organizar e preparar dados e informações sobre planos e 
orçamentos públicos, execução orçamentária e créditos adicionais; 

II - coletar. organizar e· preparar dados de natureza econõmica e 

social: 

lii culet"t. organiza~ e prepar~ dad0• ~ in['1!1'1ações relativos a 
convênios firmados pela União com Estados e Municípios. 

IV - coletar e organizar leis, regulamentos. atos normativos e outras 
informações essenciais à elaboração dos trabalhos de consultaria e assessoramento; 

V - relacionar-se em nível técnico com órgãos e entidades 
gerenciadoras de bancos de dados afetos aos trabalhos de consultaria e 
assessoramento. 

Financeira: 

Paragrafo único. São órgãos da Subsecretaria de Apoio Técnico: 

I - Gabinete: 

II - Serviço de Acompanhamento da Execução Orçamentária e 

III - Serc1ço de Pesquisa de Dados Econõmicos e Sociais; 

IV - Serciço de Legislação e Normas. 

Art. s• Ao Gabinete compete providenciar sobre o expediente, as 
audiências e a representação de seu titular: auxiliar e assessorar o titular no 
deser;~penho de suas atividades; executar as tarefas de supone administrativo 
vinculadas às atribuições do órgão. 

Art. 9• Ao Serviço de Acompanhamento da Execução Orçamentária e 
Financeira compete colerar. organizar e preparar dados e infurma~ões sobre planos e 
orçamentos públicos. execução orçamentária, créditos adicionais e convênios 
firmados pela União com Estados e Municípios, necess:i.rios à elaboração dos 
trabalhos da C onsultoria. 

Art. I O. Ao Serviço de Pesquisa de Dados Econõmicos e Sociais compete 
coletar. m·saniz.1r e prepanr dados ::k natureza e~u~>Ümir·1 e social, necessários à 
daLvra~ão dos taabaihos da Consultori<l. 

Art. 11. Ao Serliço de Legislação e Normas compete coletar e organizar 
leis. regulamentos. atos normativos e outras informações essenciais à elaboração dos 
trabalhos de consultaria e assessoramento. 
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Art. 12. A Consultaria de Orçamentos, Fiscalização e Controle será 
organizada em Núcleos Temáticos, os quais serão apoiados técnica e 
administrativamente pela Subsecretaria de Apoio Técnico e pelo Serviço de Apoio 
Administrativo. 

§ lo Os Núcleos Temáticos serão integrados exclusivamente por 
Consultores de OtÇ~memos. designados por ato do Consultor-Geral de Orçamentos. 
Fiscalização e Controle. 

§ 2° Cada Núcleo Temático terá a coordenação de um Consultor
Geral Adjunto'de Orçamentos, Fiscalização e Controle. 

§ }0 Os integrantes de cada Núcleo Temátic-o aprese1:tarào a~ 

Consultor-Geral lista triplice composta por servidores do respectivo Núcleo que não 
estejam cumprindo estágio probatório, para exercício da função de Consultor-Geral 
Adjunto de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Núcleo correspondente, pelo 
periodo 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 parágrafo anterior. 

Art. 13. Ao Consultor-Geral de Orçamentos, Fiscalização e Controle 
compete: 

I · planejar, superv1s1onar, coordenar e controlar a execução das 
atividades de competência do órgão e de suas unidades administrativas; 

II • encaminhar à Comissão Diretora o Programa Anual de T rabáiho e 
o Relatório Anual de Atividades da Consultaria; 

III · designar servidor para participar de atividades de treinamento ou 
aperfeiçoamento; 

IV · submeter ao Presidente do Senado Federal os nomes dos 
Consultores-Gerais Adjuntos; 

V • solicitar 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: 

VIl . desempenhar outras atividades peculiares à função. de iniciativa 
própria ou de ordem superior. 

Art. i4 ii"!C:.!!Tibe ~o Co~ltof-\!rre! Admmo de Orçamentos. FiscaJI.,1a(ãc 
e Controle: 

----------
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exercer a coordenação técnica do Núcleo Temático sob sua 
responsabilidade: 

II - programar as atividades do Núcleo· e distribuir os trabalhos aos 
seus componentes: 

IIl · acompanhar a execução dos trabalhos e controlar os prazos 
fixados: 

IV - sugerir ao Consultor-Geral de Orçamentos, Fiscalização e 
Controle a realização de cursos. seminários. simpósios. treinamentos e outros eventos 
qu~ tenham por objetivo a melhoria da qualificação profissional e da eficiência dos 
integrantes do Núcleo: 

V - a revisão qualitativa de seus próprios trabalhos e. em regime de 
cc -responsabilidadP técnica d0s tr~IJ~Ihos dos componentes Jo N~clc;,: 

VI - desempenhar outras atividades peculiares à função, de iniciativa 
própria ou de ordem superior. 

fixados; 

Art. IS. Incumbe ao Diretor da Subsecretaria de Apoio Técnico: 

I - exercer a coordenação técnica da Subsecretaria; 

II - distribuir os trabalhos da Subsecretaria aos Serviços competentes; 

1I1 - acompanhar a execução dos trabalhos e controlar os prazos 

IV - controlar a qualidade dos trabalhos de responsabilidade da 
Subsecretaria, concenanào com os respectivos titulares dos órgãos subordinados as 
alterações que julgar necessárias; 

V - sugerir ao Consultor-Geral de Orçamentos, Fiscalização e 
Controle a realização de cursos. sentinários, simpósios, treinamentos e outros eventos 
que tenham por objetivo a melhoria da qualificação profissional e da eficiência dos 
integrantes da Subsecretaria; 

VI - desempenhar outras atividades peculia·es à função. de iniciativa 
própria ou ordem supenor. 

Art. 16. Ao ReYisor de Textos incumbe: 

I - revisar os textos dos trabalhos da Consultaria, quanto aos aspectos 
gramatical e onognifico: 

II - redigir a correspondência oficial da Consultaria: 

IIl - executar outras tarefas correlatas. 

Art. 17. Ao Assistente de Apoio Administrativo in' .oe: 
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f-- auxiliar C\ Secr .::tãri0 ciP G~hinP::= r:.a cx~Pciiçio C c ·,;o,res~o~.J~:lt:Ía 
uo LÍ::.olar do órgão" no atendimento as fJdnes que solicitem aU<II[nctas; 

li - executar outras tarefas peculiares a função. 

Art. 18. Os Consultores de Orçamento terão exercício exclusivamente na 
Consultona de Orçamentos. Fiscalização e Controle, exceto quando requisitados pela 
Presidência da República ou quando designados para exercer função de direção 
superior nos órgãos que compõem a estrutura administrativa do Senado Federal. 

Art. 19. As solicitações de trabalhos a Consultaria de Orçamentos, 
Fiscalização e Controle serão feitas em formulàrio padronizado. 

Parágrafo único. As solicitações de que trata o caput somente 
poderão ser, subscritas por Senadores no exercício da função parlamentar," pelo 
Presidente da Comissão Mista de Planos. Orçamentos Públicos e Fiscalização do 
Congresso Nacional, pelos titulares dos órgãos de Assessoramento Superior, dos 
órgaos S:~pc:vi•ioPdos, do c\rgão Central de Coordenaçã~ 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 !O (dez) cargos de Analista Legislativo, nível 
III, ilrea de apoio Técnico ao Processo Legislativo. especialidade Processo 
Legislativo, em cargos de Consultor de Orçamentos, nível III. ilrea de Consuttoria e 
Assessoramento em Orçamentos, vinculados a Consultaria de Orçamentos, 
Fiscalização e Controle, a serem preenchidos mediante habilitação em concurso 
público específico de provas e títulos. 

§ I • É 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, ilrea de Consultaria e Assessoramento em Orçamentos, 
regido- pelo Edital n• l-N96, obedecida, estritamente, a ordem de classificação e o 
prazo de validade do referido concurso. 

§ 2• É autorizada a realização de concurso público específico de 
provas e titulas para provimento das vagas porventura remanescentes após o 
aproveitamento de que trata o paragrafo anterior. 

Art. 22. São ratificados os Atas da Comissão Diretora n•s 13, 14, 19, 21, 
24, 31, 34, 35 e 42. de 1997, e n• 2, de 1998. 

Art. 2~. As despesas decorrentes da execução desta Resolução correrão à 
conta das dotações próprias do Senado Federal. 

Art. 24. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

-- ---·····-··-·-·-·····--·-· ------------
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocí
nio. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 426, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro seja incluído na Ordem do Dia da 

presente sessão o Projeto de Resolução n• 65, de 
1998, que autoriza que seja realizada operação de 
crédito entre a Transportadora Brasileira Gasoduto 
Bolívia-Brasil - TBG, e a Corporácion Andina de Fo
mento - CAF, com a garantia do Governo Federal, 
bem como a elevação temporária de seu endivida
mento, tendo em vista o financiamento parcial do 
Projeto de Construção do Gasoduto Bolívia-Brasil, 
que se encontra em regime de urgência. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 1998. -
Eduardo Suplicy - Romero Jucá - Osmar Dias -
Elcio Alvares - Esperidião Amin - José Roberto 
Arruda -Fernando Bezerra. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Se não houver objeção do Plenário, a matéria po
derá ser votada nesta sessão. 

Consutto se há alguma objeção por parte dos 
Srs. Lideres. (Pausa.) 

Não havendo objeção, a matéria passa a trami
tar como Item 27 da pauta. 

-ltem27: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 65, DE 1998 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n• 418, de 1998 - art. 336, b ) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n• 65, de 1998 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Econõmicos 
como conclusão de seu Parecer n• 357, de 
1998, Relator. Senador Jonas Pinheiro), que 
autoriza que seja realizada operação de cré
dito entre a Transportadora Brasileira Gaso
duto Brasil-Bolívia - TGB - e a Corporácion 
Andina de Fomento - CAF, com garantia do 
Governo Federal, bem como a elevação 
temporária do seu endividamento, tendo em 
vista o financiamento parcial do Projeto de 
Construção do Gasoduto Brasil-Bolívia. 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição até o en
cerramento da discussão. 

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

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS) -Sr. Pre
sidente, peço a palavra para discutir a matéria. 

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

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s. 
e Srs. Senadores, é claro que voto favoravelmente à 
matéria e à sua urgência. Destaco que também faz 
parte da discussão o Gasoduto Brasil-Argentina, que 
vem de Paso de Los Libres-Uruguaiana e chega a 
Porto Alegre, fazendo a interligação dos Gasodutos 
Brasil-Argentina e Brasil-Bolívia 

Sr. Presidente, a construção desse gasoduto 
foi discutida anteriormente ao Gasoduto Brasil-Bolí
via. O ex-Presidente José Samey, na cidade de 
Santana do Livramento, assinou, juntamente com o 
Presidente Menem, a construção do Gasoduto Bra
sil-Argentina. 

Posteriormente, o Governo Collor e o Presiden
te Menem reafirmaram o compromisso da constru
ção do Gasoduto Brasil-Argentina. Depois, os fatos 
se atropelaram, e avançou a construção do Gasodu
to Brasil-Bolívia, ao qual sou totalmente favorável. 
Trata-se de um gasaguto fantástico, que vai sair da 
Bolívia e atravessar todo o Brasil central, passando 
pelos Estados do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, 
de São Paulo, do Paraná e de Santa Catarina, che
gando à cidade de Porto Alegre. 

Sou inteiramente favorável à sua construção, 
mas não há por que não construir o outro gasoduto. 
O nosso principal parceiro no Mercosul, a Argéntina, 
quer a construção do Gasoduto Brasü-Bolivia, que 
partiria de Uruguaiana e viria em direção a São Pau
lo. Os dois gasodutos haverão de se encontrar. Ha
verá uma grande integração entre os dois gasodu
tos: o Brasil-Bolívia com o Brasil-Argentina. Sr. Pre
sidente, para nós, do Rio Grande do Sul, isso é mui
to importante. A região da Senadora Emília Fernan
des, a metade sul do Rio Grande, é a que vem so
frendo, ao longo da História, as grandes injustiças 
deste Pais. Fjcou impedida de crescer por causa de 
uma possível e inevitável guerra entre o Brasil e a 
Argentina. Durante anos, foi proibido construir uma 
fábrica e existir energia na fronteira. Aquela região, 
berço do Rio Grande do Sul, que cresceu e se de
senvolveu, parou no tempo. Em alguns Municípios, 
como o de Alegrete, onde há quatro unidades milita
res do Exército, proibiu-se que fossem construídas 
fábricas. Durante 30 anos, metade do Exército brasi
leiro esteve na fronteira do Brasil com a Argentina, 
onde foi proibido construir uma fábrica. Portanto, Sr. 
Presidente, não é justo que, feita a integração do 
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Mercosul, essa região próxima ao Uruguai e à Ar
gentina não laça parte desse processo de desenvol
vimento. Para o Gasoduto Brasil-Bolívia, dou nota 
dez! Para a construção de indústrias no Centro-Oes
te e no Estado de São Paulo, também dou nota dez! 
Mas não se pode esquecer da fronteira do Brasil 
com a Argentina. 

O Senado aprovou, por unanimidade, um pro
jeto autorizativo para a construção do Gasoduto Bra
sil-Bolívia. No Palácio Piratini, o Presidente Fernan
do Henrique Cardoso, com o Governador Antônio 
Britto e com o Governo da Argentina, já assinou dis
posições, para que seja le~o um estudo sobre a 
construção do Gasoduto Brasil-Bolívia. A meu ver, 
os dois gasodutos devem ser construídos juntos, até 
porque eles são da iniciativa privada. Fui procurado 
por representações da Argentina, que me disseram 
que naquele país já há um grupo empresarial dis
posto a construir o gasoduto. 

Neste momento em que vamos votar essa ma
téria em regime de urgência urgentíssima, dando o 
nosso consentimento para que se inicie a construção 
do Gasoduto Brasil-Bolívia, deve fiCar claro que, por 
unanimidade, este Senado votou de forma favorável 
também à construção do Gasoduto Brasil-Argentina. 
Para nós, principalmente para a metade sul do Rio 
Grande do Sul, isso é uma questão de honra. Voto 
de forma favorável à matéria e tenho confiança de 
que nossos iomãos, companheiros do Senado Fede
ral, também serão favoráveis à construção do Gaso
duto Brasi~Argentina. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
-Continua em discussão a matéria. (Pausa.) 

Não havendo mais quem peça a palavra, en
cerro a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 

- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora ofe
recendo a redação final, que será lido pelo Sr. Pri
meiro Secretário em exercício, Senador Car1os Pa
trocínio. 

É lido o seguinte: 

PARECER N" 390, DE 1998 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção nt&S, de 1998. 

------------ ------------

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n• 65, de 1998, que autori
za a realização da operação de créd~o entre a 
Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil -
TBG e a Corporácion Andina de Fomento- CAF, 
com a garantia do Governo Federal, bem como a 
elevação temporária de seu endividamento, tendo 
em vista ao financiamento parcial do Projeto de 
Construção do Gasoduto Bolívia-Brasil. 

Sala de Reuniões da Comissão, 18 de junho 
de 1998. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente 
- Carlos Patrocínio, Relator - Geraldo Melo - Lu
cídio Portella - Emilia Fernandes. 

ANEXO AO PARECER N• 390, DE 1998 

Faço saber que o Senado Federal, aporvou, e 
eu, Presidente, nos termos do art. 48, ~em 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte: 

RESOLUÇÃO N• , DE 1998 

Autoriza a realização da operação 
de crédito entre a Transportadora Brasi
leira Gasoduto Bolilia-Brasll - TBG e a 
Corporácion Andina de Fomento- CAF, 
com a garantia do Governo Federal, bem 
como a elevação temporária de seu endi
vidamento, tendo em vists ao financimen
to parcial do Projeto de Construção do 
Gasoduto Bolívia Brasil. · 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É autorizada a realização da operação 

de créd~o entre a Transportadora Brasileira Gasodu
to Bolívia-Brasil - TBG e a Corporácion Andina de 
Fomento - CAF, com a garantia do Governo Fede
ral, bem como a elevação temporária de seu endivi
damento, tendo em vista ao financiamento parcial do 
Projeto de Construção do Gasoduto Bolívia-Brasil. 

Art. 2" A operação a que se relere o artigo an
terior deverá obedecer as seguintes condições: 

I - valor. US$80,000,000.00 (o~enta milhões 
de dólares norte-americanos); 

11 -juros: taxa fixa a ser definida na data do de
sembolso, com base na US T reasury Bill Rate para o 
prazo de dez anos, acrescida de até 3% a.a. (três 
por cento ao ano), incidente sobre o saldo devedor 
do principal, a partir da data de cada desembolso 
dos recursos ao exterior; 

III - prazo: quinze anos, a partir da data de as
sinatura do contrato de financiamento, sendo seis 
anos de carência mõvel e nove anos de amorização 
do princial (fixo); 
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IV- comissão de comprimisso: até 0,75% a.a. 
(setenta e cinco centésimos por cento ao ano) sobre 
o montante não desembolsado, contado a partir da 
data de assinatura do contrato; 

V - comissão de financiamento: até 1,25% (um 
inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) sobre o 
valor do empréstimo; 

VI - despesas gerais: limitadas a até 0,1% (um 
décimo por cento) do valor do empréstimo; 

VIl -juros de mora: até 2% a.a. (dois por cento 
ao ano) acima da taxa operacional; 

VIII - período de desembolso: três anos; 
IX - condição de pagamento do principat. em 

até dezoito parcelas semestrais, sendo cada uma 
das duas primeiras equivalentes a 5,6% (cinco intei
ros e seis décimos por cento) do principal e cada 
uma das dezesseis restantes no montante de 5,5% 
(cinco inteiros e cinco décimos por cento) do princi
pal, vencendo-se a primeira setenta e oito meses 
após a data de assinatura do contrato; 

X - condição de pagamento dos juros: semes
tralmente vencidos; 

XI - condição de pagamento da comissão de 
compromisso: semestralmente vencida nas mesmas 
datas estipuladas para o pagamento dos juros, sen
do a primeira parcela após a emissão do Cerificado 
de autorização; 

XII - contragarantia principat. as receitas pró
prias da TBG, mediante mecanismo de débito auto
mático em conta; 

XIII - contragarantia subsidiári;r. garantia soli
dária da Petrobras. 

Art 3° A autorização concedida por esta reso
lução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e 
quarenta dias, a contar de sua publicação. 

Art 4° Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação, 

O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Estando a matéria em regime de urgência, passa
se à imediata apreciação da redação final. 

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

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

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 
O SR PRESIDENTC (Antonio Carlos Magalhães) 

-Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimen

to n• 419, de 1998, de urgência, lido no Expediente, 

--------- ---·-----·------··· ----- ·-··-

para o Projeto de Lei do Senado n• 77, de 1998-
Complementar, de autoria do Senador Hugo Napo
leão e outros Senadores, que autoriza o Poder Exe
cutivo a criar a Região Integrada da Grande Teresi
na e instituir o Programa Especial de Desenvolvi
mento da Grande Teresina, no Piauí e dá outras pro
vidências. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se 

refere figurará na Ordem do Dia do segundo dia útil 
subseqüente, de acordo com o art. 345, 11, do Regi
mento Interno, combinado com a Resolução n• 37, 
de 1995, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTC (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora ofe
recendo a redação final de proposição aprovada na 
Ordem do Dia da presente sessão e que, nos tennos 
do parágrafo único do art 320 do Regimento Interno, 
se não houver objeção do Plenário, será lido pelo Sr. 
1• Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio. 

É lido o seguinte: 

PARECER N" 391, DE 1998 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do projeto de Resolu· 
ção n• 35, de 1998. · 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do projeto de Resolução n• 35, de 1998, que áutori
za a União a realizar operação financeira que visa 
ao reescalonamento de créditos brasileiros junto à 
República de Gana, consubstanciada no Contrato de 
reescalonamento de Dívida firmado entre a Repúbli
ca Federativa do Brasil e a república de Gana, em 
11 de novembro de 1997. 

Sala de Reuniões da Comissão, 18 de junho 
de 1998 - Antonio Carlos Magalhães, Presidente -
Carlos Patrocínio, Relator - Geraldo Melo - Luct
dio Portella - Emitia Fernandes. 

ANEXO AO PARECER N" 391, DE 1998. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, , Presidente, nos tennos do art. 48, item 
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte. 

RESOLUÇÃO N" , DE 1998 

Autoriza o União a realizar operação 
financeira que visa ao reescalonamento 
de créditos brasileiros junto à República 
de Gana, consubstanciada no Contrato 



JUNHO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 313 

de Reescalonamento de Dívida firmado 
entre a República federativa do Brasil e a 
República de Gana, em 11 de novembro 
de 1997. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° É a União, com base no art. 52. V, da 

Constituição Federal e nas disposições contidas na 
Resolução n• 50. de 1993, do Senado Federal, aulo
rizada a realizar operação financeira com a Repúbli
ca de Gana no valor de US$21.577,460,14 (vinte e 
um milhões, quinhentos e setenta e sete mil, quatro
centos e sessenta dólares norte-americanos e qua
torze centavos), consolidados em 1° de junho de 
1997, nos termos do Contrato e Reescalonamentro 
de Dívida firmado em 11 de novembro de 1997. 

Art. 2º A operação financeira externa referida 
no artigo anterior visa ao reescalonamento de crédi
tos brasileiros junto à república de Gana e tem as 
seguintes condições. 

I - dívida afetada: 100% (cem por cento) de 
parcelas de principal e juros (incluindo juros de 
mora) vencidas até 1° de julho de 1995, inclusive, e 
não pagas; e 100% (cem por cento) das parcelas de 
juros vencidas de 1° de julho de 1995 a 1° de junho 
de 1997. inclusive. e não pagas; 

11 - valor reescalonadu. US$21,577,460.14 
(vinte e um milhões, quinhentos e setenta e sete mil, 
quatrocentos e sessenta dólares norte-americanos e 
catorze centavos); 

III - termos de pagamentu. nove parcelas se
mestrais, de acordo com o seguinte esquema: 

a) 11% (onze por cento) em 1° de dezembro de 
1997 - US$2,373,520.61 (dois milhões, trezentos e 
setenta e três mil, quinhentos e vinte dólares norte
americanos e sessenta e um centavos); 

b) 11% (onze por cento) em 1° de junho de 
1998 - US$2,373,520.61 (dois milhões, trezentos e 
setenta e três mil, quinhentos e vinte dólares norte
americanos e sessenta e um centavos); 

c) 11% (onze porcento) em 1° de dezembro de 
1998 - US$2,373,520.61 (dois milhões, trezentos e 
setenta e três mil, quinhentos e vinte dólares norte
americanos e sessenta e um centavos); 

d) 11% (onze por cento) em 1• de junho de 
1999 - US$2,373,520.61 (dois milhões, trezentos e 
sete,-,ta e três mil, quinhentos e vinte dólares norte
americanos e sessenta e um centavos); 

e) 11% (onze porcento) em 1° de dezembro de 
1999 - US$2,373,520.61 (dois milhões, trezentos e 
setenta e três mil, quinhentos e vinte dólares norte
americanos e sessenta e um centavos); 

I) 11% (onze por cento) em 1° de junho de 
2000 - US$2,373,520.61 (dois milhões, trezentos e 
setenta e três mil, quinhentos e vinte dólares norte
americanos e sessenta e um centavos); 

g) 11% (onze por cento) em 1° de dezembro 
de 2000- US$2,373,520.61 (dois milhões, trezentos 
e setenta e três mil, quinhentos e vinte dólares norte
americanos e sessenta e um centavos); 

h) 11% (onze por cento) em 1° de junho de 
2001 - US$2,373,520.61 (dois milhões, trezentos e 
setenta e três mil, quinhentos e vinte dólares norte
americanos e sessenta e um centavos); 

I) 12% (doze por cento) em 1° de dezembro de 
2001 - US$2,589,295.26 (dois milhões, quinhentos e 
oitenta e nove mil, duzentos e noventa e cinco dóla
res norte-americanos e vinte e seis centavos); 

IV - taxa de juros: Libor semestral acrescida de 
margem de 0,8125% a.a. (oito mil, cento e vinte oé
cimos de milésimos por cento ao ano); 

V- juros de mora: 1% (um por cento) acima da 
taxa de juros; 

VI - cláusulas de swap; possibilidade de quita
ção antecipada da dívida por meio de swap até 1° de 
dezembro de 1997; caso a operação do inciso ante
rior não se realize, possibilidade de operações de 
swap, em bases voluntárias, até o limite de 
US$10,000,000.00 (dez milhões de dólares norte
americanos). 

Art. 3° A autorização concedida'. por esta Reso
lução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e 
quarenta dias, contado a partir de sua publicação. 

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° 
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO ~ 4XT, DE 1998 

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

requeiro a dispensa de publicação do Parecer, para 
imediata discussão e votação da redação final do 
Projeto de Resolução n• 35, de 1998, que autoriza a 
União a realizar operação financeira que visa ao 
reescalonamento de créditos brasileiros junto à Re
pública de Gana, consubstanciada no Contrato de 
Reescalonamento da Dívida firmado entre a Repúbli
ca Federativa do Brasil e a República de Gana, em 
1 1 de novembro de 1997. 

Sala das Sessões, 1 B de junho de 1998. - Es
peridlio Amin. 



314 ANAIS DO SENADO FEDERAL JUNHO DE 1998 

O SR. PRESIDEKI"E (Antonio Carlos Magalhães) 
- Aprovado o ret!Uerimento. passa-se à imediata 
apreciação da reda~o final. 

Em discussão a reda~o final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Emvo~o. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Sobre a mesa, parecer da Corrissão Diretora ofere
cendo a reda~o final de proposição aprovada na 
Ordem do Dia da presente sessão e. que, nos termos 
do parágrafo único do art. 320 do Regimento Interno, 
se não houver objeção do Plenário, será lido pelo Sr. 
1• Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio. 

É lido o seguinte: 

PARECER N" 392, DE 1998 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n" 59, de 1998. 

A Comissão Diretora apresenta a reda~o final 
do Projeto de Resol~o n• 59, de 1998, que autori
za a contratação da operação de créd~o externo no 
valor equivalente a até US$240,000,000.00 (duzen
tos e quarenta milhões de dólares norte-america
nos), de principal, entre a Transportadora Brasileira 
Gasoduto Bolívia-Brasil- TBG e o Banco lnterameri
cano de Desenvolvimento - BID, destinada ao finan
ciamento parcial do Projeto do Gasoduto Bolívia
Brasil. 

Sala de Reuniões da Comissão, 18 de junho 
de 1998. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente 
- Carlos Patrocínio, Relator - Geraldo Melo - Lu
cídio Portella - Emília Fernandes.. 

ANEXO AO PARECER N• 392, 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• , DE 1998 

Autoriza a conbalação da operação 
de crédito externo no valor equivalente a 
até US$240,000,000.00 (duzentos e qua
renta milhões de dólares non.&merica
nos), de principal, entre a Transportadora 
Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil - TBG 
e o Banco BID, destinada ao financiamen-

to parcial do Projeto do Gasoduto Bolí
via-Brasil. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É a Transportadora Brasileira Gasoduto 

Bolívia-Brasil - TBG autorizada, nos termos do art. 
52, inciso V, da Const~uição Federal, e da Resolu
ção n• 96, de 1989, do Senado Federal, a elevar, 
temporariamente e em caráter excepcional, os limi
tes de endividamento e contratar operação de crédi
to externo junto ao Banco lnteramericano de Desen
volvimento- BID. 

Parágrafo único. Os recursos referidos no ca
put serão utilizados no financiamento parcial do Pro
jeto do Gasoduto Bolívia-Brasil. 

Art. 2• É a União autorizada a presto•r garantia 
à operação de créd~o mencionada no artigo anterior. 

Art. a• Antes da assinatura dos contratos de
vem ser atendidas as seguintes condições: 

I -implantação dos mecanismos de supervisão 
ambiental; 

11 - apresentação do relatório de supervisão 
ambiental e parecer do aud~or ambiental inde
pendente; 

III - aporte dos recursos financeiros dos acio
nistas, conforme o acordo de acionistas; 

IV - envio do Plano de Desenvolvimento das 
Comunidades Indígenas; 

V - aprovação dos demais empréstimos de fi-
nanciamento muHilaterais; · 

VI - entrada em vigor dos contratos e açordos 
componentes da estrutura insmucional de projeto; 

VIl - demonstração de que o fiador não possui 
mais de 51% (cinqüenta e um por cento) do cap~at 
da TBG, diretamente ou através de empresas con
troladas; 

VIII - previsão orçamentária, confinnada por 
documento da Secretaria de Controle das Empresas 
Estatais; 

IX - cópia da autorização administrativa para 
que o TBG contrate a operação de crédito em ques
tão, bem como conceda as necessárias contraga
rantias ao Tesouro Nacional; 

X - autorização administrativa para que a Pe
trobras vincule as contragarantias complementares. 

Art. 4° As condições financeiras da operação 
de créd~o referida no art. 1° são as seguintes: 

1 - valor pretendido: US$240,000,000.00 (du
zentos e quarenta milhões de dólares norte-america
nos); 

11 - prazo de desembolso: 3 (três) anos, conta
do a partir da vigência do contrato; 
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III - juros: serão calculados sobre os saldos 
evedores diários do empréstimo á uma taxa anual 
•ara cada semestre detenninada pelo custo, calcula
lo pelo BID para dólares, dos Empréstimos Unimo
>etários Qualificados tomados pelo Banco durante o 
;emestre anterior, acrescida de uma margem razoá
iel, expressa em termos de uma porcentagem 
anual, que o Banco fixará periodicamente de acordo 
com sua politica sobre taxa de juros, pagáveis em 5 
de agosto e 5 de fevereiro de cada ano a partir de 5 
de agosto de 1998; 

IV - comissão de compromisso: até O, 75% a.a. 
(setenta e cinco centésimos por cento ao ano) sobre 
o montante não desembolsado, contada a partir de 
60 (sessenta) dias após a data da assinatura do con
trato; 

V - condições de pagamento: 
a) do principat o mutuário amortizará o em

préstimo em prestações semestrais, consecutivas e 
tanto possível iguais, vencendo-se a primeira parce
la s.ais meses após a data prevista para o desembol
so final do empréstimo, e a úttima, o mais tardar em 
5 de fevereiro de 2018 (considerando a data prevista 
de 5 de agosto de 1998 para a assinatura do contra
to, estimamos a amortização em trinta e trés parce
las semestrais, com quarenta e oito meses de carên
cia); 

b) dos juros: semestralmente vencidos, em 5 
de agosto e 5 de fevereiro de cada ano; 

c) da comissão de compromisso: semestral
mente vencida, em 5 de agosto e 5 de fevereiro de 
cada ano. 

Art. 5° A autorização concedida. por esta Reso
lução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e 
quarenta dias contado da data de sua publicação. 

Art. 6" Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação .. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• 
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO NO 428, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos tennos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação do Parecer, para 
imediata discussão e votação da reda,ção final do do 
Projeto de Resolução n• 59, de 1998, que autoriza a 
contratação de operação de crédito externo, no valor 
equivalente a até duzentos e quarenta milhões de 
dólares norte-americanos, de principal, entre a 

Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil -
TBG e o Banco lnteram!!ricanO de Desenvolvimento 
- BIRD, destinada ao financiamento parcial do Proje
to do Gasoduto Bolívia-Brasil. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 1998. - Jef· 
fenlon Péres. 

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

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

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

pennanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora ofe
recendo a redação final de proposição aprovada na 
Ordem do Dia da presente sessão e que, nos tennos 
do parágrafo únioo do art. 320 do Regimento Interno, 
se não houver objeção do Plenário, será lido pelo Sr. 1• 
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio. 

É lido o seguinte: 

PARECER N" 393, DE 1998 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu· 
ção n" 60, de 1998. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n• 60, de 1998, que autori
za a contratação da operação de crédito externo no 
valor equivalente a até US$130,000,000.00 (cento e 
trinta milhões de dólares norte-americanos), de prin
cipal, entre a Transportadora Brasileira Gasoduto 
Bolívia-Brasil - TBG e o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, destinada 
ao financiamento parcial do Projeto do Gasoduto Bo
lívia-Brasil. 

Sala de Reuniões da Comissão, 18 de junho 
de 1998. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente 
- Carlos Patrocínio, Relator - Geraldo Melo - Lu
cídio Portella - EmOia Fernandes. 

ANEXO AO PARECER N" 393, DE 1998 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do art. 48, itent 
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃO N• , OE 1998 

Autoriza a contJ:atação da operação 
de crédito externo no valor equivalente a 
até US$130,000,000.00 (cento e trinta mi
lhões de dólares norte-americanos), de 
principal, entre a Transportadora Brasilei
ra Gasoduto Bolívia-Brasil - TBG e o 
Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento - BIRD, destinada ao ft
nanciamento parcial do Projeto do Gaso
duto Bolívia-Brasil. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É a Transportadora Brasileira Gasoduto 

Bolívia-Brasil autorizada, nos termos do art. 52, inci
so V, da Constituição Federal, e da Resolução n• 96, 
de 1989, do Senado Federal, a elevar, temporaria
mente e em caráter excepcional, os lim~es de endivi
damento e contratar operação de crédito externo 
junto ao Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento- BIRD. 

Parágrafo único. Os recursos referidos no ca
put serão utilizados no financiamento parcial do Pro
jeto do Gasoduto Bolívia-Brasil 

Art. 22 É a União autorizada a prestar garantia 
à operação de créd~o mencinada no artigo anterior. 

Art. 32 As seguintes condições devem ser cum
pridas previamente à assinatura dos contratos, sen
do exigida inclusive a manifestação preliminar do 
BIRD confirmando o seu atendimento: 

I - assinatura dos contratos e acordos compo
nentes da estrutura inst~ucional do projeto; 

11 - cumprimento das condições de desembol
so dos demais contratos de financiamento; 

III -contratação da firma e do aud~or de super
visão ambiental; 

IV - início da prestação dos serviços de con
suttoria sobre os setores de gás e combustíveis; 

V - contratação do pessoal técnico, administra
tivo e financeiro· necessário para a execução do pro
jeto; 

VI- elaboração do plano das populações indí
genas; 

Vil - envio de pedido para a seleção dos agen
tes de lançamento dos bônus na modalidade de ga
rantia-parcial; 

VIII - previsão orçamentária, confirmada por 
documento da Secretaria de Controle das Empresas 
Estatais; 

IX ·- cópia da autorização administrativa para 
que a TBG contrate a operação de créd~o de que se 
trata, bem como conceda as necessárias contraga
rantias ao T escuro Nacional; 

X - autorização administrativa para que a Pe
trobras vincule as contragarantias complementares. 

Art. 42 A operação de créd~o autorizada no art. 
12 apresenta as seguintes características financei-
ras: 

I - valor pretendida: US$130,000,000.00 (cen
to e trinta milhões de dólares norte-americanos); 

11- prazo de desembolso: até 31 de dezembro 
de 2000; 

III -juros: no início de cada período o mutuário 
pagará sobre o saldo devedor e a partir de cada de
sembolso, juros com base na libor, acrescida de 
0,5% a.a. (cinco décimos por cento ao ano), menos 
(ou mais) a margem média ponderada para cada pe
ríodo de juros, abaixo (ou acima) das taxas interban
cárias ofertadas em Londres ou de outras taxas de 
referência para depós~os de 6 (seis) meses, relati
vas aos empréstimos pendentes do BIRD, ou às par
celas dos mesmos, alocados pelo banco para pro
porcionar recursos a empréstimos em moeda única 
ou parcelas dos mesmos por ele concedidos e que 
incluam a quantia desembolsada para o referido pe
rído de juros, expressa como uma porcentagem 
anual; 

IV - comissão de compromisso: O, 75% a.a. 
(setenta e cinco centésimos por cento ao ano) sobre 
o montante não desembolsado, contada a partir de 
60 (sessenta) dias após a data da assinatura do con
trato; 

V- condições de paga menta: 
a) do principal em 24 (vinte e quatro) parcelas 

semestrais e consecutivas, em 15 de março e 15 de 
setembro de cada ano, vencendo-se a primeira em 
15 de março de 2001 e a úttima em 15 de março de 
2013; 

b) dos juros: semestralmente vencidos, em 15 
de março e 15 de setembro de cada ano; 

c) da comissão de compromisso: semestral_, 
mente vencida, nas mesmas datas estipuladas para 
o pagamento dos juros. 

Parágrafo único. As datas estipuladas para o 
repagamento poderão ser prorrogadas para manter 
correlação com a efetiva data de celebração do con
trato. 

Art. 52 A autorização concedida por esta reso
lução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e 
quarenta dias contados da data de sua publicação. 

Art. 6" Esta resolução entra em vigor da data 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio. 
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É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 429, DE 1998 

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

requeiro a dispensa de publicação do Parecer, para 
imediata discussão e votação da redação final do 
Projeto de Resolução n' 60, de 1998, que autoriza a 
contratação de operação de crédito externo, no valor 
equivalente a até cento e trinta milhões de dólares 
norte-americanos, de principal, entre a Transpor
tadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil - TBG e o 
Banco Internacional para a Reconstrução e o De
senvolvimento- BIRD, destinada ao financiamento 
parcial do Projeto do Gasoduto Bolívia-Brasil. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 1998. - Jef
ferson Péres. 

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

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

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

pennanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
A SRA. EMIUA FERNANDES (Bioco/PDT -RS) 

- Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunica
ção inadiável. 

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

A SRA. EMILIA FERNANDES (BiocoiPDT-RS. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da 
oradora.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, 
solicitei a palavra para fazer este breve pronuncia
mento, de acordo· com o Regimento desta Casa, 
para complementar um pronunciamento que fizemos 
ontem no plenário do Senado Federal. Lamento pro
fundamente que muitos Srs. Senadores já não se 
encontravam presentes naquela oportunidade, pois 
já era muito tarde, quase ao cair da noite. 

Peço que o Jornal do Senado, que sempre re
gistra com muita propriedade todo o trabalho elabo
rado pelos Srs. Senadores, conceda um espaço ínfi
mo para o assunto que abordamos: as questões 
agrícolas e agropecuárias do nosso País e, em es
pecial, do Estado do Rio Grande do Sul. 

Sr. Presidente, o que me chama a atenção -
gostaria que todos os Srs. Senadores atentassem 
para isto - são as manchetes do jornal Gazeta Mer
cantil do dia de hoje, em cuja capa está estampada 

a seguinte frase: •começa a chegar o arroz com in
centivo•. Mais adiante, é dito: 

• Arroz importado chega no fim do mês 

Os primeiros navios com arroz importa
do dos Estados Unidos e de países asiáticos 
começam a chegar em portos brasileiros no 
final do mês. São as primeiras compras do 
exterior favorecidas com a suspensão do 
pagamento à vista nas importações e com a 
retirada do arroz beneficiado da lista de ex
ceção à Tarifa Externa Comum (fEC), medi
das anunciadas pelo Governo no mês pas
sado. Das duas, apenas a redução de ali
quota do Imposto de Importação de 21% 
para 15%, praticando a tarifa fixada no acor
do do Mercosul para compras de terceiros 
países, falta ser formalizada. 

O desembarque da primeira remessa 
de 25 mil toneladas, das 285 mil de arroz em 
casca negociadas com fornecedores dos 
EUA para entrar até o final do ano, deve 
ocorrer pelo porto do Rio Grande, no Rio 
Grande do Sul. No mesmo período, 9 mil to
neladas de arroz com o maior teor de que
brados ... 

Portanto, arroz de segunda categoria, e, queira 
Deus, não seja vencido, corno o que estava sendo 
distribuído no Nordeste e talvez esteja chegando ao 
Brasil. 

... provenientes da fndia, devem ser de
sembarcadas por Fortaleza, no Ceará 

Diz inclusive a matéria que outras compras já 
estão acertadas pelos importadores brasileiros e de
vem ocorrer em 60 dias. 

O que nos preocupa. Sr. Presidente, Sr"s. e 
Srs. Senadores - e quero aqui alertar para isso - é o 
que afirmávamos ontem: o abandono do setor agro
pecuário por parte principalmente do Governo Fede
ral, com a sua política, e com a conivência dos go
vernos estaduais, tem ocasionado, só no Estado do 
Rio Grande do Sul, na produção de grãos, uma que
da de mais de 3,5 milhões de toneladas. A expectati
va para 1998 é maiorl E mais: a redução média de 
200 mil hectares na produção de arroz no Rio Gran
de do Sul, durante o Plano Real, signifiCa uma perda 
de mais de 1 o mil empregos diretos e 30 mil indire
tos. Juntando-se esses números aos 250 rril desem
pregados que existem só na região metropolitana do 
Rio Grande do Sul, temos corno resultado o número 
estrondoso do desemprego no Estado. 
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Quero fazer este alerta, Sr. Presidente, porque 
o que estão fazendo com o arroz é o que fizeram 
com o trigo há pouco tempo. Há quebra de safra por 
vários motivos, mas mu~o. mais pela insensibilidade 
do Governo, que agora, às vésperas das eleições, 
dobra a oferta de dinheiro para os pequenos produ
tores e alardeia isso. E não sou eu que estou dizen
do isso, são os produtores. Está no jornal O Estado 
de S. Paulo de hoje que os produtores pedem politi
ca duradoura e não baleias - afirmação do Presiden
te da Federação das Associações dos Arrozeiros do 
Rio Grande do Sul, Antônio Elói Paz. Segundo ele: 

... na questão das dividas dos agricutto
res, o plano somente empurra para depois 
das eleições uma negociação que não exis
te. 

Na renegociação das dividas estão embutidos 
até valores ilegais, segundo a avaliação de produto
res e técnicos do setor. 

Queremos então registrar, com profundo pesar, 
que não só por Rio Grande mas por todos os outros 
portos do Brasil, a partir dos próximos dias, estarão 
entrando milhões de toneladas de arroz. enquanto 
os produtores arrozeiros, em especial os do Rio 
Grande do Sul, enfrentam uma das suas maiores cri
ses. É incrível, Senador Pedro Simon. Do porto do 
Rio Grande dez mil caminhões de arroz estarão tran
s~ndo pelas estradas do Estado, um número que li
garia o porto de Rio Grande a Porto Alegre, se pu
déssemos enfileirar todos esses caminhões. 

Queremos, portanto, mais uma vez. repudiar a 
política agropecuária do Presidente Fernando Henri
que Cardoso, que apoiou a sustentàção do real no 
empobrecimento da classe produtora do nosso País. 

Era o registro que eu tinha a fazer, Sr. Presi
dente, em nome dos produtores deste País, essen
cialmente dos do Rio Grande do Sul, que passam 
pela maior crise de desrespeito e desvalorização. 

Obrigada 
O SR. PRESIDENI"E (Antonio CaJ1os Magalhães) 

-Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon. 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, também vou 
abordar, desta tribuna, o assunto a que fez referên
cia a ilustre e brilhante Senadora Emília Fernandes. 
Não há dúvida de que a questão que S. Ex' traz ao 
Congresso Nacional é muito séria e merece uma 
resposta 

Antes, porém, de a ela me referir, quero falar 
sobre uma atitude pos~ do Governo em relação à 
agricuttura, minha querida Senadora. 

Ontem, o Governo anunciou os números das 
verbas para a nova safra e anunciou crédito especial 
destinado ao produtor agricola rural. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio CaJ1os Magalhães) 
- Nobre Senador Pedro Simon, peço desculpas a V. 
Ex", porque vou me ausentar, mas, como uma h<>
menagem ao nobre Senador Coutinho Jorge, S. Ex' 
presidirá a sessão. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) - Sr. Sena
dor e Presidente Coutinho Jorge, que honra esta 
Casa com a sua presença, com o seu brilho e com a 
sua capacidade, apresentei ao Senado um projeto 
de lei que, na minha opinião, é da maior importãncia. 
O Governo criou o Pronaf, um programa que destina 
crédito subsidiado à agricuttura familiar. O que a Lei 
n• 8.171 previa apenas para os assentamentos ru
rais, o meu projeto prevê para a agricuttura familiar: 

Art. 52. O Poder Público assegurará crédito ru
ral especial e diferenciado às seguintes categorias 
de produtores rurais: 

Hoje: 
a) assentados em áreas de reforma agrária; 

No meu projeto: 

b) agricuttores familiares. 

Proponho, além dos assentados em áreas de re
forma agrária a inclusão dos agricuttores fanifiares. 

Ora, Sr. Presidente, este projeto tem grande 
profundidade e responde a um desafjo que, sincera
mente, é imprevisível. Os jornais de hoje falam que 
milhões de pequenos produtores rurais abandona
ram a agricuttura e aumentam o número de desem
pregados nas cidades - alguns são os sem-terra de 
hoje. De 1985 a 1995, mais de cinco milhões de pe
quenos produtores abandonaram as suas pequenas 
extensões de terra e foram embora São os desem
pregados, os sub-empregados e os sem-terra que 
estão na cidade, que estão buscando terra. 

O meu projeto visa transformar em algo definiti
vo o que o Presidente Fernando Henrique Cardoso 
vem fazendo na agricuttura familiar. Ontem- justiça 
seja fe~ - Sua Excelência anunciou o aumento dos 
recursos para o Pronaf de R$1,8 bilhão para R$2,3 
bilhões - para mim, ainda é muito pouco, mas já é 
um aumento considerável - e baixou os juros de seis 
e pouco para cinco e pouco, o que também é muito 
importante. 

Sr. Presidente- repito-, emociono-me ao ver o 
meu projeto de lei, antes de tomar-se lei, de certa 
fonma, ser abraçado com as duas mãos pelo Gover
no Federal, que está reconhecendo a importância da 
agricuttura familiar. 
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Estamos criando uma comissão, e todos os 
>artidos já indicaram representantes - V. Ex" vai la
!er muita falta nela -, para estudar com profundidade 

·a questão do desemprego. -E antes de a comissão 
estar formada tenho dito que um dos grandes deba
tes deverá buscar caminhos para resolver o proble
ma do desemprego. Faz-se mister definir o que la
zer, e uma das soluções pode ser a agricultura fami
liar. 

Diz o Ministro Francisco Turra que, na agricul
tura familiar, com R$1 milhão, criam-se 230 empre
gos, enquanto na indústria, com esse mesmo valor, 
cria-se meia dúzia de empregos. 

Espero que o importante pronunciamento leito 
pelo Presidente Fernando Henrique ontem não fique 
dependendo de Sua Excelência, da área da Fazen
da ou do Presidente que vier a ser eleito. Quero, por 
isso, incluir na lei que a agricuttura familiar, como o 
assentamento de reforma agrária, terá sempre crédi
to subsidiado. Evita-se, assim, que um cidadão lar
gue o seu pedacinho da sua terra, o seu assenta
mento para ir trabalhar em outra área, apenas para 
obter juros subsidiados. 

Ontem foi um dia importante: o Ministro Fran
cisco Turra, um jovem de grande competência, fez 
um belíssimo trabalho quando conseguiu do Presi
dente da República esses aumentos de crédito. 

A Sr< Emilia Fernandes (Bioco/PDT-RS) -
Permite-me V. Ex" um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) - Só de
pois de responder ao discurso de V. Ex", pois vou la· 
lar a respeito dele. Em seguida, concederei o aparte 
a V. Ex" com o maior carinho e com o maior respei
to. V. Ex" fez um discurso muito importante, e por 
isso penso que devo abordá-lo em meu pronuncia
mento. 

Então, na minha opinião, ótimo para o Gover
no; ótimo para o Pronal! Dez bilhões! Eu estava ven
do aqui, com emoção, Sr. Presidente, dados publica
dos pela imprensa, hoje, que mostram que durante o 
período de 85186 - quando, modestamente, o Sena
dor Pedro Simon era Ministro da Agricuttura - os 
créditos para a agricultura estavam em 30. Hoje es· 
tão festejando 10, porque estavam em 3 ou 4. Cal· 
ram de uma maneira estrondosa; caíram no chão. 

Agora, o Presidente Fernando Henrique está 
recuperando esses créditos. Mas não vamos nos es
quecer que, naquele período, tivemos 3 vezes o que 
temos hoje. Foram dados R$1 o bilhões e diminuíram 
os juros para o pequeno produtor. 

Vibro com o meu projeto de lei que, embora 
tramitando há pouquíssimo tempo, já está sendo 

executado. Pretendemos ainda tomá-lo definitiVo; 
que não seja dependente da política agrícola estabe
lecida pelo Presidente para o ano que vem, mas que 
seja permanente! 

Meus cumprimentos ao Presidente Fernando 
Henrique, meus cumprimentos ao Ministro, ao gran
de, sério e responsável Ministro da Agricuttura, do 
Rio Grande do Sul. Ontem foi um dia de festa. 

Mesmo que a Senadora Emília Fernandes não 
tivesse vindo à tribuna, eu falaria; mas após o pro
nunciamento de S. Ex', falo com mais convicção. Ft
cou lattando, entretanto, uma parte: a questão da dí
vida agrícola tem de terminar. A situação de produto
res, como os do arroz, no Rio Grande do Sul, é de 
insolvência. É um absurdo que o Rio Grande do Sul 
esteja produzindo menos 3 milhões de toneladas, e 
estejamos importando arroz subsidiado, um arroz de 
terceira categoria. Hoje, o Brasil é o maior importa
dor de arroz do mundo! E estamos importando a me
tade daquilo que o Rio Grande do Sul tem condições 
de produzir. O arroz do Rio Grande do Sul - que me 
perdoem- é o de melhor qualidade, de mais produti
vidade e rentabilidade. Tecnicamente, a lavoura de 
arroz do Rio Grande do Sul é uma das mais moder
nas do mundo. 

E, de repente, essa gente está aí nessa angús
tia permanente, sem ter uma resposta! E eles não 
têm nem condições de obter crédito agrícola, porque 
ainda não conseguiram pagar o anl!!rior. É um ab
surdo! O Plano Collor foi um escândalo e tem que 
terminar. Está na hora de o Presidente da República 
tomar uma decisão política e dizer que essa questão 
tem de terminar. É preciso resolver a questão das 
tremendas injustiças que existem com relação a pro
dutores rurais e à renovação de suas dívidas, algu· 
mas inegociáveis, impossíveis de serem negociadas. 
Isso deve ser leito com urgência urgentíssima. 

Nota 1 o para o pronunciamento do Presidente 
Fernando Henrique ontem no que se relere à nova 
produção agrícola. aos créditos maiores, aos juros 
menores, principalmente no setor da pequena produ
ção. Entretanto, Senadora Emília Fernandes, faltou 
Sua Excelência rnan~estar-se sobre a dívida, princi
palmente sobre a situação dramática de alguns pro
dutores, quase de insolvência, e algumas questões 
que são cruéis. 

Para nós, do Rio Grande do Sul, a importação 
de arroz causa lágrimas. Importam um arroz de ter· 
ceira categoria, de nenhuma qualidade, instituindo, 
para tanto, uma série de isenções e de vantagens. 
Enquanto isso, os produtores do Rio Grande do Sul 
estão de braços cruzados. São milhares e milhares 
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de hectares impedidos de produzir! O homem que 
há 20, 30 anos e&tf! produzindo arroz, que criou a 
tecnologia.mais modema do mundo para essa lavou
ra não pode produzir, não pode plantar, porque o 
Governo nega a ele esse direito. 

Com toda a franqueza, o Presidente ela Repú
blica tem de tomar providências imediatas em rela
ção a esta questão: o Brasil ser o maior importador 
de arroz do mundo, o Brasil importar feijão e produ
tos básicos de alimentação que temos todas as con
dições de produzir. 

Senadora Emília Fernandes, com o maior pra
zer, ouço o aparte de V. Ex". 

A Sr" Emilia Fernandes (BiocoiPDT-RS) -
Agradeço a oportunidade de apartear.V. Ex". Ape
nas gostaria de fazer alguns acréscimos ao que já 
dissemos. Ontem, tivemos o cuidado de chamar a 
atenção para a questão das dívidas dos produtores, 
que foram securitizadas e renegociadas. Não adian
ta, porém, baixar um item, que seria o juro - por si
nal em percentual bastante ínfimo -, enquanto não 
se faz uma avaliação mais profunda e com maior 
sensibilidade dessa questão. Observamos, com rela
ção às dívidas dos produtores, ilegalidades, como o 
diferencial do Plano Collor, que foi embutido nelas. 
Há ainda as taxas, que são attíssimas, e os débitos, 
que são recalculados sem se retroagir à origem das 
dívidas. Tudo isso elevou em muitas vezes os valo
res originalmente devidos pelos produtores, toman
do-os quase impagáveis. Aplaudiremos sempre que 
mais recursos forem destinados a esse setor, aos 
pequenos produtores, às agroindústrias; aplaudire
mos, enfim, tudo aquilo que dá sustentação, que 
equilibra, que busca resgatar essa divida enorme 
que o Pais tem com esse setor fundamental, que é a 
agropecuária. Queremos que esse dinheiro realmen
te chegue ao produtor. Queremos saber sobre as 
pessoas que estão endividadas, inadimplentes junto 
a vários órgãos do Governo; sobre a burocracia que 
ainda enfrentam os pequenos e os grandes produto
res. É bom que o Governo, nem que seja às véspe
ras ela eleição, passe a olhar os produtores com um 
pouco mais de respeito. Eles foram chamados de 
caloteiros e até de inimigos do Plano Real, porque 
queriam mostrar antes, muito antes - não agora, 
dois ou três meses antes ela eleição - a situação 
caótica ela produção. Festejam setenta milhões de 
toneladas de produção quando poderiam estar pro
duzindo o dobro disso se o Governo houvesse assu
mido como propósito, como politica a defesa desse 
sator fundamental. A partir de hoje, inclusive, Sena
dor, não chamo mais esse setor de primário, porque 

a expressão primário - nós, prolessores, sabemos 
disso - traz consigo· uma idéia negativa, a idéia de 
algo que não é fundamental, que não é importante, 
que é precário. Pois eu, a partir de hoje, vou denomi
nar o setor primário de setor fundamental, como 
aconteceu na educação - hoje, o ensino primário é 
chamado de ensino fundamental, de primeiro grau. 
Somo as minhas preocupações àquelas que V. Ex' 
registra hoje, mas dizendo ao Presidente o seguinte: 
colocar cifras milionárias e bilionárias nos jornais e 
nos discursos e entrar nos canais rurais ela televisão 
para fazer propaganda eleitoral é muito fácil. O que 
quero é que os produtores deste País realmente te
nham acesso ao dinheiro, porque duvido que os ina
dimplentes, os caloteiros - como o Governo os cha
ma - tenham a sua ficha liberada para poder movi
mentar suas contas. E como fiCBm as dívidas? Con
tinuam esses montantes que estão postos? Sabe
mos que é fantasioso, é ilegal o montante ela dívida 
dos produtores. E a situação do arroz é a maior ver
gonha. Logo estaremos recebendo feijão de outros 
países. É uma vergonha para o Brasil que o nosso 
alimento básico, o arroz com feijão, precise ser im
portado. Esse prato, tradição do povo - principal
mente dos mais pobres -, chegava com facilidade às 
nossas mesas. Cumprimento V. Ex" por sua postura 
e pelas preocupações que normalmente tem de
monstrado aqui desta tribuna. Obrigada. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) - Sr. Presi
dente, peço que seja anexado ao ri1eu pronuncia
mento trabalho feito pela imprensa onde são mostra
dos os números ela agricuHura brasileira desde. 1969 
até hoje. É com alegria que repito e mostro os núme
ros daquele rápido período em que fui Ministro da 
AgricuHura. 

E voHo a repetir: o meu projeto dá subsídios 
sim ao pequeno produtor familiar, mas não dá subsí
dios para a importação de produtos agrícolas, o que 
é um escândalo, um absurdo. 

Cinco milhões e trezentos mil trabalhadores ru
rais perderam o trabalho, focaram desempregados, 
num período de dez anos, após saírem ela agricuttu
ra familiar Este projeto visa exatarnente dar emprego 
para essa gente. Essa medida do Governo que ver
sa sobre a agricuHura familiar veio tarde, mas é 
bem-vinda desde o ano passado. O Presidente vem 
aumentando as verbas para a agricuttura. Nota dez 
para esse aumento. 

O meu projeto visa dar estímulo à produção fa
miliar, à pequena produção, a quem produz mais e a 
quem produz alimentos básicos. Vejam que meu 
projeto tem como fundamento dar estimulo a quem 
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produz arroz, a quem produz feijão. Quem produzir 
produtos básicos vai ter crédito subsidiado e mais 
vantagens do que quem produzir artigos supérfluos. 

Votto a repetir: o Governo está olhando, depois 
de muito tempo, para um projeto que é importante. 
Quantas vezes, desta tribuna, eu falei sobre isso? 
Eu venho de Caxias do Sul, onde me criei tendo ao 
meu redor a agricuttura familiar. Com a vinda de imi
grantes italianos e alemães, acabou-se fazendo ali 
uma refonma agrária: um lote de terra de 25 hectares 
para cada um. Cidadãos que aqui chegaram sem fa
lar uma palavra de português -os italianos ainda pe
garam alguns vales, mas os alemães ficaram em 
montanhas- fizeram urna revolução. 

Durante muito tempo, o que se comia no Rio 
Grande do Sul era produto da agricuttura familiar. De 
repente, ela foi abandonada, foi esquecida, foi posta 
de lado e passou-se a dar mais valor à produção in
tensiva. No Rio Grande do Sul, passou-se a pensar 
que era muito importante produzir soja em grande 
quantidade - ela representava dólares, era destina
da principalmente à exportação - e a agricuttura fa
miliar foi esquecida. 

Tenho dito que a história do Brasil - perdoem
me os bandeirantes - vai ficar muito mais marcada 
pelos gaúchos do que pelos bandeirantes e emboa
bas que fizeram as conquistas no início da coloniza
ção. Os gaúchos saíram do Rio Grande do Sul neste 
século e foram pelo Brasil afora levar o progresso, a 
agricuttura, a planta, o alimento, o desenvolvimento 
e o crescimento. Mas o nosso Rio Grande ficou 
abandonado. São milhares e milhares de produções 
primárias, peque1.Js, que não têm como ir adiante. 

O Sr. Ramez Tebet (PMDB-MS)- Penmite-me 
V. Ex' um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) - Pois não. 
O Sr. Ramez Tebet (Pi\iiDB-MS) - Senador 

Pedro Simon, eu o conheci pessoalmente- V. Ex' 
talvez não se recorde - quando V. Ex' dignificou a 
agricuttura, fazendo um grande trabalho na Pasta de 
Agricuttura do Governo Federal. V. Ex' é urna des
sas figuras do Senado da República que eu classifi
caria como ecléticas, tão vasta é a sua cuttura, tão 
grande é a sua experiência, a sua vivência no trato 
das coisas públicas. A questão da agricuttura no 
Brasil, que V. Ex' aborda agora com muita categoria, 
é fundamental, Senador Pedro Simon. É com a agri
cuHura familiar, realmente, que poderemos aumentar 
a produção neste País. Mais do que issci: que deixa
remos de passar pela vergonhosa situação mencio
nada por V. Ex" na tribuna. Quero acrescentar algo 
ao discurso de V. Ex', sem nenhuma pretensão. O 

Brasil, no ano que passou, foi o segundo maior im
portador de grãos do mundo. Com a vasta extensão 
territorial que temos, isso· não se justifica. Tenho o 
mesmo pensamento de V. Ex', Senador Pedro Si
mon, tanto que, além de alguns pronunciamentos 
modestos que faço nesta Casa, defendendo a agri, 
cuHura no Brasil, propugnando por juros mais bara
tos, por incentivos àqueles que produzem, até mes
mo nas chamadas verbas individuais a que temos di
reito, para dar contribuição aos nossos municípios, 
destinei parcelas a vinte municípios do Estado, Mato 
Grosso do Sul, todas elas, Senador Pedro Simon, 
pensando na agricuttura familiar, sob a fonma de ma
quinário. Assim foi feito para que os poderes públi
cos municipais pudessem auxiliar os agricuHores a 
melhor produzirem e melhor trabalharem. Quero 
cumprimentar V. Ex' e dizer que é nessa direção, 
realmente, que se deve caminhar. O Governo Fede
ral está tardando, mas chega, pelo menos, a tempo. 
Vamos ver se, de ora para a frente, os créditos não 
atrasam e as detenminações do Governo FederaL 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) -São cum
pridas. 

O Sr. Ramez Tebet (PMDB-MS) - ... são ope
racionalizadas. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) - Sem o 
gerente do banco exigir seguro ou que metade do di
nheiro tenha de ficar aplicado no banco ou em ou
tras coisas. 

O Sr. Ramez Tebet (PMDB-MS) - Porque está 
muito burocratizado, Senador Pedro Simon. A minha 
atuação como Senador é penmanente perante as 
instituições financeiras do meu Estado e, principal
mente, perante o Banco do Brasil, tudo isso tentando 
intenmediar a situação de agricuHores que estão em 
dificuldades com aquele banco. Cumprimento, por
tanto, V. Ex". 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) -Muito ob
rigado. 

Sr. Presidente, felicito o Presidente Fernando 
Henrique e o Ministro Francisco Turra pelo dia de 
ontem: crédito para a agricuHura aumentado e juros 
diminuídos, ótimo; crédito para a agricuHura familiar 
aumentado e juros diminuídos, ótimo. Nota 1 O. Po
rém, concordo com a Senadora Emília Fernandes: 
há urna outra questão mais dramática, qual seja, a 
questão dos devedores, que estão com uma dívida 
injusta, irreal, abusiva, impossível de ser paga e so
bre a qual o Governo tem que ter coragem de en
contrar urna solução. Se isso não acontecer, a in
dústria de arroz, a produção de arroz do Rio Grande 
do Sul vão quebrar. E vai quebrar a mais modema 

-------- ------------------- ---- --·- ·----------------------. 
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produção agrícola do mundo, que produz o melhor 
arroz do mundo, da melhor qualidade, quantidade e 
produtividade do mundo. Assim não dá. 

Na reunião da bancada, a nobre Senadora 
Emilia Fernandes levantou a tese de falarmos com o 
Senhor Presidente da República, levando ao seu co
nhecimento alguns números que a sua assessoria 
não lhe deve ter entregue. Endosso, portanto, o dis
curso da Senadora Emilia Fernandes. Que bom se
ria se daqui a alguns dias pudéssemos ter uma outra 
reunião como a de ontem, com pronunciamento 
como o de ontem, e o problema da dívida fosse 
equacionado. 

Sr. Presidente, cá entre nós, é uma vergonha o 
Brasil ser o maior importador de alimentos. É algo 
que choca e com o qual não podemos concordar. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi uma honra 
falar sob a Presidência de V. Exl. E queira Deus que 
isso ainda volte a acontecer. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. PEDRO SIMON EM SEU PRONUNCIA
MENTO: -RECURSOS JÁ CHEGARAM A R$ 39 Bl 

O valor an- ontem pelo presidente Fernando Henri
que Cardoso para o..- da safra 98199 é um dos mais oxpres
sM> da década da 90, mas ainda - muito longo do panorama 
da anos anteriores. Os R$ 1 O bitlõos da agora perdem para os 
custeios das safnl do 94195 e 92/93 e AlpfiiS8I1tam apenas wn 
quet1D do volume do reoursos destinado à safra da 1979. Na dé
cada de ao. a média anual ficou em R$ 24,8 bilhÕeS. 

Na verdade, a agricljtura brasileira começou a ficar mais 
peixe a pal1ir do final da 1989, quando o dinheiro do custeio caiu 
quase pela - da um ano para OU1n>. Desde emão, apenas 
em 1994 o finarw:::iai•IEW'do se aproximou dos níveis antecioles ao 
IÍater nos R$ 12,7 biliões. Mesmo assim. ficou bem abaixo do 
""" mais •pctxe• da década do 80. Em 1984, o govemo liberou 
R$14,4 bilhÕeS para a fonnação das la1100ras. 

Os anos dourados, no entanto, foram mesmo na década 
do 70. A far1ura era1an1a que o govemo liberou R$ 39 bilhões ao 
setor primário em 19-79, na esteira do milagre econOmico de cinoo 
MOS antes. O mais curioso é que a década de 70 oomeçou com 
Mxs raa.no que hoje para o investimelltO em J*u'ltiO, esbJranjo 

ajJenas a partir do 1972. Nos alkJs e bailo>s da curva do linancia
man10, os anos 90 '"""""olam o fim da montanha nossa. (A) 

Durante o discurso do Sr. Pedro Si
mon, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Coutinho Jorge. 

Durante o discurso do Sr. Pedro Si
mon, o Sr. COutinho Jorge deixa a c:~deira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ra
mez Tebet. 

··------- ·---·--

Durante o discurso do Sr. Pedro Si
mon, o Sr. Ramez T ebet deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Couti
nho Jorge. 

O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge) - V. Ex' 
será atendido na forma regimental. E muito obrigado 
pelas palavras gentis de V. Ex". 

Concedo a palavra à nobre Senadora Júnia 
Marise. 

Lembro aos Srs. Senadores que às 14 horas 
encerraremos a sessão do Senado Federal, conside
rando que às 15 horas haverá sessão do Congresso 
Nacional. 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT -MG. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, S~. e Srs. Senadores, tenho 
ocupado esta tribuna por várias vezes - e ocupo no
vamente - para tratar do problema da seca, que ain
da assola as regiões mais carentes do nosso País, 
como o Nordeste brasileiro, o norte de Minas Gerais, 
o nosso Vale do Jequitinhonha, o Vale do Mucuri e 
também parte do Vale do Rio Doce. 

Em todas essas nossas manffestações tenho 
trazido a esta tribuna o diagnóstico e os relatórios 
apresentados pelos prefeitos dessas regiões, mos
trando o estado de calamidade pública já decretado 
oficialmente por esses municípios e a situação avas
saladora que deixou aquela região em estado de 
grande desolação, com a no5lia população passan
do fome, sem água potável para beber, com a pro
dução agrícola dizimada, os córregos secos e; final
mente, sem nenhuma condição digna de sobrevivên
cia por aquela população. 

Temos também abordado aqui- e esse é um 
dos temas que trago a esta tribuna - a solidariedade 
e a fraternidade que se espalhou por todo o País. A 
sociedade brasileira comovida com o drama das po
pulações atingidas pela seca se mobilizou, de forma 
espontânea, no sentido de soconer os flagelados da 
seca do Nordeste, do ineu.Esfàdo;Minas Gerais, es
quecido pelo Governo, que levc.u quatro meses para 
mandar uma cesta básica de apenas 1 O quilos de 
alimentos. Realmente, a situação comoveu o País. 

Todas as vezes que tenho abordado a referida 
questão desta tribuna, tenho feito para cobrar ações 
do Governo, que ainda continua demonstrando uma 
frieza e uma passividade preocupantes em relação a 
esse problema. Todos os estudos e previsões já in
dicavam que, neste ano, teríamos uma das maiores 
estiagens que o País já conheceu. Ainda assim, 
nada, ou praticamente nada, foi leito para prevenir 
essa catástrofe. 
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Semana passada, por exemplo, estive com o 
Ministro do Planejamento Paulo Paiva, para solicitar 
de S. Ex* que apressasse a liberação de recursos 
para a implantação das frentes de trabalho e para a 
abertura de poços artesianos nas cidades mineiras 
atingidas pela seca, principalmente em razão do 
anúncio do próprio Presidente da República no senti
do de liberar R$800 milhões para combater a fome e 
a miséria nessas regiões do semi-árido do nosso 
País. Acontece que o dinheiro ainda não chegou. La
mentavelmente, no meu Estado, ainda não chegou 
sequer um centavo de real, de acordo com o anún
cio formulado pelo Presidente da República. 

Hoje, quando vo~o a esta tribuna, quero abor
dar esse assunto sob uma perspectiva diferente. 
Quero registrar e elogiar um trabalho que considero 
de um vigoroso sentimento de solidariedade. Temos, 
aqui, o levantamento da Campanha Nacional de 
Combate à Fome no Nordeste, que foi coordenada 
pela Associação Beneficente Cristã, entidade ligada 
à Igreja Universal do Reino de Deus. 

Mobilizando seus fiéis em 14 Estados, em pou
cos dias, a Associação Beneficente Cristã conseguiu 
arrecadar nada menos do que 2.161 toneladas de 
alimentos, que foram divididas em 120.822 cestas 
básicas. Até o final do mês de maio ú~imo, por 
exemplo, essas cestas com mantimentos foram dis
tribuídas nos 1 O Estados mais atingidos pela estia
gem: Bahia, Ceará, Pernambuco, Minas Gerais, 
Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergi
pe e Maranhão; no total, mais de 150 localidades fo
ram beneficiadas. 

São iniciativas como essa que nos fazem reno
var, a cada dia, a confiança nas instituições brasilei
ras e no povo, que sabem, como ninguém, transfor
mar em solidariedade o sentimento de tristeza diante 
de uma tragédia como essa que atingiu a população 
do Nordeste e do meu Estado de Minas Gerais. 

O espírito cristão de solidariedade que levou os 
pastores da Igreja Universal e todos os segmentos, 
principalmente da Coordenação da Associação Be
nefiCente Cristã, a fazer esse grande movimento e 
anecadar alimentos para serem remetidos a essas 
famílias atingidas pela seca, ficou demonstrado por 
meio de uma campanha da solidariedade e da frater
nidade, como fez também em Belo Horizonte a TV 
Bandeirantes, que, durante mais de duas semanas, 
arrecadou toneladas e toneladas de alimentos, que 
foram enviadas para as populações do Vale do Je
quitinhonha e do norte de Minas Gerais. 

Esse é o verdadeiro espírito cristão de solida
riedade, principalmente quando constatamos que, 

apesar das omissões do Governo e da demora nas 
iniciativas, a sociedade se levantou num gesto de 
fraternidade aos seus innãos necessitados. 

Cumprimento, portanto, Sr. Presidente, a Asso
ciação Beneficente Cristã, os órgãos de comunica
ção, a TV Bandeirantes e também a TV Globo, que, 
num domingo, em Belo Horizonte, na Praça da Li
berdade, convocou a população a arrecadar alimen
tos para encaminhar às populações atingidas pela 
seca. O que também aconteceu no sul de Minas. 

Mais uma vez o povo não negou solidariedade 
aos seus innãos atingidos por tragédias como essa. 
Tem estendido sua mão e oferecido apoio, fraterni
dade, palavra de fé e, nos momentos mais importan
te, teve a iniciativa de promover a arrecadação de 
alimentos para matar a fome dos que não tinham 
condições de sobrevivência. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 
O SR- EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT-SP)

Peço a palavra, Sr. Presidente. 
O SR. PRES.IDENTE (Coutinho Jorge) - Con

r.edo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT-SP. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Senador Coutinho Jorge, pri
meiramente quero cump)imentar V. Ex", meu colega 
no Senado Federal desde o início da Legislatura, em 
12 de fevereiro de 1991. Ao longo desses sete anos 
e meio, muitas vezes expressamos" preocupações 
comuns com respeito à necessidade de realizar justi-
ça neste País. · 

Cumprimento-o pela sua preocupação com a 
questão da preservação do meio ambiente, seu tra
balho à frente da EC0-92, em defesa da Amazônia 
e de seu Estado. Agradeço ainda a atenção de V. 
Ex" para com a minha pessoa, quando, nas diversas 
ocasiões em que apresentei projetas, inúmeras fo
ram as palavras de apoio de V. Ex'. inclusive na Co
missão de Assuntos Económicos, em outubro e de
zembro de 1991, em relação ao Programa de Garan
tia de Renda Mínima. 

Sr. Presidente, venho a esta tribuna falar de 
mais uma morte anunciada em nosso Pafs. Na ma
nhã de quarta-feira, dia 20 de maio, em Pesqueira, 
no Estado de Pernambuco, morreu Francisco de As
sis Araújo, o Chicão, o cacique Xukuru. 

Por que morreu Chicão? 
Chicão morreu porque - juntamente com seu 

povo - lutava para que os Xukuru conseguissem a 
posse definitiva dos 26.980 hectares de terra de que 
são legítimos donos, dos quais grande parte encon-
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tra-se invadida por pretensos proprietários da região, 
membros de fammas influentes de Pernambuco. 

Chicão morreu porque liderou, desde 1990, re
tomadas de áreas que pertencem, por dire~o. a seu 
povo. De Pedra d'Água, da fazenda Capaíbe de Bai
xo, dos Sítios Canivete e Canabrava, e de mais de 
200 hectares que se encontravam nas mãos da po
derosa indústria Peixe, que há anos inviabiliza o 
acesso dos índios às águas de um açude. 

<::hicão morreu porque sua luta atravessou divi
sas estaduais e fronteiras étnicas, legitimando-o 
como um dos líderes da APOINME -Articulação dos 
Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espí
rito Santo. 

Em maio de 1992, o Ministro da Justiça deter
minou a colocação dos marcos nos lim~es da super
fície de 26.980 hectares, o que causou extrema insa
tisfação e inquietação entre os fazendeiros. Naquele 
mesmo ano, em 4 de setembro, foi assassinado o í n
dio José Everaldo Rodrigues Bispo, filho do Pajé Ze
quinha. com um tirô pelas costas, disparado pelo fa
zendeiro Egivaldo Farias Filho. Após a sua fuga, os 
índios encontraram no local uma lista de 21 nomes 
de índios marcados para morrer, entre os quais o do 
pai da vítima e do Cacique Chicão. Por conta disto, 
Chicão só viajava após longos rituais de proteção, 
comandados pelos pajés e, mesmo assim, sempre 
acompanhado por, no mínimo, dois homens. 

Com os trabalhos de demarcação física da 
área, em 1995, a s~uação vottou a ficétr tensa. Reca
dos transm~idos por fazendeiros diziam que ·a de
marcação da terra indígena poderia até ocorrer, mas 
rolariam as cabeças do Cacique Chicão e do advo
gado Rotim, • seu amigo e que vinha representando 
a Funai no acompanhamento aos trabalhos de de
marcação da área Pouco depois, as ameaças se 
concretizaram em parte, em 14 de maio daquele 
ano, quando o advogado Geraldo Rolim foi assassi
nado. 

Com a edição do Decreto n• 1.775196, que per
m~e a contestação aos procedimentos de demarca
ção de terras indígenas, os fazendeiros rearticula
ram-se contra a demarcação da terra Xukuru. Du
zentas e setenta e duas contestações foram apre
sentadas à FUNAI, envolvendo sobrenomes de 
grande influência económica e política na região e 
no País, como Petribu, Carneiro Leão e Maciel (fami
liares do Vice-Presidente da República). Sob pres
são da opinião pública internacional, o então Ministro 
da Justiça Nelson Jobim julgou improcedentes as 
contestações. Inconformados, os fazendeiros impe-

Iraram mandado de segurança junto ao Superior Tri
bunal de Justiça, em Brasília. 

Neste momento difícil da luta indígena, veio o 
covarde atentado que ceifou a vida de Chicão, aos 
46 anos de idade. Numa demonstração de respe~o e 
reconhecimento ao seu trabalho, mais de três mil 
pessoas estiveram presentes ao seu seputtamento, 
no solo sagrado de Pedra D'Água, sob a mata cuja 
reocupação liderou, em 1990, e onde pretendia ser 
enterrado. 

Na compreensão dos líderes Xukuru, a área in
dígena provavelmente já estaria homologada, não 
fosse o Decreto 1.775196, que acabou levando o 
caso ao Superior Tribunal de Justiça, e o fato de o 
Vice-Presidente da República '.1arco Maciel ter pa
rentes entre os que disputam a terra Xukuru em 
Pesqueira -PE - salvo se houver melhor esclareci
mento do Vice-Presidente Marco Maciel, por quem 
tenho respe~o e amizade. Gostaria, inclusive, que 
S.Ex' pudesse se empenhar para o esclarecimento 
dessa questão. 

A viúva do líder indígena Xukuru, S,. Zenilda, 
acompanhada de lideranças políticas e espirituais do 
grupo, r.um total de mais de quarenta indígenas, pro
curaram-me no Senado, aqui estiveram no dia 04 de 
junho - faz duas semanas, portanto - e solicitaram 
que, além da identificação e punição dos responsá
veis pela covarde execução do Cacique. Chicão, a 
Polícia Federal garantisse a integridade física e a 
vida dos seus companheiros mais próximos, também 
ameaçados de morte em razão de sua posição de li
derança nas lutas Xukuru. São eles: D. Zenilda, viú
va do Cacique Chicão; Zé de Santa; Toinho, Verea
dor do PSB em Pesqueira, e Totonho, testemunha 
ocular do crime. Com a mesma urgência, solicitaram 
medidas de proteção à líder Maninha. Xukuru-Kariri, 
de Palmeira dos fndios- AL. companheira de Chi
cão na liderança da APOINME. 

Junto com este discurso, estou encaminhando 
um ofício ao Ministério da Justiça, solicitando as me
didas necessárias para a proteção das pessoas 
mencionadas e a rápida resolução da questão da 
área indígena com sua justa homologação. Estou 
também enviando um ofício, anexo a este pronuncia
mento, ao Presidente desta Casa, Senador Antonio 
Cartos Magalhães, comunicando que a comitiva Xu
kuru, que vis~ou o Senado Federal, tendo inclusive 
solicitado uma audiência junto a S. Ex', pediu que 
reforçasse suas reivindicações junto ao Ministro Re
nan Calheiros. Naquela oportunidade, o Presidente 
Antonio Carlos Magalhães não pôde recebê-la, mas 
estiveram naquela mesma tarde os índios Xukurus e 
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a viúva do Cacique Chicão visitando o Presidente Cel
so de Mello do Supremo Tribunal Federal, a quem fize
ram reivindicações semelhantes de proteção e de agili
zação no reconhecimento da lena dos Xukurus. 

Cabe ressaltar ainda que o Deputado Fernan
do Ferro (PT/PE), representante da Comissão de Di
reitos Humanos da Câmara dos Deputados - em au
diência pública realizada em Pesqueira (PE), no dia 9 
de junho passado - comprometeu-se a ercaminhar à 
Organização dos Estados Americanos (OEA) e à Or
ganização das Nações Unidas (ONU) as denúncias da 
violência dos fazendeiros contra o povo Xukuru. 

Para "finalizar, quero me solidarizar com a dor 
dos 7_800 índios Xukuru, especialmente com o• Ze
nilda, viúva de seu líder assassinado covardemente. 
Tenho certeza de que a luta de Chicão não foi em 
vão e que seus filhos e netos viverão em paz nas 
terras que por direito lhes pertencem. 

Sr. Presidente, solicito que este pronunciamen
to seja encaminhado ao V"oce-Presidente Marco Ma
ciel para que S. Ex' tenha consciência daquio que foi 
extemado, inclusive pela viúva Zenilda, do Cacique 
Francisco, e por todos aqueles que visitaram o Senado 
e o Presidente Celso de Mello. Solicito taniJém que 
sejam transcritos os ofícios ao Ministro Renan Ca
lheiros e ao Presidente Antonio Canos Magalhães. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR_ EDUARDO SUPUCY EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 

Oficb n' 221)/98 

- 16dejunhode 1998 
Boo:a&lllssimo Senhor 

Senador Anlonio Carlos Magalhães 

Po-do Senado F-.,. ---118. Solicllo o .......,00 de V. Ex< joolo ao Mnistério de Justiça 
no sa'llido de que sejam -as providências necessárias 
para agiilização de hoooiOioga;- da demarcação da olraa indígena 
X~ no Eslado de ~ tendo em vista os conflitos 
OCOIIillos naquela oegião. que """""""" 110 assassinaiD do caci
que Xukuru Fnoncisco de Assis de Araújo; bem como ~r 
- protaçiio policial aos índios Xukuru Zenilda - viúva do 
cacique Ft81 K:isco, ZIJ da Santa. AntOnio Pereira - Vereador do 
PSB. T<OIIDnho e Manma Xo*u"u-Kal>i que se encontram emea
çados de mor1B pelo g...,a que~ a demarcação da reser
va, mm vistas a evitar que a situação se agrave. 

Aprovei1D o ensejo para .....,_ meus prolasios de estima 
e 001--açãc.- Senador Ew.do- Supllcy. 

Ofício n11 219198 

~entissimo Senhor 

Renan Calheiros 

Ministro da Justiça 

Brasília, 16 de junho de 1998 

~dos Ministérios - Bloco T - 4° andar 

70064-900 - Brasília-DF 

Senhor Ministro. 
Solicito a V. Ex- detenninar as prc'.lidências necessárias 

para agilização da homologação da demarcação da área indígena 
Xukuru, no Estado de Pernambuco, tendo em vista os conflitos 
ocorridos naquaa região. que resuttaram no assassinato do cact
que Xukuru Francisoo de Assis de Araújo; bem como garantir 
imediata proteção policial aos índtos Xukuru Zenilda - v;úva do 
cacique Francisco, Zé da Santa, António Pereira - Vereador do 
PSB, Totonho e Maninha Xukuru-Kariri que se encontram amea
çados de morte pek) grupo que contesta a demarcação da reser
va. com vistas a evitar que a situação se agrave. 

Aproveéto o enseto para renovar meus protestos de estima 
e consideração. - Senador Eduardo Mlitlmlzzo Supllcy. 

O SR PRESIDENTE (Coutinho Jorge) - Sena
dor Eduardo Suplicy, V. Ex" será atendido na fonma 
do Regimento. 

Agradeço as palavras de V. Ex' com respeito à 
nossa partida do Congresso Nacional. A convivência 
com V. Ex' foi para nós gratificante. Pela sua com
petência e fraternal maneira de ser, foi muito impor
tante esse convívio. 

Muito obrigado pelas suas palavras. 
O SR PRESIDENTE (Coutinho Jorge)- Não 

há mais oradores inscritos. 
Os Srs. Senadores Pedro Simon e lúcio Alcân

tara enviaram à Mesa projetes de lei cuja tramitação, 
de acordo com o disposto no art. 235, Inciso III, alí
nea •a•, Item 3, do Regimento Interno, devem ter iní
cio na Hora do Expediente. 

As proposições serão lidas na próxima sessão 
ordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge) - Os 
Srs. Senadores Abdias Nascimento, lúcio Alcântara, 
Odacir Soares, Júlio Campos, Carlos Bezerra, Elói 
Portela e Cartas Wilson enviaram discursos à Mesa 
para serem publicados, na fonma do disposto no art. 
203 do Regimento Interno. 

S. Exls serão atendidos. 
O SR ABD1AS NASCIMENTO (Bioco/PDT-RJ) 

- Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, no dia 8 de 
junho último, tive a honra de ser agraciado pela As
serrbléia legislativa do Rio de Janeiro, por iniciativa do 
Ilustre Deputado Rubens Tavares, com a Medalha Ti
radentes. Naquela ocasião, perante uma platéia consti
tufda de parlamentares, amigos e representantes da 
Comunidade Afrobrasileira, fiz um discurso cujo con
teúdo considero importante registrar, dado o seu cará
ter de denúncia das falsificações históricas de que são 
vftimas os heróis negros de nossa história Por essa 
razão, solicito seja transcrito integralmente nos 
Anais desta Casa. 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.- ABOIAS NASCIMENTO 
EM SEU DISCURSO DE ENCAIXE: 

PRONUNCIAMENTO DO 

SENADOR ABDIAS NASCIMENTO 

AO RECEBER DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

A MEDALHA TIRADENTES, 

POR INICIATIVA DO DEPUTADO RUBENS TA V ARES. 

RIO DE JANEIRO, 08 DE JUNHO DE 1988. 

Em nome de Xangô e de Ogum agradeço aos ilustres membros desta 
Assembléia Legislativa, e em particular ao nobre deputado Rubens Tavares, esta 
Medalha Tiradentes. Xangô, rei de Oyó, deu sua vida pela justiça e ficou no 
pantheort nagô como o homem que morreu, viveu de novo e subiu para o Orum. 
Ogum lutou pela liberdade de seu povo e permanece no imaginário afro
brasileiro como divino guerreiro justiceiro. E esta medalha homenageia um dos 
grandes lutadores pela causa da justiça e da liberdade neste país. aquele cujo 
nome se encontra hoje inscrito ao lado do nome de Zumbi dos Palmares no 
Pantheon dos heróis Nacionais, na Praça dos Três Poderes em Brasília. Se a 
figura de Tiradentes incorpora a luta por justiça e liberdade na fundação deste 
Pais, Zumbi simboliza a causa da justiça e liberdade para aqueles que, apesar 
de terem constnúdo os alicerces desta Nação, encontraram-se dela excluídos 
desde o seu início. Pois o Brasil Colônia foi construído unicamente pelo trabalho 
dos africanos escravizados. Fundou-se o Império Brasileiro e os africanos e seus 
descendentes continuaram escravizados. Fundou-se a República e os afro
brasileiros, recém libertados por uma falsa abolição que lhes negou a cidadania, 

-------·-··· 
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foram marginalizados, destituídos de acesso à terra, à educaÇão. ii habitação, à 
vida com dignidade. Nossos antepassados foram expÍ!lsos da agricultura e do 
mercado de trabalho da nova economia industrial pelas políticas de subsídio à 
imigração européia motivadas por um desejo perverso e racista das elites 
brasileiras: a de embranquecer a população do País e negar sua face africana. 

Xangô e Ogum, justiça e liberdade: são a própria essência da luta em que 
há décadas venho engajado, em defesa dos direitos da imensa comunidade 
afrodescendente no Brasil. O racismo e a discriminação configuram uma 
verdadeira saga trágica a que este povo foi submetido, desde o seqüestro em 
terras africanas, a terrível travessia do oceano atlântico, a desumana exploração 
de sua mão-de-obra em cativeiro, até a presente condição de excluídos de uma 
sociedade da qual somos os principais construtores. 

Esse mesmo racismo, operando no plano das imagens e do conteúdo dos 
livros didáticos e dos meios de comunicação, veicula uma visão distorcida dos 
africanos e seus descendentes, no Brasil e no mundo, através da falsificação 
deliberada dos registros históricos, em que se oculta ou se reduz a participação 
individual e coletiva dos africanos e seus descendentes, ao tempo em que se 
exalta além da medida as contribuições dos brancos. 

Sabendo o quanto deviam ás civilizações africanas, particularmente a do 
Egito, os europeus lançaram-se, desde finais do século XVIIL à infru;ne e 
criminosa tarefa de suprimi-las pura e simplesmente da memória humana, ou, 
quando isso se mostrou impossível, à de roubar -lhes os créditos pelos seus feitos 
gloriosos. Assim quiseram roubar até mesmo a negritude da civilização egípcia, 
inventando uma raça "marrom-avermelhada" ou "vermelho-amarronzada" para 
não dizer o que afirmou o grego Heródoto, chamado o Pai da História: que os 
egípc\os eram "negros de cabelos lanudos". Nada menos eram esses mesmos 
egípcios que os mestres de tantos sábios da Grécia Antiga, ensinando-lhes 
matemática, arquitetura, medicina, astronomia e outras ciências. Mas para os 
europeus que inauguravam a dominação colonialista dos povos não-brancos, era 
necessário ignorar ou desvalorizar o próprio testemunho dos gregos. Precisava
se considerá-los gênios em tudo, mas ingênuos em História, pois eles mesmos se 
retrataram como tributários de uma civilização marcada na própria pele pelos 
traços característicos dos povos africanos. 

Quanto ás outras civilizações que se desenvolveram no seio fértil e 
generoso da Mãe África, como os reinos de Axum e de Meroe, o Império da 
Núbia, a civilização do Zimbábue ou os reinos e impérios de Gana, Mali e 
Songhai, estas foram simplesmente varridas do mapa da chamada civilização 
universal. Condenou-se ao esquecimento povos cuja riqueza material e cultural 
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impressionava os visitantes de qualquer origem. As ruínas de suas cidades 
constitUem o atestado da diversidade de expressão do gênio humano em terras 
africanas: as pirãmides meroíticas, as muralhas de Monomotapa, os templos e 
twnbas seculares da Etiópia, a refmada arquitetura de Tombucru, onde já no 
século Xffi funcionava uma universidade entre várias daquela região. Desde o 
aquela época, de Quíloa e de outras cidades da África oriental embarcavam-se 
elefantes com destino á China em navios muito mais sofisticadas que as pobres 
futuras caravelas de Colombo ou Cabral. Tudo isso. e muito mais. foi anulado 
ou minimizado na história deformada pelo pensamento eurocêntrico, 
empenhado em fazer crer na Europa como única fonte dos conhecimentos 
relevantes para o desenvolvimento da humanidade. 

De todos os países das Américas, o Brasil recebeu o maior número de 
africanos e manteve por mais tempo a perversa instituição da escravidão. Deu 
também sua contribuição particular ao processo eurocentrista de falsificação da 
história, inventando a mentira da "escravidão benevolente" nas colónias 
católicas ou alegando que as africanas violentadas por tarados senhores e 
torturadas por sinhás ciumentas aceitassem tais agressões como formas 
generosas de carinho. Até bem pouco tempo atrás, autores de livros didáticos 
não tinham pejo em afirmar que os africanos se adaptassem melhor ao regime 
escravista graças à sua "docilidade". Transmitidas tais imagens com o aval da 
escola, fica dificil para qualquer aluno compreender as múltiplas formas da 
ferrenha resistência africana à escravidão no Brasil. Essa resistêncià era 
individual, como no caso do suicídio, infanticídio ou homicídio. e coletivo, 
como na organização de revoltas, insurreições e quilombos ou na liderança e 
participação dos negros no movimento abolicionista. A resistência afro
brasileira está simbolizada no maior dos quilombos. a República de Palmares, e 
na figura de seu rei eleito Zumbi, maior líder da luta pela justiça e liberdade nas 
Américás. Gênio e herói militar ignorado nas versões embranquecidas da 
história, só agora - graças á ação concentrada do Movimento Negro - Zumbi 
começa a ser reconhecido em seu pleno valor por brasileiros de todas as origens. 

O tardio reconhecimento de Palmares e Zumbi é so um ponto de partida 
da luta dos afro-brasileiros pelo resgate de seus heróis e feitos históricos. 
Exemplo disso é a ignorância que ainda cerca um dos eventos mais relevantes 
da luta pela justiça e a liberdade no Brasil. Considerado por nossos principais 
historiadores como sendo mais importante que a famosa Conjuração Mineira, 
continua até hoje relegado á penumbra, privando nosso povo e principalmente a 
nossa juventude de um dos exemplos mais inspiradores de determinação na luta 
pela igualdade neste pais. Refrro-me á Conjuração Baiana de 1798, mais 
conhecida como Revolta dos Alfaiates ou Revolta dos Búzios. 
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No dia 13 de agosto de 1798, a capital baiana se viu surpreendida pela 
distribuição de panfletos escritos a mão, convocando o povo a se revoltar contra 
o domínio português. Alertado meses antes por urna carta do padre José da 
Fonseca Neves, que denunciava o cirurgião Cipriano Barata corno propagandista 
e chefe de uma sedição contra o Governo Imperial. o governador Fernando José 
de Portugal e Castro comanda as investigações. que redundam na prisão do 
soldado Luís Gonzaga das Virgens e Veiga, em cuja residência são encontrados 
livros e documentos comprometedores. Ao mesmo tempo. outras denúncias 
levam à prisão do alfaiate João de Deus. do soldado Lucas Dantas e do lavrador 
Luís Pires. Ameaçado de morte. Luís Gonzaga acaba delatando os outros 
companheiros revolucionários. 

Sobre eles se abate uma repressão dura. cruel e principalmente seletiva. 
Dos cerca de 600 conspiradores - na imensa maioria modestos artesãos, ao lado 
de negros e mulatos forros -, quatro são condenados à morte. Coincidentemente, 
todos negros. Para os restantes, penas de prisão, castigos corporais e degredo na 
África Esse é o caso do professor Muniz Aragão. autor do hino revolucionário. 
e dos tenentes José Gomes de Oliveira e Hermógenes Francisco. Melhor sorte 
teria o médico Cipriano Barata, solto após cumprir sua sentença. 

Tal como a Conjuração Mineira. a Revolta dos Búzios - assim chamada 
porque os conjurados costumavam usar uma pequena concha de búzio presa à 
corrente do relógio - tinha como fonte inspiradora a Revolução Francesa. 
seguindo seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Além de "reduzir o 
continente do Brasil a um governo democrático··. os revoltosos pretendiam 
abolir o cativeiro e a discriminação racial, instituir a liberdade religiosa, dividir 
entre a população "tudo que houvesse na capital". abrir o porto de Salvador a 
navios de todos os países e, em caso de resistência. executar o governador. Um 
programa bem mais avançado e consistente que o da Conjuração Mineira, 
conduzida por burgueses, literatos e sacerdotes brancos, sem grande 
compromisso com as verdadeiras necessidades e aspirações das camadas 
populares. Isso se espelha com clareza não somente no rigor da repressão -. 
afinal, apenas um "inconfidente" mineiro morreu enforcado, contra quatro 
revolucionários baianos de 1798 -, mas também na preocupação dos 
governantes da época em evitar que notícias sobre essa revolta pudessem chegar 
ás outras cidades da Colônia Era o temor de que esse movimento, bem mais 
perigoso do que urna conspiração de padres e poetas, pudesse contaminar as 
massas despossuídas de outras regiões do BrasiL 

Mas a terrível repressão á Conjuração de 1798 não seria suficiente para 
sufocar o espírito de liberdade em terras da Bahia. Menos de dez anos depois, 
acontecia a primeira de urna série de sublevações que vieram a ser conhecidas 
como Revoltas dos Malês, constituindo mais um capitulo memorável e, contudo, 
desconhecido de nossa História. Malês era o nome genérico atribuído aos 
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africanos islamizados. origin:inos dos grandes Estados do Sudão Ocidental. 
como Gana Mali e Songhai. onde se desenvolveu uma civilização de riqueza 
material e cultural que provocou o respeito e a espantada admiração dos 
cronistas ilrabes que freqüentemente os visitaram. Alimentadas pelo espirita do 
Jihad. ou Guerra Santa essas revoltas fundamentavam-se na luta pela liberdade 
diante de inimigos não apenas de outra raça e cultura. mas lambem de uma 
religião. a cristã. vista pelos revoltosos como pagã. Assim. em 1807. armados de 
arcos, flechas, facões e fuzis, africanos da emia haussá enfrentaram porrugueses 
e brasileiros das forças coloniais e. embora derrotados. demonstraram ser não 
somente valentes e destemidos. mas tambem - o que é mais importante neste 
contexto - possuídos de um grau de organização que assustou seus poderosos 
adversários. O objetivo era simples: apoderar-se dos navios ancorados na Baía 
de Todos os Santos e neles retomar à África. Derrotada a insurreição. Antônio e 
Baltazar, seus principais chefes, são condenados a morte, enquanto outros 
insurretos recebem penas de não menos de cem chibatadas em praça pública 
para servirem de exemplo a outros negros que ousassem sonhar com a liberdade. 

Isso, porém. não impediu que outras revoltas se sucedessem em 1809, 
1810, 1814, 1816, 1822. 1826. 1827, 1828, 1830. As penas de morte, 
deportação e açoites em público com que se viam contemplados seus líderes não 
conseguiam intimidar os negros baianos; pelo contrário, pareciam servir de 
estímulo ao espirita libertário trazido e herdado da Mãe África desvelando 
plenamente a crueldade do sistema que os subjugava. Mas foi em janeiro de 
1835 que aconteceu, na visão dos poderosos da epoca, a mais grave e perigosa 
dessas insurreições. O plano era engenhoso. A rebelião deveria eclodir a 25 cje 
janeiro, durante a festa de Nossa Senhora da Guia. Nessa madrugada, os 
revoltosos se reuniriam para iniciar. em vários pontos da cidade. uma serie de 
ataques simultâneos. do tipo que hoje descreveríamos como guerrilha urbana. 
Numa segunda etapa, a eles se juntariam os negros das plantações localizadas na 
periferia de Salvador. 

Quis o destino que os revoltosos fossem derrotados, não pela capacidade 
de reaÇão dos escravocratas. mas por terem sido delatados por Guilhermina Rosa 
de Sousa, mulher nagô emancipada que decerto não compartilhava o espirita 
libertilrio de seus irmãos e irmãs, mas pertencia aquela espécie de seres 
humanos, encontráveis em todas as raças, que se contentam em rastejar em 
busca das migalhas dos dominadores. Tão diferente de outra mulher negra, 
Luísa Mahin, figura destacada nas insurreições malês e que viria a ser a mãe do 
grande abolicionista e poeta negro Luís Gama. 

Alertadas sobre a iminente revolta, as autoridades tomaram providências 
no sentido de contê-la. A intensa repressão então desencadeada provocou 
enfrentamentos mortais, ensangüentando os becos. as ruas, os largos e a própria 
memória da Bahia. Duzentas e oitenta e seis pessoas foram acusada~. 194 das 
quais da e mia nagô. No inicio das investigações. as autoridades imperiais 
imaginaram. de acordo com seus preconceitos, que não passassem de crendices 
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e instrumentos de bruxaria os documentos escritos em árabe, incluindo trechos 
do Corão, encontrados entre os penences dos insurretos. Não tardaram a 
descobrir, porém. para a sua estupefação. o papel desempenhado por uma 
liderança letrada em arabe e ponuguês, responsavel por uma rede complexa e 
organizada. que atingia a própria África. com ramificações pelos interesses 
britânicos da época 

As sentenças foram rapidas. Cinco acusados viram-se condenados a mone 
por enforcamento: Jorge da Cunha Barbosa e José Francisco Gonçalves, 
alforriados, ao lado do escravos Joaquim, Gonçalves e Pedro. Como nada 
ficasse prcvado contra si. Pacifico Lucitan. uma espécie de mentor dos 
revoltosos, recebeu uma pena terrivel: mil chibatadas em praça pública. Outros 
mais foram aquinhoados com penalidades semelhantes - 600, 800, mil 
chibatadas, aplicadas diariamente, de forma parcelada, de modo a não destruir o 
património dos escravocratas. Demonstrações, talvez, da "benevolência" do 
escravismo a brasileira, como pretendem os apóstolos da "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 brasileiro, raiz da maior pane dos 
problemas mais graves que ainda hoje afligem esta nação. Mas lições de 
dignidade corno a epopéia dos malês ou a Conjuração dos Búzios. com seus 
correlatas em cada pedaço de chão que o africano pisou no BrasiL nos balisam 
para as lutas hoje travadas pelos afrodescendentes em busca da igualdade com 
que sonharam nossos antepassados. Para ajudar os brasileiros a resgatar pelo 
menos uma pane de sua dívida para com esses Jibenarios, apresentei em outu\lro 
último o Projeto de Lei do Senado No. 234, de 1997, que inscreve no Livro dos 
Heróis da Pátria, ao lado de Tiradentes e de Zumbi dos Palmares, os nomes de 
João de Deus Nascimento, Manuel Faustino dos Santos Lira, Luis Gonzaga das 
Virgens e Lucas Dantas Torres, líderes da Conjuração Baiana de 1798, cujos 
segundo centenario estará sendo comemorado no dia 13 de agosto próximo. 

. É pensando nesses heróis que escreveram com sangue os episódios mais 
belos e memoraveis dos nossos fastos históricos que recebo hoje a Medalha 
Tiradentes. Pois essa honraria penence mais a eles do que a mim. Aos heróis 
negros do passado, aos guerreiros e guerreiras afrodescendentes de hoje, 
transfiro com alegria e humildade as homenagens com que esta Assembléia, por 
intermédio do ilustre deputado Rubens Tavares, nesta noite honra o movimento 
negro em sua brava luta por dignidade, liberdade, igualdade e JUStiça. 

Axé, inconfidentes' Axé, insurretos malês' Axé, conjurados baianos! 

Axé, Xangô e Ogum. justiça e liberdade!_---~ 

~M~~ 
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) - Sr. 
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, comemoramos, 
dia 28 maio próximo passado, o Dia Nacional de Re
dução da Mortalidade Materna, com eventos vários 
que marcaram a data em todo o mundo. No Brasil, o 
Centro Feminista de Estudos e Assessoria - CFE
MEA, preocupado com o problema, divulgou a ver
gonhosa situação das mulheres em idade reproduti
va, que representam cerca de 25% da população em 
geraL A taxa de mortalidade materna, no Brasil, cor
responde a 134 mortes para cada 1 00 mil nascidos 
vivos, o que significa que, a cada duas horas, morre 
uma mulher, em conseqüência de complicações de
correntes de gravidez, parto ou pós-parto. 

Com a mesma preocupação, a Rede Nacional 
Feminista de Saúde-e Direitos Reprodutivos, com o 
apoio técnico e financeiro do Fundo das Nação Uni
das para a Infância - UNICEF e outras entidades 
congêneres, organizou um Grupo de Trabalho que 
elaborou, após minucioso estudo, publicação capaz 
de oferecer a todos os órgãos e entidades interessa
dos no problema, oficiais ou privados, ampla infor
mação necessária à defesa da saúde da mulher ges
tante, desde o exame pré-natal até o parto sem ris
co. O objetivo é dar à gestante assistência competen
te, que lhe é assegurada pelo texto constitucional, a 
fim de que o Brasil deixe de apresentar os lastimáveis 
elevados índioes de mortalidade materna, hoje trinta 
vezes maior do que nos países avançados. 

Esse Grupo de Trabalho, coordenado pela di
retora do Núcleo de Estudos de Saúde Pública da 
Universidade de Brasília, professora Ana Maria Cos
ta, contou com a colaboração de representantes de 
diversas outras universidades brasileiras, do Ministé
rio da Saúde, de médicos, brasileiros e estrangeiros, 
especialistas no assunto, bem como de membros de 
várias outras entidades, públicas e privadas, preocu
pados com o problema. O objetivo da iniciativa foi 
propiciar a todas as camadas da população brasilei
ra, sobretudo nas regiões menos favorecidas, am
plas informações para a segurança das gestantes, 
por meio de uma plena conscientização social que 
acabe por resolver, definitivamente, essa grave 
questão de saúde pública. 

Dessa iniciativa resuttou o excelente trabalho 
"Saúde Materna - Componente Essencial dos Direi
tos Reprodutivos", aplaudido e adotado pela Rede 
Nacional Feminista de Saúde e Direitos Reproduti
vos, autêntico catecismo para orientar a ação de ór
gãos públicos e privados envolvidos na questão, es
pecialmente aqueles dos governos estaduais e, com 
especial ênfase, municipais, pois de sua conscienti-

zação sobre o problema depende a eliminação dos 
elevados índices de mortalidade -materna, em nosso 
Pais. 

Com o apoio decisivo do UNICEF, o Ministério 
da Saúde passa, assim, a dispor de boa orientação 
para ação rápida e eficaz em prol da mulher brasilei
ra. E, não tenho dúvida, isso se dará com toda a ur
gência necessária, pois à frente da pasta da Saúde 
está, hoje, o nosso colega, Senador José Serra, cujo 
patriotismo, capacidade de trabalho e competência 
são unanimemente reconhecidos pelos brasileiros. 
Tenho certeza de que Sua Excelência mobilizará so
ciedade e opinião pública, sobretudo, os Conselhos 
Municipais e Secretarias Estaduais de Saúde, para 
ação de fundamental importância para as mulheres 
brasileiras a fim de que possamos nos libertar de es
tigma tão vergonhoso. 

Sr. Presidente, aplaudo a esplêndida iniciativa 
da Rede Feminista de Saúde e Direitos Reproduti
vos que mostra, com clareza, a importância do Siste
ma Único de Saúde - SUS no processo de munici
palização da saúde, ao dizer "um dos seus princí
pios basilares é o de que seja organizado, em cada 
cidade, a partir das necessidades de saúde identifi
cadas pela própria população que a ele se reporta". 
O SUS faz com que os mesmos métodos de saúde 
pública sejam aplicados em todo o País, a partir das 
três esferas de governo: federal, estadual e munici
paL É um sistema universal, integral eqüãnime, ra
cional, descentralizado, eficaz, eficiente e que garan
te o controle social nas políticas por ele implantadas, 
em todos os níveis. 

Saúde, educação, segurança, emprego e Pre
vidência são os grandes problemas que hoje angus
tiam os brasileiros, conforme sabemos e revelam as 
pesquisas de opinião realizadas no País. A crise, 
que ora caracteriza a saúde pública e nos revotta, há 
que ser enfrentada com todas as nossas forças, 
numa luta decisiva para a tranqüilidade da Nação. E 
a saúde da mulher, sobretudo da gestante, é um de
safio que deve ser superado, conforme recomenda
ção expressa da Conferência Mundial sobre a Mu
lher, que definiu as metas internacionais para a re
dução da mortalidade materna. Um dos itens reco
mendados é a atenção primária à saúde, com a fina
lidade de dar acesso universal aos serviços de saú
de de qualidade para meninas e mulheres, visando à 
redução da mortalidade derivada da maternidade. 
Temos certeza de que o Ministro José Serra enfren
tará decisivamente o problema, terminando por al
cançar metas razoáveis para o Brasil. E para atingir 
plenamente esse objetivo precisará ele contar com a 
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mobilização da sociedade, do Ministério da Saúde, 
das Secretaria Estaduais e dos Conselho Municipais 
de Saúde, pois a todos cabe a responsabilidade di
reta pela solução dos problemas de saúde em nosso 
Pais. 

A publicação Saúde Materna traça um roteiro 
seguro para garantir à mulher brasileira, especial
mente à gestante, pleno direito à saúde conforme 
está assegurado no artigo 196 de nossa Constitui
ção, dispositivo que teve unânime aprovação, por 
corresponder à poderosa e maciça reivindicação do 
povo brasileiro. Enfoca, ainda, com precisão, o acer
to com que decidiram nossos constituintes, pois "boa 
saúde é direito de todos e dever do Estado", segun
do está consagrado no artigo 196, mas, também, 
"boa saúde é sinónimo de boa qualidade de vida" -
conforme acentua o grupo de trabalho criado pela 
Rede Nacional Feminista de Saúde e Direitos Repro
dutivos, notando, com sabedoria, que "ser saudável 
não é apenas não estar doente, mas também dispor 
de uma série de serviços que garantam uma vida 
digna, tais como moradia, alimentação, água tratada, 
esgoto, transporte, educação, emprego, segurança, 
lazer e assistência médica". 

O trabalho a que me refiro diz que 98% do total 
dos óbitos matemos em nosso país são evitáveis, 
pois as causas mais freqüentes de morte materna 
são a hipertensão arterial prôpria da gravidez 
(ectampsia), hemorragia, infecção e aborto, sendo 
que todas podem ser prevenidas com a adoção e 
implementação de medidas relativamente simples na 
área da saúde. No sentido de esclarecer sobre os 
cuidados a serem tomados, a publicação explica a 
necessidade do pré-natal; cita os cuidados preventi
vos importantes numa gravidez; esclarece sobre a 
alimentação conve_niente; enumera os sinais de aler
ta e as situações especiais; informa sobre o parto e 
fala da assistência pôs-parto. São explicações por
menorizadas e fáceis de serem compreendidas pe
las entidades que se dedicam ao assunto, pelos 
Conselhos e pelas Secretarias Estaduais e Munici
pais de Saúde e, até mesmo, pelos leigos. 

Sr. Presidente, a Assessoria de Orçamento e 
Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados 
fez um excelente trabalho sobre a execução orça
mentária de alguns programas dedicados à saúde 
da mulher, sobre o Plano Plurianual e sobre progra
mas contidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para 1997 e 1998. Do trabalho pode-se depreender 
que programações nominalmente identificadas no 
orçamento como açôes vottadas à proteção da mu-

lher quando executadas foram, sempre, com menos 
de 35% do valor da dotação autoriZãaa e· que, ape
sar de o Orçamento para 1-996 ter disposto R$ 5,9 
milhões para • Assistência Integral à Saúde da Mu
lher", não houve qualquer execução nessa progra
mação. 

Por outro lado, as prioridades e metas relacio
nadas à saúde da mulher constantes do Plano Plu
rianual- PPA, também estão tendo uma realização 
física miníma. Isso contraria o direito social à saúde 
consagrado no artigo 6" da nossa Constituição, as
sim como a universalidade da cobertura e do atendi
mento previstos nos artigos 194 e 196 da Lei Maior. 
Retomando o art. 196, particularmente, não resta dú
vida quanto à obrigação do Estado, pois ele assim 
determina: "A saúde é direito de todos e dever do 
Estado, garantido mediante politicas sociais e eco
nómicas que visem à redução do risco de doença e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação". O descumprimento desses dispositi
vos faz-nos meditar sobre as falhas que ocorrem no 
setor e que levam o Brasil, internacionalmente, a ser 
considerado com um pais de a• Mundo, tão grandes 
e vergonhosos são os índices nacionais de mortali
dade materna. 

Resta-nos, Sr. Presidente, aplaudir a clareza 
com que, no trabalho a que me refiro. dá-se apoio to
tal ao Sistema Uniftcado de Saúde', a meu ver a 
grande conquista social obtida pela Nação brasileira 
na Constituinte. Concluindo, expresso satisfáção e 
todo meu apoio à categórica afirmação feita pelo Mi
nistro José Serra, em favor do revigoramento do sis
tema públioo de saúde, com palavras que, sem som
bra de dúvida, enattecem a posição adotada por to
dos nós que aprovamos a inclusão em nossa Carta 
Magna do SUS, cuja total implantação é, não ape
nas exigência do povo brasileiro, mas também priori
dade absoluta para a saúde de nossa gente. Apro
veito a oportunidade para cumprimentar o· Ministro 
José Serra, em seu comprometimento com a recu
peração e a modernização da rede pública da União! 

Era o que eu tinha a dizer. 

O SR. ODACIR SOARES (PTB-RO) - Sr. Pre
sidente, Sr"s. e Srs. Senadores, numa sociedade 
democrática, salvo circunstâncias especiais e ex
cepcionais, a votação do orçamento público é o 
mais importante ato politico do Parlamento, pois 
as leis orçamentárias englobam todos os planos, 
programas, projetos, atívidades e nelas estão em
butidos os objetivos, as aspirações, as escolhas e 
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prioridades e, de certa forma, todo o rumo e o desti
no dessa sociedade. 

Nos termos da Constituição Federal, são leis 
orçamentárias a lei do plano plurianual, a lei das di
retrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual e as 
leis dos créditos adicionais. 

A lei do plano plurianual define, para um perío
do de quatro anos e de forma regionalizada, os in
vestimentos do governo federal e as suas despesas 
com os programas de duração continuada. 

A lei das diretrizes orçamentárias, anual, resu
midamente conhecida como LDO, fixa as metas e 
prioridades do governo federal, orienta a elaboração 
da lei orçamenlária anual, dispõe sobre as a~eraçõ
es na legislação tributária e estabelece a política de 
aplicação das agências financeiras oficiais de fo
mento. 

A lei orçamentária anual prevê a receita e lixa 
a despesa do exercício, estando sujeita durante o 
exercício às a~erações impostas pelas leis dos cré
ditos adicionais. 

A lei orçamentária anual deve compatibilizar-se 
com a LDO e esta, por sua vez, estar em consonàn
cia com a lei do plano plurianual, dentro do conceito 
do ciclo orçamentário ampliado. 

Hoje, nesta tribuna, desejo fixar a atenção dos 
senhores no projeto da LDO para o exercício de 
1999. 

Decorrida quase uma década desde a promul
gação Constituição de 1988, a LDO tem-se mostra
do um instrumento muito útil no aprimoramento e se
dimentação de conceitos e procedimentos em maté
ria de finanças públicas. Discutida e votada no Con
gresso Nacional, a LDO tem propiciado uma maior 
transparência e CQntrole sobre os orçamentos púbW
cos. Julgo, no entanto, que ainda há muito o que fa
zer no sentido de dar à LDO conteúdo mais consis
tente com a sua finalidade constitucional, especial
mente no que se refere à definição prévia dos resul
tados fiscais e do conjunto de metas e prioridades. 
As iniciativas do Congresso neste sentido têm sido 
invariavelmente rejeitadas. Paralelamente, ressusci
ta-se no projeto alguns pontos que já foram, em 
anos anteriores, objeto de apreciação e rejeição pelo 
Congresso, como uma espêcie de queda de braço 
entre o Executivo e o Legislativo. 

Primeiramente, quero abordar as inconstitucio
nalidades do projeto da LDO para 1999. 

O projeto em tramitação no Congresso Nacio
nal enfraquece o vinculo entre as leis do ciclo orça-

menlário ampliado no que se refere às prioridades e 
metas, tendo em vista a supressão do dispositivo 
que na LD0/98 obrigava o projeto de lei orçamentá
ria anual a incluir as prioridades e metas constantes 
naLDO. 

O projeto da LD0/99 cria também uma regra 
que inova, prevendo a reabertura de créditos suple
mentares em exercício subseqüente, a exemplo do 
que a Constituição prevê hoje apenas para os crédi
tos especiais e extraordinários aprovados nos ú~i
mos quatro meses do exercício. 

Sr. Presidente, outras inconstitucionalidades do 
projeto da LD0/99 referem-se à invasão pelo Execu
tivo da competência do Legislativo. 

O projeto da LD0/99 deixou de prever a obri
gatoriedade do Poder Executivo enviar, juntamente 
com o projeto de lei orçamentária, uma série de de
monstrativos e informações complementares essen
ciais para o exame e apreciação do projeto pelo 
Congresso, e, além disso, pretende o projeto gene
ralizar o que era exceção até agora - o envio de in
formações trinta dias depois do envio do projeto da 
lei orçamentária. 

O projeto quer dar liberdade ao Executivo para, 
depois de aprovada a lei orçamentária anual pelo 
Congresso, durante a execução orçamentária, ~e
rar a modalidade de aplicação, ou seja, o Governo 
Federal focaria livre para executar uma despesa dire
tamente ou descentralizar o recurso para execução 
por estados e municípios, sem autorização legislati
va. 

O projeto pretende ainda permitir a inclusão de 
novo grupo de despesa em subprojetos ou subativi
dades por meio de crédito suplementar, sem a ne
cessidade da aprovação de crédito especial, dando 
maior flexibilidade ao Poder Executivo para, por 
exemplo, sacrificar recursos de investimento para 
criar uma despesa com juros, sem autorização legis
lativa, uma vez que a lei õrçatrientâna·anual traz nor
malmente uma autorização prévia para o Executivo 
cortar as despesas de um subprojeto ou subativida
de para suplementar outros até determinados per
centuais. 

As conhecidas "janelas orçamentárias" são in
clusões no orçamento de subprojetos com dotações 
incompatíveis com a sua realização. O projeto da 
LD0/99 veda as "janelas orçamentárias", o que é 
bom, pois toma o orçamento mais realista Contudo, 
esse mesmo projeto deixa vagos os critérios para a 
definição do que é uma "janela orçamenlária", dando 
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margem a que o Executivo faça uso dessa norma 
para realizar algumas despesas e outras não. 

O povo brasileiro, principalmente o mais humil
de, sofre as conseqüências da alocação crônica de 
recursos insuficientes à área de saúde. Desse modo, 
é louvável que se utilize a LDO como um instrumen
to de definição prévia dos grandes montantes de 
despesa. viabilizando-se assim maior transparência 
e participação do Congresso Nacional na alocação 
orçamentária, ao se fixar um piso para o volume de 
recursos a serem aplicados em ações e serviços de 
saúde em 1999, igual ao valor autorizado em 1998, 
desde que sejam aprovadas as correspondentes 
fontes de custeio. Para, no entanto, que esse princi
pio gere os efe~os desejados, é preciso que se aper
feiçoe a sua redação, de modo que, quando da vota
ção da lei orçamentária para 1999, não haja tantas 
controvérsias na sua interpretação como as ocorri
das na votação do orçamento para o atual exercício. 

O projeto da LD0/99 fixa norma no sentido de 
que as rece~ decorrentes de atteração na legisla
ção tributária que vierem a ocorrer depois do envio 
da proposta orçamentária somente poderão ser alo
cadas para cobrir despesas no orçamento de 1999 
por iniciativa do Poder Executivo, através de créd~o 
adicional, o que inibe a ação congressual como 
ocorrido com o aumento da rece~ decorrente do 
ajuste fiscal de outubro de 1997, cuja alocação ficou 
à margem da vontade do Congresso Nacional quan
do da votação do orçamento para 1998. 

Sr. Presidente, o projeto da LD0/99 traz ainda 
a previsão inéd~ de contingenciamento nas dotaçõ
es pertencentes aos Poderes Legislativo e Judiciário 
e ao Ministério Público da União, uma interferência 
do Poder Executivo nos demais poderes com a qual 
não podemos concordar. 

Pretende ainda o projeto da LD0/99 excluir a 
determinação de anos anteriores para que o Tribunal 
de Contas da União encaminhe informações à Co
missão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e F"JS
calização sobre as obras com indícios de irregulari
dades, o que impedirá o Congresso de contribuir 
para a eliminação de um dos maiores ralos por onde 
some o dinheiro do povo brasileiro. 

O Congresso Nacional também necess~ der a 
sua parcela de contribuição no aprimoramento da 
LDO como um importante instrumento dentro do ci
clo orçamentário. 

A não priorização pelo Congresso Nacional da 
votação da lei complementar prevista no § 9" do art. 
166 da eonsmuição Federal, para a qual já temos 

projetes em tram~ação, tem exigido da LDO o esta
belecimento de disposições de caráter supletivo às 
constantes da Lei n• 4.320, de 1964, sobre execu
ção orçamentária. 

Neste ano, o Poder Executivo enviou ao Con
gresso Nacional o projeto da LD0/99 vinte e cinco 
dias antes do determinado pela Consmuição. O Con
gresso, no entanto, não deu continuidade a esse es
forço, uma vez que somente votará a LDO agora no 
final de junho, sem o que não poderá entrar em re
cesso. Já há dois anos proferimos discurso nessa 
Casa sugerindo a atencipação nos prazos de apre
ciação da LDO e de envio do projeto da lei orçamen
tária anual de modo que esta úttima pudesse ser 
examinada por mais tempo e de forma mais cnterio
sa pelo Congresso. 

Sr. Presidente, minha análise do projeto da 
LD0/99 visa ao aperfeiçoamento dessa importante 
lei e também de todo o ciclo orçamentário brasileiro, 
para o que peço a colaboração de meus nobres co
legas Senadores. 

É o meu pensamento. 

Mu~o obrigado. 

O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-Ml) - Sr. Presi
dente, Sr4s. e Srs. Senadores. a racionalidade go
vernamental não tem levado muito a sério os aspec
tos éticos que toda ação insmucional deve observar, 
menos ainda os dispositivos jurfdicos do Pafs, ex
pressos em principies consagrados em leis em vigor 
e na própria Constituição. 

Satta aos nossos olhos que instituições finan
ceiras, comerciais, industriais, construtoras, condo
mfnlos e outras, nas barbas do Governo, continuem 
cobrando das pessoas muttas absurdas e juros de 
mora extorsivos, pelo atraso em pagamentos de 
contas, tftulos e outros documentos. 

A Lei da Usura, de 1933, numa demonstração 
clara de que a Nação, pelo menos teoriicamente, re
pudia a agiotagem, estabeleceu cntérios precisos 
para qualificá-la, mas, infelizmente, eles são cotidia
namente desmoralizados, e a lei frontalmente des
cumprida em seus princfpios básicos. 

O terna que trago hoje a este plenário, diz res
peito à Lei 9.298196, que é descumprida constante
mente em seus aspectos fundamentais e que proíbe 
taxativamente que as muttas decommtes do inadim
plemento de obrigações no seu termo sejam supe
riores a 2% do valor da prestação. 

Como é de se esperar, as dificuldade:; provo
cadas por essa prática não susc~ quaisquer re-
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clames éticos por parte dos beneficiários, que, evi
dentemente, estão plenamente satisfeitos com os re
sultados obtidos por esse modo ilegal de enriqueci
mento. Dessa maneira, a questão ética desconside
rada. situa-se apenas o caso da usura, em si mesmo 
grave, principalmente quando a sua prática é estimu
lada amplamente, em confronto aberto com a lei. 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, ao ab
jurar tal prática, não nos podemos esquecer de que 
os efe~os das dificuldades econômicas de um pais, 
dos períodos de aperto como os que estamos pas
sando, recaem principalmente sobre os desafortuna
dos e asseguram conforto e bem-estar apenas a 
uma parte privilegiada e pouco ética da sociedade. 

Temos a obrigação de destacar que o desres
peito às leis e aos valores éticos ressalta a ilegitimi
dade do Estado em sua qualidade de autoridade ju
risdicional. 

A concepção básica da sociedade é a de que o 
Estado faz a lei e de que ela só se transfonna em Di
reito quando atende aos valores e às aspirações pe
renes do conjunto da sociedade. Todavia, sabemos 
perfeitamente que, em uma sociedade democrática, 
o Estado não dispõe de toda essa liberdade para 
elaborar a lei. Está sempre subordinado às aspiraçõ
es, valores e princípios detenninados pelo conjunto 
da sociedade. Assim, ao estabelecer que as mu~as 
de mora não poderão ser superiores a 2% do valor 
da prestação, a lei retratou essa aspiração, certa
mente inspirada em leis antigas; infelizmente, todas 
elas relegadas a segundo plano pelos próprios Po
deres Públicos. Dessa maneira, para evitar que as 
instituições se desmoralizem, o Executivo precisa 
corrigir os seus erros e obrigar a que todos cumpram 
com as nonnas fonnais estabelecidas. 

Portanto, nuoca é tarde para se corrigir atas 
sociais abusivas, e o Estado, como delegado do 
Pais que o constituiu e o organizou, tem a obrigação 
de defender os direitos da cidadania 

O divórcio entre o Estado e a Nação, mais 
cedo ou mais tarde, levará esta a exigir o respeito 
aos seus direitos elementares que estão consagra
dos nos debates e nas decisões jurídicas efetiva
mente estabelecidas. Por outro lado, quando o Direi
to positivo faz vista grossa ao cumprimento de suas 
nonmas, ai, à revelia da lei, instala-se a desobediên
cia civil, porque o explorado não acredita mais na in
tervenção do Estado. 

Foi exatamente o que aconteceu com o publici
tário e jornalista carioca Hélio Ka~man. Por causa de 
um processo parado no Instituto Nacional da Previ-

dência Social - INSS há anos, ele decidiu ligar para 
o Instituto e se identificar como o "Doutor Palhares", 
assessor de gabinete, para conseguir resolver o seu 
problema. Finalmente conseguiu e recebeu a autori
zação para sacar 5 mil 216 reais e 20 centavos de 
um pecúlio a que tinha direito. 

Sr. Presidente, o pleno exercício da democra
cia se fundamenta na liberdade, no direito de ex
pressão e no direito que cada um tem de ser ouvido 
pelos seus governantes. Ser ouvido é ser atendido 
pelos governantes e é, acima de tudo, um respeito à 
cidadania. 

Portanto, faço um veemente apelo ao Governo 
Federal para que a Lei 9.298196 seja cumprida e que 
a cobrança da multa de 2% seja estendida a todos 
os débitos. Só assim, a democracia e a justiça social 
começarão a ser reconhecidas em nosso País. 

Muito obrigado. 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT) - Sr. 
Presidente, Sr"s.e Srs. Senadores, a situação do 
emprego, no mundo, é alannante. Em todo o plane
ta, o já combalido mercado de trabalho passa por 
profundas transfonnações - muitas delas traumáti
cas -, causadas pela globalização e pelo fantástico 
progresso tecnológico dos últimos 20 anos. 

O novo processo de acumulação capitalista 
prega o uso intensivo de infonnação,. a horizontaliza
ção das grandes unidades produtivas e o sistema de 
produção flexível, provocando mudanças relevantes 
nas relações com fornecedores. · 

Dos trabalhadores exige-se grande variedade 
de habilidades: flexibilidade, soluções criativas, a~o 
grau de engajamento na empresa e capacidade para 
tomar conhecimento de todo o processo produtivo. 
Mais do que poupar mão-de-obra, as novas tecnolo
gias estão levando a deslocamentos inéditos de tra
balhadores fonnalmente empregados, causando a 
proliferação das mais diversas fonnas de subempre
go e desemprego. 

Os números são impressionantes. Segundo a 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), exis
tem hoje, no mundo, perto de 800 milhões de de
sempregados, o nível mais alto desde a Grande De
pressão, nos anos 30. Além do desemprego, tam
bém causa preocupação o processo de crescente 
precarização dos postos de trabalho. Somando-se 
os contingentes de desempregados e de subempre
gados, em todo o mundo, chega-se perto de um bi
lhão de pessoas. Ou seja, aproximadamente, 30% 
de toda a força mundial de trabalho. 



JUNHO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 337 

Esse quadro leva a uma constatação crucial: 
uma economia mundial crescentemente integrada 
pelo fluxo de comérCio internacional e de investimen
tos, embora gere benefícios, acaba provocando sé
rios deslocamentos sociais - o que impõe novos 
obstáculos à alllonomia da política interna para for
mular uma resposta social que sirva de contrapeso. 
Exemplo disso é a crescente influência das opiniões 
e juízos de um mercado financeiro, cada vez mais 
globalizado, sobre decisões nacionais de política 
econômica. 

Nos países em desenvolvimento, com exceção 
dos asiáticos, a precariedade do emprego manrtesta
se, sobretudo, pela queda dramática das taxas de 
produtividade e pelos baixíssimos níveis de escolari
dade da mão-de-obra empregada. 

O Brasil convive com mazelas que vão das for
mas mais hediondas de trabalho - como o trabalho 
forçado por dívida " a exploração infantil - até o de
semprego tecnológico. A tendência estrutural à LIIili
zação de técnicas poupadoras de mão-de-obra é 
uma realidade, e se tem intensrticado, desde o início 
da década, sendo responsável por uma redução do 
emprego industrial da ordem de 35%. 

O aspecto fundamental da crise do emprego é, 
porém, a baixa produtividade do trabalho, causada. 
não apenas pelo decepcionante desempenho do s 
tema educacional básico, mas, também, por aHas t.:.
xas de rotatividade da mão-de-obra, que desestimu
lam programas de treinamento e qualfficação profis
sional. 

Sr.Presidente, desde o meu primeiro pronun
ciamento nesta tribuna, em maio de 1995, venho ad
vertindo para os riscos do desemprego. Ao longo 
desses três a'lOs, tenho alertado, retteradas vezes, 
para as funestas <;>nseqiiências da política de juros 
aHos na retomada do crescimento e na oferta de em
pregos. 

Hoje, quero destacar um olllro ponto que está 
a descoberto na ação governamental, ou, pelo me
nos, de uma ação sistemática e abrangente, que é a 
preparação da mão-de-obra, em face de novas e di
ferentes demandas, como estratégia de combate ao 
desemprego. 

Sei que as ações a serem empreendidas para 
enfrentar o desemprego devem ser de natureza múl
tipla. Embora um papel fundamental nessas ações 
caiba à própria sociedade, especialmente ás entida
des representativas dos trabalhadores e dos empre
gadores, ninguém contesta que cabe ao Estado o 
papel decisivo. 

Não se pode delegar ao mercado a tarefa de 
definir políticas públicas (industriais, agrícolas e 
agrárias, de competição e de competttividade), a 
partir das quais se poderá viabilizar uma inserção 
soberana e democrática de nosso País na ordem in
ternacional. Dessas definições dependem não só a 
construção de uma sociedade mais justa, mas tam
bém, entre olllras, a nossa capacidade exportadora, 
essencial para a consolidação da estabilização. 

Existem também ações que se sttuam, simuHa
neamente, nos âmbnos estrutural e conjuntural. A 
política clássica nesse campo é aquela voHada para 
a qualificação e a requalificação profissional. Seu as
pecto conjuntural reside no fato cje propiciar aos de
sempregados auxílio adicional ao longo do período 
em que estão ás voHas com a tarefa de encontrar 
nova ocupação. Ao contrário do benefício do seguro
desemprego, essa política não é passiva nem se es
gota a curto prazo. Seus efettos são duradouros, 
pois ela fornece aos trabalhadores condições de 
aprimorar e diversificar sua própria capacidade de 
trabalho. 

Agora que proliferam as estatísticas dando 
conta da explosão do desemprego, o Ministério do 
Trabalho propôs uma expansão modesta dos recur
sos destinados à capacttação dos trabalhadores. A 
proposta inicial prevê a meta de 2,3 milhões de trei
nandos, para um dispêndio restrito a R$ 523 milhõ
es. 

São números ainda mutto tímidos e certamente 
aquém da demanda que vem sendo captada em to
dos os estados e municípios. Ao Fundo de amparo 
ao Trabalhador (FA n poderia .competir financiar, 
pelo menos, aquele contingente de trabalhadores 
sob sua responsabilidade direta: os beneficiários do 
seguro desemprego. Esses somam, na média do úl
timo triénio e em números redondos, 4,3 milhões de 
pessoas. Para atendê-las, a proposta orçamentária 
para o exercício de 1999 precisa ser ampliada para 
um volume de recursos da ordem de R$ 980 milhões 
- número plenamente compatível com as disponibili
dades financeiras do FAT. 

Sr. Presidente, tudo que foi dtto, até aqui, a 
propóstto da sttuação nacional e mundial, em rela
ção ao fenômeno do desemprego, é de tal forma ge
nérico e abrangente que se repete, mantidas, natu
ralmente, as necessárias correções de escala, em 
todos os estados brasileiros. 

Assim, a exemplo do que ocorre em todo o 
País, também o meu Estado do Mato Grosso vem 
sofrendo as conseqüências da crise do desemprego 
e da não-qualificação dos trabalhadores. Nunca foi 
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tão apropriado o ~>d;ígio segundo o qual "falar da mi
nha aldeia é falar do mundo". 

Recente pesquisa realizada em 9:i bairros da 
Grande Cuiabá apontou urna taxa de desemprego 
de 14,6%. Essa taxa é relativamente alta se compa
rada com a taxa de desemprego de outras capitais 
do País. Os cálculos utilizados foram os mesmos da 
metodologia do IBGE. que avaliou em 8,18% a taxa 
de desemprego em nível nacional. Embora a enque
te não aponte que a causa do desemprego ocorra 
por culpa do nível de instrução dos candidatos, se
gundo seu realizador, o economista Emanuel Dau
bian, percebe-se que a crise da falta de emprego 
atinge em maior grau as pessoas de pouca qual~ica
ção profissional. 

Com relação à participação percentual de cada 
setor no desemprego total, a maior parte da falta de 
emprego foi demonstrada no setor de serviços, cujo 
percentual atingiu 37,6%, contra a menor parcela de 
3,7% no setor da indústria. Já em relação ao comér
cio, esse nível chega a 22% por ser extremamente 
dependente dos demais segmentos. 

De acordo com o superintendente da Federa
ção do Comércio do Estado de Mato Grosso, Pedro 
Nadai, a redução da mão-de-obra na capital já che
gou ao limite máximo. Ou seja, as empresas ligadas 
ao comércio não têm demitido em massa como o se
tor da indústria para evitarem suas próprias falên
cias. 

Anatisando a situação do desemprego em meu 
Estado, ocorre-me, Sr's. e Srs. Senadores, em que 
pese a universalidade da questão, que o seu enfren
tamento requer medidas genéricas e específicas. 
Entre as primeiras, encontram-se aquelas referentes 
à redução da taxa de juros, à modernização da legis
lação trabalhista e ao incentivo e à retornada do 
crescimento. As segundas compreendem iniciativas 
que levem em conta as espec~icidades de nossas 
d~erentes realidades regionais. 

Em relação ao Estado de Mato Grosso, por 
exemplo, não se pode ignorar algumas característi
cas locais que influenciam diretamente a questão do 
desemprego. Mato Grosso é, hoje, o 1 O" exportador 
brasileiro e o primeiro da região Centro-Oeste. As 
exportações mato-grossenses, em 1997, cresceram 
40,62% em relação ao ano anterior, totalizando R$ 
927,09 milhões. Em primeiro lugar na pauta de ex
portações de Mato Grosso está a soja, com 85,13% 
da participação total- R$ 789,18 milhões. Os grãos 
responderam por R$ 430,82 milhões, enquanto a 
soja triturada ficou com R$ 303,75 milhões e, o óleo, 
R$ 54,60 milhões. 

Dessa forma, uma definição de política de pre
paração de mão-de-obra para o Estado deverá levar 
em conta a importância da atividade agrícola, coisa 
que o País não tem feito nos últimos tempos. Afinal, 
a redução de 5,4 milhões de hectares na área plan
tada no Brasil já desempregou 2 milhões de traba
lhadores rurais na última d3cada. Sornados aos de
sempregados indiretos, esse número chega a 3 mi
lhões de pessoas desocupadas pela aluai crise agrí
cola. 

Por último, outra questão que aflige a econo
mia mato-grossense, com nefastos reflexos no em
prego, é o problema das dividas industriais, que exi
ge um equacionamento imediato. Em Mato Grosso, 
acima de mil empresas do setor estão aguardando 
urna solução para a questão do endividamento, que 
já ultrapassa a c~ra de R$ 1 00 milhões. 

De acordo com estudos da Federação das In
dústrias do Estado de Mato Grosso (FIEMl), a súbi
ta retração do mercado e a crise de liquidez exigiu, 
nos últimos anos, o comprometimento do capital de 
giro das empresas, utilizado para atender às obriga
ções contraídas no cenário favorável anterior e no 
pagamento de juros e amortização de parcelas dos 
financiamentos contraídos. A crise acabou provocan
do o fechamento de empresas industriais, a redução 
drástica das atividades de produção e a dispensa 
em massa de funcionários. 

A melhor alternativa para resol,ver o problema 
do endividamento industrial, a meu ver, é o Progra
ma de Reestruturação Industrial, proposto recente
mente pelo presidente da FI EMT, Carlos Antônio de 
Borges Garcia, e encaminhado ao Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República, Fernando Henrique 
Cardoso. 

O modelo, segundo a proposta, contemplaria o 
aporte de recursos para capital de giro, o que garan
tiria a recuperação da capacidade operacional da 
maioria das empresas, com a recontratação dos em
pregados demitidos -cerca de 20 mil- no segmento 
industrial. 

Sr. Presidente, ao finalizar essas breves consi
derações sobre o crescente fenômeno do desempre
go, reitero o apelo de outros pronunciamentos, 
acrescentando-lhes uma variação. Assim, enfatizo 
os reclamos pelo controle do impacto da abertura 
comercial, pela redução dos juros extorsivos, e pela 
qualificação da mão-de-obra, adicionando-lhes reco
mendações de que essas medidas não se façam 
sem levar em conta as conjunturas regionais e as 
vocações económicas das unidades federativas. 

Era o que eu tinha a dizer. 
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Muito obrigado. 

O SR. ELÓI PORTELA (PPB·PI) - Sr. Presi· 
dente, Sr"s. e Srs. Senadores, é verdade que to
dos os aspectos relacionados com o problema da 
seca já foram veiculados, discutidos, debatidos 
nesta e na outra Casa do Congresso Nacional. E 
exatamente porque as providências reclamadas 
ainda não foram adotadas, pelo menos na sua es
sencialidade, é que abordo o tema que tem sido 
objeto da preocupação maior de todos os nordesti
nos no Congresso Nacional. 

A região Nordeste, periodicamente, se subme
te ao efeito de secas incl,3mentes, sobretudo no con
siderado polígono das secas, semi-árido brasileiro, 
com uma área de um milhão de quilómetros quadra
dos e dezessete milhões de habitantes, o equivalen· 
te a 42% da população nordestina, segundo o censo 
de 1991. Ali concentram-se os mais alarmantes indi
cadores sociais e a pior média de expectativa de 
vida do Nordeste, e por conseguinte, do Brasil. 

No nosso País, equivocadamente, costuma-se 
considerar a seca como acaso e não como certeza. 
Quando há chuva, as populações dessas regiões 
são tratadas como se a seca não existisse. Quando 
chega, a seca encontra, novamente, populações 
sem recursos, governos despreparados e a opinião 
pública se mobiliza. Trata-se, afinal, de salvar vidas. 

O problema da seca tem sido enfrentado pela 
União e pelos Estados da região, por meio da execu
ção de vários programas e projetas. Dentre esses 
estudos, é possível encontrar levantamentos sobre 
as fontes de suprimento de água sub)errãnea, sobre
tudo os trabalhos realizados pela Sudene, que se 
constituem hoje na maior fonte de i~formaçôes dis
poníveis sobre a matéria. 

Uma das causas do fracasso das açôes gover
namentais de combate à seca é a descontinuidade 
dos programas . .Nos úttimos 20 anos, o governo fe
deral lançou pelo menos oito projetas com a mesma 
proposta: dar condições ao sertanejo para enfrentar 
os periodos de estiagem. 

Podemos citar como exemplo o Polonordeste, 
Projeto Sertanejo, Programa São Vicente, Projeto 
Padre Cícero, Finar Irrigação e Papp (Programa de 
Apoio ao Pequeno Produtor Rural), que se propu
nham permanentes e acabaram abandonados. 

Alguns mal chegaram a sair do papel. O Finor 
Irrigação, segundo a Sudene, se propunha a irrigar 
um milhão de hectares para produção de grãos, fru
tas e tubérculos. Não chegou a decolar, por fatta de 
dotação orçamentária. 

Lamentavelmente, na maioria dessas experiên
cias, as açôes foram individualizadas e dispersas, 
talvez por considerarem a água subterrãnea apenas 
como um recurso no combate aos efeitos da seca, 
sem levar em conta que os recursos subterrãneos 
se constituem no objetivo principal. Dar a razão de 
não se ter chegado a uma proposta de ação global e 
integrada que atendesse aos vários aspectos de uso 
e proteção das águas subterrâneas e que levasse 
em conta os d~erentes tipos de aqüíferos e condicio
nantes hidrogeológicos. É por essa e outras razões, 
que vejo de forma alvissareira a iniciativa da Campa· 
nhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM. 
Objetivando estimular o desenvolvimento, o aprove~ 
lamento e a proteção dos recursos hídricos, está 
propondo a realização de um levantamento completo 
da atual realidade da região atingida e que possibili
te, com poucos recursos, urna atuação imediata e 
eficiente na questão da seca que assola o Nordeste, 
disponibilizando água aos flagelados, através da re
cuperação de poços abandonados por problemas 
mecãnicos, da instalação de dessalinizadores na· 
queles que produziram águas salobras e da perfura
ção de outros onde se fizerem tecnicamente neces
sários. 

Nesse sentido, por julgar que a perfuração de 
poços e construção de açudes, isoladamente, não 
soluciona o grave problema da seca, a CPRM está 
propondo ao custo de quatro milhões e duzentos mil 
reais, a realização completa, no prazó de 60 dias, de 
um levantamento dos poços perfurados em todos os 
municípios que se encontram em estado de emer· 
gência, para permitir, além da elaboração de um real 
diagnóstico da situação aluai, adotar de imediato as 
medidas indispensáveis para sua solução. 

Como fruto dessa iniciativa, recebi, por inter· 
médio do Diretor Administrativo e Rnanceiro da 
CPRM, Dr. José Sampaio, um exemplar do trabalho 
intitulado SECA NORDESTE - Ação Emergencial, 
que se constitui, na prática, na proposição de um 
programa de recenseamento e atternativas para in
cremento de fontes de abastecimento de água nos 
municípios integrantes do polígono das secas. 

Os principais objetivos do criterioso trabalho 
são os seguintes: 

a) localização das aluais fontes de abastecedo
ras de água para a população carente; 

b) localização de poços tubulares ou amazo
nas possíveis de recuperação imediata; 

c) ident~icação de poços subutilizados ou com 
instalações de bombeio abaixo da sua capacidade 
de produção; 
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d) identificação de poços abandonados passi
veis de reativação; 

e) identificação de poços com águas saliniza
{las onde poderão ser instalados dessalinizadores; 

f) identificação de áreas com reais necessida
des de perfuração de novos poços, tendo em vista a 
existência de demanda não atendida; 

g) elaboração de projetes básicos e locação de 
poços para as áreas citadas anteriormente; 

h) utilização dos dados e informações disponí
veis na Base de Dados de Poços para Água Subter
rãnea da CPRM para gerar a Base Disagua (Dados 
e Informações Simplificadas de Água Subterrânea), 
de modo a subsidiar as atividades de levantamento 
da situação dos poços existentes; 

i) disponibilizar, via Internet, os dados e inlor
mações resuttantes do levantamento de forma a 
subsidiar as demais instituições envolvidas nas açõ
es de minimização dos eleitos da seca. 

Os critérios metodológicos para a execução 
desse levantamento de poços, fontes e reservatórios 
d'água deverão ser suficientemente simples de 
modo a cobrir todo o polígono das secas num curto 
espaço de tempo que o fenômeno da seca está a 
exigir. 

A idéia proposta no citado trabalho, é definir 
uma sistemática básica de ação que garanta uma 
varredura total de todos os municípios da região, in
dependente da decretação do estado de emergên
cia, através da execução de um recenseamento das 
fontes de abastecimento, dos seus estados atuais 
de aproveitamento, dos motivos causadores de pos
síveis interrupções e de breve diagnóstico com reco
mendação de ações para as suas reativações e rea
proveitamento. 

Quanto aos recenseadores para execução· do 
projeto, será realizado já na fase operacional o trei
namento dos mesmos como forma de garantir a qua
lidade das informações. Para cada grupo de equipes 
operacionais, haverá uma equipe técnica própria que 
será responsável pelo censo em um conjunto de mu
nicípios. Em cada unidade regional da CPRM haverá 
uma equipe responsável pela coordenação dos tra
balhos na sua área de jurisdição, sendo essa equipe 
constituída por especialistas (hidrogeólogos) e de 
pessoal de apoio. 

Os re:suttados obtidos terão diwlgação imedia
ta e serão disponibilizados a todos os órgãos das 
administrações municipal, estadual e federal que es
tejam direta ou indiretamente engajados em ações 

de combate a esta calamidade pública, e, também, 
via Internet. 

Como as informações levantadas servirão para 
atuação de outros órgãos, a CPRM dependerá da 
parceria desses mesmos órgãos para execução des
sa tarefa prevista que, pelo seu ineditismo e caráter 
emergencial, carece de paralelos ou referências que 
ajudem a orientar ou a correlacionar as atividades. 

Numa demonstração de que o sucesso do pro
cesso adotado na exploração das águas subterrâ
neas vem sendo reconhecido podemos citar matéria 
do Jornal do Brasil do dia 24 de maio do corrente 
ano, segundo a qual a CPRM está mudando a pai
sagem do sertão nordestino com sondas que come
çam a extrair a água que foca a 700 metros de pro
fundidade do solo. O projeto, que teve início no fim 
de 1996, consumiu recursos de R$2,5 milhões no 
ano passado e está gastando outros R$2,5 milhões 
este ano para aliviar o drama da seca em algumas 
localidades do sertão nordestino que começaram a 
ser mapeadas. 

Com a utilização do diagnóstico proposto no 
Seca Nordeste - Ação Emergencial, será possível 
ampliar a rede de abastecimento de água subterrâ
nea dos municípios nordestinos, através da iderrtili
cação de todos os lençóis que permitem a explora
ção subterrânea de água, ao custo de quatro milhõ
es e duzentos mil reais. 

O sucesso dessa intervenção governamental é 
indiscutível. Mossoró, no Rio Grande do Norte, faz 
uso da água subterrânea desde 1965, trocando de 
tempos em tempos os equipamentos e as bombas. 
Um poço de 700 metros de profundidade tem vida 
útil de 20 anos, que é o tempo necessário para a tro
Ca. dos equipamentos e a realização de novas pes
quisas e reservas. A Mossoró Agro-industrial (Ma~ 
sa), que produz frutas em larga escala, utiliza poços 
que jorram diariamente 400 mil litros horas. 

O custo desses poços, que são a solução de 
médio e fõngo préZo para o combate a seca, é baixo, 
em tomo de quatrocentos reais o metro. Incluindo os 
equipamentos são cerca de 280 mil reais .para cada 
poço, que tem vida longa e pode saciar a sede e me
lhorar o rendimento da agricultura na região. 

Na região de lbimirim, no sertão pernambuca
no, a CPRM, em convênio com a Companhia Per
nambucana de Saneamento - Compesa. perfurou 
dois poços de 700 metros de profundidade, cada um 
com vazão de 120 mil litros por hora, o. suficiente 
para atender não apenas lbimirim, mas também Ta
caratu e Caraibeiras, pequenas cidades atingidas 
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pela seça .. Se o bombeamento desses dois poços fi
car ligado 20 horas por dia, a água é suficiente para 
atender mais de 20 mil nordestinos, consumindo os 
200 litros de água/dia que são recomendados pela 
Organização Mundial de Saúde. 

Outro poço semelhante ao de lbimirim foi per
furado na Bacia de Fátima, também em Pernambu
co. Tem 450 metros de profundidade e o jorro sem 
bombeamento é de 30 mil litros por hora, que che
gam a 100 mil litros/hora bombeados. Por meio da 
construção de pequenos canais, a água poderá 
abastecer os municípios localizados nas proximida
des do poço. 

Os técnicos reconhecem, entretantC?. que não 
são todas as regiões do sertão nordestino que per
mitem a exploração da água de qualidade, que está 
na profundidade do solo. Daí a importância da exe
cução do levantamento proposto pela CPRM que 
deverá identificar com exatidão a dimensão dos len
çóis existentes. Estimam que em 50% do solo nor
destino, sobretudo numa grande extensão dos esta
dos da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraí
ba, Rio Grande do Norte e Ceará, as rochas que es
tão abaixo do solo são cristalinas e só existe água 
nas suas rachaduras. Ao Piauí, por ser um dos 
maiores detentores de reservas de água subterrâ
nea, só está faltando investimento nessa alternativa, 
que é barata e pode resolver o problema. 

Como se vê, attemativa para a seça e a produ
ção agrícola do Nordeste existe, o que falta é vonta
de politica e racionalidade no uso dos recursos pú
blicos. Segundo matéria publicada na edição de 
10.05.98 do jornal Folha de S. Paulo, pelo menos 
R$9,6 bilhões foram gastos pelo governo federal, 
nos últimos dez anos, com o propósito de combater 
a seça no Nordeste, o que não impediu que 1.209 
municípios- com um total 4,8 milhões de habitantes 
-fossem novamente castigados neste ano. 

Levantamento feito pela Folha, citado na mes
ma edição do jornal, mostra que só o DNOCS (De
partamento Nacional de Obras Contra a Seca) rece
beu R$3,69 bilhões nos últimos dez anos, ou seja, 
mais do que o dinheiro arrecadado pelo govemo na 
privatização da Vale do Rio Doce (R$3,3 bilhões). 

Os R$9,6 bilhões divulgados na matéria, sere
leram à soma dos orçamentos do DNOCS, da Code
vast (Companhia de Desenvolvimento do Vale do 
São Francisco), do Prohidro (Programa de Fortaleci
mento da Infra-Estrutura Hídrica do Nordeste), dos 
empréstimos aprovados pelo Banco do Nordeste 

para projetos na região do semi-árido e com frentes 
de trabalho na grande seça de 1993. 

Pelo o que acabamos de expor é possível coll
cluir que quando as autoridades tratam da seça nor
destina, agem quase sempre com paliativos e não 
se vai à raiz dos problemas. As verbas são mal ad
ministradas, onde interesses eleitorais e partidários 
acabam prevalecendo e, no final, a seça sobrevive 
como fenômeno climático e drama nacional. 

No atual estágio do processo de globalização e 
do avanço lecnológico, é intolerável que uma região 
com mais de 1 ,5 milhão de quilômetros quadrados e 
quase 45 milhões de habitantes continue condenada 
a padecer de fome e sede toda a vez que se mani
festa o flagelo da seça, 

Desde o século passado, a seça e o desenvol
vimento do Nordeste vêm sendo tratados com muita 
demagogia e pouca ação. Com vidas não se brinca 
A solução para a seca inclui tecnologia, recursos e 
vontade política. 

Para efeito de planejamento, quantificação e 
estimativas, o trabalho da CPRM partiu da área total 
de 1.085.187 km2 do polígono das secas e dos 
1.144 municípios que a integram. Estes números do 
censo de 1994 do IBGE representam o valor médio 
de 949 km2 por município. 

Cada um desses municípios de 949 km2 foi 
subdividido em nove células básicas·com área equi
valente a 105 km2 cada uma, denominada de unida
de de planejamento e a previsão de cobertura é de 
uma célula básica por dia de trabalho. 

Prevê-se, em valores médios, por dia de servi
ço, um deslocamento de 100 km e o levantamento 
de 7 poços, o que eqüivale, a 63 poços por municí
pio e 72.072 poços no total. A equipe técnica da 
CPRM, cada uma responsável por quatro municí
pios, de posse do levantamento diário efetuado pe
las equipes operacionais, fará uma triagem, diagnós
tico e visita, quando necessária, antes de remeter os 
dados da equipe supervisora 

Estima-se, dessa forma, o prazo de dez dias 
para esgotar cada conjunto de quatro municípios, ou 
seja, cada equipe técnica cobrirá 24 municípios no 
período de 60 dias e para o atendimento dos 1.144 
municípios serão necessárias 48 equipes. 

O levantamento abrangerá os estados de Ala
goas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernam
buco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, totali
zando 1.144 municípios, com a definição das áreas 
de trabalho para cada um deles, além de urna outra 
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para todo o Nordeste, com o objetivo de gerar Atlas 
Digitais de poços de água subterrânea, contendo a 
malha municipal, divisão politica, delimitação do polí
gono das secas e a malha municipal de toda região. 

Será utilizada a conversão do foiTTiato de Base 
Disagua para a importação dos dados e infOITTiações 
nos Atlas Digitais a serem gerados, com a definição 
de uma sistemática para geração de mapas dig~ais 
estatísticos, utilizando software do Sistema de Infor
mações Geográficas, visando não apenas perm~ir o 
acompanhamento da evolução dos trabalhos da 
CPRM, mas também fornecer uma visão geral do 
potencial e do uso de água subterrânea nas áreas 
atingidas pela seca. 

O levantamento apresentará a relação dos po
ços que apresentem condições de aproveitamento, 
por meio da recuperação do equipamento de capta
ção, instalação de dessalinizadores ou, ainda, da 
instalação de caixa d'água 

Após a identif~cação dos poços existentes. será 
feita a recomendação daqueles que deverão receber 
equipamentos de bombeio, os que serão recupera
dos através de pequenas intervenções como pesca
ria de bomba/tubulação, desobstrução, etc .. 

Serão apresentadas, também, a relação das 
áreas identificadas como passiveis de serem perfu
radas em função de suas características hidrogeoló
gicas e da demanda existente, com as respectivas 
locações, e a sugestão de uso racional dos poços já 
existentes em condição de aproveitamento, em ra
zão das comunidades e de suas características téc
nicas, como vazão, capacidade de bomba, armaze
namento, etc .. 

Ein resumo o_ levantamento básico preconizado 
apresenta a vantagem de racionalizar e otimizar os 
recursos técnicos e financeiros, a serem fixados de 
acordo com um programa emergencial, de fontes de 
abasteciménto de água, nos municípios integrantes 
do polígono das secas, a partir de aq(iíferos. cuja im
plantação poderia dar-se em, prazo reduzido, a partir 
da data término destes recenseamentos. 

A simples execução dispersa e aleatória tanto 
de novos poços, como a melhoria operacional dos já 
existentes, se não estiver alicerçada no inventário 
proposto, no atual pleito, não será baseada num 
grau de conhecimento técnico-racional, compatível 
com as necessidades aluais da Região, do polígono 
das secas, em nível de profundidade desejada por 
quantos a conhecem. 

Cabe também destacar que esta solic~ação, se 
aprovada, complementa os projetes aluais que al:io[
dam soluções de abastecimento de água a partir da 
captação de águas superfiCiais, cujo prazo de aplica
ção é, geralmente, bem mais elevado e dispendioso 
que o necessário para a resolução de sistemas sub
superfteiais ou profundos. Nestes casos os cronogra
mas de implantação apresentam também a vanta
gem de serem otimizados de acordo com os orça
mentos disponíveis, caso a caso, município por mu
nicípio. 

É fundamental, portanto. que o Governo Fede
ral, através do Ministério das Minas e Energia, Minis
tério do Meio Ambiente ou por intermédio do 
BNDES, viabilize os recursos no montante de quatro 
milhões e duzentos mil reais para execução do le
vantamento proposto, pois a implementação dessa 
proposta permitirá a definição de ações concretas e 
imediatas, visando minimizar os efeitos da atual 
seca que assola a região, reduzindo os prejulzos so
ciais que a crescente perda da capacidade produtiva 
provoca na família do flagelado. Sabemos que as 
migrações desestruturam as famílias e impactam as 
zonas urbanas, que quase sempre não estão em 
condições de oferecer serviços e amparo às massas 
de migrantes que para lá se deslocaJn_ 

· A invasão de cidades pelos flagelados é um 
espetáculo assustador. Eles são capazes, em de
sespero, de partir para o saque se não encontrarem 
o mínimo de alimentos. E manipulados podem, inde
pendente de estarem famintos ou não, saqueár inci
tados por grupos radicais. 

Para resolver o problema, será preciso uma 
nova política que rompa vícios e vença os interesses 
menores daqueles que tiram vantagens oo flagelo da 
seca A solução passa pelo trabalho, educação e por 
propostas simples como essa oferecida peta CPRM. 
Isso exigirá ação harmônica e continuada, além de 
mecanismos institucionais que &Wem os &')'"OS e a 
exploração do passado. Só assim alcançaremos 
uma solução digna para mais esta· calllniidade que 
assola o Nordeste. 

Era o que eu tinha a dizer. 

Mu~o obrigado. 

O SR. CARLOS WILSON (PSDB-PE) • Sr. 
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, venho a esta tri
buna registrar a passagem, no dia 19 do .amante 
mês, do centenério de nascimento de um ilustre per· 
nambucano, ex-integrante desta Casa, o ·saudoso 
Senador Antônio de Novaes Filho. 
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Nascido no dia 19 de junho de 1898, no Enge
nho Pimentel, Município do Cabo, filho do Juiz de Di
reito Antônio de Novaes Mello Avelins e de Dona 
Rita de Cássia Carneiro da Cunha de Novaes, Antô
nio de Novaes Filho viria a ter urna vida repleta de 
realizações, tanto nos empreendimentos privados a 
que se dedicou quanto nos altos postos a que foi 
guindado na administração pública. 

Antônio de Novaes Filho iniciou sua vida profis
sional como empreendedor rural, dedicando-se à 
agricultura da cana-de-açúcar em propriedades loca
lizadas nos Municípios de Escada e Jaboatão. Gra
ças a sua competência e capacidade de liderança, 
foi eleito para sucessivos mandatos na Presidência 
da Sociedade Auxiliadora de Agricultura. 

A intensa labuta na agricultura e atuação como 
dirigente de classe não o impediu, porém, de prosse
guir os estudos em nível superior. Logrou, dessa for
ma, graduar-se em Direito, pela Faculdade de Direito 
de Alagoas, no ano de 1935. · 

O ingresso de Antônio de Novaes Filho na vida 
pública ocorreria dois anos mais tarde, quando, a 
convite de Azambuja Vilanova, assumiu o cargo de 
Secretário da Agricultura de Pernambuco. No mes
mo ano, contudo, o Interventor Agamenon Magalhã
es viria a confiar-lhe urna tarefa de ainda maior res
ponsabilidade, chamando-o para exercer o cargo de 
Prefeito da Capital pemambucana. 

Novaes Filho permaneceu à frente da Prefeitu
ra do Recife até 1945, ano em que foi eleito, pelo ex
tinto Partido Social Democrático, para ocupar uma 
cadeira no Senado Federal. Recém chegado ao Par
lamento, Novaes Filho engajou-se ativarnente nos 
trabalhos da Assembléia Nacional -Constituinte que 
redigiu a Carta de!DQCrálica de 1946. 

Com destacada atuação no Legislativo, No
vaes Filho foi nomeado pelo Presidente Eurico Gas
par Outra, em 1950, Ministro da Agricultura. Não foi 
essa, no entanto, sua única contribuição no nível do 
Executivo Federal, pois também ocupou;· interina-
mente, a Pasta da Educação. · 

Em 1953, Novaes Filho foi reeleito, dessa feita 
pelo Partido Ubertador, para mais um mandato se
natorial, correspondente à Legislatura 195411962. 

Ao·concJuir seu segundo mandato no Senado, 
aos 64 anos de idade, Antônio de Novaes Filho deci
diu dar por encerrada sua brilhante carreira polrtica. 
Retomando ao Recife, voltou a dedicar-se integral
mente a seus empreendimentos agropecuários. Lá, 

atendendo a apelos, ocupou, mais urna vez, a Presi
dência da Sociedade Auxiliadora de Agricultura. 

Sr. Presidente, ao falecer em sua residência da 
Rua Benfica, no Recife, no dia 23 de março de 1978, 
poucos meses antes de completar 80 anos de idade, 
Antônio de Novaes Filho deixou para todos os per
narnbucanos o legado de uma vida exemplar, não 
apenas como empresário e homem público mas 
também como chefe de família dedicado, pai de nu
merosa prole. No transcurso do centenário de seu 
nascimento, desejo, portanto, deixar registrada nos 
anais da Casa esta singela homenagem ao valoroso 
conterrâneo que tanto contribuiu para o progresso 
do Estado, honrando, com sua atuação no Legislati
vo e no Executivo Federais, as melhores tradições 
pemambucanas de dedicação à causa pública. 

Era o que eu tinha a dizer. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge) - A Pre
sidência convoca os Srs. Senadores para a sessão 
conjunta do Congresso Nacional a realizar-se hoje, 
às 15 horas, no Plenário da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge)- Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos, lembrando às Senhoras e Senhores Se
nadores que constará da sessão deliberativa ordiná
ria do próximo dia 29, segunda-feira, a realizar-se às 
14 horas e 30 minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge)- Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos. 

Está encerrada a sessão. 
(Levanta-se a sessão às 14 honJs e 04 

minutos.) 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGAUtÃES, EM 18-6-98 

11 h - Sessão Ordinária deliberativa do Senado 
Federal 

1611-Ministro Homero Santos, P~ do TCU 
acompanhado do Ministro Humberto 
Souto. 

----- -------··-- ----------·-----------
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Ata da 721 Sessão Não Deliberativa, 
em 19 de junho de 1998 

4!! SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 5Q!! LEGISLATURA 

Presidência dos Srs. Geraldo Melo e Ronaldo Cunha Uma 

(Inicia-se a sessão às 9 hotas) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra· 
balhos. 

O Sr. 1° Secretário em exen:fcio, Senador Car
los Patrocínio, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

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

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a 
mesa, oficio que será lido pelo Sr. 1• Secretário em 
exen:fcio, Senador Carlos Palrocfnio. 

É rodo o seguinte: 

SGMIP536 

Brasma, 18 de junho de 1998 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de comunicar a Vossa .Exce,, 
lência que a Câmara dos Deputados, em sessão 
realizada nesta data, elegeu, conforme relação 
anexa, os Deputados que integrarão a Comissão 
Representativa do Congresso Nacional prevista no 
§ 4• do art. 58 da-Constituição Federal. 

Colho o ensejo para renovar a Vossa Elccelêt ICia 
protesto .de apreço."- Mlchel T-. Presidente. 

COMISSÃO REPRESENTATIVA 

PFL 

Hugo Rodrigues da Cunha ·Álvaro Gaudêncio Neto 
Osório Adriano AntOnio Geraldo 
Vlh'lar Rocha Paulo Gouvêa 

Marconi Perillo 
Ronaldo Cezar Coelho 
Silvio Torres 

PSOB 

Antonio Carlos Pannunzio 
Oanilo de Castro 

Eias Murad 

BLOCO PMDB,PRONA 

Jorge Wilson 
UdiaQuinan 
Maria Elvira 

Benedito Domingos 
Osvaldo Reis 
Wogberto Tartuce 

PPB 

Carlos Mendes 
João Magalhães 
Nair Xavier Lobo 

Prisco Viana 
Roberto Balestra 

1 vaga(s) 

BLOCO PT, PDT, PCdoB 

Chico Vigilante 
José Maurício 
Maria Laura 

PTB 

Miro Teixeira 
Paulo Bernardo 

Pedro Wilson 

Paulo Heslander Ariindo Vargas 

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

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1° 
Secretário, em exen:lcio, Senador Càrlos Patrocínio. 

É lido o seguinte: 

OF. 96198-GSCJOR 

aráiimá,17 ile'jonho de f998 

Senhor Presidente, 
Tenhp-'a honra de comunicar a Vossa Excelên

cia que 11ÍÍruncio, a partir do dia 23 do corrente mês, 
ao mandato de Senador da República em virtude de 
ter sido nomeado para o cargo de Conselheiro do 
Tribunal de Contas do Estado do Pará. 

Cordialmente, - Senador Coutinho Jorge. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O expe

diente lido vai à publicação, tomando a renúncia efe. 
tiva e inebatáwel após sua publicação no Dl6rlo do 
Senado ........ 

Sobre a mesa, projetos que serão lidos pelo Sr. 
11 Secretário em exerclcio, Senador C8rlos Patrocfnio. 

São lidos os seguintes: 

PROJiiTO DE LEI DO SENADO 
NO 127, DE 1998 

Acnlscentll dispositivo no 811. 24 da 
Lei n" 8.666, de 21 e junho de 1993, que 
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"regulamenta o art. "SI, lnclao XXI, da Cons
tituição Federal, Institui ~ para licita
ções e -•biiiDs ne Admirolsbação Pública 
e cllli outras providêliCiae". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° O art. 24 da Lei n• 8.666, de 21 de junho 

de 1993, al1erado pela Lei n• 9.648, de Z1 de maio 
de 1998, passa a vigorar acrescido do seguin1e dis· 
positivo: 

'Art.24. ················································· 

XXN - para a aquisição de livros técni
cos editadas no exerior, diretarnente ao for· 
necedor estrangeiro ou seu distribuidor no 
Brasi~ quando o respectivo custo for com
provadarnen1e menor que o preço praticado 
pelo importador nacional ............................... . 

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

Art. 3" Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Juatlllcação 

O objelivo do presen1e projeto, confonne res
salta da formulação acima, é dispensar do procedi
mento licitatório a aquisição de livros técnicos edita
dos no ex!erior diretamente ao fornecedor estrangei
ro, ~ que essa aquisição direta for comprova
daemente menos onerosa para o Poder Públioo. 

A experiência tem comprovado que, embora 
voltado para a obtenção do menor preço, o procedi
mento licitatório, em alguns casos, chega a resulta
dos contrários a esse objetivo, como ocorre, por 
exemplo, a hipotese aqui considerada. 

Com efeito, segundo reportagem recen1e de O 
Povo, em FortaleZa-cE, comparados os custos de 
algumas obras adiquiridas pelas biblioteca da USP e 
da Unillersidade de Campinas aos livreiros-importa
dores com os pniQOS cobrados das duas grandes li
vrarias eletrOnicas da Internet - a Amazon Books e a 
Bames & Noble -. foi constatado que, de '200 livros 
comprados pela SP no ano passado, elas tinham 
175. Deles, 162 chegaram mais rápido e mais barato 
mesmo computando-se o preço do frete. Na Uni
camp, para 40 livros pesquisados, 37 custariam mais 
barato na Internet. Um livro (Neurodevelopment 
Diagnosis and Treatment, de Capute e Accardo) 
custou R$369 à USP. Custa algo como R$130 na 
Amazon. A Universidade pagou R$32 por uma obra 
que custa R$14 na Bames & Noble (Rim Form, de 
Sérguei Eisenstein)'. 

Ainda nos termos da mesma reportagem, 'de 
uma maneira geral as bibliotecas pagam aos impor
tadores algo corno 30% acima do preço de capa do 
livro, o que é um absurdo': 'curiosamente, nas com
pras de livros nacionais, conseguem PniQOS abaixo 
do valor de capa'. 

A modalidade de dispensa que aqui preconiza
mos, em nosso entender, certamente obviará esse 
grave inconveniente. E, além. de preservar o in1eres
se públioo, imprimirá maior racionalidade na admi
nistração dos já modestos recursos postos à disposi
ção das bibliotecas mantidas pelo poder público para 
atualização e ampliação de seu acervo bibliográfiCO. 

Sala das sessões, 19 de junho e 1998. - Séna
dor Lúcio Alcintal a, (PSDB-CE). 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N" 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 

Regulamenta o art. "SI. Inciso XXI, da 
ConstitUição Federal, Institui normas 
para licitações e -•batos da Administra
ção Pública e dá outras pnwklinclas. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPfruLOI 
Das Disposições Gerais 

SEÇÃOI 
Dos Piliiáplos 

Art. 24. É dispensável a licitação: 
I - para obras e serviços de engenharia de va

lor até 5% (cinco por cento) do fimite previsto na all
nea a, do inciso I do artigo anlerior, desde que não 
se refiram a parcelas de urna mesma obnl ou servi
ço ou ainda de obras e serviços da mesma natuAIZ&, 
que possam ser realizados simultânea ou sucessiva
mente; 

11 - para outros serviços e compras de valor até 
5% (cinco por cento) do limite pl8llisto ne allnea a, 
do inciso 11 do artigo anterior, e para alienações nos 
casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram 
a parcelas de um mesmo serviço, compra ou aliena
ção de maior wlto que possa ser realizada de uma 
só vez; 

III - nos casos de guerra ou grave perturbação 
da ordem; 

IV - nos casos de emergência ou de calamida
de pública, quando caracterizada urgência de atendi
mento de situação que possa ocasionar prejulzo ou 
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comprometer a segurança de pessoas, obras, servi
ços, equipamentos e outros bens, públicos ou parti
culares, e somente para os bens necessários ao 
atendimento da situação emergencial ou calamitosa 
e para as parcelas de obras e serviços que possam 
ser concluídos no prazo máximo de 180 (cento e oi
tenta) dias consecutivos e ininterruptos, contado da 
ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a 
prorrogação dos respectivos contratos; 

V- quando não acudirem intetessados à licita
ção anterior e esla, justificadamenl, não puder ser re
petida sem prejuízo para a .Administração mantidas, 
neste caso, todas as condições pmestabe!eo ida; 

VI - quando a União tiver que intervir no domí
nio econômico para regular preços ou nonnalizar o 
abastecimento; 

VIl - quando as propostls apresentadas con
signarem preços manifestamente superiores aos 
pratiCados no mercado nacional, ou forem incompa
tíveis com os fixados pelos órgãos oficiais compe
tentes, casos em que, observado o parágrafo único 
do art 48 desta Lei e, persistindo a situação, será 
admitida a adjudicação direta dos bens ou serviços, 
por valor não superior ao constante do registro de 
pi8ÇOS, ou dos serviços; 

VIII - quando a operação envolver exclusiva
mente pessoas jurídicas de difeito público interno, 
exceto se houver empresas privadas ou de econo
mia mista que possam prestar ou ron- os mes
mos bens ou serviços, hipótese em que ficarão sujei
tas à licitação; 

IX - quando houver possibilidade de C011111'0-
metimento da segurança nacional, nos casos esta
b ele :idos em decteto do Presidente da República, 
ouvido o Conselho de Defesa Nacional; 

X - para a compnl ou locação de imóvel desti
nado ao serviço público, cujas necessidades de ins
talação e localização condicionem a sua escolha, 
desde que o preço seja ~vel com o valor de 
mercado, segundo avaliação prévia; 

XI - na COIIbala\iÍÍO de remanesceniS de obra, 
serviço ou fomecimento, em conseqüência de resci
são contratual, desde que atendida a ordem de clas
sificação da licitação anterior e aceitas as mesmas 
condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusi
ve quanto ao preço, devidamente corrigido; 

XII - nas compras eventuais de gêneros ali
mentícios perecíveis, em centro de abastecimento 
ou similar, realizadas diretamenta com base no pre
ço do dia; 

XIII - na contratação de instituição nacional 
sem fins lucrativos, incumbida regimental ou estatua-

riamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvi
mento institucional, científico ou tecnológico, desde 
que a pretensa contratada detenha inquestionável 
reputação ético-profissional; 

XIV - para a aquisição de bens ou serviços por 
intermédio de organização intemacional, desde que 
o Brasil seja membro e nos termos de acon:lo espe
cífico, quando as condições ofertadas f0f81Tl mani
festadarnente vantajosas para o Poder Público; 

XV - para a aquisição ou restauração de obras 
de arte e objetos históricos, de autenticidade certifi
cada. desde que compatfveis ou inerentes às finali
dades do órgão ou entidade. 

LEI N" 9.648, DE 27 DE MAIO DE 1998 

Mini ds! ,___elas .... rfl3.89CM, 
ele 25 ele mril ele 1961, rfl8.&66, ele 21 ele ju
nho ele 1993, rfl8.987, ele 13 ele flruarelro ele 
1995, rfl IJI74, ele 7 ele Julho ele 1115, ri' 
9.427, ele 26 ele ~ llbro ele 1-.. ~ 
za o Poder Executivo a.,.._-a .-tru
turaç:lo elas Cenlrals Elétl1cas III I" 1' • 

ELE'rROBRÁS, e de ... •"HiiiiM e cM 
oulrM iWwidllrdaL 

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania - decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N" 128, DE 1998 

l*põe sobre o Fundo Naclol•l ele 
D111nvotllmeldl0 da Eclucaçio- FNDE. 

O Congresso NacionaÍ decteta; 
Alt 1• o Fundo NaciaiiBI de Dasertvolvimetl da 

Ect. ração - FNDE, au1aJqUia federal vinculada ao Mi
nistério da Ednr:açãn e do Despocto, com sede e foro 
em Braslia, Distrilo Federal, criada pela Lei ri' 5.537, 
de 21 de I"'IMMII1bro de 1968, com as allllnlções inlro
d!Ridas pelo IJecnllo-lei ri' 872, de 15 de SilllaliiiD de 
1969, passa a ser regido pela pras ante lei. 

A1t 2" O FNDE tem como finalidade captar re
CUISOS financeiros e canalizá-los para o financiamen
to de projetos educacionais. notadarnent8 nas ánlas 
de ensino, pesquisa, alimentação, material escolar e 
bolsa de estudo, obsenradas as diretrize& do plane
jamento da educação. 

Art 3" O FNDE é constituído de: 
I - 6rgio colegiado: Conselho Deliberalivo; 
11- órgão exacutivo: Secretaria-Executiva. 
Art 4° O Conselho Deliberativo do FNDE é in

tegrado por: 
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I - Ministro de Estado da Educação e do Des
porto; 

11 - Secretário-Executivo do Ministério da Edu
cação e do Desporto; 

III- Secretário-Executivo do FNDE; 
IV - 3 (três) conselheiros indicados pelo Minis

tro de Estado da Educação e do Desporto dentre os 
Secrelários da Pasta e Dirigentes de órgãos vincula
dos ao Ministério; 

V - 3 (três) conselheiros indicados pelo Conse
lho Nacional de Secretários de Estado da Educação 
-CONSED; 

VI - 3 (três) conselheiros indicados pela União 
Nacional de Dirigentes Municipais de Educação -
UNDIME. 

Plllágrafo único. O Ministro de Estado da Edu
cação e do Desporto presidirá o Conselho Deliberati
vo do FNOE, sendo substituído, em suas ausências 
ou impedimentos legais, pelo Secretário-Executivo 
da Pasla. 

Ar!. 5" Ao Conselho Deliberativo do FNDE 
compete: 

1-deliberar sobre: 
., o financiamento de projetos e programas 

educacionais, promovidos pela União, quando nele 
se utilizalem recursos próprios do FNDE; 

b) a assistência financeira aos Estados, Distrito 
Federal e Municípios, além de estabelecimentos par
ticulares de ensino, nos tennos do art. 213 da Cons
tituição Federal, quando neles se utilizalem recursos 
próprios do FNDE; 

c) o financiamento de bolsas de estudo, manu
tenção e estágio a alunos dos cursos superiores e 
do ensino ~ e fundamental, quando nele se utili
zaram recursos própl ios do FNDE; 

d) o OIÇ8ITI8fiiO do FNDE e suas alterações; 
11 - formular -a politica de captação e canaliza

ção de recursos financeiros do FNDE; 
III-~ a execução do orçamento do 

FNDE; 
IV - aprovar as contas da Secretaria-Executiva 

doFNOE. 
Ar!. 6" À Secretaria-Exec compete: 
I - asses s Cnll' o Conselho Deliberativo e exe

cutar suas deliberações; 
R - dirigir, coordenar, supervisionar e controlar 

as atividades técnico-administrativas das unidades 
orgânicas integrantes de sua estrutura; 

lU - .,OOUiar-se com os órgãos e entidades in
t8fes nsina utiliZação de recursos do FNDE. vi
sando à coftlpalibiliZação dos recursos com os proje
tas e progr3mas respectivos; 

IV - manter o Conselho Deliberativo do FNDE 
pennanentemente informado sobre a execução orça
mentária e, especialmente, sobre o cumprimento de 
suas deliberações. 

Art. 7" A estrutura interna da Secnetaria-Execu
tiva do FNDE e a competência dos órgãos que a irão 
compor serão definidas por Decreto do Poder Exe
cutivo, a quem compete, ainda, a designação do seu 
Secretário-Executivo e de seus Diretores. 

Art. 8" O Regimento Interno do FNDE será 
aprovado pelo Ministro de Estado da Educação e do 
Desporto e publicado no Diário Ollc:lal da União. 

Art. 9" Para fazer face aos seus encargos o 
FNDE cont8Já com: 

I - recursos financeiros que lhe forem consig
nados no Orçamento da União; 

li-recursos da quo1a federal do salário-educaçi, 
de accrdo com o art. 15, § 1°, inciso I da Lei n" 9.424, de 
24 de deza ribro de 1996; 

III- 2% (dois porcento) da anecadação das lo-
terias exploradas pela Caixa EconOrnica Federal; 

IV - receitas patrimoniais; 
V - doações e legados; 
VI -juros de suas contas bancárias; 
VIl - recursos de outras fontes. 
Art. 1 O. O patrirnônio do FNDE é constituído 

dos bens e valores que lhe f018111 transferidos pela 
União ou que forem adquiridos pelo Fundo, pera o 
funcionamento e manutenção de seus serviços. 

Art. 11. O Poder Executivo negúlamentará esta 
lei e instalará o novo Conselho Deliberativo do 
FNDE, no pniZO de noventa dias, contado ·dá data 
de sua entrada em vigor. 

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 13. Revogam-se a Lei n" 5.537, de 21 de 
novembro de 1968 e o Decreto-Lei n" 872, de 15 e 
setembro de 1969. 

Juallllcll9i0 

O Fundo Nacional de OesemiOivirnenl da Edu
cação - FNDE. é uma autarqUa faderal vinculada ao 
MEC, aiada pela Lei n" 5.537, de 21 de I'ICMIIIOo de 
1968, com a der iOirMIIIÇiio de lnstilulo Naciar ral de Oe
senvoMmento da Educação e Pesquisa - INDEP. O 
Decrelo-lsi n" 872, de 15 de sele ribro de 1969, en1n1 
oullas alterações inlroduzidas na Lei em apn!ÇO, alte
rou o nome da autarquia pa1a o atuaL 

Desde então, sucessivos aios expedidos pelo 
Poder Executivo têm V8fS8do sobre a ~ra e o 
funcionamento do FNDE, dispondo, inclusive, de for
ma ãrversa da prevista nos diplomas legais citados, 
contrariando o principio da hierarquia dos instrumen-
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tos legislativos. Entre outras, sofreu alterações o dis
positiw que trata da composição do seu Conselho 
Defiberativo. 

Em consequência, observarJH;e incoerências e 
contradições na legislação hoje vigente sobre o 
FNDE, a qual, de resto, encontra-$ defasada em 
relação à realidade desse órgão. Essa defasagem 
acentuou-. ainda mais, com a extinção da Funda
ção de Assistência ao Estudante- FAE, em feverei
rode 1997, e a transferência para o FNDE, da res
ponsabilidade pelos programas, antes, desenvolvi
dos por ela Deste modo, o FNDE passou a ser o 
responsável pelos principais programas do Governo 
Federal destinados ao ensino fundamental, que im
plicam em repasse de recursos federais para os Es
tados, o Distrito Federal, os Municípios e as escolas 
públicas em todo o Pais. 

Entre os programas atendidos pelo FNDE des
tacam-se: 

1) Programa de Manutenção e Desenvolvimen
to do Ensino Fundamental - também conhecido 
como "Dinheiro na Escola", através do qual o MEC 
repassa recursos financeiros para despesas de cus
teio e manutenção, diretamente às escolas púbfocas 
com mais de 150 alunos. 

2) Programa de Apoio Tecnológico às Escolas 
- que consiste no repasse de um valor, em recursos 
fmanceiros, a cada escola de ensino fundamental 
com mais de 100 alunos, para a aquisição de um klt 
tecuológico, composto por um televisor, um aparelho 
de videocassete, uma antena parabólica, um recep
tor de satélite e uma caixa com 10 fitas_VHS, equipa
mento necessário para a recepção do Programa 'TV 
Escola" do MEC. 

3) Projetas Educacionais Municipais - através 
dos quais o MEC financia, por meio de convênios, 
ações das prefeituras para a melhoria do ensino, 
que podem envolver construção e reforma de pré
dios escolares, compra de equipamentos, de male
rial pedagógico e outros. 

4) Programa Nacional do Livro Didálico (PNLD) -
que procura suprir todas as escolas públicas de en
sino fundamental com livros didáticos de qualidade, 
escolhidos pelos professores de todas as disciplinas 
de 1° à 8" séries. 

5) Programa Nacional de Alimentação Escolsr 
(PNAR) - cuja meta é garantir merenda escolar, to
dos os dias do ano letivo, para cerca de 30 m~hões 
de crianças malriculadas no ensino fundamental das 
escolas públicas municipais e estaduais. 

6) Programa Nacional de Transporte Escolar 
(PNTE) - especffico para Municípios do Programa 

Comunidade Solidária, consistindo na transferência 
de recursos aos Municfpios, para aquisição de veí
culos para o transporte diário dos estudantes do en
sino fundamental, preferencialmente os residerrtes 
na zona rural. 

7) Programa Cesla de Saúde do Escolar (PCSE) 
- também especffico para os Municfpios abrangidos 
pelo Programa Comunidade Solidária, cuja finalidade 
é transferir recursos aos Municípios para aquisição de 
material de uso individual, destinado à higiene pessoal 
do aluno, e de uso coletM>, destinado aos primeiros 
soconos, beneficiando-alunos da 1• à 42 séries do en
sino fundamental das escolas públicas. 

Através do Decreto n2 2.520, de 19 de março 
de 1998 - que expressamente revoga o Decreto n• 
114, de 8 de maio de 1991, com a antiga Estrutura 
Regimental do FNDE, e o Decreto n• 723, de 18 de 
janeiro de 1993, último documento legal sobre a 
composição do Conselho Deliberativo do FNDE -, o 
Governo Federal tomou a iniciativa de revisão da le
gislação vigente sobre o FNDE, para proceder à ne
cessária adequação às suas novas funções, decor
rentes das sucessiVas modificações pelas quais pas
sou o FNDE, ao longo de seus trirrta anos de exis
tência e, recentemente, da incorporação dos progra
mas da extirrta FAE .. 

Enlretalto, o Governo Federal não encaminhou, 
ao Congresso Nacional, proposta para adequação da 
leg'slação vigente sobre o FNDE (~ n" 5.537168 e 
Decreto-lei n2 827169), que se et ICOI1Ira defasada, in
clusive em relação ao recente Decreto n2 2.520198. 

Aproveitamos, pois, para submeter à aprecia
ção dos ilustres Pares o presente Projeto de Lei, 
que, seguindo preceito contido no inciso I do art. 12 
da Lei Complemerrtar n• 95, de 25 de fevereiro de 
1998, propõe a atuarozação e consolidação da legis
lação sobre o FNDE. 

Deste modo, os conteúdos dos artigos 1• (de
nominação, sede e foro), 2" (finalidade), 3" (constitui
ção do FNDE), 4° e 5" (composição e competência 
do Conselho Deliberativo), 6" e 1" (competência e 
estrutura da Secretaria-Exec), 11" (definição do 
regimento irrtemo pelo MEC) decorrem de adaptaçõ
es do Decreto n2 2.520/98. Os artigos 9" e 10" (fon
tes de recursos e patrim6nio do FNDE) atualizam a 
Lei n2 5.537168 e o Decreto-Lei n2 872169, e o art. 
11 fixa prazo (90 dias) para o Executivo regulamen
tar a lei e instalar o novo Conselho Deliberativo. As
sim, fica consolidada, nesta proposição, a matéria 
que compete à lei. 

As alterações por nós propostas começam pelo 
art. 4°, que trata da composição do Conselho Delibe-
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rativo do FNDE. Assim, atendendo a antiga reivindi
cação dos Dirigentes Municipais de Ensino - UNDI
ME. propomos nova composição para esse colegia· 
do. Ora, embora a Constituição Federal de 1988, 
com a redação dada pela Emenda Constitucional n• 
14, de 1996, disponha que a responsabilidade pela 
ole!1a do ensino fundamental é dos Estados, Distrito 
Federal e Municípios, o FNDE não conta, entre seus 
integrantes, com representantes dessas instâncias 
de governo, de acordo com o disposto no art. 5° do 
Decreto n• 2.520198, contrariando o que detenninava 
a lei n• 5.537, que previa: 

• Art. 7" O lndep (FNDE) será adminis
trado por um Conselho Deliberativo consti
tufdo de 11 (onze) membros, incluindo, em 
sua composição, representantes da Fazen
da, do Planejamento e Coordenação-Geral, 
do Magistério, dos Estudantes e do Empre
sariado nacional, sendo os seis membros 
restantes representantes do Ministério da 
Educação e Cultura. • 

De forma imprópria, a ~ do Conselho 
wm sendo alterada por via de Decretos do Executivo, 
alé culminar com a ~ dada pelo art. 5" do 
anexo I do Decreto n• 2.520/98, que restringe sua 
composição a integrantes do Ministério, como segue: 

Art. 52 O Conselho Deliberativo é cons
t~uldo pelo Ministro de Estado da Educação 
e do Desporto, pelo Secretário-Executivo e 
pelos Secretários das Secretarias de Educa
ção Fundamental, de Educação Média e 
Tei:nológica, de Educação Superior, de'Edu·· · 
cação à Distância e de Educação Especial 
do Ministéiro da Educação e do Desporto, 
pelo&cretário-Ex~doFNDEepelo 
Presidente do l~uto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais. • 

Como se vê, diferentemente da composição 
original.delinida pela l;ei, onde se incluíam repre
sentantes da sociedade (magistério, estudantes e 
ef11)resariado) e de outros ministérios (fazenda e 
planejamento), os aluais nove integrantes do. Conse
lho deliberativo do FNDE são todos integrantes da 
estrutura do Ministério da Educação e Desporto. Os 
Estados, o Distmo Federal a·õs Municípios- mante
nedores do ensino fundamental púbriCO, no Pais -
não têm representantes no órgão colegiado que de
cide sobre a aplicação dos seus recursos. 

Considerando que o Decreto n" 2.520 não tem 
força para modificar disposições da Lei n" 5.537; 
considerando a necessidade de democratizar o Con
selho Deliberativo do FNDE, nele assegurando a 

presença de representantes dos Estados, Distrito 
Federal e Municípios, propomos, no art. 42 , a amplia
ção desse colegiado para doze membros, sendo 
seis do próprio MEC, três dos Estados e DF, através' 
dos Municípios, por meio da União Nacional dos Diri
gentes Municipais de Educação - UNDIME. Esta
mos certos de que nossa proposição vai ao encontro 
das propostas de democratização dos 6<gãos cole
giados, na área de educação - o Consed e a Undi
me - que têm participado, ao lado de outras entida
des e associações, do processo de indicação de no
mes para o Conselho Nacional de Educação e estão 
representados no Conselho de Acompanhamento e 
Controle Social do Fundo de Manutenção e Desen
volvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério, em nível federal, instituído de acordo 
com a Lei n• 9.424, de 1996. 

No final de 1997, o MEC instituiu, no âmb~o do 
FNDE, um grupo de trabalho - com representantes 
do Consed e da Undime - para realizar estudos téc
nicos a fim de estabelecer critérios que assegurem o 
atendimento, no Programa de Alimentação Escolar, 
de todos os alunos do ensino fundamental e da pré
escola, das instituições de ensino de natureza públi
ca e filantrópica. Tais estudos se tomaram nec e s s á
rios em face da elevação do número de dias letivos, 
de 180 para 200, conforme detenninação da nova 
Lai de Diretrizes e Bases da Educação, e a não pre
visão de aumento dos recursos financeiros corres· 
pondentes, no Orçamento da União para 1998. 

No art. 9", voltamos a incluir- confonne previa 
a alfnea a Lei n• 5.537, em seu art. 4°, allriea c: 
"20%•(vinte .por cento). doe Fundo Especial da loteria 
Federal" - recursos das loterias destinados a cus
tear os programas do FNDE. Restringimo-los àque
las loterias administradas pela Caixa Econômica Fe
deral, diante da absoluta impossibilidade de aban:ar 
os demais tipos de sorteios que proliferam, cada vez 
mais, pelo Pais. A ànacadação dessas loterias (sem 
considerar a Federal) está assim distribulda, hoje: 

a) Loteria Esportiva: 
- 10%, para Entidades de Prática Desportiva; 
- 15%, para o Instituto Nacional de Desenvolvi-

mento do Desporto; 
- 1%, para o Fundo Nacional de Cultura; 
- 7%, para a Segu:idade Social; 
- 4,5% para o Programa de Crédito Educativo; 
- 3%, para o Fundo Peniteáário Nacional, tota-

lizando 40,5%. 
b) Mega-séna, Super-sena, Quina e Trinca: 
- 1%, para o Fundo Nacional de Cultura; 
- 22,4%, para a Seguridade Social; 
- 9,6%, para o Programa de Cnidito Educativo, e 
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- 3%, pa13 o Fundo Pen~enciário Nacional, to
talizando 36%. 

O prêmio, em qualquer dos casos, corresponde 
a 44% da arrecadação bruta. O percentual restante 
(15,5%, no primeiro e 20, no segundo caso) se desti
na à remuneração dos custos. A destinação de mais 
2% do premio ao FNDE implicaria em reduzi.lo para 
42% do total arrecadado, o que, a nosso ver, conta
ria com a concordância dos premiados, diante da no
breza da causa e da exiguidade da perda pa13 quem 
foi contemplado pela sorte. 

Deste modo, embora modernize e consolide a 
legislação pertinente a este importantíssimo órgão 
da eslru!Ura organizacional da Educação do País -
confonne preceitua a Lei Complementar n" 95 - as 
alterações de fundo que propomos se restringem à 
composição do Conselho Deliberativo e à agregação 
dos leCUISOS provenientes das loterias no custeio do 
FNDE. 

Pela importância dos programas desenvolvidos 
pelo FNDE pa13 o ensino fundamental, em todo o 
País. e pela necessidade de democratização de sua 
adrnnstração, com a participação dos Estados, Dis
lrilo Federal e Municípios no seu Conselho, conta
mos com o apoio dos Senhores Parlamentares pa13 
um r.ipido exame deste Projeto e com sua colabora
ção visando ao seu aperfeiçoamento. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 1998. - Se
nador Pedro Simon. 

LEGISLAÇÃO CffADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBUCA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 213. Os recursos púbrtc:Os serão destina
dos às escolas públicas, podendo ser dirigidos a es
colas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, 
defolidu em lei, que: 

I - comprovem finalidade não lucrativa e apli
quem seus excedentes financeiros em educação; 

11 - assegurem a destinação de seu palrimOnio 
a oUira escola comunilária, filanbópica ou confessio
nal, ou ao Poder Público, no caso de encerramento 
de suas alividass. 

§ 11 Os recursos de que trata este artigo pode
rão ser destilllldos a bolsas de estudo para o ensino 
fundamental e médio, na forma da lei, pa13 os que 
demonstrarem insuficiência de recursos, quando 
houver falta de vagas e cursos regulares da rede pú
blica na localidade da residência do educando, fiCan
do o Poder PúbriCO obrigado a investir prioritaria
mente na expansão de sua rede na localidade. 

§ 2" As atividades universilárias de pesquisa e 
extensão poderão receber apoio financeiro do Poder 
Público. 

LEI N• 5.537, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1968 

Cria o lnstllutD ~· de Desen
voMmento da Educaç:ão e Pesquisa (IN
DEP), e dli outra providiuciaa. 

Art. 41 Para fazer face aos encargos de que 
trata o art. 3", o lndep disporá de: 

a) recursos orçamenlários que lhe forem con
signados; 

b) recursos provenientes de incentivos fiscais; 
c) 20% (vinte por cento) do Fundo Especial da 

Loteria Federal; 
cl) recursos provenientesientes do salário-edu

cação a que se refere a alínea b do art. 41 da Lei n" 
4.440, de Z1 de outubro de 1964, com as modifiCa
ções introduzidas pelo art. 35 da Lei .,. 4.863, de 29 
de novembro de 1965; 

e) recursos decorrentes de restituições ralafi. 
vas às execuções de programas e projetos financei
ros sob a condição de reembolso; 

f) receitas patrimoniais; 
g) doações e legados; 
h) juros bancários de suas contas; 
I) recursos de outras iontes. 
§ 11 Os recursos a que se relere a letra d·deste 

artigo, bem como os saldos eventuais de exercícios 
anteriores e as dotações orçamentárias, para a ex
pansão, manutenção e aperfeiçoamento das redes 
nacionais de ensino, para o programa de escolas de 
fronteiras, para os convênios diretos cxim as Prelei
turas Municipais e para a administração da Secreta
ria Executiva do Plano Nacional de Educação, pas
sam a ser integralmente administrados pelo lndep e 
à sua conta Slrio transferidos no seu total. 

§ 2" O lndep compreenderá quatro subcontas 
ãiSiintas, além de sua conta de custeio aludida no 
art. 6". 

Art. 9" O lndep terá urna Secielaiia Executiva 
que funcionará como órgão de assessoramento do 
Collselho e executará as d8' isões do órgão colegiado. 

§ 11 A Secretaria Executiva terá estrutura flexí
vel e conterá com um corpo técnico e administrativo, 
organizado sob forma de equipe técnica de trabalho. 

§ 2" a Administração do INDEP poderá requisi-
tar pessoal dos órgãos da Administraçio Direta e ln
direta para servir na Secretaria Executiva, e ainda, 
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excepcionalmente, contTatar especialistas sujeitos à 
legislação do trabaho. , 

Art. 1 O. A lnspetoria-Geral de Rnanças do Mi
nistério da Educação e Cultura colaborará na super· 
visão financeira. 

LEI N" 9.424, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996. 

Dispõe sobnt o Fundo de Manuten
ção e Da 1amroMmenllo do Ensino Funda
mental e Valuilzaçio do Meglalétlo, ne 
fonna Pievlsta no 111t. 60, § 7", do Alio das 
Disposições Constitucionais T1'1111111t6rias, 
e dl1i ou11as fi'O'IIdii!CIIIL 

Arl 15. O SafáricH:ducação previsto no art. 
212, § 5", da Constituição Fede!aJ e devido pelas 
empresas, na fonna em que vier a ser disposto em 
regulamento, é calculado com base na alíquota de 
2,5% (dois e meio por cento) sobre o total de remu
nemções pagas ou creditadas, a qualquer título, aos . 
segwados empregados, assim definidos no arl 12, 
inciso I, da Lei n" 8.212, de 24 de julho de 1991. 

§ 1• A partir de 1° de janeiro de 1997, o mon
tante da anecadação do SafáricH:ducação, após a 
dedução de 1% (um por cento) em favor do Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS, calculado sobre 
o valor por ele anacadado, selá distribuído pelo Fun
do Nacional de Desenvolvimento da Educação -
FNDE, observada a llfT'!IC8!1açiio realizada em cada 
Estado e no Distrito Fedetal, em quotas, da seguinte 
fonna. 

I - Quota Federal, correspondente a um terço 
do montante de recursos, que será destinada ao 
FNDE e aplicada no fi~nto de programas 
e projetos volta~ para a universalização do ensi
no fundamental, de forma a propiciar a redução 
dos desníveis sócio-educacionais existentes entre 
Municípios, Estados, Distrito Federal e regiões 
brasileiras. 

LEI COMPLEMENTAR N" 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998 

Dispõe sobnt a elaboração, a !"'lda
ção, a allllra;lo e a COII8GIIdação das 
leis, COIIfonne delermlna o Plrigrafo úni
co do art. 59 da eon.tllulção Federal, • 
eatabalace - para a coneolldação 
doe a11oe nonnatlvoa que meneio!-. 

SEÇÃO III 
Da Alteração das Leis 

Arl 12. A alteração da lei sará feita: 
1- mediante reprodução integral em novo !ex· 

to, quando se tratar de alteração considetável; 
11 - na hipótese de revogação; 
III - nos demais casos, por meio de substitui

ção, no próprio texto, do dispositivo alterado, ou 
acn!scimo de dispositivo novo, observadas as se
guintes regras: 

a) não poderá ser modificada a numeração dos 
dispositivos alterados; 

b) o acn!scimo de dispositivo novos entre pre
ceitos legais em vigor, é vedada, mesmo quando re
comendável, qualquer renumeração, devendo ser 
utilizado o mesmo número do dispositivo imediata· 
mente anterior, seguido de letras maiúsculas, em or
dem alfabética, tantas quantas forem suficientes 
para identificar os acréscimos; 

c) é vedado o aproveitamento do número de 
dispositivo revogado, devendo a lei alterada manter 
essa indicação, seguida da expressão "revogado"; 

d) o dispositivo que sofrer modificação de reda· 
çãa deve!á ser identifiCado, ao seu ·final, com as le
tras (NR) maiúsculas, entre parênteses. 

DECRETO LEI N" 372, 
DE 15 DE SETEMBRO DE 1969 

Complementa disposições da Lei n" 
5.537, de 21 de ;novembro de 1968; e dl1i 
ou11as providências. 

DECRETO N" 114, DE 8 DE MAIO DE 1991 

Aprova • Estrutura Reginwllal do f'un. 
do Neciolal do D •vot•in&lk> da Educ!t-
çio (FNDE), e dá outras J11ovidii!CiaL 

DECRETO N" 723, DE 18 DE JANEIRO DE 1993 

Altllra a Estrutuna Rllflln*dal do 
Fundo Nacional de Dannvot.(.mento da 
Eclucsção (FNDE). aprovada pelo Decrelo 
nl114, de 8 de maio de 1991. 

DECRETO N" 2.520, DE 19 DE MARÇO DE 1998 

Aprova a Eslnltura Regil!&ltal e o 
Quadlv Demoullllllllvo doe Cargoa em Co
mlasio e Funções Gtatlficadas do Fundo 
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Nacional do Deao,.,...,imento da Educ:a
çiiD (FNDE), e dá outras providinclas. 

(Às Comissões de Constituição, Justi
ça e Cidadania, de Educação e de Assuntos 
EaJnõmicos, cabendo a esta última a deci
são tenninativa.) 

PROJEl'O DE lB DO SENADO N" 129, DE 1998 

Dispõe sobre .. sociedades coope
ndivas. 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPITuLO I 
Do Sistema Coopeo alivista Nacional 

e Apoio Esmml 

Art. 1• Esta lei dispõe sobre o Sistema Coope
rativista Nacional, que compreende as cooperativas 
e seus órgãos de representação. 

Parágrafo único. Nas atividades das cooperati
vas integ~autes do Sistema Financeiro Nacional, ob
sevar-se--ã, também, a legislação especifica. 

AJt. 2" A ação do Estado será exen:ida em re
lação ao Sistema Cooperativista, através de estímu
los credifícios, financeiros. fiscais e de apoio técnico. 

CAPITuLO 11 
Da NatureD e Caracteríldlcas da Cooperativa 

ArL 3" A cooperativa é sociedade civil de pes
soas 1ís'icas, de fonna jurídica própria, não sujeita à 
falência, constituída para a prestação de serviços 
aos sócios através do exercício de uma ou mais ati
vidades econômicas, sem objetivo de lucro e com as 
segunes camcterísticas: 

I -adesão voluntária; 
11 - número variável e ilimitado de sócios, salvo 

inl)C s s Nidade técnica de prestação de serviços, 
ohedecidns os requis~os previstos nesta lei; 

m - variabilidade do capital social, dividido em 
quotas-partes; 

IV -limitação mínima e máxima do número de 
quollllrpartes por sócio, excetuada, quanto à lilllM
ção máxima, a possibilidade estatutária de subscri
ção por criléríos de proport:ionalidade; 

V- incesstilidade das quotas-partes a não-só
cios; 

VI ·- ~lidada das quotas-partes dos 
sócios; 

VIl - administração democrática, com singulari
dade de vo!DS, facultado 'à cooperativa central, fede
ração ou confederação de cooperativas optar pelo 
critério de proporcionalidade; 

VIII - retomo das sobras líquidas do exercício 
proporcional às operações realizadas pelos sócios, 
facultado à assembléia geral dar-lhes outras dastina
ções (art. 63, parágrafo único); 

IX- indivisibilidade da Reserva Legal e do Fun
do de Assistência Técnica, Educ:acional e Social -
FATES; 

X - indiscriminação pol~ racial, social, reli
giosa e de sexo; 

XI - responsabilidade do sócio timMda ao valor 
do capital por ele subscrito; 

XII - promoção da educação e integração coo
perativistas; 

XIII - igualdade de di~ entre os sócios. 
Parágrafo único. A palavra 'coopenlliva' é de 

uso obrigatório e exclusivo na denominação das so
ciedades constituídas sob o regime estabelecido 
nesta lei. 

CAPITuLO III 
Do obJetivo e clasaificação das coopei&li.,.. 

Art. 4" As cooperativas poderão agir em todos 
os ramos da atividade humana, sendo-lhes facultado 
adolar por objeto, isolada ou cumulalivamenta, 
quaisquer gêneros de trabalhos, senriços ou opera
ções. 

Parágrafo único. A Cooperativa de Produção 
Coletiva tem por ob~ a produção, de fonna coleti
va, de bens e serviços, apresentando as seguintes 
características: · 

I -propriedade coletiva dos meios da produção; 
11 - organização cooperativada do trabalho e 

da produção; 
III - participação dos sócios nas sobras, pro

porcionalmente ao seu aparte de trabalho quantilali
vo e qualitativo; 

IV -promoção social e educacional dos associa
dos e seus tihos, COI o1onne dispuser o EstaiJ 11n Social 

Art. 9' As sociedades cooperativas são consi
deradas: 

I - cooperativas de primeiro grau ou singulares, 
as constituídas por, no mínimo, 7 (sete) p assoas tisi
cas, facultada ao estatuto Social a adn · s í o de so
ciedades, sem fins lucrativos e da pessoas jurldicas 
que pratiquem as mesmas atividades ecoullmicas ou 
correlatas das pessoas tisicas assodedas observa
do o disposto no § 4° do art. 19; 

11 -cooperativas de segundo grau - centrais ou 
federações, as constituídas de 3 (!Yês) ou mais coo
perativas singulares, com os mesmos ou diferentes 
objetos, falcultada a demissão de p e 1 oas tisicas 
que não possam ser atendidas pelas cooperativas 
singulares; 

·-------------- --······· .•.... ··---- --· ·--- . 
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III - cooperaiivas de terceiro grau ou ct. rredera
çiies, as constituídas de 3 (três) ou mais centr..:JS ou fe
derações, com os mesmos ou diferentes objet"s. 

IV - cooperativas de quatro ou maior Jrau, as 
constituídas pela união de três ou mais conte< c .. ações. 

Parágrafc único. As cooperativas refetioas nes
se artigo poderão filiar-se mutuamente. 

CAPITuLO IV 
Da Constituição da Sociedade Cooperativa 

SEÇÃOI 
Do Ato Conditutivo 

Art. 6" A sociedade CO< >erativa se constitui por 
deliberação da assembléia geral dos fundadores, 
constante da respectiva ata ou de escritura pública. 

Art. 7" O ato constitutivo conterá: 
I -a denominação e sede; 
11 - o objeto social; 
III - o nome, idade, estado civil, número e upo 

do documento de identificação, número de inscrição 
no Cadastro de Pessoas Físicas- CPF, nacionalida
de, profissão e domicmo dos sócios fundadores, o 
número e valor das quotas partes de cada um; 

IV - a aprovação do Estatuto Social; 
V - Os nomes dos eleitos para os órgãos -.o 

administração e fiscalização. 
Parágrafo único. O ato constitutivo e o estatuto 

S<>cial, quando não transcrito naquele, serão assina
dos pelos :.or.::ladores. 

SEÇÃO 11 
Do Estatuto social 

Art. 6" O estatuto Social da sociedade coopera
tiva, respeitado o disposto nesta lei, estabelecerá: 

I -a denominação, sede, área de admissão de 
sócios, prazo de duração, objeto social e fixação do 
exercício social; _ 

11 - Os direnos, deveres e responsallilidades, 
requisitos para admissão, pennanência, supressão e 
perda da qualidade de sócio; 

III - o capnai mínimo da cooperativa, o valor 
unitário da quota parte, o mínimo e o máximo de 
subscrição e o modo de integralização e de devolu
ção do capnal nos casos de perda da qualidade de 
sócio• 

'1v - a fonna do rateio entre os sócios das des
pesas, perdas e prejuízos; 

V - a pennissão ou proibição de pagamento de 
juros sobre o capn&l integraiizado, observado o dis-
posto no art. 16; · 

VI - O retomo das sobras líquidas do exercício, 
respen&do o disposto no art. 3", inciso VIII; 

VIl -· ·• estrutura de administração e fiscaliza
ção, mea•ante a criação dos respectivos órgãos, 
wm sua composição, forma de preenchimento dos 
cargos, duração da gestão, competência e deveres 
próprios; 

VIII - o modo de sua reforma; 
IX - o processo de oneração ou alienação de 

bens imóveis; 
X - a representação ativa e passiva da socie

dade; 
XI - os casos de dissolução voluntária da so

ciedatle; 
XII - as formalidades cie convocação e o quo

rum de instalação e deliberação das Assembléias 
Gi>rais, sendo que, nas cooperativas singulares será 
e!,, baseado no número de sócios; 

XIII - quando for o caso, o órgão de repre
sentação ao qual se filia.-á na forma do art. 100. 

SEÇÃO III 
Das Formalidades Complemenlales à Constituição 

Art. 9" A cooperativa em 30 (trinta) dias conta
dos da data de sua constituição, remeterá o alo 
constnutivo e o Estatuto Social em 4 (quatro) vias, à 
Junta Comercial, para fins de arquivamento e res
pectiva publicidade, a partir da qual a cooperativa 
adquire personalidade jurídica. 

Parágrafo único. A reforma do Estatuto Social 
e a fusão e a desmembramento de cooperativas 
obedecerão, no que couber, ao disposto no caput 
deste artigo, operando etenos apenaS a partir da pu
blicidade dos respectivos arquivamentos. 

Art. 1 o. O descumprimento das delenninações 
contidas no artigo anterior implicará a responsabili
dade principal, solidária e ilimitada, dos fundadores, 
perante terceiros, pelos atos praticados pela coope
rativa irregular, além, de outras penalizações previs
tas em lei. 

Paágrafo único. A responsabilidade de que tra
ta o caput deste artigo somente poderá ser elidida 
na hipótese de a cooperativa, após sua regulariza
ção e resguardados os interesses de terceiros, ratifi. 
car expressamente os atos anteriores. 

SEÇÃOIV 
Das Cooperativas Escolares 

Art. 11. O ato constitutivo e o Estatuto Social 
da cooperativa escolar serão arquivados apenas na 
secretaria do estabelecimento de ensino. 

Parágrafo único. Quando a cooperativa escolar 
for constnulda de alunos de mais de um estabeleci
mento de ensino, o ato constitutivo e o Estatuto So
cial serão arquivados na secretaria de cada um deles. 
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SAf'ÍT'JlO '! 
Dos Uvrrys 

Art. 12 A cooperativa dê"9f3 cossuir os sP.guin
tes livros. 

I - de matrícula; 
11 - de presença dos ~óck"!-'; 21~ ~~semb!éias 

gerais; 
III - de aos das assembléias gell".is; 
IV- de atas dos órÇJª-c-=: rl.e e.r)r!;ir!~straçãc: 

V - de alas do conselho fi:sca!: 
VI - outros, de e~gênr.ia urevista em lai e ! 10 

Estatuto SociaL 
§ 1° É facultada a adoção de livros de folhas 

soltas ou fichas e, observadas as nonnas legais pe• · 
tinentes. de processos !Oi3~?J!0gr1fio::cs C'J ~!~trôni
cos. 

§ 2S! No livro ou f.ch~s de matricula, os sócios 
&enio inscritos por ordem r.::rnn"1!0pi:? rs <!dmiss§.o. 
deles constando: 

a) o nome, idade, estado civil, Púmero e tipo de 
documento de identificação, nrlrnero •'e inscrição no 
Cadastro de Pessoas Físb~ - r::'PF. ~adon2!id:::-.de, 
profissão e domicnio; 

b) a data de admis.';;ão P.. quanr1o for 0 cas~. ~at2 
da suspe11Sáo e da perda da qualidad~ ~~ !:~. 

CAPITuLO VI 
Do Capitlll Social 

Art. 13. O capital social, eJqJresso no padrão 
monetário nacional~ será divióido em quotas-oartes. 
corrigivel monetllriamente. 

§ 1° A coneção monetária de que trata o caput 
deste artigo será efetuada pelos critérios estabeleci· 
dos em lei para a correção monetária do balanço 
das pessoas jurídicas e o resultado dessa coneção 
sefá registrado em reserva de cerração monetária 
do capital. 

§ 2!' Quando omisso o Estatuto Social, a desli· 
nação da reseMl de coneção monetária do capital 
sefá deliberada pela assembléia geral. 

§ 3" É facultado o uso tia reserva de coneção 
monetária do capital para a cobertura das perdas 
(plejuízos), salw no caso da existência de saldo na 
Reserva Legal ou no caso do rateio das peruas (pra
juizoS) entre os sócios. 

Art 14. O Estatuto Social poderá prever subs· 
crição automálica de quotas-partes por deliberação 
da assenilléia geral, caso em que a integralização 
se fará espontaneãmente !)U medi:o!1!e retenção per· 
centual sobre o valor éo 1 wvimento econômico dos 
sócios. 

§ 1• i~as cooperativas em que a subscrição do 
capital for diretarnente proporcional a.:. movimento 
econôrnicc de cada sócio, o Estatuto Social deverá 
prever sua revisão. 

§ 2" Os produtores rurais que exerçam suas 
atividades em regime de economia familiar, bem 
como seus respectivos cônjuges ou companheiras e 
filhos maiores de 18 (dezoijo) anos de idade ou a 
eles equiparados, desde que integrem a unidade fa. 
miliar, também na condição de produtores rurais, te
rão livre ingresso na cooperativa, mediante matrícu
las individuais, rateando-se entre estas a subscrição 
e a integralização das quotas-partes no valor corres
pondente a urna única matrícula 

Art 15. A integralização de quotas-partes po
derá ser realizada com bens, mediante prévia mani
festação da assembléia geral quanto à operação e 
avaliação. 

Art 16. Nos exercícios sociais em que forem 
apuradas sobras, a cooperativa poderá pagar juros 
variáveis, até o máximo de 12"/o (doze por cento) ao 
ano, que incidirão sobre a parcela integralizada das 
quotas-partes do capital. 

Art 17. A Assembléia Geral poderá instituir capi· 
tal rotativo, para fins específrcos, inclusive, no caso de 
cooperativas de crédito, visando a atender necessida· 
des crediticias dos sócios, estabelecendo o modo de 
formação, aplicação, correção monetária, juros e requi
sitos para sua retirada nos prazos estabelecidos e nos 
<:asas de pelda da qualidade de sócio. . 

CAPITuLO VIl 
Da Reserva Legal e dos Fundos 

Art 18. A sociedade cooperativa constituirá: 
I- Reserva Legal, com o mínimo de 10% (dez 

por cento) das sobras do exercício, destinada are
parar perdas e prejuízos e a atender ao desenvolvi· 
mento de suas atividades; 

11 - Fundo de Assistência Técnica, Educacional 
e Social - FA TES, destinado à assistência aos só
cios e seus familiares, empregados da cooperativa e 
seus dependentes, com: 

a) o mínimo de 5% (cinco por cento) das so
':lras do exercfcio; 

b) o resultado positivo dos negócios menciona
dos nos arts. 58 e 59; 

c) os lucros das inversões previstas no art 59; 
d) dotação orçamentária, quando fixada pela 

'!ssembléia geral. 
§ 1• A Assembléia Geral poderá criar outros 

fundos ou reservas, inclusive de equalização, pre
vendo a sua fonnação, finalidade, aplicação e liqui
dação. 
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§ 2!' Anualmente, o Conselho de Repre- ser votado para os cargos de administração e fiscali-
sentautes, previsto no art. 54, apresallará à Assem- zação, até que sejam aprovadas as contas do exer-
bléia Geral o plano de aplicação dos recursos de que cicio em que deixou o efJ1)fegO, ressalvado o dis-
llala o inciso 11 deste artigo. posto no art. 27. 

CAPITuLO VIII Art. 22. Dá-se a perda da qualidade de sócio 
Dos Sócios pela: 

Art. 19. é livre o ingresso em cooperativa, aten
didos os requisitos legais e estatutários. 

§ 12 1\S pessoas relativamente incapazes, mas 
legalmente assistidas, e as absolutamente incapa
zes. mas por autorização judicial ou seus repnr 
sentan1es legais, poderão associar-se à cooperativa. 

§ 2!' Na cooperativa escolar e na cooperativa
escola. é rrne o ingresso de menores, podendo as
sociar-se o próprio estabelecimento e a entidade a 
que o mesmo esteja vinculado, devendo o estabele
cimento de ensino fazer-se representar por profes
sor-orientador, com atribuição de coordenar as ativi
dades pedagógico-operacionais deste e tendo pode
res para praticar os atos administrativos da coopera
tiva, conjuntamente com a administração desta, na 
forma do Estatuto Social. 

§ 3" Nas cooperativas ~ eletrifJCação, inigação 
e telecomunicações, poderá ingrasser pessoa jurídi
ca que se localize na respectiva área de ação. 

§ 41 Não poderão ingressar no quadro das coo
perativas os agentes de ootiiên:io e empresários que 
operem no roosmo campo econõmico da sociedade. 

§ 5" O sócio que for eleito administrador de so
ciedade cooperativa, constilufda exclusivamente de 
ernpn~gados ou funcionários de uma ou mais entida
des ou empresas, gozará das garantias assegura
das aos dirigentes sindicais pelo art. 543 da Consoli
dação das Leis do Trabalho (DecretcH.ei n• 5.452, 
de 11 de maio de 1943). 

Art. 20. A admissão do sócio se efetiva me
diante a aprovação de seu pedido de ingresso pelo 
6rgio de administráção e se complementa pela 
8Ubscrição das quotas-partes do capital social e a 
sua assinatura no livro ou ficha de matricula 

Pan!grafo único. Caberá recutSO para a .Assem
bléia Geral da decisão do 6lgão de admiroisbação que 
lndelai pedido de adn · sã o, desde que por iniciativa 
llblcrita, no mfnino, por 7 (sete) sócios. 

Art. 21. Qualquer que seja o tipo de cooperati
va. não existe vfnculo empregatlcio entne ela e seus 
16cios, nem entne estes e os tomadores de serviços 
daquela 

Parágrafo únioo. O sócio que, além da nelação 
8CICielária, estabelecer relação ernpnegatfcia com a 
cooperativa, perde o direito de participar da votação 
das matérias referidas no art. 29, incisos I e XII e de 

----·----- ~----~ --

I - demissão volutária, que será negada so-
mente se a cooperativa estiver em liquidação; 

11 - exclusão; 
III - eliminação; 
§ 1• A exclusão ê:lo sócio será efetivada pelo ór

gão de administração após a verificação de um dos 
seguintes casos: 

I - morte de pessoa ffsica; 
11 - incapacidade civil não suprida; 
III - extinção da pessoa jurídica; 
IV - perda de qualquer dos requisitos estatutá

rios para ingresso ou pennanência na cooperativa. 
§ 2!' Da eliminação caberá recursos. com efeito 

suspensivo, para a assembléia geral, dentro de 30 
(trinta) dias a conter do recebimeo 110 da comuricação. 

Art. 23. A suspensão temporária dos direitos do 
sócio poderá oconer a seu pedido e se Slms razões 
fonem reconhecidas _pelo órgão da administração da 
cooperativa. 

Parágrafo únioo. Do indeferimento do pedido 
caberá recursos à assembléia geral. 

Art. 24. A responsabilidade do sócio para com 
terceiros, por compromisso da sociedade. só poderá 
ser invocada depois de judicialmente exigida a da 
cooperativa (art. 3", inciso XI e art. 48). 

Parágrafo únioo. No caso de perda da qualida
de de sócio, essa responsabifodade petdurará até a 
aprovação das contas do respedivo exarofcio. 

Art. 25. Sem prejufzo da partiCipação nos resul
tados operacionais do exercfcio, o sócio, quando da 
perda dessa quafidade, os seus sucessoras, terão 
dinlito exclusivamente à rastituição do valor das quo
tas-partes integraQza<tas pelo valor conlllbilizado, 
8CIIISCido da coneção monetária anterionnenle cre
dilada. 

Parágrafo único. o EsiBtuto Social deverá fixar 
formas e prazos de restituição das quolas-partaa, no 
intuito de garantir a continuidade do erTipf8a idimen
to cooperativo. 

Art. 26. É proibido às cooperativas: 
I - remunerar o agenciamento de sócio; 
11 - cobrar pránio, ágio ou jóia de 1'1011'06 sócios; 
III- estabelecer rasbições de qualquer espécie 

ao livre exercfco dos direitos sociais, ..-lvado o 
disposto nesta lei. 
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Art. 'ZT. A participação dos empregados na 
gestão e nas sobras da cooperativa deverá ser esta
belecida eslaiUiariarnen. 

CAPITuLO IX 
Da AMMtbléla Geral 

Art. 28. A Assembléia Geral, convocada e ins
talada de acordo com esta lei e o Estatuto Social, 
tem poderes para decidir os negócios relativos aos 
objetos sociais da cooperativa e suas decisões obri
gam a todos os sócios, ainda que discordantes ou 
ausentes. 

Parágrafo único. A Assembléia Geral poderá 
tomar conhecimento e debater qualquer matéria, 
mas apenas a que constar especificamente do edital 
de convocação devetá ser objeto de deliberação. 

Art. 29. Compete privativamente à Assembléia 
Geral: 

I -lomar, anualmente, as contas dos adminis
tradores, def!berar sobre o balanço geral e a de
monstração da conta de sobras e perdas, e pronun
ciar-se sobre ralatório, o pamcer do Conselho FISCal 
e o dos audilol8s indepelldel des, se houver; 

11 - deliberar a respeito da destinação das so
bnls apuradas ou da fonna da cobertura das perdas 
e pnljulms, observado o disposto nos atts. 62 a 65; 

III - delerminar, na fonna de previsão estatutá
ria, se o valor da conação monetária do capital será 
incofponldo, na proporção devida, à conta do capital 
integraizado dos sócios, ou lançado em reseMI 

apropriada;_ . . . 
IV - eleger os membros dos órgãos de ~ 

nistração, de fiscalização e do conselho de 18pf8-

sentantes e fixar o valor da COIT1J8flSIIÇão pelos ser
viços p.-dos à oooperaliva, vedada sua vincula
ção, por qualquer fonna, à participação nas sobras 
do exen:lcio; 

V - fixar os ~res dos honorários, gratificaçõ
es e cédula de pr~sença dos membros dos 6rgios 
de &dmiisbação e do Conselho FISCal; 

VI - decidir sobnl a integralizaçio das quotas
partes rnedianle incorporação de bens pnMamente 
avaliadoe; 

VIl - julgar recurso contra o aiD que recusou o 
pedido de admissio, o que deaetw a perda da qua
lidade de sócio por eliminação e o que indeferiu pe
dido de suspensão; 

VIII - autorizar a oneraçio ou alienação de 
bens ilnówis; 

IX - decidir sobra o plano de aplicação de re
cursos do Fundo de Assistência Técnica, Educacio
nal e Social- FATES; 

X - autorizar a tomada de empréstimos que 
comprometam em mais de 30% (trinta por cento) o 
patrimônio da sociedade cooperativa; 

. XI - deliberar sobre a refonna do Estatuto So
cial, fusão, incotpOraçáo, desmembramento, altera
ção do objeto social, moratória, operações com não
sócios, participação em sociedades ~ 
vas, dissolução voluntária, liquidação da cooperativa 
e contas do liquidante; 

XII - destituir membros dos órgãos de adminis
tração e fiscalização e, se necessário, nomear subs
titutos provisórios, até a posse dos novos, que se 
dará imediatamente após a proclamação dos resul
tados da eleição realizada 

§ 1° Os documentos relativos aos assuntos a 
serem deliberados pela Assembléia Geral estarão à 
disposição dos sócios pelo menos 10 (dez) dias an
tes da data de sua realização. 

§ 2" Qualquer sócio poderá pedir, a suas ex
pensas, cópias dos documentos referidos no pará
grafo anterior. 

Art. 30. Anualmente, nos 3 (três) primeiros me
ses seguintes ao término do exerclcio social, a As
sembléia Geral se reunirá para deliberar sobra os 
assuntos relacionados nos incisos I a III ou, havendo 
eleição, I a IV do artigo anterior, sem prejulzo de ou
tros que constem do edital de convocação. 

Art. 31. A convocação da Assembléia Geral 
será feita: 

I - pelo presidente, após deliberação do órgão 
'de adlliiniStração, por malorili: simPleSi rasSalVàdoa 
os casos de convocação obrigatória; 

11 - por 10% (dez por cento) dos sócios ou por 
100 (cem) sócios das cooperativas com mais de 
1.000 (mil) sócios, em pleno gozo de seus direitos, 
após solicitação não atendida 

"c III - pelo Conselho FISCal, após deliberação da 
maioria simples de seus integrantes, sempre que 
surgilem motivos graves e urgentes. 

Art. à2. A Assembléia Geral S8lá convocada 
com antecedência mlnima de 10 (dez) dias, exceiD 
no caso de eleiwães (art. 42, inciso I), med"IBIIIB ecl
tal afixado na sede e em outros locels pniYistos no 
Estatuto Social e publicado em jornal de circulaçio 
no municlpio sede da cooperativa ou outros meios 
de comunicação existet des no local, que pennilam a 
nec a 1 séria cornpÍov&ção de sua publicidade. 

§ 1° As sociedades cooperativas COIÍI ~ 
de 50 (cinquenta) sócios não senio obrigadas à 111!
blicaçio dos editais, desde que garantida a sua cl. 
wlgação, junto - sócios. 
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§ 2• O edital, sob pena de anulabilidade ca as
sembléia, conterá: 

I ~ designação do local, dia e hora da assem
bléia; 

11 - o número de sócios existentes na data da 
convocação; 

III - a matéria objeto de deliberação, com men
ção dos dispositivos a serem alterados, no caso de 
reforma estatutária. 

§ 3° A Assembléia Geral deverá ser instalada 
no horário focado no edital, em primeira convocação, 
com a presença mínima da metade dos sócios ou 
delegados ou, em segunda e última convocação, 
uma hora após a primeira, com a presença mínima 
de 10% (dez por cento) dos sócios ou de 100 (cem) 
sócios para aquelas cooperativas com mais de 1.000 
(miQ socios. 

Art. 33. Nas cooperativas singulares, cada só
cio terá diretto apenas a 1 (um) voto. 

§ 1• Os sócios relativa ou absolutamente inca
pazes serão assistidos ou representados por seus 
pais, tutores ou curadores. 

§ 2" Não será permitida a representação por 
meio de mandatário. 

Art. 34. O EstaMo Social poderá estabelecer 
que os sócios sejam representados nas assembléias 
gerais por delegados, sócios, no gozo de seus direi
tos sociais e que não exerçam cargos de administra
ção ou de fiscalização. 

§ 1° O estaMo determinará o número de dele
gados, a época e a forma de sua escolha por grupos 
seccionais de sócios, o tempo de duração da dele
gação e as matérias que constttuem o objeto de 
suas decisões, excetuando-se as eleições para os 
órgãos de administração. 

§ 2" Os delegados terão diretto a voz e voto 
nas assembléias gerais e os demais sócios presen
tes terão diretto a voz. 

Art. 35. Na assembléia geral da cooperativa 
central, federação ou confederação de cooperativas, 
salvo disposição diversa de séus estatutos sociais, a 
representação será fetta pelos presidentes das coo
perativas filiadas ou seus substitutos, mediante cre
denciamento. 

Parágrafo único. O coniunto de pessoas físicas 
- sócios individuais de cooperativa central ou federa
ção de cooperativas- terá diretto apenas a 1 (um) 
voto, qualquer que seja o número de sócios. 

Art. 36. A Assembléia Geral será dirigida por 
mesa formada pela administração da cooperativa ou 
composta por quem a convocou, salvo disposição di
versa dio EstaMo Social. 

-------- ---------------·-·· 

.:..rt. :! . .. s - -- .:_ ::.::~é~s :Ja Assembléia Geral, 
.Jm:.:.e_; :: ;::::;:::;:.t:;:·:. O:: :::::.;.;. ;;;·.:-rã.o decididas, no míni
mo, p::or r.-:aio;-J.:J. ~iílipiS$ c.os ~-lotos dos sócios pre

sentes, r.ão s;, computando os nulos e em branco. 

Parágraio único. Nos casos do art. 29, inciso 
XI, as deliberações serão decididas com a aprova
ção de, no mínimo, 213 (deis terços) dos presentes. 

Art. 38. É proibido o voto: 
I -do sócio que tenha ingressadio na cooperati

va após a publicação do edttal de convocação da as
sembléia; 

11 -dos administradores, fiscais e empregados
sócios (art. 21, parágrafo único e art. 27), relativa
mente às matérias enumeradas no art. 29, incisos I, 
IV, segunda parte, e XII; 

III - do sócio que lenha interesse individual no 
resuttado da deliberação, devendo este declarar-se 
impedido, sob pena de responsabilidade a sua omis-
são. 

Art. 39. A ata será lavrada em livro próprio, as
sinada pelos membros da mesa, por uma comissão 
designada pela assembléia e facultativamente, por 
qualquer dos sócios presentt<S. 

Art. 40. A aprovação, sem reservas, do balanço 
geral e das contas dos órgãos de administração exo
nera de responsabilidade os administradores e fis
cais, ressalvados os casos de erro, dolo, fraude. si
mulação ou infração da lei ou de Estatuto Social. 

Art. 41. Qualquer sócio poderá PJOPOI" judicial
mente a anulação de deliberação da Assembléia Ge
ral contrária à lei ou ao Estatu1o Social ou viciada 
por erro, dolo, fraude ou simulação, desde que o 
faça em 4 (quatro) anos da data da. deliberação, sob 
pena de decair do diretto. 

Art. 42. O Estatuto Social definirá o processo 
de eleição dos órgãos de administração e de fiscali
zação, observados os seguintes requisttos: 

1 - convocação da Assembléia Geral através 
de edital com antecendência mfnima de 30 (trinta) 
dias, com este fim exclusivo; 

11 - comissão elettoral para dirigir e controlar o 
pletto; 

III - registro prévio e divulgação de candidatu
ras ou de chapas; 

N - desvinculação de candidaturas para os ór
gãos de adminstração e <iscalização; 

V - distribuição de umas na sede e em locais 
de fácil acesso aos socios; 

VI - proibição do exercício de voto por corres
pondência; 

VIl - voto secreto e universal. 
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§ 1° Na apuração dos votos válidos, des.;onsi
deram-se os nulos e os em branco. 

§ 2" Havendo chapa única, esta terá que alcan
çar SO"k (cinquenta por cento) mais um dos votos 
válidos e, no caso da existência de mais de uma 
chapa, estas terão participação proporcional nos ór
gãos de administração e fiscalização, respeitado o 
coeficiente eleitoral, desde que atinjam 10% (dez por 
cento) dos votos válidos. 

CAPITULO X 
Dos órgãos de Administração 

Art. 43. A adminstração da cooperativa compe
tirá a um ou mais órgãos definidos no Estatuto &l
eia!. respeitado o seguinte: 

I - somente sócios, pessoas físicas, poderão 
ser eleitos; 

11 - prazo de gestão não supenor a 4 (quatro) 
anos; 

III- posse imediata de seus membros, condi
cionada à apresentação das respectivas declarações 
de bens. 

§ 1° São inelegíveis: 
I - o sócio que estabelecer relação empregatí

cia com a cooperativa (ar!. 21, parágrafo único e art. 
27); 

11 - o agente de comércio que opere em um 
dos campos econômicos ou exetÇa uma das ativida· 
des da sociedade e seu respectivo cônjuge; 

III - as pessoas impedidas por lei, os condena
dos por crime !alimentar e prevaricação, peita ou su
borno, concussão, peculato ou contra a economia 
popular, a fé pública ou a propriedade. 

§ 2" O cô~uge, ascendentes, descendentes e 
co1ateais até o 3" (terceiro) grau, por consangüinida
de ou afinidade, não podem compor os órgãos da 
administração. 

Art. 44. No caso de vacância de todos os car
gos, o Conselho fiscal assumirá a administr'..ção da 
cooperativa até a posse dos novos administradores 
que se datá imediatamente apôs a proclamação dos 
resultados da eleição por ele convocada e realizada 
em 30 (trinta) dias contados da data de vacância, 
para completar o mandato em vigor. 

Parágrafo único. Na falta de convocação da 
Assembléia Geral pelo Conselho Ftscal, o direito de 
convocação caberá a qualquer grupo composto por, 
no mínimo, 7 (sete) sócios. 

Art. 45. Ao administrador é especialmente ve
dado: 

I - praticar ato de liberalidade à custa da coo
perativa; 

11 - sem autorização da Assembléia Geral, to
mar oor emoréstimo rRCUrsos ou bens da sociedade, 
ou usar, em proveito próprio ou de terceiros, os seus 
bens, serviços ou crédito, salvo em decorrência de 
ates cooperativos praticados entre ele e a cooperati
va e de suas funções diretivas; 

III - receber de sócios ou de terceiros qualquer 
benefício, direta ou indiretamente, em função do 
exercício do cargo; 

IV - participar ou influir em deliberação sobre 
assuntos em que tenha interesse pessoal, cumprin
do-lhe declarar os rnot:vos de seu impedimento; 

V - operar em q:Jalquer dos campos econõmi
cos de atuação da cooperativa ou exercer atividades 
por ela desempenhadas; 

VI - fornecer, sob qualquer pretexto ainda que 
.nediante tomada de preços ou concorrência, bens 
ou serviços à sociedade exceto aqueles referentes 
aos ates cooperativos praticados entre ele e a coo
perativa. 

P'lrágralo único. A proibição a que se refere o 
inciso VI, salvo deliberação da Assembléia Geral, 
estende-se aos cônjuges, ascendentes, descencl
entes e colaterais até o 3" (terceiro) grau civil, por 
consangii;nidade ou afinidade, dos membros do ór
gão de administração. 

Art. 46. A coopentiva, mediante deliberação da 
Assembléia Geral, promoverá a ação de responsabi
lidade civil contra o aministrador que ~ha causado 
prejuízo ao seu patrimõnio, 

§ 1° Qualquer sócio, pod<:rá promover a ação 
se ela não for proposta n0 prazo de 3(três) meses 
após a sua apesentação à Assembléia Geral. 

§ 2" Os resultados da ação proposta por sócio 
defere!Tl-se à cooperativa, mas essa deverá indeni
zá-lo c g todas as despesa juiciais. 

t.rt. 47. O administrador não é pessoalmente 
•esponsável peias obrigações que contrair em, nome 
da cocoeativa e em virtude de ato regular de gestão, 
respondendo, porém. pelos prejuízos que causar 
quando proceder; 

I - com violação da lei ou do estatuto Social; 
11 - dentro de suas atribuições ou poderes, com 

culpa ou dolo; 
§ 1° O administrador não é responsável pelos 

ates ilícitos de outros administradores, salvo se com 
eles for conivente ou se, deles tendo conhecimento, 
deixar de agir para impedir ~ua prática. Exime-se da 
responsabilidade o administrador dissidente que 
faça consgnar sua divergência em ata de reunião do 
órgão de administração, e dela dê c!9ncia imediata e 
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por escrito ao órgão de administração, ao Conselho 
FISCal ou à Assembléia Geral. 

§ 2!' A cooperativa responderá pelos atos a que 
se rel918 o inciso 11 deste artigo se os houver ratifica
do ou deles logrado proveito. 

Art.48. Os componentes dos órgãos de admi
nistmção, bem .orno os liquidantes, equiparam-se 
aos administladores das sociedades anônimas para 
efeitos de responsabilidade criminal. 

Art. 49.A cooperativa deverá valer-se dos sevi· 
ços de auditoria e consu~oria, sendo tal providência 
opcional às sociedades cooperativas fiscalizadas por 
órgãos oficiais. 

Parágrafo única. A cooperativa dará preferên
cia aos profissionais credenciados pelos órgãos de 
repn!S8ntação do sistema cooperativista para execu
ção dos serviços enumerados no c:aput deste artigo. 

CAPITuLO XI 
Do Conselho Fiscal 

Art. 50. A administração da cooperativa será 
liscalizada por um Conselho FISCal, constituído de 
(três) ou mais membros efeliiiOs e igual número de 
suplentes, todos sócios, p assoas tisicas, cujo man
dato será no máximo, de 3(três) anos, com renova
ção obrigatória de, no mfnimo, 113(um tetÇO) de seus 
membros. 

Art. 51 Para o desempenho de suas funções, o 
Conselho FISCal dellerá, além de outras ações que 
julgar necessárias. 

I - examinar os livros e documentos de coope
Jalivas; 

11 - enunciar aos órgãos de aministração ou à 
,a ss ell'illéia Geral as inflações legais e estaiUtárias; 

III - emitir pan!Cer sobre as demonstrações fi
nanceiras do exen:lcio. 

§ 1• As reuniões do Conselho FISCal setão pri
vativas, sendo a ele facu~ solicitar a presença de 
ITIIIIrilro da admiÍiislração, dos quadros funcionais 
ou dos msponsáveis pelos serviços de auditoria ou 
consulloria. . 

§ 2!' As conlas senio submetidas diretamente à 
A asa ntbléia Geral se o Conselho FISCal não emitir ...-. 

Art. 52. os ITIIIIrilros do Conselho Foscai res
pondem pelos anos AISUitantes de omissão no cum
plimento de seus devenls, de violação da lei ou do 
estafuto Social e dos atos praticados com culpa ou 
dob, aplic:ando-se-IMs o disposto no art. 48. 

Art. 53. Não IXi!lem fazer parte do Conselho 
FISCal, além, dos inelégrveis enumemdos no art. 43, 
§ 2!', o c6njuge, ascendentes, descedentes e colate
rais até o 3" (terceiro) grau, por consanguinidade ou 

afinidade, dos administradores e membros do Con
selho Fiscal. 

Parágrafo único. O sócio não pode exeroer cu
mulativamente cargos nos órgãos de administração 
e fisalização. 

CAPITULO XII 
Do Conselho de Representantes 

Art. 54. O estatuto Social deverá prever a orga
nização de um Conselho de Representantes de 
modo a permitir a efetivação de um elo de ligação 
entre os sócios, a administração e a fiscalização, 
contribuindo para o processo decisório, administrati
vo e assemblear, e favorecendo o planejamento de
mocrático, respeitados os princípios desta Lei. 

CAPITuLO XIII 
Do Sistema Operacional das Coopeiiati-

SEÇÃOI 
Do Ato Coopeoativo 

Art.55. Ato cooperativo é aquele praticado en
tre a cooperativa e seu sócio ou entre cooperativas 
associadas, na realização de trabalhos, serviços ou 
operações que constituam o objeto social. 

§ 1• O ato cooperativo não é operação de mer
cado nem contrato de compra e venda de produto, 
mercadoria ou prestação de serviços. 

SEÇÃO 11 
Das Ope1 ações da Coop4!1111iva 

Art.56. A cooperativa que se dedic&r a venda 
em comum poderá registrar-se como armazém geral 
e, nessa qualidade, expedir conhecimentos de depó
sitos e wanants para os produtos conset'Vados em 
armazéns próprios ou amendados, sem prejufm de 
emissão de outros títulos decorrentes de suas alivi
dades. 

§ 1• Plllll efeito deste artigo, os armazéns da 
cooperativa se equiparam aos armazéns gerais, com 
as prerrogativas e obrigações destes, ficando os 
componentes da administração responsáveis, pes
soal e solidariamente, pela boa guarda e conserva
ção dos produtos vinculados, respondendo civil e cri
minalmente pelas declarações constantes dos tftulos 
emitidos, como também por qualquer ação ou omis
são que acanete o desvio, deterioração ou perda 
dos produtos. 

§ 2" Observado o disposto no parágrafo ante
rior, as cooperativas poderão operar unidades de ar
mazenamento, embalagem e frigorificação, bem 
como armazéns gerais alfandegados, nos tennos da 
legislação especial. 
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Art. 'S7. Salvo disposição em contrário do Esta
tuto Social, a entrega da produção do sócio à coope
rativa significa a outorga de plenos poderes para a 
sua livre disposição, inclusive para gravá-la e dá-la 
em garantia de operações de crédito. 

Parágrafo único. Aplica-se, no que couber, o 
disposto no caput deste artigo à promessa de pres
tação de serviços a terceiros, contratada pela coope
rativa. 

Art. 58: Respeitado o seu objeto social, a coo
perativa poderá adquirir produtos de pessoas estra
nhas ao seu quadro social ou a elas fornecer bens e 
setviços, desde que não uttrapassem 50%(cuinqüen
ta por cento) da quantidade recebida de seus pró
prios sócios ou a eles fornecida no exercício social 
anterior(art.65). 

Parágrafo único. Não prevalecerá o limite fixa
do neste artigo quando a Assembléia Geral autorizar 
operações que resuttem de solicitação de órgãos go
vernamentais e de concessionárias de serviços pú
blicos. 

Art.59. A cooperativa somente participará de 
sociedades não-cooperativas quando a participação 
visar ao atendimento de oQjetivos acessórios ou 
complementares. 

Parágrafo único. É pennitida a participação 
acionária em instituições financeiras, desde que seu 
capital votante seja constituído majoritariamentte 
pelo sistema cooperativo. Nesse caso, serão consi
deradas controladoras, na forma da Lei 
n°.6.404176(lei das Sociedades Anônimas), somen
te as que detiverem a maioria do capital votante da 
instituição, não se comunicando tal condição, para 
qualquer efeito, aos sócios das cooperativas singula
res. 

Art. 60. Nas licitações públicas de que partici
parem cooperativas, as exigências de capital social 
mínimo serão obrigatoriamente substituldas, quanto 
a elas, por verificação dos mesmos quantitalivos em 
relação ao patrimônio líquido. 

SEÇÃO III 
Da Despesas e dos Result.ados 

Art. 61. As despesas da cooperativa serão co
bertas pelos sócios mediante rateio na proporção di· 
reta da fruição de serviços. 

Parágrafo único. A cooperativa poderá, para 
melhor atender à equanimidade de cobertura das 
despesas da sociedade, estabelecer: 

I - raleio, em partes iguais, das despesas ge
rais da sociedade entre todos os sócios, quer te
nham ou não, no exerclcio, usulruldo dos serviços 

por ela prestados, conforme definido no Estatuto So-
cial; 

11 - rateio, em razão direlamente proporcional, 
entre os sócios que tenham usufruldo dos setviços 
durante o exercício, das sobras liquidas ou dos pre
juízos verifiCados no balanço, elCCiuldas as despesas 
gerais já atendidas na fonna do inciso anterior. 

Art. 62. Do resultado apurado no exerclcio se
rão deduzidas, na ordem indicada, as porcentagens 
destinadas à Reserva Legal, ao Fundo de Assistên
cia Técnica, Educacio(lal e Social, lls demais reser
vas e fundos, constituindo o restente as sobras. 

Art. 63. As parcelas relativas aos juros das 
quotas-partes e às sobras liquidas poderão ser in
corporadas, no todo ou em parte, a critério da As· 
sembléia Geral, ao capital dos sócios ou destinadas 
à fonnação do capital rotativo, observado o disposto 
no art. 17. 

Parágrafo único. Somente quando previsto no 
Estatuto Social e mediante decisão da Assembléia 
Geral, as parcelas referidas neste artigo poderão ser 
incorporadas, no todo ou em parte, à Reserva Legal 
ou a outras resetvas ou fundos. 

Art. 64. As perdas verificadas no decorrer do 
exerclcio serão cobertas, sucessivamente, com re
cursos da Reserva Legal ou de resetvas próprias, 
quando existentes e, se insuficientes estes, contabili
zadas em conta especial para sua absorção pelas 
sobras dos exerclcios subseqüentes, ou mediante 
rateio entre os sócios na razão direta dos serviços 
usufrufdos, cuja fonna de pagamento será estabele-
cida pela Assembléia Geral. . 

Art. 65. Os resultados positivos obtidos pela 
cooperativa nas opelliÇÕ85 de que tnda o art. 58 es
tarão sujeitos ao Imposto de renda; os resuttados, lu
cros ou dividendos, decorrentes das participações 
referidas no art. 59, somente sefáo considerados na 
determinação do resultado tributável da c:ooperaliva, 
quando não tributados na origem. 

Parágrafo único. Os resuttados, lucros ou divi
dendos advindo& das operações referidas nos arts. 
63 e 64, serão contabilizados em tftulos especffoeos 
e levados à conta do Fundo de Assistência Técnica, 
Educaional e Social. 

CAPfTULO XIV 
Do Exen:{cfo Social e Demoniltlaç6ea Conlábeis 

SEÇÃOI 
Do Exen:fclo Soclel 

Art. 66. O exerclcio social terá duração de um 
ano e a data do ténnino será fixada no Estetuto So
cial. 
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Parágrafo único. Na constituição da cooperati
va, nos casos de alteração estatutária e quando hou
ver motivo justificado, o exen:fcio social poderá ter 
duração diversa. 

SEÇÃO 11 
Das Detnonstrações Con...,_ 

Ar!. fJT. Ao fim de cada exen:fcio social, a ad
ministração fará elaborar, com base na escrituração 
da cooperativa, as seguintes demonstrações contá
veis, que deverão exprimir com clareza a situação 
do patrimônio social e as mutações ocorridas no 
exercício: 

I - balanço patrimonial; 
11 - demonstração do resultado do exen:fcio; 
III - demonstração dos resultados acumulados; 
IV - demonstração das mutações do patrimó-

nio líquido; 
V - notas explicativas. 

CAPITuLO XV 
Da Fusão, lncorporiiÇiio e Desmembramento 

Ar!. 68. Pela fusão, duas ou mais cooperativas 
se unem para formar sociedade nova, que lhes su
cederá em todos os direitos e obrigações. 

Ar!. 69. Manifestado o interesse pela fusão em 
Assembléia Geral de cada cooperativa, indicará 
cada qual um ou mais representantes para integrar 
comissão mista, que providenciará; 

I - o levantamento patrimonial e balanço geral 
das coopeR\tiVaS; 

11 - o plano de distribuição ds quotas-partes e 
de destinação das reservas e fundos; 

III - a elaboração do projeto do Estatuto Social 
da nova cooperativa. 

Parágralo único. A comissão apresentará rela
tório contendo os elementos enumerados nesle arti
go. 

Art.· 70. O letatórió da comissão mista será 
submetido à aprovação da Assembléia Geral de 
cada cooperativa, depois do que, em assembléia ge
ral conjunta, decidir-se-á sobre a constituiÇão da 
nova sociedade, procedendo-se à eleição dos admi
nistradores e conselheiros fiscaís. 

Art. 71. Pela incorporação, a cooperativa ab
sorve o patrimônio, recebe os sócios, assume as ob
rigações e se investe nos direitos de uma ou mais 
cooperatiVas. 

Parágrafo único. Aplica-se às incorporações o 
disposto no art. 69, excetuado o inciso III. 

Ar!. 72. O relatório da comissão mista será 
submetido à aprovação da Assembléia Geral de 

cada cooperativa, depois do que, em assembléia ge
ral conjunta, decidir-se-ã sobre a incorporação. 

Parágrafo único. Aprovada a incorporação, ex
til)!lue-se a cooperativa incorporada, competindo à 
incorporadora promover o arquivamento na Junta 
Comen:ial e a publicação dos atos de incorporação. 

Ar!. 73. A cooperativa poderá desmembrar-se 
em tantas quantas forem necessãrias para atender 
aos interesses de seus sócios, podendo uma das 
novas cooperativas ser constituída como cooperativa 
central ou federação de cooperativas, aplicando-se, 
no que couber, o disposto neste capitulo. 

Ar!. 7 4. Nos casos de fusão e desmembramen
to, aplica-se o disposto nos arts. 9" e 1 O desta lei. 

CAPITuLO XVI 
Da Moratória 

Ar!. 75. A moratória é preventiva ou suspensi
va, contorme for pedida em juízo antes ou depois da 
declaração judicial de insolvência 

Ar!. 76. A moratória suspensiva poderá ser re
querida em qualquer fase da liquidação. 

Art.n. A moratória poderá ser reqierida ao juiz 
e por este decretada, uma vez provados os seguin
tes requisftos: 

1- atividade da cooperativa hã mais de 2 (dois) 
anos; 

11 - ativo superior a 50% (cinquenta por cento) 
do passivo quirografário; 

III - estatutos sociais regularmente registrados; 
IV - último balanço e, caso p8!158dos três me

ses do·seti levantamenlo,'·Outro.especial com· de
monstração da conta de sobras e perdas, i~rio 
dos bens, relação de dívidas ativas, com a natureza 
e importância dos créditos, lista nominativa de todos 
os credores, com seus respectivos crédftos e domicí
lios. 

Ar!. 78. A cooperativa, no seu pedido, deverá 
comprometer-se a pagar o total de seus débitos qui
rografários. em no máximo 2 (dois) anos, sendo 215 
(dois quintos) no primeiro ano e 315 (três quintos) no 
segundo ano. 

Ar!. 79. Deferido o padido de moratória, o juiz: 
1 - mandará expedir edital de que coustem o 

resumo do pedido e a Integra da decisão, para publi
cação única no 6fgão oficial e em jornal de gtande 
cin:ulação; 

11 - ordenará.a suspensão de execuções contra 
a CODpef8tiva; 

III - decretará o vencimento antecipado de to
dos os crédftos; 

IV - fixará prazo máximo de 20 (vinte) dias 
para os credores se habilitarem aos créditos; 
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V - nomeará o comissário; 

VI - fixará prazo de 30 (trinta) dias para que a 
cooperativa junte ata da assembléia geral que ratifi
cou o requerimento da moratória; 

VIl - rnan::ará prazo para que a cooperativa tor
ne efetiva a garantia porventura oferecida. 

Art. 80. O comissário prestará compromisso de 
bens e fielmente desempenhar os deveres que a lei 
lhe impõe e entregar, no mesmo ato, a declaração 
de seu crédito, se credor; 

Art. 81. A cooperativa, durarrte o processo de 
moratória, conservará a administração dos bens e 
continuará no exercício das suas atividades, sob fis
calização do comissário. 

Art. 82. A moratória concedida obriga todos os 
credores admitidos ou não ao passivo, residentes no 
Pais ou fora dele, ausentes ou embargantes. 

Parágrafo único. O credor quirografãrio excluí
do, mas cujo crédito tenha sido reconhecido pela 
cooperativa, poderá exigir o pagamento do seu cré
dito, porém, somente depois de terem sido pagos to
dos os credores habilitados; 

Art. 83. A moratória não produz novação, não 
desonera os coobrigados com a cooperativa. nem 
seus avalistas ou fiadores e os responsáveis por via 
de regresso. 

Art. 84. O indeferimento ou rescisão da morató
ria implicará a dissolução da cooperativa. 

Art. 85. No processo de moratória, os créditos 
habilitados vencerão juros pactuados ou legais até 
seu depósito ou pagamento. 

Art. 86. A moratória não resolve os contratos 
bilaterais, que continuam sujeitos às normas de di
reito comum. 

Art. 87. Enquanto a moratória não for, por sen
tença, julgada cumprida, a cooperativa não. pode, 
sem prévia autorização do juiz, ouvido o repre
sentante do Ministério Público e o comissário; afiEI
nar ou onerar seus bens imóveis ou outros sujeitos à 
cláusulas da moratória, assim como não poderá, 
sem o consentimento expresso e todos os credores 
admitidos e sujeitos aos efeitos da moratória vender 
ou transferir seus estabelecimentos produtivos. 

Parágrafo único. A infringência do disposto 
neste artigo somente implicará a ineficácia do ato na 
hipótese de rescisão da moratória. 

Art. 88. O prazo para cumprimento da morató
ria inicia-se na data do trânsito em julgado da sen
tença que a decreta. 

Art. 89. Pagos os credores e satisfeitas as de
mais obrigações da cooperativa, o juiz, a requeri-

mento desta, jugará por sentença cumprida a mora
tória. 

Art. 90. Aplicam-se aos pedidos de moratória 
cooperativa as dispósições referentes à concordata 
preventiva ou suspensiva, naquilo que não colidirem 
com os dispositivos desta lei. 

CAPITuLO XVII 
Da Dissolução, Uquidação e Extinção 

SEÇÃOI 
Da Dissolução 

Art. 91, Dissolve-se a sociedade cooperativa: 
I - por deliberação da Assembléia Geral, salvo 

se os sócios, em número mínimo exigido nesta lei, 
assegurarem sua continuidade; 

li - pela alteração de sua forma jurídica; 
III - pela redução do número mínimo de sócios 

abaixo do previsto nesta lei se, até a assembléia ge
ral subseqüente, realizada e prazo inferior a 6 (seis) 
meses, não for ele restabelecido. 

Art. 92. A sociedade cooperativa dissoMda 
conserva a personalidade jurídica, durante o proces
so de liquidação, até~ extinção (art. 99). 

Art. 93. Quando a dissolução da sociedade não 
for promovida voluntariamente nas hipóteses previs
tas no art. 91, a medida poderá ser requerida judi
cialmente por qualquer sócio da cooperativa, na hi
pótese do inciso 11 do art. 91; 

SEÇÃO 11 
Da Uquidação 

Art. 94. A assembléia geral que deliberar a dis
ssolução da cooperativa nomeará o liquidante e um 
conselho foscai de 3 (três) membros, todos sócios, 
podendo substitui-los a qualquer tempo. 

Art. 95. A publicação no Diário Oficial da ata 
da assembléia geral da sociedade cooperativa, que 
deliberou sua liquidação, implicará a sustentação de 
qualquer ação judicial contra a cooperativa,_ pelo
prazo de 2 (dois) anos, sem prejuízo, entretanto, da 
fluência dos juros legais ou pactuados e seus aces
sórios. 

Art. 96. O liquidarrte terá todos os poderes e 
responsabilidades do administrador, compelindo-lhe 
representar a cooperativa, ativa e passivamente, po
dendo praticar os atos necessários à realização do 
alivo e pagamento do passivo. 

Parágrafo único. Sem expressa autorização da 
Assembléia Geral, o liquidante não poderá contrair 
empréstimos, gravar bens móveis e imóveis, nem 
prosseguir na atividade social. 

Art. 97. São obrigações do liquidante. 

------------·-·---·-------- --------
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I - arquivar, na Junta Comercial, a ata da as
sembléia geral que deliberou a liquidação; 

11 - anecadar os bens, livros e documentos da 
cooperativa. onde quer que estejam; 

III - convocar os credores e devedores e pro
mover o levantamento dos Clédítos e débitos da coo
perativa; 

IV - proceder, nos 30 (trinta) dias seguintes a 
de sua investidura e com a asistência. sempre que 
possível, dos administradores, a levantamento do in
ventário e balanço geral; 

v - realizar o ativo social e saldar o passivo; 
VI - exigir dos sócios a integralização das quo

tas-partes não realizadas, quando o ativo não bastar 
para a solução do passivo; 

VIl - destinar o remanescente, observadas as 
seguintes regras: 

a) nas liquidações de cooperativa singular, os 
saldos remanescentes serão destinados ao órgão 
estadual de representação, para atividades educa
cionais; 

b) nas liquidações de cooperativa central, fede
ração ou confederação de cooperativas, seus res
pectivos valores se integrarão em idênticas contas 
das cooperativas associadas, na forma dos estatu
tos. 

VIII - reembolsar os sócios do valor de suas 
quotas-partes integralizadas; 

IX - convocar a Assembléia Geral a cada 
6(seis) meses, ou sempre que necessário, para 
apresentar relatório e balanço do estado da liquida
ção e prestar contas dos atos praticados durante o 
período anterior; 

X - submeter á Assembléia Geral, finda a liqui
dação, o relatório e as contas finais; 

XI - arquivar na Junta Comercial a ata da as
sembléia geral que hoUver encenado a liquidação e, 
sendo ela judicial, a sentença de homologação, e 
publica a noticia do arquivamento. 

Arl 98. Respeitados os CA!ditos preferenciais, 
o liquidante poderá pagar propon:ionalmente as divi
das vencidas e vicendas. 

SEÇÃO III 
DaExtlnçiO 

Arl 99. Extingue-se a cooperativa pela publica
ção do arquivamento da ata de encerramento da li
quidação na Junta Comercial ou da sentença de ho
mologação, dos atos da fusão ou dos atos da incor
poração. 

Plllágrafo único. Enquanto não for extinta a 
cooperativa, a Assembléia Geral poderá deliberar a 

cessação do estado de liquidação mediante reposi
ção da sociedade em sua vida normal. 

CAPITULO XVIII 
Da Representação do Sistema Cooperativista 

Art. 100. A representação do sistema coopera
tivista nacional cabe á Organização das Cooperati
vas Brasileiras - oca. criada pela Lei n" s. 764171, 
ou às Confederações de Cooperativas, competindo
lhes, precipuamente; 

I - promover a integração cooperativista; 
11 - exercer prerrogativas sindicais; 
III - propor aos poderes constituídos projetes 

que contribuam para a promoção do cooperativismo 
e solução de problemas econõmicos e sociais; 

IV - desenvolver atividades destinadas à difu
são e fortalecimento de cooperativismo; 

V - representar e defender os interesses do 
sistema cooperativista junto aos poderes constituí
dos; 

VI - imperar mandado de segurança coletivo, 
nos termos do disposto no art. 5", LXIX e LXX. alí
nea b, da Constituição Federal; 

VIl - propor ações para coibir o uso indevido 
da palavra "cooperativa" por sociedade que não es
teja sob o regime jurídico desta lei, denunciando 
sua existência e propondo, administrativa ou judicial
mente, o cancelamento do seu registro; 

VIII - manter serviços de assistência geral ao 
sistema cooperativista, dispondo para esse fim de 
setores consultivos e departamentos especializados; 

IX - dirimir confl~os. entre cooperativas quando 
por elas solicitados; . 

X - orientar os interessados na criação de coo
perativas; 

XI - editar livros e publicações sobre cooperati-
vismo; 

XII - manter relações de integração com as en
tidades congêneres do exterior e suas cooperativas; 

XIII - exercer outras atividades inerentes à sua 
conálçâo de órgãos de representação,promoção e 
defesa do sistema cooperativista. 

Art. 101.FIC8 mantida a contribuição cooperati
vista, recolhida pela sociedade cooperaliva, em lavor 
do órgão de representação a que estiver fiflllda. 

§ 1• FICalll as cooperativas, que atendetam ao 
caput deste artigo, exclufdas da obrigação de paga' 
rnento de contribuição sindical a qualquer outJa enti
dade. 

§ 2" A contribuição cooperativista constitui-se 
de importância coteSpOndente a 0,2% (dois décimos 
por cento) do valor do capital integralizado, fundos e 
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reservas corrigidos e existentes até 60(sessenta) 
dias após a aprovação do balanço. 

XIX 
Du Dlspoaições Gera,ls e Transitórias 

Ar!. 102. Alendidas as deduções determinadas 
pela legislação especffica, às cooperativas ficaJá as
segwada a prioridade para o recebimento de seus 
créditos de pessoas jurldicas que efetuem descontos 
na folha de pagamento de seus empregados, sócios 
de cooperativas. . 

Art. 103. Fo:a estabelecido o prazo de 6 (seis) 
meses para que todas as entidades integrantes do 
sistema cooperativista adaptem seus estatutos às 
tlisposições desta lei. . 

Art. 104. Esla lei entra em vigor na data de sua 
publicaçã'l. 

Ar!. 105. Revogam-se a Lei n• 5.764, de 16 de 
dezembro de 1971, e a Lei n" 6.981, de 30 de março 
de 1982, e demais disposições em contrário. 

Justificação 

Pela primeira vez na história das constituições 
brasileiras, o cooperativismo, como base e instru
mento para a produção econõmica, foi reconhecido. 

O § 2" do artigo 17 4 da Constituição Federal 
diz: A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e ou
tras formas de associativismo." 

Trata-se de urna conquista fonnal das mais im
opotomlalorllesltAR em tantos anos de luta e empenho daque
les que deram muito de si e de suas vidas pela afir
mação do cooperativismo. 

É inadmissível que, em um país como o Brasil, 
de extensão continental, produtor de 75 milhões de 
toneladas de grãos, o sistema cooperativo não tenha 
sido usado ~ como instrumento de urna 
politica para o setor rural. É inaceitável que não te
nha sido parte integrante de urna politica econômica 
global como fator de aumento da produção e de dis
lriluição da riqueza. 

O cooperativismo, na sua essência, é a garan
tia de sobrevNência dos pequenos, do prestígio e do 
estimJio à livre iniciativa e da proteção dos mais Ira-
cos. 

Eslamos cumprindo o que determina a Consti
tuição, e - concomitantemene - -.m de institu
ciooalizar definitivamente o sistema cooperativo em 
nosso Pais. 

Com base, pois, no que foi amplamente discuti
do e aprovado em seminários do setor cooperativista 
no Rio Grande d9 Sul; coincidindo com as conclusõ
es emanadas do X Congresso Brasileiro de Coope
rativismo, de rnár'ço de 1988, é que apresentamos o 

presente projeto de lei e o submetemos ao exame 
desta Casa 

Sala da Sessões, 19 de junho de 1998. -Se
nador José Fogaça 

LEGISLAÇÃO CfTADA 

ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBUCA 

FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 5" Todos são iguais perante a lei, sem dis
tinção de qualquer natureza, garantindo-se aos bra
sileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a in
violabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualda
de, à segurança e à propriedade, nos tennos seguin
tes: 

LXIX- couceder-se-á mandado de segurança 
para proteger direito líquido e certo, não ~ 
por habees corpus ou habees data, quando o ras
ponsável pela ilegalidade ou abuso de poder for au
toridade pública ou agente de pessoa jurídica no 
exercício de atribuições do poder público; 

LXX - o mandado de segurança coletivo pode 
ser impetrado por: 

a) partido político com representaçiO no Con
gresso Nacional; 

b) organização sindical, entidade de claSM ou 
associação legalmente constituída e em funciona· 
mento há pelo menos um ano, em defesa dos inte
resses de seus membros ou associados; 

LEI N" 5.764, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1971 

Define • politica Nac:ionlll ele eoop.. 
l'llllvlsmo, Institui o regime jurfdlco elas 
socleclecle1 coope;atlva e dl!i outr. pro
vlclêncl ... 

LEI N" 6.9111, DE 30 DE MARÇO DE 1982 

Allenl • redllçio elo 11ft. 42 da Lei ri' 
5.764, e1e 1& e1e dezlembro e1e 1m. 

(À Comissão de Assunlos Eco..,mbJS -~ 
são terminativa) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
H" 130, DE 1998 

Dlapõe sobre o c:r6cllta nnl cleallnll
clo ao ftna~lliO ele lnuulkMnloa 
MC li I ,vOos .. exploração ele atlvlclacSe. 
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econômicas de sequeiro no aeml-érido 
do Nordeste e dá oortras providências. 

O Congresso Nacional decrela: 
Art. 12 O crédito rural destinado ao financia· 

mento de investimentos necessários à exploração de 
atividades econômicas de sequeiro no semi·árido do 
Nordeste passa a ser disciplinado petas disposições 
des1a Lei. 

Art. 2" Fica criado o Programa de Compensa· 
ção de Encárgos Financeiros_ PROCEF, que tem 
por objetivo providenciar recursos para o investimen· 
to nas atividades agropecuárias de sequeiro no 
semi-árido do Nordeste e assegurar o pagamento 
das diferenças entre os encargos financeiros cobra· 
dos dos tomadores de empréstimos e os devidos 
aos agentes financeiros do Sistema Nacional de 
Crédito Rural. 

Art. 3" Constituem recursos do Procef: 
a) Contribuição dos tomadores em montante 

equivalente a 3% (três por cento) do financiamento 
total, a ser descontado na primeira parcela de libera· 
ção do crédito; 

b) 1% (um por cento) ~ valor do Fundo de 
Participação dos Estados, destinado ao Es1ado da 
região Nordeste que aderir voluntariamente ao pro
grama; 

c) 1% (um por cento) do valor do Fundo de 
Participação dos Municípios relativo aos Municípios 
dos Estados da região Nordeste que aderirem volun
tariamente ao programa; 

d) 1% (um por cento) dos recursos·previstos no 
art. 159, I, C, da Constituição Federal e no art. 34, § 
10, 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias; 

e) outros recursos públicos ou particulares de 
fontes internas e externas, que sejam especifica
mente destinados-ao Procef. 

Art. 42 Os encargos dos financiamentos a que 
se refere esta lei serão de, no máximo: 

a) zero, nas propriedades rurais de até 1 o hec
tares; 

b) 1,3% ao ano, nas propriedades rurais de 1 O 
hectares a 20 hectares; 

c) 2,9% ao ano, nas propriedades rurais de 20 
hectares a 50 hectares; 

d) 4,4% ao ano, nas propriedades rurais acima 
de 50 hectares. 

Parágrafo único. A diferença entre as taxas de 
financiamento da espécie vigentes no Sistema Na
cional de Crédito Rural e as fixadas no caput deste 
artigo será repassada aos agentes financeiros, até 

60 (sessenta) dias após a liquidação das parcelas 
dos financiamentos pelos tomadores. 

Art. 5" - A administração do Procef caberá a 
um Conselho Diretor composto de: 

a) um representante da Confederação Nacional 
da Agricultura - CNA; 

b) um representante da Confederação Nacio
nal dos Trabalhadores na Agricultura- CONTAG; 

c) um represantante da Organização das Coo
perativas Brasileiras - OCB; 

d) um representante da Superintendência do 
DesenvoMmento do Nordeste- SUDENE; 

e) um representante do Banco do Nordeste do 
Brasil S/ A- BNB. 

§ 12 Compete ao Conselho, dentre outras, as 
seguintes atribuições: 

a) decidir a forma de aplicação dos recursos 
disponíveis do programa; 

b) credenciar os bancos que operarão no pro
grama ora criado; 

c) solucionar os casos não previstos nas nor
mas que reguiafem o programa. 

§ 2" Os recursos do Procef serão depositados 
no Banco do Nordeste S/A - BNB, ao qual compete 
sua movimentação, 591> orientação do Conselho Di· 
retor. 

Art. 6" Poderão se habilitar ao Procef os agri
cultores cujas propriedades se localizarem em muni· 
clpios em que tenha havido a adesão simultãnea do 
Estado e do Município ao programa criado por esta 
lei. 

Art. TJ As operações de crédito rural de que 
trata esta lei serão obrigatoriamente contratadas 
com cobertura do P"?!Jrarna de Garantia da Ativida
de Agropecuária (PROAGRO), instituído pela lei n• 
5.969, de 11 de dezembro de 1973, a ser custeada 
pelo tomador do empréstimo. 

Art. 8" As operações de crédito rural de que 
trata esta lei serão contratadas com prazo de carên
cia entre 2 (dois) e 5 (cinco) anos e prazo de amorti
zação de 30 (trinta) anos. 

Art. 9" O Conselho Monetário Nacional baixará, 
no prazo de 120 (cenfo e vinte) dias, os atos neces
sários à execução des1a lei. 

Art. 1 O. Es1a lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justlficaçio 

O presente projeto de lei es1abelece uma nova 
estratégia de desenvoMmento agropecuário para a 
sofrida região do semi-árido nordestino. Na realida
de, as idéias que deram forma à proposição em tela 
foram consideradas extremamente inovadoras pelo 
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conceituado e insuspeito Centro e Pesquisa Agrope
cuária do Trópico Semi-Árido da Embrapa. 

Na visão dos técnicos daquele Centro de Pes
quisas, o projeto, sem dúvida alguma, apresenta su
gestões singulares, especialmente por dois motivos 
intercambiantes: 

O primeiro, ao apoiar técnica e financeiramen
te, de modo particular, os investimentos necessários 
e indispensáveis à modernização da atividade eco
nõmica de sequeiro na região semi-árida do Nordes
te, atividade esta até então considelada por muitos 
antieconõmica. 

o segundo motivo, uma invasão da maior rele
vância e oportunidade, consentãnea com novos mé
todos de intervenção estatal na atividade produtiva, 
deveu-se à ausência de medidas paternalistas. 

Não se deu opção por financiamento a fundo 
perdido, deixando, pois, fluir com naturalidade as 
"leis de mercado", conjugadas com a reconhecida 
criatividade do sertanejo, reduzindo gradualmente a 
necessidade da criação de programas emergenciais 
para a região. 

Destaca mais uma vez o referido Centro da 
Embrapa que é um fato pioneiro em se tratando de 
regiões áridas e sarni-áridas. 

O Procef, sem dúvida alguma, contribuirá para 
o processo de modernização dos sistemas tradicio
nais de exploração agropecuária de sequeiro, fato 
que tende a reduzir substancialmente o potencial de 
empobrecimento dos pequenos e médios produtores 
naquela região. Mais que isso, com a adesão vólun
tária dos entes federados subnacionais, serão agre
gados ao Procef mais de R$120 ITIIlhões, com a van
tagem de ampliar a parceria institucional de modo 
pioneiro na área do crédito rural. 

A despeito da volumosa produção legislativa 
em tramitação, é da vigência dos fundos constitucio
nais, persiste uma IBcuna,' qual seja, a de se conce
ber uma legislação que ampare a criação de progra
mas cujo fwldlng aponta recursos especificamente 
para a porção sarni-árida do Nordeste brasileiro: São 
recursos que se somam ao esforço governamental 
de convivência menos traumática com o fenômeno 
periódico da seca. 

É justamente este espaço que a nossa proposi
ção pretende ocupar, elencando fontes de recursos 
não inflacionárias e linhas de financiamento que 
equalizem os encargos financeiros cobrados pelas 
instituições integrantes do Sistema Nacional de Cré
dito Rural, em beneficio dos produtores rurais con
templados pelo Procel. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 1998.- Se
nador José Agripino. 

LEGISlAÇÃO CITADA 

'LEI N" 5.969, DE 11 DE DEZEMBRO OE 1973 

Institui o Programa de Garantia da 
Atlvldade Agropecuária, e dá outras pro
vidências. 

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

e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1° É instltufdo o Programa de Garantia da 

Atividade Agropecuária - PROAGRO, destinado a 
exonerar o produtor rural, na forma que for estabele
cida pelo Conselho Monetário Nacional, de obrigaçõ
es financeiras relativas a operações de crédito, cuja 
liquidação seja dificultada pela oconência de fenô
menos naturais, pragas e doenças que atinjam bens, 
rebanhos e plantações. 

Art. 2" O Proagro será custeado: 
I - pelos recursos provenientes do adicional de 

até 1% (um por cento) ao ano, calculado, juntamente 
com os juros, sobre os empréstimos rurais de cus
teio e investimento; 

11 - por verbas do Orçamento da União e ou
tros recursos alocados pelo Conselho Monetário Na
cional. 

Art. 3° O Proagro será administrado pelo Banco 
Central do Brasil, segundo fiOfTl18!l aprovadas pelo 
Conselho Monetário Nacional. 

, Art.4° O Proag19 cobrirá ato§. 80% (oitenta pjlf 
cento) do financiamento de custeio e investimento 
concedido por instituição financeira. 

Art. 5" A comprovação dos prejuízos será efe
tuada pela instituição financeira, mediante laudo de 
avaliação expedido por entidade de assistência téc
nica. 

Parágrafo único. Não serão cobertos pelo Pro
grama os prejuízos relativos a operações COIIbata
das sem a observância das normas legais e regula
mentares concernentes ao créõrto rural. 

Art. 6" O Poder Executivo criará Comissão Es
pecial para decidir sobre os recursos relativos à apu
ração dos prejufzos. 

Art. 7" Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 8" Re~se as disposições em contrá-
rio. 

EIIIUO G. IIÉDICI, Presidente da República -
Ant6nlo Delfim NetiD -Moura CaVIIIc8ntL 

(À Comissão de Assuntos Econ6micos 
- decisão terminativa.) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
N°131, DE 1998 

Insere artigo determinando a obri
gatoriedade de aprovação pelo Con
gresso Nacional do valor mfnimo para 
leilio de privatização de empresa esta
tal na Lei n• 8.031, de 12 de abril de 
1990. 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1• Insira-se o seguinte artigo 11-A na Lei n" 

8.031, de 12 de abril de 1990: 

"Art. 11-A. Fica estabelecida a obriga
toriedade de aprovação pelo Congresso Na
cional dos valores mínimos de empresa es
tatal a ser privatizada. 

Parágrafo único. Compete ao Poder 
Executivo encaminhar ao Congresso Na
cional os valores mínimos para a privati
zação, acompanhados de fundamentada 
exposição de motivos, assim C0'110 das 
respectivas avaliações dos ativos reais da 
empresa." 

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

JustifiCIIção 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N" 8.031, DE 12 DE ABRIL DE 1990 

Cria o Programa Nacawl de Deses
t:otalll:ltzaçioraeiio, e dá outras provlclinclas. 

(As Comissões de Constituição, Justi
ça e Cidadania e de Assuntos Econõmicos, 
cabendo a esta última revisão tenninativa) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os pro
jetes serão publicados e remetidos às Comissões 
competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1° Secretãrio em exercício, Senador Carlos Pa
trocínio. 

É lido o seguinte: 

REQ~ERIMENTO N" 430, DE 1998 

Senhor Presidente, 
A Comissão Temporária Interna, criada através 

do Requerimento n" 51811995-SF, destinada a "Es
tudar a Refonna Politico'-Partidária", de contormida
de com o artigo 76, § 1°, allnea a do Regimento ln
temo do Senado Federal. requer a Vossa Excelência 
a pronogação do prazo concedido a este Órgão T éc
nico até o dia 15-12-98. 

Atualmente, podemos observar que a polftica Ao ensejo, renovamos a Vossa Excelência pro-
e.;onõmica do governo federal tem caracterizado-se testos de consideração e apreço. 
pela aceleração do processo de privatização das Sala das Comissões, 19 de junho de 1998. -
empresas estatais. Senador Francelino Pereira, Presidente eventual -

Este processo constitui-se em elemento funda- Senador Sérgio lllachado - Relator - Hugo Napo-
mental na reestruturação da economia brasileira, na leão - Jaeé Fogaça Joeé Eduardo Outra - Oe-
medida que propicia recursos para a busca do equilí· raleio Melo- Ernandes Amorim. 
brio foscai do governo, ao mesmo tempo em que via- O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O expe-
biliza novas bases de investimentos, consubstancia- diente que acaba de ser lido vai à publicação e será 
da em inversões privadas. . .. votado oportunamente. · · 

Contudo, erii se tratando de empresas que - Há oradores inscritos. . _ 
possuem não só importância estratégica para o de- Concedo a palavra ao Senador Jefferson Péles. 
senvolvimento nacional, mas também que possuem O SR. JEFFERSON P~RES (PSOB- AM. Pro-
grande quantidade de ativos públicos, faz-se neces- nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
sário que o Poder Legislativo assuma a sua respon- . - Sr. Presidente, Srls. e Srs. Senadores, obviamen-
sabilidade constitucional indelegável de zelar pelo te, qualquer cidadão em um pais democrático pode 
controle dos negócios públicos. dizer o que pensa, mas me pergunto se um cidadão, 

Oestarte, o objetivo da presente proposição candidato à Voce-Presidência da República, com real 
é garantir que a sociedade, a partir da ação dos chance de chegar ao poder, pode falar sem pensar. 
seus parlamentares, possa compreender os reais Refiro-me à figura polêmica que é o Sr. Leonel de 
valores pelos quais as empresas estatais estão Moura Brizola. 
sendo privatizadas, garantindo o patrimOnio pú- Até pouco tempo, ele poderia falar de maneira 
blico. inesponsável, mas ag.xa é candidato - só falta a 

Sala das Sessões, 19 de junho de 1998. - Se- conwnção oficializar a sua cancfidatura - à VICe-
nador Ernandes Amorim, PPB - RO. Presidência da República. As pesquisas indicam que 

-·--· ··-·-·-------
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o Sr. t..uiz Inácio l..JJia da Silva pode vencer as eleiçõ
es e, juntamente com ele, o Sr. Brizola. 

O que esse cidadão tem dilo nos últimos dias, 
Sr. Presidente, realmente preocupa, porque não se 
traia apenas de uma opinião pessoal, sem maiores 
conseqüências. O que ele diz pode ser interpretado 
corroo aquilo que os possíveis futuros governantes 
irão fazer e isso tem conseqOências, sim, conse
qüências que podem ser muito graves. 

O Sr. Leonel de Moura Brizola, como todos sabe
mos, p1imeiro anunciou que, com uma canetada, anu
laria a privatização da T elebrás. Uma blavata. porque 
sabemos que ele não poderia fazer isso nem por lei, 

· quaniD mais por decrelo, jã que, se não houver vícios 
na licitação e no cootbdlo, é um ato jurídico perfeito e, 
portantD,IJotegido pela Carta em vigore não pode ser 
desfeito, como afirma o Sr. Leonel Brizola. 

No dia seguinte, ele disse que não seria a pri
vatização da Telobrás a ser anulada, mas a da Vale 
do Rio Doce. A mesma coisa, Sr. Presidente.: ele 
não pode anular essa privatizaçiio, mas disse que 
faria isso mesmo que não houvesse irregularidades. 
AI está a leviandade do bravateiro. Ele sabe que não 
pode, a menos que passe pela sua cabeça que po
derá, quem sabe amanhã, reeditar o assalto ao Pa
lácio de Inverno e tomar o Planalto para implantar 
um estado de exceção no Pais. 

De qualquer modo, mesmo a sociedade saben
do que é uma bravata, muitos ficam em dúvida sobre 
o que poderá fazer esse cidadão quando amanhã 
compartilhar o poder, porque vai compartilhá-lo 
como VICe-Presidente. Fica-se imaginando também 
até que ponto o candidato à Presidência Luiz Inácio 
l..JJia de Silvia compartilha das idéias do Sr. Leonel 
Brizola. 

Cn!io que há uma ambigüidade na candidatura 
do PT à Plesidêucia da República. Alá aqui não reve
laram seu prograriía de Governo. Eu, da triluna, jã de
safiei que lizss s'T' isso e o eminenle Senador Eduar
do Supicy ~ a gentiiPza de iespoilder ao meu dis
aJISO com um pronunciamento, no CJI8( declarou que o 
~ama ecoo•Onico do PT ainda não estava oonclul
do. Receio muito que fiquem empurrando com a bani
ga até a eleição, fazendo com que daúiaiiOS de saber, 
na hipé' s e de ele ser eleito, o que vão fazer em ler
mos de politica macroeconOmica, o que pi8IBndem fa
zer com a politica cantial e com a politica monetária. 
E, dianle das declarações imlspociSáWiis do Sr. Leonel 
Brizcla, fico a I9CIIIIrlaiiibém que façam- o 
que não devem lazer, Sr. Presidente. 

O Presidente CaJtos Manem jã manifestou sua 
preocupação com uma passivei rroodif!CIIçiio da poli-

tica cambial, principalmente com a maxidesvaloriza
çiio Houve uma reação, com pruridos nacionalistas, 
contra essa interferência indébita do Presidente da 
Argentina nos assuntos internos do Brasil. Mas me 
pergunto: se fazemos parte de um mercado comum 
de economias que se integram, de tal forma que 
aquilo que acontece no Brasil repercute inevitavel
mente na economia argentina, até que ponto os ar
gentinos não têm o direito de manffestar preocupa
ção com o que pretendem fazer os possíveis Muros 
governantes deste País? Afmal de contas, o Brasil 
representa hoje um grande mercado para as expor
tações da Argentina e uma maxidesvalorizaçáo de
sequilibraria o comércio entre os dois países, com 
graves conseqüências para a nação vizinha. 

O que quero dizer, Sr. Presidente, em primeiro 
lugar, é que o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva precisa 
definir, antes da eleição, o que pretende fazer com 
este País. E o Sr. Leonel Brizola precisa pa1a1 de fa
lar de maneira inesponsável, sem medir o que diz. 
Do contrário, vamos imaginar que leremos dois ma
cacos em casa de louça gowmando este País. E 
pior, se o Sr. l..lliz Inácio l..JJia da Silva não pensa 
igual ao Sr. Leonel Brizola, e como sabemos que o 
Sr. Brizola. de forma alguma, será um VK:e-Presi
dente passivo, de braços cruzados, vamos ler uma 
dualidade de poder, um conflito entre o Presidente e 
o VK:e, se as concepções e as propostas económi
cas forem diferentes, de tal modo que este País vai 
viver quatro anos de agitação. 

l..ernbi'CH11e, e gl'lll)de parte da Nação ainda se 
lembra, do que fez o Sr: Leonel Brizola para inferni
zar a vida do seu cunhado João Goularl Ele achava 
que o Jango era moderado, e queria impor as tais 
reformas de base na lei ou na mana, corno dizia, 
chegando a disseminar no País o chamado Clube 
dos Onze, que era, na verdade, constituído de célu· 
las parafascistas. destinadas a um embrião revolu
cionário de assalto ao poder, e talvez o golpe de 64 
tenha abortado. Alá hoje não sei, Sr. Prosidente, 
caso não tivesse acontecido o golpe de 31 de março 
de 1964, se o Sr. Leonel Brizola não teria tentado a 
ava11uta de tomar o poder de assalto. 

Ele mostra que é um homem absolulamenl& des
sintonizado com o mundo aluai; 18m a cabeça nos 
anos 50, ainda pensa que seria bom pa13 o Pais o mcr 
nop6lio esl&lal de tudo, ou de quase tudo. É um es
querdista arcaico, eu diria quase um paleossocialist 
jã que absol- não se põe em sintonia com o 
nuldo de hoje. Sequer parece saber que o que diz 
pode provocar problemas jã para o Pafs. No momento 
em que o furacão asiático continua solto e não sabe-

---- -----------·---····-----·--· --



JUNHO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 369 

mos &e e quando chegaJá alé nós, sequer sabemos 
se poderá vir a desequilibrar a economia mundial, 
ele pensa que pode falar inesponsavelmen. 

Enfim, Sr. Presidente, creio que, hoje, é essa a 
preocupação de grande parte do Pais. Penso que já 
está em teqlO - e, mais uma vez, aqui faço uma 
conclamação aos Uderes do PT, principalmente aos 
do Senado - de o PT dizer clalamente se o que o 
Sr. Leonel Brizola diz é o ·que o Sr. Luiz Inácio Lula 
da Silva também diz, e de definir o seu programa de 
Governo, dizendo claramente o que vão fazer quan
do chegarem ao poder; do contrário, teremos todo o 
direito de duvidar que estejam preparados para go
vernar este Pais. 

Era o que eu tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra, por vinte minutos, ao Sr. Senador Car
los Patroc:inio. 

O SR. CARLOS PA1RocfNIO (PFL - TO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. PTesidente, Sl"s. e Srs. Senadores, já se 
passaram dez anos desde que este Congresso, na 
Constituinte de 88, criou o Estado do Tocantins, que 
alé hoje, em que pese a todos os esforços envida
dos pelos pollticos aluais, após a criação do Estado, 
e pelos pollticos anteriores à criação, pasmem V. 
Ex"s, ainda não tem uma universidade federal. 

É por isso que estou solicitando audiência ao 
Elccelentfssimo Senhor Presidente da República, 
juntamente com o estudantado e o professorado da 
minha terra, para que Sua Excelência possa instituir, 
de uma vez por todas, uma universidade federal em 
nosso Estado. 

Gostaria de ler- a lntegla da ~ de moti
ws que faço ao Elccelenllssimo Senhor Presida de. E 
go6laria tanmém, Sr. P1asidenle - e isto é o mais im
portante - de lewr esse documento com a assinatura 
de todos os Srs. Senadores desla Casa. Tenho a cer
teza de que lli!I"IIUin haYerá de me falar, porque pen
so que é uma abiluiçio do Senado Federal e do Con
gAISSO Nacional lutar pelo desalwlvirneniD da educa
ção em nosso Pais, e, mais do que isso, 8ldirpar essa 
cisui1 illiiiÇál c:on1ra o Estado do Tocantins. 

Porlanlo, passo a lar a exposição de motivos 
que apresento ao Excelentfssimo Senhor Presidente 
da República: 

-renho a honra de submeter à elevada 
r.cannsiSidelód" IArração de V,. Ex& as lazões que me 
obrigam a solicitar-lhe as providências im
prescindlveis à criação de uma instituição de 
ensino federal de nfvel superior no Estado 
do Tocantins. 

1 • - • A justa e necessária preocupação 
do Governo Federal com o ensino funda
mental não pode resultar em omissão no 
que diz respeito ao ensino superior, urna vez 
que esse sempre constituiu a responsabili
dade prioritária da União no desempenho da 
sua função supletiva. 

A rede de instituição de nlvel superior 
cobre todo o território nacional - isso é um 
grifo nosso, tendo em vista que nas mensa
gens enviadas a esta Casa pelo Exm• Sr. 
Ministro da Educação Paulo Renato sempre 
consta o fato de que a rede de instituições 
de nlvel superior cobro todo o território na
cional - equatizando as oportunidades de 
acesso à fonnação de nlwl mais elevado 
entre as dfferentes regiões do Pais. Além do 
mais, essas instituições são indispensáveis 
para a fonnação dos prolsss~res dos de
mais níveis de ensino, devendo ser estimu
ladas a atuarem de forma mais eletiva no 
cumprimento desse função.· 

Concordo inteiramente com os Srs. Mi
nistro de Estado da Educação e do Desporto, 
da Justiça, da Adninistração e Relonna do 
Estado, do Planejarnento e Otçarnento e da 
Fazenda (interino), sqmários do documento 
onde foi extraldo o cilado trecho, a E'CpOSição 
de Motivos n• 273, de 13 de outubro de 1995, 
que subrraeu a sua elevada considelaçiio a 
Praposla de Emenda a Constiluição n• 370, 
de 1996, que modifu o art. 2l11, que trata da 
aui:Oiu aia das univelsidades. 

Uma vez que, com toda certaza, o Es
tado do Tocantins integra o território nacio
nal e que as afirmações daquelas altas auto
ridades estão eivadas de razão,.há que tor
ná-las verdadeiras, já que inexiste qualquer 
instituição federal de nlwl superior no Esta-
do do Tocantins. . . '· 

2" - Essa .... açãn esdlúxUa foi reco
nl1ecida oliciUnentB por V.&!', no discurso 

~ ~ ra Capital do Eslado, PUnas. em 
1atl2i96, do qual um dos pmáglalu& inlegra a 
capa de um folclw n!lalivo à Uni&ls, que é a 
fu ldação unM!Isilária do nosso Eslado. 

"O Governo FedeiBI não possui univer
sidade própria no Estado do Tocantins - pa
lavraa do Presidente da Repúbfa - ao con
trário do que acontece com todas as unida
des da federação. A criaçAo da Fundação 
Unilins abre a altemativa de um novo moda-
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lo de universidade compartilhada, autônoma, 
verdadeiramente "pública, mas não estatal, 
de direito privado, mas não particular"." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, antiga
mente, a Unitins - Universidade do Estado 
do Tocantins era uma universidade estadual. 
Posteriormente, foi transformada numa fun· 
dação pública de direito privado, onde os 
alunos passaram a pagar os custos do seu 
estudo, ou seja, foi privatizada. 

Esse novo modelo de universidade, 
criado para fazer frente à insuficiência de re
cursos do Estado (no caso, a menos aqui
nhoada de todas as unidades da federação 
e petas leis orçamentárias) se empenha em 
preparar a mão-de-obra de nível superior, 
segundo a vocação econômica de cada mi
cmnegião tocantinense. 

Os relatórios anuais de ·~ha· 
mento da Execução O!çamentária" demons
tram claramente a exigüidade dos recursos 
desiDidos àquela instituição e a cilerença en
ln! a dolaçllo inicial (após o veto) e o realmen
te liquidado. A titulo de' exemplo, dos R$18 mi
lhões propostos pela Bancada do Tocantins, 
em t998, somente R$5 nilhões foram aprova
dos no OIÇ8rll8niD. Mas, até o po e sente mo
mento, nenhum centavo foi lilerado. 

3" - A situação é tão discrepante que a 
Unitins é citada por diversas autoridades 
como se fosse efetivamente ur:na instituição 
federal, a ponto do seu corpo docente rece
ber criticas por não estar solidário com a 
gnew dos professores universitários das en
tidades públicas do nosso Pais. 

Outro exemplo claro é a citação da 
Unitins pelo Diretor da Divisão de Ensino 
Superior da lJnesco, Professor Marco Anto
nio Rodrigues Dias, durante a palestra "Mu
dança e désemloMrnento no ensino supe
rior", na abertura do Seminário Internacional 
da .•ssociação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Fedenlis de Ensino Superior -
Andifes - realizado em 519195, nesta Capi
tal:" ... um grande projeto esté em ÕISCUssiio 
8I1IIOMindo a Universidade do Tocantins, a 
Unamaz e Ministério do MeiÓ Ambien
te .. ."(grifos nossos) 

4• - A capacidade de absorção da Uni
tins se restringe a 04 (quatro) matriculas por 
1.000 (mil) habitantes. Para efeito de cone
lação, recordamos que o Brasil apresente 1 O 

(dez) matriculas por mil habitantes, enquan· 
to os países desenvolvidos absoovem em 
suas universidades mais de 50 matriculas 
por mil habitantes. 

Embora essa capacidade de absorção 
de estudantes pela Unitins seja exlnlma
rnente limitada. a relação candidato/vaga na
quela instituição permanece acima de 5.0. 

Em 1995, o número de candidatos por 
vaga foi de 7 .43; 

Em 199&. 6.88; 
Em 1997: 5.55; 
Em 1998:5.04. 
Infere-se, desta constatação; que qua

se 415 (quatro quintos) do universo de con
ctuintes do 2" grau estão excluídos das 
oportunidades de aprendizagem ali ofereci
das. Mesmo que se atribua às demais facul
dades isoladas existentes no Estado o aten· 
dimento a outro quinto desse alunado, ainda 
restarão 315 (três quintos) impedidos de 
prosseguirem os seus estudos. 

Ainda que a Unitins, utilizando-se de 
métodos inovadores, absorva 12.000 (doze 
mil) matriculas no ano de 2.006 - meta deli· 
nida pelo aluai reitor-, ainda restará, segun
do aquela autoridade educacionai, •um défi. 
cit da ordem de 6.000 (seis mil) matriculas 
( ... ), que terá de ser coberto por outras ini
ciativas.• 

5" - Ao ser criado o Estado do T ocan
tins, determinou a Lei Maior que fossem apli
cadas à nova Unidade da Federação •as 
normas legais disciplinadoras da divisão do 
Eslado do Mato Grosso" (Constituição Fede
ral - 1988, Ato das Disposições Constitucio
nais Transitórias, art. 13, § 6"). 

A Lei Complementar n• 31, de 11 de 
outubro de 19n, que "cria o Eslado do Mato 
Grosso do Sul", afirma em seu art. 39: 

"Art. 39 - A União providenciará as 
medidas ..-sárias à federalização da Uni
W!Sidade Estadual de Mato Grosso, locali
zada na cidade de Campo Grande." 

Mato Grosso do Sul, portanto, tem hoje 
a sua universidade federal. 

6" - Mesmo antes da Constituição de 
1988, almejava-se a instalaçãO da uma uni
versidade federal no chamado "Grande Nor· 
te da Goiás". Assim é que, já em 1978, o en· 
tão Deputado Federal Siqueira Campos 
apresentou o Projeto da Lei n" 5.276, r·· 
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autorizava • ••• o Governo Federal a instituir a 
Universidade Federal do Tocantins .. .". 

Inúmeras outras tentativas se sucede
ram com o objetivo de sensibilizar o Poder 
Executivo para as necessidades e expectati
vas do povo. 

Em 21-12~. a Lei 007.708, publicada 
no Diário Oficial da União de 22-12~ (pág. 
025109), autorizou o Poder Executivo a "ins
tituir a Fundação Universidade Federal de 
Gurupi, no Estado do Tocantins .. .". Em con
seqüência, o Município de Gurupi mantém, 
hoje, uma Fundação de Ensino Superior 
(autarquia municipal), à qual se reporta uma 
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. 

O Dl6rio Oficial da União de 22 de 
abril de 93 publicou o Decreto de 20 de abril 
de 93, que reza {pg. 5.163): 

Art. 1° FICa autorizado o funcionamen
to da Universidade de Tocantins- Unitins -, 
integrante do Sistema Estadual de Ensino, 
com sede na Cidade de Palmas, Estado do 
Tocantins. (grifo& nossos) 

Colegas Deputados e Senadores vêm 
iin_si.SIIillir. idoido., sam êxito, na apresentação de in
dicações e projelos autorizativos, com a fir
me intenção de levar às autoridades compe
tentes os justos anseios da população jo
van, esforçada e carente de recursos do 
meu Estado. 

- Não temos idéia de quantas inteligên,. . 
cias brilhantes são desperdiçadas dentre es
- milharas de excluídos. 

7" - Segundo os Anais do Seminário 
Internacional da ANDIFES, anteriormente ci
tado, cada vez mais as vagas dos cursos de 
graduação são oferecidas pelos estabelec~ 
mantos privados; (três quartos) das vagas, 
em média Há uma retração clara do ensino 
superior público no Plils, nos últimos anos. 

A educação superior privada cumpre o 
iqJortante papel de formar a mão-de-obra 
de nlvel superior necassé.;a ao mercado de 
lnlbalho. . .• 

11" - Sabemos, enb91anto, não ser 
- a única função da universidade. A pes
quisa, por exemplo, se privada dos recursos 
e da filosofia de trabalho que caracterizam 
as instituições públicas federais, estaré con
denada ao abandono. E o Tocantins, com 
... 278.420 Kmo, situado •no encontro dos 
grandes ecossistemas das macrorregiões do 

País", é um campo aberto às pesquisas em 
todos os setores do conhecimento humano. 

9" - Reportando-me, novamente, à ex
posição do Diretor de Divisão de Ensino Su
perior da Unesco, posso afirmar que •sem 
um sistema de ensino superior forte, ne
nhum pais pode aspirar a atingir a inde
pendência real e que, ·para desempenhar 
sua missão educativa, social e institucional, 
o apoio público à educação é essencial •• ." 

1 O" - Entendendo que, em uma Fede
ração, o Pais se configura pelo que espe
lham as respectivas Unidades Federadas, 
reivindico para o Estado do Tocantins e para 
a população tocantinense o direito concedi
do a todos os demais Estados, ou seja, o de 
contar com pelo menos uma instituição pú
blica federal de nível superior. Dela espera
mos que, além de atender ao padrão nacio
nal de excelência de qualidade, quanto às 
funções indissociáveis de ensino, pesquisa e 
extensão, acolha centenas de inteligências 
brilhantes, atualmente excluídas das canei
ras universitérias em nosso Estado. 

11• - Por pensarem também dessa for
ma. solicito o apoiamento dos meus ilustres 
Colegas do Senado Federal. 

Ao ensejo, renovamos a V. Ex" nossos 
préstimos das mais elevadas consideração 
e estima 

Sr. Presídell!e, fonaliZalldo, ·· dÍQi:l que ·éxi$te 
uma cobrança muito grande por parte do setor estu· 
dantil e do professorado do meu Estado, que ques
tionam inclusive a capacidade doS seus repre
sentantes. Estão entendendo que os Deputados e 
os Senadores do Estado do Tocantins não se têm 
empenhado devidamente pela concretização do 
grande sonho e, mais do que um sonho, pelo direito 
da juventude do meu Estado. 

Nãc quero deixar de ser Senador sem ver no 
meu Estado uma universidade federal. Não quero 
acreditar que o Presidente Fernando Henrique Car
doso, um dos educadores mais renomados do meu 
País, vá passar a sua administração ou as suas ad
ministrações sam dotar a nossa Unidade Federada 
do necessário instrumento de qualificação profissio
nal, ou seja, de "uma universidade federal no Estado 
do Tocantins. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao erni1111flte Senador Bernardo Cabral. 

371 
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O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Senador Geraldo Melo, que conduz 
a sessão de hoje, eminentes Senadores, urna das 
grandes satisfações que tem o homem do Norte é 
verifiCar que um conterrâneo consegue ultrapassar 
os limites do seu torrão natal para se agigantar no 
meio nacional. Muito mais, Sr. Presidente, quando 
esse homem, nascido com as dificuldades que a re
gião impõe, vai além, ultrapassa as fronteiras nacio
nais e é reconhecido no exterior, sobretudo na área 
da literatura. 

Hoje registro, para que se faça urna grande 
justiça a um brasileiro do Norte, urna vitória traduzi
da no campo da literatura. Refiro-me ao escritor nas
cido na região do Pará, portanto. nosso vizinho do 
Amazonas, Jorge Baleeiro de Lacerda. Pesquisador, 
homem dado às letras, possui as características de 
quem sempre viveu e conviveu no mundo da literatu
ra; espécie de autodidata, poliglota, mas poliglota no 
exato sentido do tenno - fala latim, grego, francês, 
inglês, italiano e espanhol. É um dos grandes pes
quisadores que o Brasil possui. 

Sr. Presidente, curiosa coincidência é que Ba
leeiro acaba de dar à publicidade um livro fantástico, 
ao qual intitulou de Os Dez Bras/s. Trata-se de um 
primor de trabalho e de pesquisa, onde, logo nas pri
meiras páginas, existem registres do Professor Ar
naldo Niskier, Presidente da Academia Brasileira de 
Letras; do Embaixador Alberto Costa e Silva, poeta, 
escritor, que, em Portugal, fez um grande trabalho 
pela cultura luso-brasileira, e de tantos outros que se 
fizeram presentes à obra do primorosa do pesquisa
dor Baleeiro de Lacerda 

Por que venho à tribuna, Sr. Preside! ote? Porque ü 
no Jornal elo Bruil um trabalho de ViRas Boas Conêa, 
que, todo rrmdo sabe, além de jomaista, escritor, ho
mem da lilelalura, publicou esse trabalho no cia 12 de 
junho, sob o titulo o LilttD do Camilmrl& Ele mostra 
aquio que procuro retratar em pinceladas, sem cores vi
vas; mas me valho do colorido do trabal1o de Vilas 
Boas Conêa para 1en1ar reproduzir o que é esse livro. E . 
a coi ICidência. Sr. Presidente, é que Vilas Boas Conêa, 
além de outros poucos, faz um registro dentro desse li
vro que me chegou à mão por gentileza de Jorge Baleei
ro de l.aoerda, com quem convivo há tantos anos e cujo 
talento 1ecoc lheço e proclamo. VIDas Boas Collêa come
ça. além do título, que já diz tudo, da seguinte fom1a: 

·Acaba de ser lançado um grande livro 
que será lido por muito poucos. Por isso me
rece ser conhecido e sua história contada, 

com destaque para as muitas singularidades 
que o distinguem como marca própria e ral8.. 

Nele tudo foge do esquadro do habitual 
e se encaixa na moldura da exceção. A co
meçar pela praça em que foi escrito, impres
so e oferecido ao público escasso, agravado 
pela modéstia da tiragem. Os Dez Btasis 
veio à luz em Francisco Beltrão, municfpio 
do sudoeste do Paraná. A editora Gralit tam
bém é local e ignorada nos grandes centros. 
O autor, Jorge Baleeiro de Lacerda, residen
te na lonjura paranaense, já furou a crosta 
do anonimato e é conhecido no círculo fe
chado dos estudiosos dos problemas brasi
leiros e popularíssimo na região e nos grotões 
deste País imenso, que percorre com comi
chão de andarilho, desde 1972. 

O rosário de excepcionalidades não 
pá~ aí. Continua na apresentação do volu
me, no feitio de álbum, com requintes de rico 
que disfarça sua pobreza envergonhada, 
como se envergasse casaca emprestada 
para não fazer. feio na festa de milionário. 
Capa de impacto e bom gosto, jogando co
res na composição dos desenhos dos mui
tos tipos humanos, exemplares pouco co
muns de habitantes dos esconsos dos qua
tro cantos de nosso território continental. Va
lorizada pela assinatura famosa do artista 
gráfico EIHas Andreatto. O miolo impresso 
em papel cuchê realça as dezenas de fotos 
que ilustram todas as 200 páginas, muitas 
vezes em doses duplas e triplas, clanlando 
o texto compacto, que varia a tipagem para 
caber no espaço que Jorge Baleeiro de La
cerda ocupa, desde 1976, no diário local a 
Folha elo Sudoeste .• 

E continua Villas-Boas Corrêa: 

"Os adornos enganam por muito tem
po. E a verdade do livro vai sendo revelada 
na descoberta do que custou de esforço, de
dicação, sacrillcio de aventura que comemo
ra as bodas de prata, data que o autor rsgis
tra da sua opção de vida de conhecer e es
tudar o Brasil'. 

O caminhante inquieto fixou residência 
definitiva em Francisco Bettrão depois de 
anos de andanças e curtas pousadas em 
dezenas de cidades. Constituiu famnia, mas 
não aquietou. E persistiu na saga que traça 
o fantástico roteiro nos mais de dois mil arti-
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gos publicados regulannente em página in
teira da Folha do Sudceslll. 

Com pouco dinheiro no bolso, Baleeiro 
desenvolveu técnica espeàal para viajar gas
tando o mlnimo. Relações cultivadas em anos 
de visitas lonam as camas da hospedagen • 
genetosa e gratuita. Desloca-91 utilizando to
dos os meios imagináveis de ba!!SpO!IB balalo 
ou de graça, da carona do avião de bispos e 
aventureiros, do lorrbo de cavalo, de buno, do 
gingado mole! lga dos bois de sela 1106 búfalos 
da Ilha de Mamjó. De cano, de Onibus, de ca
noa, de baJco, de trem, em pen:wsos de mi
hares de quilõi t!Bbcs. • 

E diz, numa beleza de registro, Villas Boas 
Corrêa: 

"Caminhante de estradas e trilhas sem 
fim, navegante de maJeS, rios, lagoas dos 
calundós da Amazônia do seu berço e da 
sua paixão. Nada que se pateÇS. com o eles
compromisso da curiosidade turlslica. Mais 
escritor que pesquisa do que !8pÓiter, o au
tor é espécime raro de erudito amoilado na 
provfncia. autodidata e poliglota que, sozi
nho, aprendeu dezena de llnguas, do latim e 
do grego ao inglês, francês, espanhol, pro
vençal. Livro por livro garimpados nos se
bos, doedos pelos amigos, pechinchados 
nas livrarias formam biblioteca de 6 mil volu
mes - mais de 600 sobre a Amaz6nia -, que 
cob~em as pa!9des r!YRIS da sua casa. 

O IMBial recolhido em pesquisas de 
campo, enriquecido pelas leilwas que var
Iem madrugadas, racebeu ln!lamenlo do 
texto enxuto e fluente da amostragem seleti
va dos 150 ensaios do livro de es1léia. 

Para bandear a edição, fonun aprovei
lados os lobJiilos originais, !8ánpressos sem 
a faxina de nMsão cuidada. São muilos os 
encs tipográficos e a paginação se ressente 
da adaptação folçada. 

Mas o amplo paineltnlçado por mão 
competente é uma aula de um Brasil pouco 
conhecido, o fascinante mergulho na RIVIIIa
ção do pais das desigualdades, a Yiaio do 
abandono oficial e do descaso burocnilico. 
A denúncia que se expõe na sue 'o de 
flagrantes deis 10 mil brasis. E que se lê de
vagar, seguindo o caminhante na viagem re
veladora.." 

------------------

Sr. Presidente, quem conhece Villas-BOas Cor
rêa como nós, com quem convivo também há muito 
tempo, sabe que não é homem dado ao elogio fácil, 
ao R!Qistro apenas encomiástico. Ele quis lazer justi
ça a um homem que tem caminhado pelo Brasil, da 
forma como ele rewlou, a mostrar o que é este Pais. 
E que bela frase se tem aqu~ Sr. Presidente: "Com 
muita. beleza, o au1or furou a crosta do anonimato e 
é conhecido no circulo fechado dos estudiosos dos 
problemas bfasileircs". 

Honra-me a amizade que mantenho com Jorge 
Baleeiro de Lacerda. Não sou homem dado a inve
jas; às wzes, muito raramente, ela me e•al!a Hoje 
é um desses instantes: a inveja de não ter sido eu o 
autor desse registro que Villas-BOas Conêa faz. Se 
eu pudesse em algum instante acrescentar alguma 
coisa, apenas diria que, com esse livro, Jolge Ba
leeiro de Lacerda tem uma entrevista man:ada com 
a posteridade. E já que tem essa entreviste, Sr. Pre
sidente, requeiro a V. Ex" que dê conhecimento ao 
eminente homem de letras, Jolge Baleeiro de Lacer
da, de · que, nesta reunião, li o trabalho de Vilas
Boas Conêa, que, pela simples leitura, já astani in
serido no meu discu!SO. Senão, tenho a certaza de 
que V. Ex", a meu pedido e na forma RIQÍI!!eutal, o 
faria ser incluldo no DWrlo do Senado. 

Mas requeiro que V. Ex", também um lite.lato, 
faça chegar ao conhecimento de Jorge Balaairo de 
l..ace<da que este Senado tornou conhecirrado de 
Os Dez BtaSis e que, se não concordar com o autor, 
pelo menos faz chegar ~-ele a homenagem que um 
homem meRICe em vida 

Com isso, Sr. Presidente, mais uma wz, além 
do livro, além da posição _do Senado, está confirma
do que Baleeiro de l..ace<da tem uma ll!d!&visla mar
cada com a posteridade. 

O SR. PRESIDENTE (GIIIaldo Melo) - A aolici
teção de V. Ex", Senador Bernardo Cabcal, seni 
atendida na forma R!Qimental, com muita. '-para 
este PRisidente. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PR. - AM) -
Muito obrigado, Senador Geraldo Melo. 

O SR. PRESIDENTE (GIIIaldo Melo) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Emendes Amorim. 

O SR. ERNANDES AIIORIII (PPB- AO. Pro
nuncia o seguinte discu!SO. Sem !9Yiaio do orador.) 
- Sr. Presidenle, Stls. e Srs. Senadores, 1nlgo hoje 
à tribuna um tema que me aflige. Refiro-me à quea
tão ambie! 1tel da Região ArnazOnica, especialmente 
no Estado de RonciOnia. Refiro-me taJrCém à abla
ção do lbama, pois esse 6lgão do Governo está per-
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seguindo, atrapalhando a vida do povo de Rondônia, 
do povo da Amazõnia 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, a Cons
tituição, em seu art 225, não 'delennina que se deve 
manter o meio ambiente como está, mas que se 
deve livrá-lo de dano futuro, soconê-lo e auxiliá-lo, 
para que tenha uma determinada qualidade: a de ser 
ecologicamente equilibrado. 

O meio ambiente ecologicamente equilibrado é 
um bem de uso comum, essencial à sadia qualidade 
de vida. 

Este dire~o é de todos. 
Nesse sentido, o Código Floresta- Lei n" 4.771, 

de 15 de setembro de 1965, estabelece áreas de 
preservação permanente para as florestas e demais 
formas de vegetação natural - nas encostas, topo 
de morro e margens dos cursos de água, entre ou
tros locais. 

A sanção prevista em seu arl 26 é pena de pri
são simples ou multa, para quem destruir ou danifi
car a floresta considerada de preservação perma
nente, mesmo que em formação, e também para 
quem impedir ou dificultar a regeneração natural de 
floreslas e demais formas de vegetação natural. 

Esta é a regra geral: é proibido impedir ou difi
cultar a regeneração natural de florestas e demais 
formas de vegetação natural. Sobre essa regra ge
ral, a legislação ~ a exploração de floreslas de 
domínio privado que não sejam sujeitas a regime de 
utilização lirr.Mda e não estejam situadas nas áreas 
de preservação permanente; pennite inclusive o cor
te raso para uso alternativo do solo para a agricuttu
ra, pecuária e outras atividades. 

Essa exploração, no entanto, apenas pode ser 
realizada com a timação de .-rva florestal legal 
em cada propriedade particular, confonne está no 
art. 16 e no art 44 do Códigy Florestal Isso se apli
ca a todo o Brasil; não é privilégio da Amazônia. Lá, 
a reserva florestal legal é de 50% da propriedade em 
área onde o GOverno já tenha realizado o zonea
mento agrrecológic:o e de 80% se esse zoneamento 
ainda não foi .IOOo. No res1ante do BrasR, a reserva é 
de 20% da propriedade, segundo a redeção dada 
pela lei n" 7.803, de 18 de julho de 1989 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, de 
aconlo com a redação da Lei n" 7.803, de 18 de ju
lho de 1989, na Amazônia, a reserva florestal legal é 
de 80%, ou de 50% da propriedade, e no res1ante do 
Brasü é de 20% da propriedade. Mas o proprietário 
não está em situação ilegal no caso de a proprieda
de não dispor de cobertura florestal na peroentagem 
fixada para a reserva. 

----- ------------------· ---

A Lei n" 8.171, de 17 de janeiro de 1991 -Lei 
Agrícola -, prevê sua recomposição, obrigando o 
plantio, a cada ano, de pelo menos um trinta avos da 
área total prevista para a reserva Além disso, onde 
seja necessário, o Poder Público Federal pode fazer 
o florestamento ou o reflorestamento nas tanas de 
propriedade privada. 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, o Instituto 
Brasileio de Meio Ambiente e Recursos Naturais Não 
Renováveis, lbama, tem o dever e o poder de executar 
essa legislação; é da sua oompetência. Mas o que es
tamos registrando é que o lbama tem sido exlraon:lina
riamente omisso e covarde. Não cu~ a legislação 
nos Estados ricos, poderosos, mas oprime as popula
ções da Amazônia Chega a deslocar fiscais de todo o 
Brasil para reprimir o povo da minha região, agindo 
como uma verdadeira Gestapo. 

O Instituto divulgou um relatório de atividades 
pela Internet, onde não consta a existência de auto 
de infração lavrado com a justificativa do pOiqUê se 
impediu a regeneração da vegetação natural nas 
áreas de preservação permanente ou por que não 
se procedeu à recomposição da reserva florestal na 
pen:entagem definida em lei. 

Para verificar a omissão do lbarna, basta tornar 
qualquer estrada no oantro-sul para ver que aqui 
essa norma ambiental é letra morta, nem existe nas 
ações de fiscalização que o órgão apresenta na In
ternet Lá está a covardia praticada contra as popu
lações do Norte, como disse, contra os pobres de
serdados que migraram para a Amazônia e lá estão 
abandonados. Já em relação às propriedades dos 
donos do Brasü, em São Paulo, Minas Gerais, 
Goiás, Paraná e demais Estados do Sul e Sudeste, 
nada. Nos relatórios divulgados, não existe um auto 
de infração lfizendo por que impediram a regenera
ção natural nas áreas de reserva permanente ou por 
que não procederam à recomposição da reserva flo
restal. Fazem de conta que isto não está 'na lei Não 
em relação à Amazônia e ao meu Estado, Rondônia 
em particular. Levam fiscais de todo o Brasü para 
distribuir multas e apreender madeira em troca das 
diárias concedidas por COf1llênios internacionais, 
que, ao final, são financiados ou estimulados pelas 
grandes empresas mundiais, inclusive madeileiras, 
que exploram recursos naturais e querem conservar 
a AmazOnia intacta como reserva Esses são os pa
trões a quem o lbama presta vassalagem, a quem o 
lbarna obedece. Não à lei brasileira. 

Estou denunciando que o lbama não CIJtnllf8 a 
legislação, não mutta quem impede a regeueração 
de áreas de preservação permanente no Centro-Sul 
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do País, não fiscaliza e não promove a recomposi
ção das reservas florestais legais. É omisso e covar
de, porque oprime e humilha os migrantes, conside
rados excluídos, que buscam meio de vida na Ama
zônia, enfrentando a malária, a ausência de infra-es
trutura pública e toda a sorte de dificuldades; covar
de, porque não regulamenta a legislação para facili
taro seu cumprimento, mas a dificulta; covarde, por
que não se organiza para os pequenos proprietários 
rurais, pequenos extratores e comerciantes de toras 
e de pequenas serrarias. Ao contrário, ãlficulta, ar
mando verdadeiras armadilhas. 

Um exemplo claro é a inexistência de funcioná
rio para emitir as chamadas Autorizações de Trans
porte de Produtos Florestais, nas pequenas localida
des, onde se desenvolve a economia com base na 
extração madeireira Mas ali existem os fiscais. 

Outro exer11lk> é a correspondência que recebi 
da Associação Comercial e Industrial de Cerejeiras, 
em Rondônia A Associação informa que durante 25 
anos os madeireiros da região pagaram 8% da produ
ção ao lbama para o reflorestamento, o qual não acon
teceu, porque o dinheiro desapareceu. Há informação 
de que ele foi aplicado em plantações de eucaliplo 
para siderúrgicas de Minas Gerais e de São Paulo. 

O débito ambiental do lbama com aquela re
gião de Cerejeiras, no vale do Guaporé, hoje, é de 
cen:a de 50 milhões de árvores. Então, pergunto: 
qual a moral desse órgão que quer agir como uma 
Gestapo naquela região? 

Ali, se existe algum reflorestamento, ele foi fei
to diretamente pelos madeireiros q~. nos últimos 
três anos, plantaram 1 milhão e 500 mil árvores. 

Então, por que há as dificuldades? Por que o 
lbama não adequa sua estrutura e suas normas 
para atender as peculiaridades regionais? Por que 
continuar com· esse faz-de-<:onta, perseguindo o 
povo da minha região e fechando os olhos às nor
mas de regeneração de áreas de preservação per
manente e à recomposição de reservas florestais no 
restante do Brasil? Será que esperam uma espécie 
de resistência armada da população, diratamente ou 
por meio de jagunços, contra a arrogãncia dos fis
cais e funcionários do lbama? 

Por que não trabalham com decência? 
Será que não sabem que os desastres climáti

cos estão ocorrendo porque não fazem a regenera
ção das áreas de preservação e a recomposição das 
florestas em todo o Brasil e não porque existem der
rubadas na Amazônia? 

Até quando vão usar a população da Amazônia 
como bode expiatório da própria covardia em não 

enfrentar os proprietários do Sul, do Centro-Sul e do 
Sudeste que não cumprem a regeneração das áreas 
de preservação e a recomposição das reservas flo
restais? 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, na ver
dade, o que ocorre em meu Estado, RondOnia, é 
simplesmente o que acabo de confirmar. uma covar
dia por parte dos órgãos federais, principalmente por 
parte do lbama, que deixa todo o resto do Brasil 
para manter uma perseguição e uma fiscalização em 
cima do povo de RonCõnia e da Arnaz.ónja 

Lamentavelmente, isso está ocorrendo, inclusi
ve com o apoio do Exército, que sabe que lei errada 
não se cumpre. Aprendi isso quancX. tui militar, 
quando pertenci às Forças Armadas. Meus coman
dantes diziam que ordem enada não se cumpria. ln
felizmente, existem muitas leis erradas, que preci
sam ser corrigidas; muitas lei foram aprovadas pelo 
Congresso Nacional a toque de caixa Muitas leis fo
ram aprovadas nesta Casa, porque o Governo tem 
maioria no Congresso, e ·essa maioria chega a atro
pelar a .minoria, que, às vezes, procura corrigir e 
adequar essas leis: 

Oxalá o próximo Congresso eleito em outubro 
revise leis que foram aprovadas a toque de caixa, 
principalmente por causa da maioria arrasadora que 
o Governo tem nesta Casa. Que no próximo ano se
jam corrigidas as leis que, aprovadas, têm prejudica
do o Brasil, o povo brasileiro, a A~ e todos 
nós! Nós, da Amaz6nia, não temos 'apOio e não dis
pomos de recursos. O Governo Federal pouco inclui 
no seu programa de imestimento a Região AmazO
nica. Estamos esquecidos, mas, quando querem pu
nir ou perseguir alguém, escolhem o nosso Estado. 
Lá, o Exército está de meiJalhadora nas mãos, a Po
licia está armada até os dentes, para combater sim
ples trabalhadores, simples empresários que lá 
atuarn porque não têm outras opções, porque não 
dispõem de financiamento e porque não contam com 
o apoio do próprio Governo. 

As instituições federais são fechadas às alivi
dades econ6micas da Região AmazOnica. O desem
prego assola aquela região: mais de 70% da popula
ção da Amazônia está desempregada. Percebe-se 
que existe um interesse de fora para dentro, no sen
tido de que se coloque um portão na entrada da 
AmazOnia, pois querem que toda a Amazônia volte a 
ser um seringal, uma coiOnia de inte1 assas interna
cionais. Querem que sejam expulsos todos os brasi
leiros que para ali foram a convite do Governo revo
lucionário, que queria a integração e a segurança da 
Amaz6nia. Nós, que fomos convidados a integrar 
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aquela região, a servir até mesmo de paramilitar na 
época, a "ser bucha de canhão" na Amazônia, esta
mos sendo expulsos por interesses econômicos in
ternacionais. Estamos sendo perseguidos por órgã
os, como o lbama. que lá se enco:rtram a serviço de 
interesses internacionais. 

Oxalá, no próximo pleito, eu, que sou candida
to a candidato ao Governo do Estado de Rondônia, 
venha a ganhar a eleição! Com isso, poderemos 
convocar a população daquele Estado - mesmo 
contra o Exérçito, se necessário - para resistir a es
sas perseguições que assolam o nosso Estado e o 
nosso povo. Entendo que a prioridade é o cidadão, o 
ser humano, que tem sido esquecido em detrimento 
de interesses de grupos internacionais; além disso, 
há uma falta de atenção do Governo Federal para 
com a nossa região. 

A nossa região realmente tem recebido recur
sos, mas esses são destinados a um Governo que 
está enquadrado, em que se fonna quadrilha, em 
que há assaltos, como é o caso do Governo do meu 
Estado. Esse, sim, tem dinheiro, porque o Governo 
Federal - talvez, não com o conhecimento do Presi
dente da República, mas de sua equipe económica -
tem valorizado os ladrões, os conuptos e os bandi
dos da região, enviando o dinheiro do povo e do tra
balhador para aquele Estado, de onde é desviado. 
Mesmo assim, a área econômica do Governo Fede
ral tem dado prioridade ao envio de recursos para 
aquela região. Mas o pobre trabalhador, o agricultor 
e o pequeno empresário são esquecidos e abando
nados 11. agora, estão sendo perseguidos pela boca 
da metralhadora do próprio Exérçito. 

A meu ver, o próprio comandante do Exérçito 
deveria voltar aliás, analisar a questão social da 
Região Norte e deixar que as tropas federais do 
Exército sejam usadas quando necessárias, em de
fesa da pátria, e não para perseguirem o cidadão e 
o pequeno trabalhador, que, em Rondônia, estão 
querendo sobréviver. muitos estão com malária e 
sofrem devido à falta de segUrança pública, de educa
ção e de saúde. 

O próprio Exército aparece de meualhadora 
nas mãos para dar coberlt!ra ao lbama. que está a 
serviço intemacional. O próprio Exército conhece 
essa situação, pois conta com um serviço de infor
mações. Fui militar e sei o que pensam os integran
tes das Forças Annadas. Não sei porque há esse 
minúsculo interesse do Exército em Rondônia O 
Exército, com metralhadoras nas mãos, está acom
panhando os fiscais do lbama, que talvez estejam ali 
interessados em uma diária Eles estão perseguindo, 

prendendo e, às vezes, até espancando trabalhado
res no meu Estado. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao Senador Artur da Távola. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB- RJ. Pro
nuncia o seguinte áiSCUrso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores. o Brasil, 
Bras~ia e o Governo prestaram poucas homenagens 
a Lúcio Costa. Possivelmente, neste momento, a 
discussão do Dunga com o Bebeto seja muito mais 
importante do que a vida de Lúcio Costa para uma 
certa concepção de jornalismo. Quero, portanto, no 
meu modesto limite, fazer a minha parte, da tribuna 
do Senado. 

A geração de Lúcio Costa é a geração que traz 
para o Brasil as idéias do modernismo, ou seja, as 
mesmas idéias que latejaram na literatura, em 22, 
com o Manifesto Modernista, e que tiveram conse
qüência em vários campos da arte, porém conse
qüência também no campo da política. até porque a 
arte sempre caminha na frente da política; a arte an
tevê, augura. 

Essas idéias se corporificaram na arquitetura, 
numa concepção estética determinada que gera ar
quilatas como Lúcio Costa - talvez o grande pai de 
todos-, Oscar Nierneyer, os irmãos Roberto, Afonso 
Reydi, Mart:OS Fonder Reis e tantos putros da mes
ma geração. Tanto gera a formação desses erquite
tos com uma concepção. estética, COfll9, ~ntro da 
concepÇão estética; 'eslava embutida uma coilcep
ção política. São todos, em geral, homens de es
querda, com uma visão de um pais que poderia ter 
sido sociatimdo dentro da democracia, não fossem 
todas as questões da Guena Fria que nos impeHram 
para a tola idéia de um confiito de ideologias, dentro 
do qual o Brasil deveria se alinhar num dos lados. 

Brasflia talvez seja o último suspiro do moder
nismo aplicado à literatura. Falo mais claro. O mo
dernismo não foi uma ruptura com o belo, corno mui
ta genta supõe: o modernismo é a tentativa de ma
nutenção do belo fora dos padrões clássicos e tradi
cionais de beleza, fora do padrão romântico de bele
za, fora do padrão clássico de beleza, ou seja. das 
harmonias geométricas, não-sinuosas, etc. O moder
nismo procura exatamente uma fonna de beleza 
dentro da aparênte assimetria que, no fundo, resulta
va harmônica. Ele traz a criatividade, ele traz a obra 
de arquitetura corno escultura, num certo sentido. 
Porém, no seu conteúdo, os erquftetos da escola, di
gamos assim, de Lúcio Costa são arquitetos que vi-
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saram colocar nessa assimetria o humano, colocar 
nessa assimetria o socialmente equilibrado. 

A concepção de Brasilia é muito mais interes
sante do que se possa imaginar, por mais que se 
imagine, por mais que ela seja habitualmente consa
grada. É verdade que talvez tenha havido apenas 
um cálculo equivocedo quanto à possibilidade da ex
pansão desta cidade, dos rumos da economia e da 
disparada da indústria automobilística. Fora daí, po
rém, quase 40 anos depois da fundação de BrasHia, 
ela é uma das raras cidades nas quais a concepção 
arquiletõnica e, sobretudo, a concepção urbanística, 
tanto quanto a arquiletõnica, estão absolutamente 
presentes, modernas, atuantes e eficazes. 

Brasifl8, em primeiro lugar, foi concebida com 
uma visão socialista, uma visão de cidade sem que 
a cidade, na sua aparência, fosse reflexo das dHe
renças sociais de seus habitantes; uma cidade que 
não discriminasse pelo edifício, pela qualidade de 
vida da quadra - portanto, ela não discriminaria pela 
rnorad"IB. Em segundo lugar, uma cidade que tam
bém não discriminasse sob outros pontos de vista, 
embora tenha sido concebida antes da era dos su
permen:ados e dos grandes magazines, chamados 
ahopplng centera, ela concebeu 1ambém a idéia da 
quadra como uma unidade própria, independente, 
peculiar, com todas as suas necessidades abasteci
das. o que efetivamente, do ponto de vista 1ambém 
da grande discriminação que há no transporte, dava
uma resposta social a essa áiSCriminação, de vez 
que o transporte deixaria de ser tão necessário, sen
do ele o falar da discriminação de natureza social. 

A própria concepção educacional de BrasHia, à 
época da fundação - e num certo serülo, aqui, Brasí
lia se afasiDu da concepção original -, jlrdava as idéias 
da escalailaJque e da escola i1limamerte rela;iouada 
com a CXliiU1idade. A idéia, na ocasião, era praticarnelt
te uma escola para cada não sei quantos grupos de 
quadras- não me recordo. Portanlo, ela visava, na sua 
COI ocepção, uma_ macrointegração como cidade e uma 
microi otegração nos seus ambientes kv:alizados 

Essa concepção de cidade permitiu alguns 
pontos que, em geral, não são lemblados. BrasHia 
só vem ter grandes edillcios ao leqJo da diladura. 
Todas as ditaduras têm a idéia de se etemizanlm 
pelos ediffcios, porque, talvez, seja o que delas fica. 
Mas, na concepção urbanística, jamais se pensou 
em estuprar a natureza com massas de cimenfo ar
mado e conjuntos de pessoas superioras à capaci
dade e à qualidade de vida necessárias a uma cort
vivência harmOnica. Aí estava uma outra concepção 
de naturaza social que até hoje é vigente em Brasí
lia, e eu me refiro, evidentemente, ao Plano Piloto. 

----- --------·--

Trinta e oito anos depois da sua fundação, a 
não ser pelas violências do automóvel, que é quem 
destrói as cidades - se reparannos, as cidades são 
destruídas pelo automóveis -, Brasilia continua a 
abrigar, mesmo com uma população quase o dobro 
daquela para a qual foi concebida, ilm modelo de 
vida absolutamente notável, pouco observado pelo 
Brasil, pouco observado até talvez pelos seus mora
dores. A cidade não tem grandes conflagrações de 
trânsito, as formas de vida hannonizam espaços li
vres. Sobretudo a Asa Sul, 38 anos depois, pOde ver 
florescer uma natureza que acolheu árvores que não 
eram da região, como a sibipirull8, o flamboyant, 
além da espatódea, com sua bela flor vermelha, a 
mangueira e o abacateiro, que são pródigos nas su
perquadras de Brasilia. 

As superquadras, portanto, principalmente na 
Asa Sul, conseguiram manter com perfeição esse 
planejamento, e a passagem do tempo como que 
harmonizoú-as, criando um ambiente de vida absolu
tamente civilizado, igualitário, no melhor sentido da 
palavra, e o mais passivei hannõnico. 

Já não diria que ·a Asa Norte tenha resistido, 
mas também não se deteriorou. Quem observar a 
relação verdelediflcios da Asa Sul· com a relação 
verdelediflcios da Asa Norte verilicaJá diferenças. A 
Asa Norte já é filha de alguma especulação imobiliá
ria, já há menos espaço, já existem menos árvores, 
já há uma sofreguidão por préáiOS l!m pouco maio
res e com espaços menores dentro de cada um. Já 
ali o valor do metro quadrado entrou, digamos, numa 
especulação de natureza capitalista, fora da concep
ção original. Até porque, na concepção original de 
edillcios de Lúcio Costa - e saio de BrasHia neste 
n101118111o -, estava a idéia da recupenlÇão da casa 
brasileira. Por acaso ou porventura, vivo num edill
cio, no Rio de Janeiro, que hoje pertence ao Patri
mônio e que foi traçado por Lúcio Costa. Portanto, 
posso aquilalar na prática o que vou cizer em seguida. 

Os 8rquitetos de vanguarda dessa ocasião 
eram orientados pela idéia de que o Brasil passaria 
por uma explosão populacional, e a casa comum 
não meis seria o lugar para abrigar toda a popula
ção. Vejam, Sr"s. e Srs. Senadores, que estávamos 
na década de 40 quando essa eotooepçio apareceu. 
Nessa époce, não havia ainda os grandes êxodos 
rurais, por falte de uma reforma agrária e de todas 
as questões ligadas ao campo. O País ainda era 
60% agrfcola e apenas 40% urbano, e eles já ha
viam concebido um tipo de edificação que nem seria 
a velha casa, tradicional, porque não caberia numa 
cidade como o Rio de Janeiro - que entAo deveria 
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estar pela casa dos 2 milhões de habitantes -, mas 
um tipo de edffício com larguezas e ge~rosidade de 
espaço compatíveis com a idéia de casa. Conta, in
clusive, com um tipo de iluminação compatível com 
o trópico e com o tipo de iluminação que as casas 
antigas possuíam. A iluminação natural desapareceu 
quando a explosão imobiliária dos anos 50, nas 
grandes cidades, praticamente isolou as pessoas do 
sol, do ar, do espaço, de tudo aquilo que tomou as 
grandes cidades um verdadeiro inferno. 

Essa COIICepÇáo de edifício está nos edifícios da 
Asa Sul em Brasllia. Eu diria que são "Sf oaçm neces
sários, não mais do que necessários. Porém, não são 
espaços acanhados ou avarentos, como os espaços 
que a especulação imobiliária entrega para a cons
trução civil no Brasil, até porque, pela sua concep
ção socialista, não eram espaços destinados a um 
ganho indiscriminado nessa área. Portanto, Brasí
lia conseguiu manter essa estrutura de cidade, e 
vejam como essa estrutura de cidade é interessante. 

Há alguns fenômenos em Brasília, até nem 
percebidos diariamente, que decorrem da concep
ção de cidade idealizada por Lúcio Costa. Pode pa
recer corriqueiro, mas aquelas rotundas nas quais 
tem a preferência no trânsito quem está a lazer a 
curva - nem sei corno os brasilienses chamam es
sas rotundas, esses círculos -, desde logo acostu
maram o motorista de Brastlia a um certo grau de 
solidariedade, sem o qual imperaria o caos. Esse 
grau de solidariedade e essa concepção viriam a ser 
vencidos muitos anos depois, com a explosão da in
dústria automobtlística, quando aparecem em Brasí
lia os primeiros semáforos. AI, a concepção ficou de 
certa fonna mutilada, porque foi toda idealizada para 
um sentido de colaboração e integração, em que a 
preferência era óbvia e respeitada. 

Por essa razão, como decorrência ainda de 
uma concepção úibanística que ajuda o cidadão a 
comp,..,.,,der a sua cidade e, portanto, ser um partí
cipe e um deferisor dela, pode-se observar em Bra
sma: primeiro, que as grandes linhas do Plano Dire
IDr, de certa forma, estão A!Speita.das; segundo, Bra
sília é uma cidade sem buzina. Logo que vim morar 
aqui, inadveltidamente, com o meu hábito carioca, 
apertei a buzina e percebi imediatamente quase que 
um oh! inglês a meu lado, espantado, por um tal ato 
de falta de compostura pública, como buzinar. Logo 
depois, soube que em Brasília não se usava buzina. 

Hã outro aspecfO inteR!SSante engendrado pela 
cidade a respeito do que signifiCa uma concepção 
humanitária de cidade. Em Brasília, foi possível 
abrir-se um espaço para pedestle que está a ser 

respeitado pela população. Fico pessoalmente, não 
encantado, mas emocionado como cidadão deste 
País, quando vejo todos aqueles automóveis bon~ 
tos, cheios de pessoas importantes dentro, serem 
obrigados a parar apenas porque uma simples cida
dã brasileira, pobre, mestiça. que nunca é respeitada 
em nada, nos outros campos, coloca o pé na faixa de 
pedestres. Ali, os canos são obrigados a respeitá-la. 

Ora, esse espírito de solidariedade não pode 
passar como algo em relação ao qual não se dã 
atenção; ele é posslvet numa cidade cuja concepção 
engendra esse tipo de comportamento, inteiramente 
dfferente do que acontece nas cidades não planeja
das, puramente adstritas ao vigor capitalista, nas 
quais existe, ao contrário, a violência, a disputa, a in
vasão dos espaços, a especulação imobiliária mais 
hedionda, essa que faz os edffícios caírem com pes
soas dentro. É o oposto. 

Então, precisamos meditar na lição que essa 
geração de lúcio Costa nos deu. 

Brasma se1ve ainda para outra reflexão. Como 
um pais reacionãrio e injusto socialmente, como o 
Brasil, consegue montar uma cidade com essas ca
racterísticas? Como consegue criar nela uma civil~ 
zação interessante que amalgama todos os brasi~ 
ros, de todas as regiões, que para aqui vieram, e, ao 
mesmo ~. manter ao seu lado, brasileiramente, 
as cidades que foram inicialmente concebidas para 
serem dissolvidas após.· a construção de Brasília, 
corno o chamado Entomo de Brasília. vivendo não 
com a qualidade de vida~da cidade, mas, ao contrá
rio, viwndo no grande faroeste que se transfortnou o 
t.bllat urbano no Brasi Com as várias migrações? 
Este Pais, capaz de ter um Lúcio Costa, que caiCI!be 
uma visão urbana dessa ordem, não é capaz de ter 
um princípio de justiça social, de equilíbrio na educa
ção, que laça com que as cidades que abasteceram e 
ajudaram a construir Brasma pudessem ter a mesma 
cpll'lidade e o mesmo padrão de vida desta cidade. Ali 
está de 110110, de modo rruito claro, o exerqJio brasiei
ro, a injustiça social brasileira Brasma pode ser essa 
representação muito clara do Brasil. De um lado, a 
lucidez, a visão de futuro, a pen:epção de uma gera
ção que sonhou um Brasil moderno, um dos postula
dos do modernismo na politica. De outro lado, aquilo 
que foi possível fazer, aquilo que o Brasil não cons
truiu, aquilo que o Brasil deixou para depois, aquilo 
que este País permanentemente adia: a integração 
social, a justiça, a igualdade na concepção. O traço 
de Lúcio Costa nos faz lembrar tudo isso. 

Se a grande e justificada lama de Oscar Nie
meyer é sempre lembrada e destacada pela beleza 
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escultural de suas obras, nem ~ é lenDada a 
qualidade do pensamento urbanístico de lúcio Cosia 
Quando lúcio Costa morreu, na semana r as r.., 
uma emissora de tale hão reproduziu uma de suas úl
timas enlreVislas, e a joll8m repórtar, comi'T'l.lila afetivi
dade por ele, ~he: "PICI m•, o que <iria o 
aa1hor a um joll8m mqui!Sto?" Ele, com seus llCMinla 
e cinco anos, n!pido e S8f11119 de bom humor, olhou 
para ele e diSse: "Que mude n!pido de profissão". Com 
is&o, eslaVa lúcio Costa, como também toda a sua ge
ração, a dizer como luminados aiadoras deste País 
taaaWan com a 001asciêiK:ia de que rumpriram o seu 
dew!r, sm, mas do quanto em tomo deles vicejou a 
denola das suas idéi!ls- Quem olhar os grandes aglo
meo doo urbanos brasileiros, quem ollar a emascula
ção de uma mquilelum que é obrigada a ceder aos di-
1ames da espen•açãn imobiliária, quem olhar a quali
dade urbanística, esléli:a da grande maioria do territó
rio lllllsileiro, se for arquitato, evidelllementa vai se de
prinW. Já se deplina quem não é mquijeto, imagine
moa arqnilatos, passt~BS capazes de concepções glo
bais de vida, r as s t~BS ~zes de pensar a sociedade 
e as ciclades como um todo, ao vaem essa desoldem 
ha'ÕI!w a •181 brasieira, essa 1lagédia habilaciOi'1al brasó
leira, nesroo ISá.iel por 1antas mOftBs, por tantas dores, 
ror 1an1os denubamenlos. por 1an1as casas que caem, 
por lanlas cooo:albações viciosas. Tahlez por isso W
c:io Costa tenha dilo: "Que mude n!pido de poof • c•. 
É l6gico que ele falava com a lristaza de quem vê ao 
seu lado o oposiD de ludo aquilo que uma bela vida, 
uma luminosa inlsligêo c:ia e um grande sentido social 
de sua pro'i ·o lle delam como caractaristica. 

Lúcio está entre as grandes figuras brasileiras. 
Ele está ao nlvel de figuras que são normafrnanle fes
, i 1as, lembnldas, allluadas. Por, possNelmenta, 
nio ser urna esiJele da mldia, não tenha meoecidc a 
lenibraiÇCI, a memóoia, as homenagens, a recordação 
de ludo o que sigrilicou. FJCB dessas r e 5 5 cras o exsm
pb, ficam dessas r as s Jes as lições, ficam dessas pes
._ as obnls, ficam dessas r e 5 s JeS a recordação e a 
naróia em alguns de seus~ e, pos
siveln&ile no futuro, ele aesça. 

A vida de Lúcio, as suas criações, o seu senti
do de harmonia para os povos como base até de 
urna OO!ICI!pÇio politica de vida- que em a dele in
clusiw - são tases que ainda estão vivas no Brasil. 
O Brasil não wnceu essas lUlaS: elas estão aqui e 
hoje igualmente presentes. 

A &e .._... Silva (Bioc:oiPT - AC) - V. Ex" 
ma permita um aparte? 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB - RJ) -
Com I'T'l.l® prazer, Senadora. 

' A Sr" Marina Silva (Bioc:oiPT - AC) - Estou 
acompanhando o pronunciamento de V. Ex" e o con
sidero como uma aula, nesta manhã de sexta-feira. 
Eu não tenho a mesma capacidade de V. Ex" para 
falar sobre o tema, mas, obsenlando Brasllia na mi
nha condição de cabocla da AmazOnia que apren
deu a arquitetum da natureza produzida por Deus, 
dá-me um certo encantarnan10 pensar como os artis
tas e os poetas produzem para o impossível. Talvez 
seja impossível imaginarmos um mundo onde todos 
os espaços e a concepção que aqui está posta ve
nham a acontaoer na vida de cada cidadão, mas os 
artislas, os poetas e os homens de ciência produ
zem para o ~ível, e esse ~ível é a nossa 
Estnala de Davi: sem ela não serfamos capazes de 
continuar dirigindo o nosso ban:o. São sinais daque
les que são capazes de colocar para a twmanidade 
o desafio de fazer melhor, de oferecer o melhor, 
para que, a partir desses pontos de refelência, não 
nos acomodemos com a mesínice e a mediocridade 
da nossa incapacidade de resolver os nossos proble
mas. Estou acostumada com cidades que vieram do 
esponlânec, que têm esquinas, que têm pequenos be
cos, em que um dia se vê urna coisa e, no outro, vê-se 
urna outra reaidade. Há uma dilêmica poética embuti
da nessas cidades do acaso. No entanto, Brasllia é 
como se fosse um poema bem lapidado em c;ue nin
guém tem coragem de fazer uma ernanda para não 
eslragar a beleza do soneto. É elogiável o pronurc:ia
mento de V. Ex", I'T'l.l~o embora, par.!! um ádadiio de 
ciclades espontaneas, Brasília cause um ce11o estra
nhemenlo. Mas é também grandioso obselvarmDs que 
os hoonelos são capazes de, numa relação profunda 
com a natureza, mostrar que é possível trar osfooná la 
numa obra em que ele deilca a sua man::a. Blasllia tem 
embutida em si uma visão que eu diria ar lbOj)ClC:êo ibica, 
em que o hornam poansa a hislória, produz a história e 
II1IDerializa essa história em três dimet ISéies, para que 
o mundo veja que a história não é símplesn a ile fruto 
do acaso, mas da vonlade dellleracla dos hoonelos . 
T&Nez no socialismo, nos ideais que ,Brasllia incoopora 
8I'IIUIII1IO projeto arquilelmco é que se lanha exage
llldo um pouco. O historiador Arnold Toynbee diz que 
a hislória é de ciclos e nela temos que dar espaço 
para o acaso, para as surpresas. Talvez o nosso 
grande erro tenha sido não tannos dado espaço 
para o acaso. Muito obrigada. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB - RJ) -
Muito obrigado, Senadora. V. Ex", em síntese, enri
quece enonnemente a minha fala e inclusive a em
beleza pela cokx:açíio, poala visão. Quem vem da flo
resta tem de tudo isso uma visão muito mais aguda 
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do que quem vem do cimento, sobretudo de quem 
vem de um Cimento desordenado como o das gran
des cidades brasileiras. 

Eu me alinho na corrente do Toynbee. Acredito 
também que haja um conluio misterioso, inextricável, 
entre aquilo que a inteligência pode fazer e o acaso. 
Cabe à inteligência pennanentemente corrigir o aca
so ou, ao contrário, ouvir o acaso, deixá-lo existir. 

No caso de Bmsfiia, o acaso apmece pelo tipo 
de vida que. :a partir do planejamento urbano, estabele
ceu-se nes1a cidade. Repare que Brasília é uma cida
de introvertida. Venho de uma cidade extrovertida, do 
Rio de Janeiro. Nascido no Rio de Janeiro, apaixonado 
pelo Rio de .Janeiro - loucamente apaixonado pelo Rio 
de Janeiro-, sou filho de uma cidade extrovertida: mar, 
sol, alegria. disposição, vida exterior. 

Brasífra é uma cidade introvertida Reparem que 
todas as emoções em Brasília quase não se expres
sam no âmbito da cidade: elas se expressam no âmbi
to dos grt4JOS, das coletividades que se reúnem, de 
uma oonviooência que é até quase pouco aparente na 
cidade. TaAio é assim que os pontos de Brasfiia de 
vida exleliorizada são pequenos e muito conhecidos: a 
109, nos jogos da Copa; as maniles1ações políticas na 
frente do Congresso; alguma coisa ali pelo lado do Gil
berto Sallllmão. Não há propriamente a vida exteriori
zada na cidade como um todo; ela é introvertida 

No entanto. a cidade introver1ida traz alegrias ini
magináveis,. porque ela traz taJTbém a possibilidade de 
levar o cjrpll!o pala dentro de si mesmo. Quando há 
um equiibrio entre o grau de irltrollefsão necessário ao 
estudo, ao trabalho, à pesquisa, e o grau de exlrover
são na naiUreZa, que se toma bela e convidaliva, acre
dito que pode uma cidade chegar ao equüibrio. 

Blasfiia é uma das cidades mais próximas do 
equüibOO nesse sentido, porque a sua concepção aí 
está a ser mantida, a ser compreendida e a ser, so
bretudo. <iefendiila pennanentemente de tudo que 
ataca a vida nas grandes cidades - desde logo, o 
automclorel, a especulação imobiliária e certas fonnas 
decadeiEs do comportamento da cidadania com re
lação à prõpria cidade. Brasfiia não tem traços notó
rios de nada disso, e isso é notório em muitas outras 
grandes cidades brasileiras. 

Por .isso, acredito que Brasfiia vá contar penna
nenternente com a lucidez de seus habitantes, até 
porque é uma das cidades que têm os maiores índi
ces de participação da comunidade no seu dia-a-dia. 
A própria divisão administrativa da cidade ajuda, por· 
que ela é bastante descentralizada. Enfim, tudo isso 
são alguns pontos que fazem de Brasília urna cidade 
muito especial. 

O meu tempo se esgotou. Gostaria de ficar 
aqui interminavelmente a falar de Lúcio Costa e a 
ouvir os apartes da Senadora Marina Silva, mas o 
tempo é implacável. 

Foca, portanto, essa homenagem modesta a 
Lúcio Costa. O Brasil não homenageou Lúcio Costa 
no tamanho de seu verdadeiro valor. O Governo e a 
imprensa também não o fizeram. Cabe. pois, a cada 
um de nós fazer o que está ao seu alcance. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo). - Por 

cessão do Senador Djalma Bessa, concedo a pala
vra ao Sr. Senador Jonas Pinheiro. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL - MT. Pronun· 
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s. e 
Srs. Senadores, mais uma vez ocupo esta tribuna 
para abordar um tema que considero complexo e da 
mais alta relevância para o Brasil: o Proálcool. 

Em oportunidades anteriores, aqui estive para 
falar sobre esse mesmo àssunto, e me vali da oca
sião para rnanffestar a minha posição favorável não 
somente à manuteilção mas também à ampliação 
desse programa, quer pela sua importância estraté
gica para o País, quer pelo seu aspecto econômico, 
social e ambiental. 

Por isso entendo que devo participar do grande 
debate que esta Casa vem desenvolvendo sobre o 
Proálcoot: a respeito da sua viabirldade, da conveniên
cia da sua manutenção e, sobretudo, a respeito das 
medidas que precisam ser implementadas pa1a isso. 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, o Proál· 
cool, criado em meados dos anos setenta; repre· 
sentou urna das mais originais iniciativas para en· 
trentar a alta constante dos preços internacionais do 
petróleo e para conter a crescente sangria cambial 
que essa elevação acarretava 

O Proálcool é a solução brasileira para a crise 
do petróleo, pois possibilitou o uso do álcool como 
combustível alternativo à gasolina. Esse programa 
alcançou seu auge principalmente a partir da adição 
de álcool à gasoina e da produção de motores a ál
cool, que chegaram a representar 90% da produção 
da indústria autornobilfstica nacional. Além disso, ele 
não exclui a produção do açúcar nem de outros deri
vados da cana, como o bagaço, que tem sido utiliza
do como combustível industrial e tem impulsionado 
consideravelmente a agroindústria 

O Proálcool, sem dúvida, logrou importantíssi
mas conquistas tanto no campo económico quanto 
no social, no tecnológico ou no ambiental. A sua im
portância pode ser mensurada também pelo fato de 
cerca de 35% da frota nacional de veículos leves, ou 
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seja. 4,5 milhões de veículos, ser composta por car
ros movidos a álcool hidratado, além dos 22"k de ál
cool anidro - com a Medida Provisória, esse percen
tual passou agora a 24% - que são adicionados a 
toda gasolina consumida no Pais. 

Até o momento, foram investidos quase US$12 
bilhões na produção de álcool, na sua maior parte 
como capital de risco do setor privado, e foram pou
pados cerca de US$27 bilhões em divisas por causa 
da substituição da gasolina importada pelo álcool. 

Agora volta à tona o debate sobre a viabilidade 
e a conveniência da manutenção do Proálcool. 

Correntes contrárias à sua manutenção restrin
gem o debate e o direcionam para a questão da bai
xa competitividade dos custos de produção do pro
grama, comparando o preço final desse combustível 
para o consumidor com o dos demais existentes à 
venda Fazem comparação entre os preços do álcool 
e do petróleo quando, na realidade, existem diferen
ciações profundas, que não penn~em que compara
ções sejam leilas de maneira tão simplista. 

Desse modo, defendem a tese de não ser con
veniente a manutenção do Proálcool devido ao lato 
de as circunstãncias que levaram à sua criação não 
mais existirem, de os preços do petróleo estarem se 
mantendo em níveis estáveis e de o Brasil dispor de 
superávit e de reservas suficientes para assegurar a 
importação dos combustíveis fósseis. 

Sr. Presidente, como homem ligado ao setor, 
V. Ex' sabe que realmente o Proálcool foi criado 
num contexto político e econômico bastante diverso 
destê que vivemos no momento atual. 

Entretanto, neste momento, o Proálcool não 
pode ser analisado tão-somente sob a visão clássica 
e tradicionalista. Há mu~o o Próafcool extrapolou 
sua própria dimensão e deixou de ser apenas uma 
alitemativa para assegurar o fornecimento de com
bustíveis estratégicos para o Brasil. Ao tempo de 
sua criação;· Sr. Presidente, o Proálcool integrou, 
num contexto ri1ais amplo, a questão ambiental e a 
questão econômico-social vinculada ao emprego. 

O álcool, como combustível oxigenado, é infini
tamente menos poluenfe que os combustíveis fós
seis do tipo do petróleo, e é, portanto, important!ssi
mo para conter a poluição ambiental, sobretudo nos 
grandes centros populacionais, onde ela já atinge ní
veis alannantes. 

Por outro lado, o setor sucroalcooleiro empre
ga, no interior do Pais, cerca de 1,3 milhão pessoas 
e congrega perto de 60 mil fornecedores de cana e 
350 unidades industriais. A eventual eliminação de 
empregos nesse setor provocará uma s~ção de 

convulsão nas regiões produtoras, notadamente por 
se tratar de mão-de-obra sem melhores qualificaçõ
es profissionais e, portanto, sem condições de ser 
imediatamente absorvida em outras atividades. 

Sr. Presidente, S~. e Srs. Senadores, não de
vemos nos esquecer que o Proálcool tem uma expe
riência de mais de 20 anos, inéd~a em todo o mun
do, e que, portanto, não deve ser desprezada. São 
duas décadas de lição que não podemos deixar de 
considerar. O know-how adquiriclo com esse pro
grama deve ser aprove~ado e aplicado sob nova 
perspectiva, já agora adaptada aos tempos e às ne
cessidades atuais. 

Sr. Presidente, S~. e Srs. Senadores, o setor 
sucroalcooleiro nacional defronta-se atualmente com 
uma séria crise, em decorrência do desequilíbrio nas 
relações entre a produção e o consumo do álcool, 
das medidas recentemente adotadas pelo Governo 
Federal e também dos reflexos do quadro conjuntu
ral da economia nacional e mundial. 

Retoma-se agora o debate sobre os destinos 
do Proálcool e o Governo Federal senta-se nova
mente à mesa de negociações com representantes 
do setor sucroalcooleiro em busca de medidas que, 
pelo menos, minimizem a crise que ameaça esse im
portante e estratégico setor produtivo nacional. 

Acredito que o Congresso Nacional tenha a obri
gação de participar ativamente dessas negociações. 
Pessoalmente, Sr. Presidente, alio-me aos defensores 
do Proálcool e reitero minha posiçãci de apoiar esse 
programa e o setor sucroalcooleiro nacional. 

·Ao mesmo terilpo; ·apelo ao Góverrio Federal 
para que implemente as medidas necessárias para 
impedir que esse setor se afunde numa crise maior, 
da qual não consiga mais sair, obrigando o País a 
ter que conviver com seus reflexos, o que, sem dúvi
da, será profundamente danoso para todos. 

Para finafiZBI", manifesto minha confiança de que 
as decisões a serem tomadas criarão as condiryões es
senciais para a autogestão do setor e definirão regras 
estáveis e duradouras para a produção do álcool car
burante e a reabililação do Proálcool, propon:ionando 
ao setor maior segurança e estabilidade. 

Mu~o obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Conce

do a palavra à Senadora Júnia Marise. (Pausa) 
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá. 
O SR: ROMERO JUCÁ (PFL - RR. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, S~. e Srs. Senadores, defendi neste 
Plenário o instituto da reeleição por entender que é 
democrático, estimula a ação dos governantes e pro-



382 ANAIS DO SENADO FEDERAL JUNHO DE 1998 

picia o julgamento popular daqueles que estão reali
zando gestão pública, já que aluar na vida pública, 
hoje, em nosso País, é tão difícil. 

Entendi, no momento da votação, que tanto o 
Pmsidente da República como o Prefeito do Municí
pio mais humilde deste País teriam condição de ser 
testados e depois avaliados pelo seu eleitorado. 
Aprovamos as regras, definimos a legislação eleito
ral e, agora, com a abertura do perfodo de conven
ções, iniciamos a definição do processo das eleições 
de 1998. 

E qual não é a minha tristeza ao verificar o que 
vem ocorrendo em vários Estados. Ontem mesmo, 
da tribuna desta Casa, o Senador Ronaldo Cunha 
Uma fez um relato dramático da utilização da má
quina pública, do abuso do poder político e econô
mico, que, segundo S. Ex", está ocorrendo no Esta
do da Paraíba. 

Venho, hoje, à tribuna, na mesma linha, fazer 
um registro das minhas preocupações, do meu repú
áKl e da minha palavra de alerta ao Tribunal Supe
rior Eleitoral. 

Roraima é um Estado em implantação; as es-
1radas estão intransitáveis; as vicinais estão abando
nadas; a saúde passa por momentos de dificuldades 
- inclusive com a denúncia pública de um surto de 
meningite que está sendo escondido pelo Governo 
do Estado devido ao momento eleitoral -; a educa
ção é de fachada e para a publicidade, pois faltam 
escolas para os estudantes do interior. Enfim, Rorai
ma é hoje o retrato de um Estado que vive dificulda
des e que é mal administrado. 

Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, Rorai
ma é o Estado campeão em publicidade institucional 
no Pais. O Governo do Estado de Roraima é o que 
mais gasta, proporcionalmente, com publicidade no 
Brasil: R$22,00 por habitante, enquanto a Gessy La
ver ou a Coca COla gastam 20 vezes menos do que 
o Governador Neudo Campos. 

Estamos apresentando ao Tribunal Superior 
Eleitoral denúncias que demonstram a irresponsabili
dade com o dinheiro público. Uma delas é o gasto 
com publicidade no meu Estado. Tenho documentos 
autenticados, relatórios da Coordenação de Comuni
cação Social do Governo que revelam que. em me
nos de três meses, em apenas um canal de televi
são, o Governo do Estado pagou mais de 3.600 in
serções publicitárias. Isso representa, numa conta 
rápida, o equivalente a 3.600 minutos. Se nós dividir
mos esse número por hora, serão 60 horas; se divi
dirmos as 60 horas pelo perfodo em que a televisão 
é mais vista, o horário ditO nobre, de 6 horas da tar-

de à meia-noite, portanto por 6 horas, teremos 1 O 
dias. Essa publicidade representa todo o horário no
bre da televisão, ininterruptamente, como uma lava
gem cerebral, durante 1 O dias consecutivos, em uma 
única televisão do meu Estado. 

Ora, quando votamos a Lei Eleitoral não pen
sávamos nisso. Aliás, há um capítulo especifico e 
um artigo que determinam que os gastos com publi
cidade neste ano eleitoral não podem ser maiores do 
que os gastos do eno anterior. Acontece que, infeliz
mente, o Tribunal Regional Eleitoral do meu Estado 
- e parece-me que a maioria dos TREs do País -
não está preparado para fiscalizar a atuação da má
quina pública e abusos documentados como este. 
Ou, então, falta decisão política. 

Estou encaminhando, ainda esta semana, um 
documento ao Tribunal Superior Eleitoral pedindo
lhe que encaminhe orientação mais rígida aos Tribu
nais Regionais Eleitorais. 

Ao agir da forma que agem, ao mobilizar recur
sos públicos para a propaganda e outras ações polí
ticas, alguns governadores, na prática, talvez este
jam sepultando o instituto da reeleição no futuro. A 
ação de alguns pode "COmprometer uma idéia, que, 
no meu entender, é democrática, e deve vingar. Mas 
entendo também - dai a minha colocação junto ao 
Tribunal Superior Eleitoral -que, se o TSE agir com 
rigor, cassar registros e punir exemplarmente gover
nantes que estão utilizando a máquina pública, além 
de coibir ações futuras, estará consolidando uma 
prática demociática que é necessária ao Brasil. 

Deixo, assim, registrado o meu repúdio -à utili
zação da máquina pública e aos gastos infames em 
publ'lcidade que o Governador Neudo Campos está 
realizando no Estado de Roraima. FJCa ainda o meu 
alerta ao Trilunal Regional Eleitoral e ao Tnbunal 
Superior EleitOral para que, eletivamente, punam, 
com o rigor da lei, aqueles que estão aluando de for
ma não condizente no encaminhamento do dinheiro 
público .. 

Para encenar, gostaria de solicitar à Mesa, Sr. 
Presidente, que faça constar do meu pronunciamen· 
to os documentos a que me referi, que estão regis
trados em cartório e que demonstram o gasto des
bragado de um Estado pobre com pubrlcidade eleito
ral, ferindo a legislação e agredindo a consciência 
democrática do povo de Roraima. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. ROMERO JUCÁ EM SEU PRONUN
CIAMENTO: 
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• Escola Padrão 08 à 14 60. R$ 862,00 
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I> TOTAL 89.212..00! 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A solicita
ção de transcrição formulada por V. Ex" será atendida 
nos limites e da forma permitidos pelo Regimento. 

Concedo a palavra ao Senador José Agripino. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL- RN. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Sr"s. e Srs. Senadores, inicialmente desejo re
gistrar a oconência, no último dbmingo, 14 de junho, 
no Rio Grande do Norte, no Município de Lajes, de um 
encontro promovido pela sociedade civil do meu Esta
do, que passou a ser conhecido oorno "grito da seca•, 
promovido por potiguares que nem políticos são. 

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado, 
Dr. Nélio Dias, tomou a peito a tarefa de convidar 
entidades de classe do meu Estado e de mobilizar a 
classe política do Rio Grande do Norte e ministros de 
Estado, que oomparecerarn para participar do "grito da 
seca". lá estiveram o Ministro da Agricultura, Francis
ao Sergio Turm; o Ministro-Chefe da Secretaria de Po
liticas Regionais, Dr. Ovídio de Angelis; o Superinten
dente da Sudene; representantes do Banco do Nor
deste; o Presidente do Sebrae; o Governador do Esta
do; os três Senadores do Estado; a maioria da banca
da federal e um grande número de entidades de clas
se, de proprietários rurais, pequenos, médios e gran
des, de agricuftores e até de sem-terra para debater 
a questão da seca, que, neste momento de Copa do 
Mundo, está adormecido e meio esquecido. 

Desejo registrar a presença de pessoas oorno 
Ariano Suassuna, que foi painelista, homem ligado à 
terra, telúrioo, que deu sua contribuição, grande, mo
derada, equilibrada e ctítica sobre um problema que 
ele conhece bem, porque é pernambucano e nordesti
no; e do Dr. Manoelito, que é um herói da resistência 
da agricultura no sequeiro, um homem que consegue 
sobieviver e tirar lucro da atividade rural no semi-árido 
seco. Falaram também o Presidente da Associação 
dos Criadores do Rio Grande do Norte, o Presidente 
da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, 
os três Senadores-e o Governador do Estado. 

Desejo fazer urna reflexão sobre o que ali foi 
dito, oomentado e analisado. Aquilo sobre que me
nos se falou foi o que fazer neste momento de an
gústia. O Governador teceu comentários sobre o nú
mero de cestas e o número de alistados que lá estão 
chegando, mas os demais painelistas, como os Se
nadores, aprofundaram o debate da questão estrutu
ral. É claro que é importante o "grito da seca" para 
reivindicar atenção no presente momento, para fazer 
com que as pessoas sobrevivam. Mas muito mais 
importante é a projeção para o Muro, é o que fazer, 
é a análise da estrutura do Nordeste, os seus peca
dos, os seus vícios, os seus problemas e as suas 
perspectivas, que existem, são claras. 

No Nordeste, alguns Estados têm terras boas, 
água subterrânea ou água de superfície já acumula
das: têm o fotoperiodismo favorável, um tempo de 
exposição de luz ímpar no mundo e vocações natu
rais. Tudo isso foi objeto de muita reflexão e de mui
ta discussão. 

Ocupo esta tribuna, hoje, para falar sobre a 
questão da sobrevivência do agricuftor, seja peque
no, médio ou grande. 

No "grito da seca", muito se falou sobre agricul
tura irrigada e agricuttura de sequeiro. Bem perto de 
Lajes, Axi!;te ~ Projeto de Irrigação do Baixo-Açu. Água 
abundar.!<:, terras boas e fotoperiodismo faiiOiável. 
Mas, para sermos sinceros, praticamente nenlun dos 
projetas, nenhum dos lotes da irrigação do Baixo-Açu, 
que é um programa de irrigação pública, vai bem 
Corno não vai bem nenhuma propriedade rural que 
pralica agricultura de sequeiro no meu Estado, o Rio 
Grande do Norte - e eu estenderia o mesmo raciocínio 
a qualquer Estado do Nordeste; ao seu Estado, Sena
dor Ronaldo Cunha Uma, ao seu Estado Senador Ney 
Suassuna A verdade é essa 

Razões são muitas, mas a razão fundamental 
- e é esse o fulcro da questão que desejo abordar -
é a taxa de juros do créd~o rural. Por quê? Isso foi 
exaustivamente debatido pelos painelistas, que tece
ram críticas à política de créd~o do Brasil, por meio 
dos seus órgãos oficiais de créd~o. Por quê? Porque 
a taxa de juros do créd~o rural do Nqrdeste é a IMS

ma praticada para o créd~o rural no Paraná, em São 
Paulo, no Rio Grande do Sul. Não há diferenciação 
nem há subsídip. É oomo se o Brasil fosse o rMS

mo, oorno se as oondições do Paraná. do Mato 
Grosso fossem as mesmas do Piauí, do Rio Grande 
do Norte, do Ceará, da Paraíba, quando não São. 

O Nordeste não deseja favor, nem esmola, 
nem óbolo; mas quer ter oportunidade. E da cabeça 
dos nordestinos é que tem de surgir essa oportuni
dade. Venho trazer a esta Casa a perspectiva dessa 
oportunidade, por intermédio de um projeto de lei 
que já apresentei. 

Por que é que nem nas terras onde existtl 
água, onde existe b<Ím fotoperiodiSmo e onde existe 
terra de boa qualidade se viabiliza a agricultura irri
gada? Por que é que na região do sequeiro as con
dições são também adversas? A infra-estrutura do 
Nordeste, a distãncia dos centros oonsumidores e a 
tecnologia são fatores que depõem contra a nossa 
região. A taxa de juros é imposta de cima pam bai
xo. Não interessa quanto as propriedades rurais do 
Nordeste possam render nem a sua lucratividade. 
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Qua11do Qra Governador, no período de 1990 a 
1994, tomei a peno a tarefa, juntamente com a Asso· 
ciação dos Plantadores de Cana e com a Associa· 
ção Norte-Rio-Grandense de Criadores, de desen· 
volver um estudo em parceria com a Embrapa, que 
foi assessorada pelo CPATSA, um dos melhores ór
gãos de pesquisa agrícola do semi-árido no Brasil. 
Qual era o nosso propósno? Identificar a capacidade 
real da propriedade rural nordestina de pagar taxas 
de juros, d<r acordo com o seu desempenho econô
mico e com sua lucratividade. 

Esse trabalho foi feno e foram examinadas, 
num horizonte de 15 anos, numa perspectiva históri· 
ca de 15 anos de e.náfises, com anos de seca e 
anos de inverno, propriedades de 5, 10, 15, 20, 50 
hectares e até mais do que isso, com a finalidade de 
se verificar qual era o desempenho eronômico das 
mesmas e que taxas de juros, em razão da atividade 
desenvolvida, elas poderiam suportar. Foi realizado um 
estudo isento, feno pelo Governo do Estado, relo Go
verno Federal e por entidades de classe, que objetiva· 
va apenas a constatação da realidade econõmica e a 
sobrevivência das propriedades rurais. Como elas po
dem sobreviver? Aplicando-se, fazendo a conta de trás 
para diante, uma determinada taxa de juros à atividade 
vigente. Do contrário - não vamos nos enganar ·, es· 
taremos convivendo com a morte lenta da proprieda· 
de rural no Nordeste, porque ela estará pagando 
uma taxa de juros incompatível com o seu desempe· 
nho e acumulando débttos todos os anos, empurran· 
do-os com a barriga, até chegar à sttuação de hoje, 
de insustentabilidade, de insolvência· e de incom· 
preensão por parte dos órgãos de crédito oficial. 

Assim procedendo, em 1992 chegamos a uma 
conclusão sobre determinadas taxas de juros. Naquela 
época- não vivíamos tempo de seca, e eu era apenas 
Governador ·, não tivemos condições de transformar 
as idéias em um projeto de lei. Mas, hoje, com a seca, 
com o olhar do Brasil voltado para o Nordeste, creio 
que temos a grande oportunidade - nós, nordestinos, 
brasileiros - de encontrar uma salda para a região, 
que não quer ser problema, que deseja ser solução; 
que tem condições de agregar renda e de contribuir 
para a formação da riqueza nacional. 

Qual é o projeto que apresento? É a tradução 
dos estudos que a Embrapa, o CPATSA, o Governo 
do Rio Grande do Norte e órgãos .;.: classe realiza
ram naquela época. Ele visa adequar a taxa de juros 
do crédtto rural à realidade, que permitirá a sobrevi· 
vência dessas empresas. Não quero agora impor ao 
Governo do Estado ou propor ao Governo Federal 
uma taxa de juros compatível com a nossa atividade, 

porque isso - sou um pragmático e assim entendo -
seria extremamente difícil. Mas nós, nordestinos, po
demos formular uma proposição que viabilize a taxa 
de juros por meio deste projeto de lei que encami
nho, o qual dispõe sobre o crédito rural destinado a 
financiamento de investimentos necessário à explo
ração de atividades econõmicas de sequeiro no 
semi-árido do Nordeste e dá outras providências. 

Vamos admitir que a taxa de juros seja de 8%. 
lncompativel. Por quê? Porque, pelos llSiudos realiza· 
dos, que passo a ler para V. Ex"s, as pcopciedades ru· 
rais de até 10 hectares não suportam juro algum. 

Quem diz isso não sou eu, mas estudo feito em 
cento e setenta e três propriedades, analisadas ao 
longo de quinze anos pela Embrapa e CPATSA, 
com a atividade tradicional desenvolvida no Nordes· 
te, o sequeiro: 

A propriedade rural de até 10 hectares 
não suporta juro algum. A propriedade rural de 
1 o a 20 hectares suporta juro máxmo de 1 ,3% 
ao ano, para pagamento em trinta anos. 

A propriedade rural de 20 a 50 hecta· 
res suporta juros de 2,9% ao ano, para pa· 
gamento em trinta anos. E a propriedade ru
ral acima de 50 hectares suporta juros de 
4,4%aoano. 

Ora, se a taxa de juros for de 8%, vamos pedir 
que baixe para isso, tenho receio de eoiCOilbar ouvidos 
surdos por parte das autoridades fec!erais, mas, nós, 
nordestinos, podemos propor uma fórmula em que nós 
próprios, cosendo-nos com as nossas pnlpriasJinhas, 
possamos propor uma fomnulação que viabiize a es
sas empresas rurais, a essas pequenas propriatla!lea 
sobre,;,.e,em, pagaridb a taxa de juros que propor•'lo 
no projeto de lei. De qtie forma? AlraYés da c:riaçio da 
um Procef, um fundo de crédito para equaizar a 1IIICa 
de juros vigente e a taxa de juros possMII para a pe
quena, a média e a grande propriedade do Nonleste. 

Esses recursos viriam: 

a) Contribuição dos tomado:es em 
montante equivalente a 3% (três por cento) 
do financiamento total, a ser desconlado na 
primeira parcela de liberação do crédito; 

O tomador, portanto, daria uma conlliluição. 
Não é esmola que queremos. Cada tomador do em
préstimo entraria com 3% do seu financiamento para 
compor esse tundo. 

b) 1% (um por cento) do valor do Fun
do de Pal1icipação dos Estados, destinado 
ao Estado da Região Nordeste que aderir 
v~unmriamenteaoprog~ 
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Se o Gove<nador do Estado deseja, efetiva
mente, ajudar a agricuttura do seu Estado, que libere 
1%- não é algo do outro mundo- do Fundo de Par
ticipação do Estado para compor esse fundo que vai 
viabilizar a propriedade rural no Nordes1e. 

c) 1% (um por cento) do valor do Fundo 
de Palticipação dos Municípios relativo aos 
Municípios dos Es1ados da Região Nordes1e 
que aderirem voluntariamente ao programa; 

Que o Prefeito também retire 1% do seu Fundo 
de Participação para ajudar a sobrevivência da agri
cuttura do seu Município. 

cl) 1% (um por cento) dos recursos pre
vistos no art. 159, I, c, da Constituição Fede
ral, e no art. 34, § 10, 11, do Ato das Disposi
ções Constitucionais TransMrias; 

Ou seja, 1% do valor do FNE participaria da 
composição desse fundo. 

e) outros recursos públicos ou particu
lares de fontes internas e externas, que se
jam especificamente destinados ao Procef. 

Asseguro a V. Exls que, aprovado este projeto 
com a composição que proponho, esse Procet terá 
recursos suficíentes para atender a pequena, a mé
dia e a grande propriedade de qualquer Es1ado do 
Nordeste, adequando a taxa de juros a uma condi
ção de sobrevivência e lucratividade. Está em nos
sas mãos, agora, viabilizá-lo. 

Encaminho o projeto ao Senado, pedindo . o 
apoio não dos nordestinos, porque o Nordes1e é um 
pedaço do Brasil, mas do Senado Federal, para que 
possamos aprová-lo, porque ele é democrático. 

Vejam V. Exls a quem o meu projeto propõe a 
gestão do fundo; vejam o esplrito democrático da 
proposta: 

Arl s• A administração do Procet ca
berá a urn Conselho Diretor compos1o de : 

e) um representante da Contederação 
Nacional da Agricuttura - CNA; 

b) um 1epc e s entante da Confederação 
'Nacional dos Trabalhadoi8S na Agricuttura -
Contag; 

c) um representante da Organização 
das Cooperativas Brasileiras - OCB; 

d) ..n lepl'l! se dante da Superintendên
cia do Desenvolvimento do Nordeste - Sude
ne; 

e) um representante do Banco do Nor
des1e do Brasil S/ A- BNB 

Os recursos fiCariam sob a guarda do Bana. 
do Nordeste do Brasil, vigiados, policiados e orienta
dos por um Conselho composto por entidades qutl 
representam o próprio pensamento da agricuttura do 

· Brasil. Está em nossas mãos equacionar e resolver 
esse problema. 

Encaminho, neste quase final de junho, esta pro
posta para discl1ssão, avaliação e para a aprovação 
que desejo, porque vejo nes1e projeto a pedra de to
que para viabilização da questão fulcral da viabilidade, 
da rentabilidade e da perspectiva de manutenção de 
empregos no Nordeste, na área do semi-árido. 

A vocação nordestina é indus1rial? Pode até 
ser, mas é fundamentalmente agrfcola. 

O Sr. Ney Suasauna (PMDB - PB) - Permite
me V. Ex" um aparte? 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL - RN) - Ouço, 
com muita honra, o aparte do Senador Ney Suassuna 

O Sr. Ney Sulluuna (PMDB - PB) - Senador 
José Agripino, com muita atenção ouvi o pronuncia
mento de V. Ex" e acredHo que seu projeto é de 
suma importância para o Pais, principalmente para o 
Nordes1e. V. Ex" pede muHo pouco se comparado 
com os sistemas privilegiados de agricuttura do Ja
pão, da Itália e da França, onde áreas mlnimas são 
subsidiadas a ponto de um temeno de 200x1 00 con
seguir manter um trabalhador. Pede pouco porque 
pede justiça, já que é imposslvel querer-se retirar de 
uma atividade agrfcola mais do que ela pode dar. A 
propriedade está passando para as mãos do banco, 
que_ não tem o que fazer .. 0. capital11$da l(&le_ sem o 
irab8lho e não há prociuÇão: ii i:apital; em si; é 'es1éril 
se não for trabalhado, manipulado, para geJW, prin
cipalmente no caso da agricuttura, alimentos. Assim, 
solidarizo-me com V. Ex", que está pedindo pouco, 
mas de fonna inteligente. Se os dirigentes des1e 
Pais tiverem juizo, com toda a certeza esse será um 
projeto com tudo para prosperar e salvar o que ainda 
pode ser salvo da agricuttura, seja no Nordes1e, seja 
no restante do Pais. MuHo obrigado. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL - RN) - Muoo 
obrigado Senador Ney Suassuna. 

Desejo aduzir ao enriquecedor aparte de V. 
Ex" uma exemplificação: japoneses que dispõem de 
terras no Brasi~ na região central, praticam agricuttura 
com a produção voltada para exportação e são finan
ciados por outros japoneses, a taxa de juros de 2%. 
No Chile ou na ·Europa essa taxa é de 4%. Esses são 
paises com inflação equivalente à do Brasil hoje. 

Então, V. Ex" es1á coberto de razão quando diz 
que não peço favor. V. Ex" tarnbém fala da com
preensão que devemos esperar das autoridades fe-
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derais. Precisamos ganhar a batalha primeiro no 
Congresso Nacional, uma iniciativa que não é pater
nalista, até porque estamos oferecendo a solução. 
Não estamos pedindo que o Governo baixe a taxa 
de juros e, sim, estamos oferecendo a oportunidade 
de criação de um fundo, cosendo-nos com as nos
sas próprias linhas, que viabilizará a cobertura da di
ferença da taxa de juros. Portanto, estamos ofere
cendo uma contribuição para a solução de um pro
blema que é nosso e que responde pela maior quan
tidade de empregos na região mais sofrida do País, 
que é a de V. Ex" e minha. 

Este, Sr. Presidente, é o projeto que encami
nho e espero a compreensão, o apoio e endosso 
dos Senadores do Nordeste e do Brasil. 

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

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB- PB. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, sou empre
sário por natureza, embora de famma de políticos e, 
talvez por ser empresário, não tenha as mesmas 
ambições que um político, às vezes, tem. 

Sr. Presidente, pertenço a mesma sigla há mu~o 
tempo: o PMDB, e tenho la® tudo o que posso para 
que essa sigla prospere no meu Estado e no meu 
Pais. Mas, lamentavelmente, no meu Estado, essa si
gla, que é majoritária e tem tudo para ser woriosa, 
passou por uma série de desentendimentos internos 
que a levaram a uma situação extrema de dffícil convi
vência entre vários membros do Partido no Estado da 
Paraíba Tudo fiz para que não houvesse embates. Lu
tei, até a última hora, para que não tivéssemos divisõ
es, para que continuássemOs unidos. No entanto, la
mentavelmente- rep~o -, não obtive êxito nessa tenta
tiva de união, por isso tivemos que marchar divididos. 
E, diante dessa divisão, tive que tomar um partido e 
defender as suas cores. Partimos para a luta Ganha
mos em relação ao Diretório Regional, à Executiva do 
Partido e na definição da chapa também. 

Sr. Presidente, entendemos que o vitorioso, 
além de ter humildade, também deve buscar a união 
de todos, porque quem ganha o governo de um Es
tado não é governador apenas da facção ganhadora 
e sim de todos. O mesmo acontece com o partido; 
quando alguém de um partido ganha a Executiva, a 
Regional e mesmo a Chapa, ele não é só daquela 
facção; ele é de todos. Por isso, tem que ter humil· 
dade. Como entendemos também que aqueles que 
saem denotados têm que ter o bom-senso e a humil
dade de reconhecer a vitória dos outros, e, se são 
democratas, cumprir as regras da democracia. 

Ontem, o Senador Ronaldo Cunha Uma citou
me nominalmente em um discurso que fez nesta 
Casa, em que justnicava, com as coras da emoção, 
o embate que ocon-eu na semana passada, atribuin
do-me uma frase. Dizia S. EJcl que houve um confi
namento no Rio Grande do Norte e que au, lá estan
do, fui indagado sobre quem estava pagando a mi
nha diária - imagine, Sr. Presidenta, Sr"s. e Srs. Se
nadores, alguém indagar quem está pagando a mi
nha diária! - e que eu havia respondido que a per
gunta era in-espondível. Ontem, embora ouvisse o 
discurso de S. Exl, não vim ao ptenério para apar· 
teá-lo. Mas, Sr. Presidente, não posso deixar de dar 
uma resposta e dizer que a conta de cada um foi 
paga por cada um, e que nos retiramos do Estado 
até porque assim o quisemos, pois ninguém pode 
proibir o direito de ir e vir de qualquer cidadão. 

Sr. Presidente, em relação a essas coloca()ões, en
tendo, corro disse, a emoção de cada um, mas gostaria 
de ler nota pubficada. nos pe1iócicos do meu Estado. 

Diz a nota: 

Diante de inverdades e cfiSiolçóes contidas em 
noticiário veiculado no último domingo por alguns jor
nais do Rio Grande do Norte, induzidos por fontes que 
se aproveitaram da boa-fé dos seus eleitores, inclusive 
referente a denúncias &pf8S8I1Iadas por advogado, 
que é primo do Senador Ronaldo Cunha Uma. o Go
verno do Estado da Paralba sente-se no diM!r de 
prestar os seguintes esclarec:imenlo à opinião pública: 

1 - É mentira, por 5er absoluternente inverldi
ca, a informação de que o Governador José Mara
nhão esteve na Cidade de Natal em dias da semana 
passada. O Chefe do Poder Executivo paraibano em 
nenhum momento se afestou do seu Estado durante 
o mencionado período, preocul!Bdo, que a.npre es
teve, em acompanhar pessoalmente as providências 
relativas ao combate à seca e também por estar cui· 
dando de outros assuntos de interesse da Peralba. 

2 - A noticiada presença de Sectatário do Es
tado da Paraíba na Cidade de Natal, no recente final 
de semana, deveu-se, pura e exclusivamente, à op
ção p essoal de cada um, cabendo ressaltar que es
sas autoridades viajarani e se hospedaram por conta 
própria, não arcando o Estado com nenhum lmus. 

3 - São totalmente fantasiosas as eapeculaçõ
ea sobre a possível intervenção indevida de autori
dade da Paralba no Rio Grande do Noite, valendo 
destacar o excelente relacionamento que têm entre 
si os Governadores do José Maranhão e Garibaldi 
Alves, sempre pautado pela amizade pessoal de lon
ga data e pelo respeito mútuo no exen:lcio de suas 
funções em cada Estado. 

·--------- ---------····------· 
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4 - Quanto às acusações de cunho político-pa11i
dário, apresentadas em juízo pelo advogado do Sena
dor Ronaldo Cunha Uma, através de denúncia contra 
o Governador José Maranhão, o Govemo do Estado 
tem a informar que o Exm" Sr. Juiz Cooegedol do T ri
burlai Regional Eleitoral da Paraíba, Dr. Manoel Soares 
Monteiro, proferiu, oo dia 12 de junho de 1998, o seguin
te despacho, indeferindo a inicial do requerimento en
caminhado à Corregedoria do Tribunal Regional 
Eleitoral pelo referido advogado do texto: 

O requerimento não merece acolhida 
em juízo. A meu sentir há uma postulação 
inadequada e ineficiente. Do re. :uerimento 
não constam os pressupostos de admissibili
dade, não existe prova alguma capaz de au
torizar abertura de ·processo investigatório 
como estatui o art. 22,. capuL O que se tem 
são meras conjecturas, repita-se, desacom
panhadas de provas. 

Feitas essas ponderações,. com apoio 
na letra •c•, inciso I, do art. 22 da citada Lei, 
indefiro a inicial. 

Como se vê, Sr. Presidente, essas foram as 
colocações feitas na imprensa da Paraíba, e isso era 
o que eu tinha a dizer sobre esse assunto. 

Muito obrigado. 

O Sr. Ronaldo Cunha Uma (PMDB - PB) -
Pennita-me V. Ex" um aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB- PB) (fora do 
microfone)- Já encerrei, Senador. 

O Sr. Ronaldo Cunha Uma (PMDB - PB) -
Lamento. 

O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB- PB) 
- Sr. Presidente, há algum orador inscrito? (Pausa.) 

Já que fui reterido nominalmente, peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Tendo 

sido citado, V. Ex" ... 
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB- PB) - Lem

bro ao Sr. Presidente que falei por ter sido citado on
tem, e que não pedi nenhum aparte ao Senador Ro
naldo Cunha Uma. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sena
dor Ney Suassuna, V. Ex" falou na qualidade de ora
dor inscrito. Não foi para uma explicação pessoal, 
nem tampouco respondendo a nenhuma referência 
pessoal a V. Ex". V. Ex" se inscreveu, falou e a 
Mesa lhe facuttou os vinte minutos a que tinha direito 
como qualquer Senador. 

O Senador Ronaldo Cunha Uma pede a pala
vra, por ter sido citado, e a Mesa a concede, por cin
co minutos, para uma explicação pessoal. 

O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB- PB. 
Para uma explicação pessoal. Sem revisão do ora
dor.) -Agradeço a V. Ex". 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, no meu 
pronunciamento de ontem, ao me referir ao ilustre 
Senador Ney Suassuna, eu não disse que a repórter 
tinha perguntado quem pagava a conta pessoal do 
Senador Ney Suassuna. Na reportagem divulgada 
pela televisão, a pergunta feita era quem pagava a 
conta dos convencionais que estavam confinados 
nos hotéis de Natal. E o Senador Ney Suassuna res
pondeu que a pergunta era irrespondível. Isso cons
ta de um vídeo, que eu iria apresentar à Casa. Mas, 
por atenção e respeito ao Senador, não o fiZ e não 
irei fazê-lo, a não ser que S. Ex" insista; então, o tra
rei para que esta Casa assista à cena em que os 
convencionais da Paraíba foram levados, no proces
so mais desavergonhado que já vi no meu Estado, 
de aliciamento, de cooptação e de confinamento dos 
convencionais. A alegação do Senador Ney Suassu
na de que os Secretários estavam lá, coincidente
mente, o Secretário de Segurança acompanhado de 
policiais, o Secretário de Educação, o Presidente do 
Banco, Secretários de Estado, diretores de empresa, 
não é mera coincidência. Era coação, era pressão, 
era o exercício ilegítimo, afrontoso da democracia, 
na mais desvirtuada Convenção de que tem noticia 
este País. Com relação à nota - lida pelo próprio Se
nador - o Governador do Estado confessa a presen
ça de Secretários de Estado nos l]otéis de Natal, 
acompanhado ~ convencionais. Não se pode ne
gar isso, pois seria negar evidência Os convencio
nais foram levados para João Pess<U de avião e de 
ônibus e ali recetieram dinheiro, inclusive em três 
suites no Hotel Tambaú, chegando a ofertar R$200 
mil, e R$40 mil a convencionais, que gravaram de
clarações, que poderei trazer para esta Casa ouvir. 
O despacho do juiz foi datado do dia 12. FIZemos 
uma comunicação avisando que isso iria ocorrer, 
porque tlnhamos ciência do ocorrido; evidentemente, 
não podíamos ter provas. O fato ocorreu no dia 14, e 
o Juiz despachou no dia 12; logo, não tínhamos a 
prova. Mas já entramos com uma representação junto 
ao Corregedor, pedindo a a;xJração dos fatos gravíssi
mos, acompanhados, inctusive, pelos jornais de Natal. 

Devo dizer ainda que, no sábado, ao tomar co
nhecimento do fato, telefonei para o Senador José 
Agripioo, que está presente neste plenário, para o 
Senador Geraldo Melo, que preside esta sessão, e 
também para o Governador Garibaldi Alves, porque 
a Polícia da Paraíba, soldados que não têm dinheiro 
para pagar sua hospedagem em hotel de cinco es-
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trelas, estava lá coagindo os convencionais. E a im
prensa não tinha acesso aos hotéis. Uguei para os 
Senadores e para o Governador, que mandou o Se
cretário de Segurança Pública do Rio Grande do 
Norte permitir que a imprensa tivesse acesso ao lo
cal. Dessa forma, a TV Record de Natal e a TV 
Cabo Branco da Paraíba puderam entrevistar algu
mas pessoas, inclusive o Senador Ney Suassuna e 
o Secretário da Para1ba, Pedro Adelson. No dia se
guinte, os jornais noticiaram o ocorrido. 

Ontem. foi publicado o artigo 'O rapto das sabi
nas', em que Valéria Mesquita, escritor e Deputado 
pelo PPB, disse: 'Numa compungida e abjeta submis
são, dezenas de convencionais do PMDB paraibano 
foram confinados no Hotel Vila do Mar e proibidos de 
falar com quem quer que fosse'. Esse artigo foi publi
cado ontem pelos jornais de Natal. Vários jamais publi
caram o fato, e desmentir isso é negar a evidência 

Estamos entrando com urna representação pe
rante a Justiça. Creio no Tribunal da Paraíba e na Jus
tiça Eleitoral deste País. Aquela convenção foi a mais 
aberta em processo de corrupção de que tenho notí
cia. Por isso, denunciei, vou continuar a denunciar e 
vou brigar para que se restabeleça a verdade, para 
que me!J Estado não seja enlameado com um fato 
despudorado como esse, em que os convencionais fo
ram confinados num hotel, no Rio Grande do Norte. 

Agradeço, Sr. Presidente, o tempo que V. Ex" 
me concedeu, para que eu fizesse esses esclareci
mentos a esta Casa e ao País. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra à eminente Senadora Marina Silva. S. 
Ex" dispõe de vinte minutos. 

A SRA. MARINA SILVA (Bioco/PT - AC. Pro
nuncia o seguinte discwso. Sem revisão da oradora.)
Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadorés, o que me faz 
falar, nesta sexta-feira, é o fato de que estou apre
sentando um projeto de lei que cria reserva do Fun
do de Participação dos Estados e do Distrito Federal 
- FPE - para as unidades da Federação que abriga
rem, em seus territórios, unidades de conservação 
da natureza e terras indígenas demarcadas. 

Esse projeto faz parte de um conjunto de ações. 
Desde que cheguei a esta Casa. tenho trabalhado no 
sentido de fazer urna combinação entre preservação 
do meio ambiente e desenvolvimento econôrnico e so
cial. Para min, é fundamental que essa associação 
seja vitoriosa, porque, somente assim, será possível 
fazermos com que governantes, prefeitos, em suas pe
quenas comunidades, o Governador e as próprias ins
táncias federais sejam capazes de dar respostas efica
zes em busca da preservação do meio ambiente. 

O conceito de socioambientalismo, que seria a 
união entre a preservação do ambiente e a resposta 

adequada aos problemas económicos e sociais vivi
dos naquelas regiões ou naquela determinada área 
que precisa ser preservada, para mim, constituiu-se 
um grande avanço na luta do Movimento Ambiental 
no planeta. A partir daí, deverá ser possível fazer 
com que mesmo aqueles segmentos que, muitas ve
zes, têm-se demonstrado contrários à questão da 
preservação do meio ambiente possam ser envolvi
dos nesse processo. 

Todo o processo de preservação do meio am
biente, associado às questões ligadas à legislação ou 
a ações de proibição, cumpriu urna etapa importante. 
Se isso não ocorresse, hoje não haveria as áreas de 
preservação existentes. No entanto, se persistirmos, 
única e exclusivamente, em agir pelo viés das leis e 
das proibições, não seremos capazes de dar as res
postas de que o nosso País e o planeta necessitam. 

Por isso, desde que cheguei a esta Casa, tra
balhei no sentido de que os Estados, os Municípios 
e o próprio Governo Federal pudessem contar com 
esses instrumentos, para fazer com que a sociedade 
percebesse que preservar o meio ambiente também 
seria um grande negócio. 

Para urna boa parte da população, graças a 
Deus, não é preciso fazermos cálculos contábeis 
para demonstrar que é lucrativo preservar o meio 
ambiente. Existem aquelas pessoas que têm sensi
bilidade para preservar a natureza, pelo simples fato 
de entendê-la como fundamental à ,abrevivência do 
planeta e ao seu equülbrio em termos do seu ecossis
tema global. No entanto, existem aqueles que. só se 
sensibilizarão se formos capazes de demonstrar que 
eles terão algum lucro a perceber com essas ações. 
Além da vantagem de haver um ambiente saudável, 
de se poderem explorar economicamente os recursos 
naturais por um longo de tempo - espera-se que os 
recursos sejam sustentáveis no tempo - e de possi
bilitarmos às gerações futuras os meios necessários 
para a sua sobrevivência com dignidade, além des
sas vantagens, existem vantagens concretas do 
ponto de vista da preservação do meio ambiente. 

A criação desse Fundo, além de cumprir oom a 
determinação de fazer com que a idéia de meio am
bi~rte esteja associada à visão de desenvoMmento, 
também institui um mecanismo. 

Sr. Presidente, o ;>rojeto de lei diz que: 

'O Congresso nacional decreta: 
Art. 1• O art. 2• da Lei Complementar 

n• 62, de 28 de outubro de 1989, passa a vi
gorar com a seguinte redação: 

------------ --------------
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"Art. 2° Os recursos do Fundo de Parti
cipação ·dos Estados e do Distrito Federal -
FPE - serão distribuídos da seguinte fonna: 

I - 84% (oitenta e quatro por cento) às 
Unidades da Federação integrantes das Re
giões Norte, Nordeste e Centro-Oeste; 

11 - 14% (catorze por cento) às Unida
des da Federação integrantes das Regiões 
Sul e Sudeste; 

.m - 2% (dois por cento) para constituir 
Resérva do Fundo de Participação dos Esta
dos e do Distrito Federal a ser dis!Ji:luída às 
Unidades da Federação que abriguem unidades 
de conservação da natureza e !eiras indígenas 
demarcadas, para aplicação em projelos de de
senvolvimento sustentável, segundo ánetrizes 
estabelecidas na regulamentação desta Lei." 

O que traz de importante esse projeto, além da 
criação de um Fundo para investimento em desenvol
vimento sustentável por parte dos Governos estaduais, 
mediante um acréscimo do repasse do Fundo de Parti
cipação desses Estados da parte do Governo Federal? 
O que se constitui como uma inovação é o fato de que 
as regiões mais desenvolvidas estariam contribuindo 
com um percentual daquilo que deveria ser o seu re
passe para a criação desse Fundo. Nesse caso, regiõ
es como o Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste deste 
País estariam dando um percentual menor, na medida 
em que têm uma carência maior em termos dos seus 
investimentos. E regiões desenvolvidas, como o Sul e 
o Sudeste, estariam instituindo um percentual maior, 
até porque são as regiões mais ricas do·País. 

Muitas pessoas e alguns Colegas Partamentares 
poderão indagar que algumas dessas regiões podem 
ser prejudicadas, na medida em que, nelas, não há 
grandes áreas de preservação. Mas se considerarmos 
que a preservação_ do meio arrbiente é responsabilida
de da Nação como um todo, é responsabi&dade de cada 
cidadão, com certeza chegaremos à conclusão de que 
os cidadãos brasileiros se sentirão muito bem em saber 
que boa parte dos seus recursos, daquilo que lhe é co
brado, trilUiado enquanto imposto de renda, está sen
do destinado a uma causa justa, que é a preservação 
do meio atrbiente. E mais do que isso, para o investi
mento em tecnologia limpa, para o investimento em 
pesquisa, para o investimento no setor produtivo, que 
seja capaz de incorporar a variável ambiental. 

E o projeto, nesse sentido, tem também uma 
contribuição do ponto de vista educativo, que é o de 
fazermos entender ao País que a responsabilidade 
de preservar a Amazônia, de preservar a Mata Atlân
tica, de preservar o cerrado não é só daqueles que 

habitam nessas regiões, mas fundamentalmente da
quelas pessoas que têm uma preocupação maior 
com o meio ambiente. Alguns por consciência e ou
tros porque, em sendo tributados pelo imposto de 
renda, estariam destinando também parte dos seus 
recursos para essas ações. 

O projeto ainda vai mais além, Sr. Presidente. 
Diz que esse fundo não pode ir para a vala comum 
das ações dos governos estaduais, deve ir de fonna 
indicativa, já na lei, colocando os critérios, de fonna 
mais consistente, na regulamentação, j)ara ações de 
desenvoivimento susténtável, mediante um plano 
que esses Estados deverão fazer para poder aces
sar esse fundo. E mais: o projeto institui que 'as açõ
es dos governos estaduais poderão ser feitas em 
parceria com os Prefeitos, com as comunidades lo
cais, principalmente porque, a partir dessas ações 
integradas, poderíamos ter respostas mais eficazes 
do ponto de vista do desenvolvimento. 

Quero aqui somar esse projeto a algumas ou
tras ações que já vêm sendo praticadas, como por 
exemplo a criação de uma linha de crédito especial 
para os extrativistas· da Amazônia. Ações essas vol
tadas para se ter crédito que possibilite aos tomado
res um mecanismo de avaliação dos projetes no que 
se refere ao acesso do dinheiro público para praticar 
atividades económicas que sejam danosas ao meio 
ambiente. Essa proposta, na época em que o Dr. 
Raul Jungmann estava no lbama, foi colocada e es
pero que venha a ser vitoriosa, e, COf)'l certeza, esta
rá se somando a uma iniciativa dessa natureza 

Com essa iniciativa também quero contribuir 
com aqueles Estados, como é o caso do meu Esta
do do Acre, que tem um terço de área de preserva
ção, e do Estado de Roraima, que é um dos maiores 
em área de preservação, que por possuírem terras 
indígenas, reservas extrativistas, área de preserva
ção pennanente, constituem-se num castigo, num 
prejuízo para o desenvolvimento daquela região. 

Diz o projeto: 

Os Estados que têm áreas de preser
vação e reservas indígenas demarcadas se
rão beneficiados para que tenham recursos 
para investir em atividades produtivas que 
instituam a sustentabilidade. 

Nesse caso, com certeza, os Estados do Acre, 
de Roraima, do Amazonas, do Amapá e tantos ou
tros seriam beneficiados, sim, porque têm áreas indí
genas e de preservação. 

O projeto também tem como objetillo fazer com 
que o setor empresarial, em tendo a possiliidade de 
acessar um fundo dentro das ações do gowmo esta-
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dual, possa sentir-$ estimllado, no que diz respeito às 
suas atividades eca iÕn icas, a i1corporar as suas preocu
pações CXliTI a defesa do meio arrbiente; daí resUiando 
atividades produtivas que não sejam danosas aos ecos
sistemas nos quais es1ão aluando ou pelo menos que se 
evite que determinados representantes assaquem acu
sações contra as instituições que tratam da questão do 
meio ambiente. Muitas vezes eu me sinto bas1ante soli
daria com muitos profissionais que são honestos, que 
trabalham em defesa do meio ambienle e que realmen
te são achincalhados, oolocaros na vala comJm daque
les que pmticam improbidades adrrinistrativas. São açõ
es como essas, ações positivas, que dão instrumentos 
aos governos estaduais, ao Go\lemo Federal e aos go
wmos municipais, para que tenham ações positivas no 
pnx esso de preservação do meio ambiente. 

Por que o projeto diz que o fundo se destinará 
àquelas áreas que sejam da Federação? É exala
mente para se evitar o mecanismo da esperteza. 
pois muitos governadores, de posse de uma lei 
como essa, poderiam criar, indiscriminadamente, 
áreas de preservação para poderem ver acrescido 
esse fundo. Nesse sentido, estaríamos criando um 
instrumento que, ao invés de ajudar, iria criar compli
cadores. É por isso que o projeto diz "áreas de pre
servação que sejam de responsabilidade" da União, 
pois assim seriam instituídos critérios justos, corretos 
quando da criação dessas áreas de preservação. A 
parte do Estado, com certeza, poderá vir como com
plemento a essa lei, como aquilo que já está sendo 
praticado em alguns Estados da Federação, que é a 
idéia do ICMS ecológico. Nesse sentido, essas du;IS 
ações se encontrariam e teríamos, 'lO invés de um de
sestimulo ao processo de preservação do meio am
biente, um estímulo que contaria CXliTI o aporte do Go
verno Federal, com ações de planejamento dos gover
nos estaduais e do setor produtivo e de comunidades 
e, ao mesmo tempo, a participação da sociedade 
como um todo, dizell!IO que da mesma forma que 
pagamos um custo pela sa:úde, pela educação, pela 
cultura e assim por diante, vamos pagar um custo 
pela preservação do meio ambiente. E então a 
Amazônia não é mais responsabilidade dos 20 mi
lhões de amazõnidas, mas dos 160 milhões de bra
sileiros, que têm a responsabilidade de mostrar para 
o mundo que é possível combinar desenvoMmento 
económico, justiça social e preservação do meio am
biente. 

Com esse projeto, espero que nesta Casa haja 
uma ampla discussão, mais do que isso, espero que 
haja várias audiências públicas com o setor produti
vo, com os governadores, com os Prefeitos, com o 
Executivo, da mesma forma que fizemos quando da 

tramitação do projeto que institui o acesso aos recur
sos da nossa diversidade biológica. 

Com essa iniciativa, tenho absoluta certeza de 
que os governos da Amazônia, ou mesmo de outras 
regiões que não tenham tantas áreas de preserva
ção, estariam contando com um instrumento de 
apoio às suas açôes e à idéia do desenvoMmento 
sustentável. A implementação da Agenda 21, que 
deve ser um compromisso do Governo a partir da 
Rio +5, a partir da Eco-92, pode ter meios concretos 
de ser instituída. É uma pequena iniciativa, mas, 
com certeza, é muito mais recurso. Num cálculo pre
liminar, daria mais ou menos em torno, só para o Es
tado de Roraima, de 20 milhões para açôes dessa 
natureza, que é muito mais do que o que o PPG 7 
coloca para a Amazônia Ioda durante um ano. 

Então, estaremos cumprindo a nossa parte, no 
sentido de fazeiTTlOS com que a Nação brasileira assu
ma para si o desafio de preservar o meio ambiente, 
não da forma carrancuda, proibitiva, coercitiva, como 
muitos aqui lazem. Essa critica que é feita não proce
de mais no movimento ambientalista, está alrasada, 
fora de contexto. Hoje, o movimento armientalista dis
cute necessariamente o sócioambientalismo, que é a 
união de projetos econõmicos e preservação do meio 
aniliente. com um setor produtivo que é sensf\191. 

Estive, recentemente, em Bruxelas, na Corn.oni
dede Européia. e discutimos com a Comissão Geral do 
PPG 7 ações concretas, no sentido ~ lazennos valer 
idéias dessa natureza. Também na Alemanha, junto às 
agências de cooperação, trabalhamos no sentido de 
em1011/er 'o s8tOr produtivo êrri ·açoes desSa natíinizâ. 
Somente a partir daf, numa ação conjunta entre socie
dade, organizações não-govemamenta, Gollemo e 
setor produtivo é que poderemos lazer CXliTI que essas 
idéias, que por enquanto são idéias, se tomem realda
de; e de realidade, numa forma de pensar em como 
manusear os nossos recursos naturais. 

Espero contar com o apoio de todos os seg
mentos desta Casa, para que iniciativas como essa 
possam ter a sua discussão, a sua aprovação e a 
implementação, a fim de que se inaugure urna nova 
história na fase do movimento ambientalista brasilei
ro, que já não é mais, de acordo com as criticas que 
se ouvem aqui, de vez em quando, completamente 
fora de contexto. 

Muito obrigada• 

Durante o discutsO da Sra. Matina Silva, 
o Sr. Geraldo Melo, 1° VIC&-Presidente, deDal 
a cadeira da presidência, que é ocupada palo 
Sr. Ronaldo Cunha Lima, 1° Sectelálio. 

--------------- -------------------- •.. ---- ·--
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Durante o discurso da Sra. Marina Silva, 
o Sr. Ronaldo Cunha Uma, t• Secretário. dei
xa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Geraldo Melo, t• Vtee-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao Sr. Senador José Roberto Arruda. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB - DF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, ocupo esta tribuna 
para fazer uma homenagem que não é minha, mas de 
todos os brasilienses, e penso que de todos os brasi
leiros, à memória do arqutteto e urbanista Lúcio Costa 

O Professor Lúcio Costa, o homem que idealizou 
BrasRia, que fez o projeto urbanístioo worioso no con
curso que se abriu no ano de 1955, para a escolha do 
modelo de cidade para a construção da nova CapttaL 
mais do que arqutteto, mais do que urbanista reconhe
cido no mundo inteiro, foi um pensador. 

Como escreveu o Jornalista Washington No
vaes, ontem, no Jornal O Estado de S.Paulo, per
demos, com a morte do Professor Lúcio Costa •Jma 
das páginas mais importantes da cuttura bra eira. 
O Professor Lúcio Costa, na verdade, foi te< 'mu
nha da evolução brasileira neste século. Ele que 
nasceu dois anos depois do início do século e partiu 
dois anos antes do seu fim. 

Ele foi mais do que discípulo, foi amigo deLe 
Corbusier; foi ele quem o recebeu pela primeira vez, 
no Rio de Janeiro, em 1936, e contava nas suas me
mórias que Le Corbusier chegou ao Rio de Janeiro 
num dirigível no Campos dos Afonsos. 

Ele trouxe para o Brasil a concepção da nova 
arqunetura, que teve o seu marco no prédio do Mi
nistério da Educação, no Rio de Janeiro, até hoje um 
ponto de referência para o estudo da arqunetura 
contemporânea 

Lúcio Costa_ teve mais do que isso. Além do 
seu idealismo, da sua visão futuristica e da sua con
cepção modema de arqunetura e de cidades, dedi
cou-se intensamente a entender o ser humano e a 
sociedade, buscando por meio do urbanismo e das 
artes modificá-los para melhor. 

O Professor Lúcio Costa marcou a sua passa
gem pela Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro. 

O Professor Lúcio Costa, mesmo depois de reco
nhecido internacionalmente, depois de ter o seu proje
to worioso na concepção de BrasRia, ainda assim, 
continuou sendo um homem pobre. Eu mesmo o visnei 
várias vezes, no seu apartamento humilde, no penúlti
mo prédio da Praia do Leblon. Um apartamento de um 
quarto, em que, saindo-se do elevador de porta panto
gráfica, estava-se dentro da sua sala. Lá, havia um pe-

queno sofá, murto velho e uma mesa com alguns li
vros em cima. Era um apartamento dos mais humil
des. 

Passei ali longas horas, em momentos diferen
tes, de convívio com o Professor Lúcio Costa Ou
via-o falar do seu amor pelo Brasil e da saudade que 
sentia da França, pois viveu os primeiros 14 anos de 
vida em Toulon. Ouvia-o falar, por exemplo, de Os
car Niemeyer como o menino que ele acolheu em 
seu escritório como estagiário. Ouvia-o falar de Is
rael Pinheiro, Juscelino Kubitschek, Burle Marx, de 
todos aqueles que partilharam com ele um dos mo
mentos mais geniais da cultura brasileira. 

O Professor Lúcio Costa tinha total despreocupa
ção com a vida material. Não ganhou dinheiro, não fi
cou rico; ao contrário, nos últimos anos de sua vida, 
sua filha teve sérias dificuldades até para sua própria 
manutenção. No entanto, conservou a lucidez até o úl
timo dia da sua vida e, com seus 96 anos bem vividos, 
sua larga experiência, não jogava uma frase fora. 

O Professor Lúcio Costa era muito mais do que 
um arqu~eto e muito mais do que um urbanista. Era 
um filósofo, um cientista social, na concepção mais 
pura do termo; um homem que procurava entender a 
evolução da sociedade brasileira, um homem con
temporâneo do seu próprio tempo. 

Ele se divertia, contando-me, por exemplo, que 
algumas vezes, já em idade bastante avançada, to
mava um ônibus no Rio de Janeiro, ou entrava em 
uma farmácia próxima à sua casa ·e se deparava 
com alguém que o abordava perguntando se era ele 
o Lúcio Costa que construiu Brasma. Quandó dizia 
que sim, as pessoas o abordavam, muitas vezes fa
zendo criticas, outras vezes elogios, e ele sempre 
com a maior humildade. 

Na última vez que o Professor Lúcio Costa veio a 
Brasflia, tive o privilégio de reoepcioná-kl. Naquele dia, 
depois de passar algum tempo no próprio Memorial 
Lúcio Costa na Praça dos Três Poderes e depois de 
me pedir que andasse de automóvel com ele nos prin
cipais locais de BrasRia, ele não quis jantar em ne
nhum restaurante chique. Não quis luxo. Pediu-me 
para conhecer um bar onde ª juventude de Brasflia, as 
pessoas que nasceram aqui, freqüentassem. 

Levei-o ao Beirute, um bar muito conhecido da 
cidade, na 109 Sul. Lá, tomamos uma ou duas cerve
jas e comemos alguma coisa. Ele olhava para aquela 
juventude e, em certo momento, alguns artistas de 
BrasRia que se encontravam no Beirute e formavam 
um quarteto vocal muito conhecido, o "Invoquei oVo
cal", aproximaram-se da mesa, agacharam-se e canta
ram para ele uma canção que fala de Brasma. O Pro-
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fessor Lúcio Costa emocionou-se e quis ir embora. 
Quando levantamos e saímos do Beirute, ele foi 
aplaudido de pé pelos boêmios e pela juventude 
desta cidade. E ele repetia: ·essa é a cidade que eu 
inventei"! Quando fui deixá-lo no hotel, ele me disse 
que este era o seu maior sonho: ver como vivem as 
pessoas que nasceram na cidade que inventara. 

O Professor Lúcio Costa foi homenageado em 
vida e foi reconhecido como grande arquiteto, urba
nista e pensador. Fiz questão de ir aos seus funerais 
no Rio de Janeiro, em uma última homenagem ao 
grande brasileiro, e encontrei ali o retrato da sua pró
pria vida: poucos e fiéis amigos, a sua famllia, netas 
e bisnetos. Foi uma homenagem simples àquele 
que, em vida, sempre se caracterizou pela humilda
de. Estavam ali, naquela singela homenagem, gran
des nomes da cultura brasileira contemporânea. Es
tavam ali os brasileiros que sabem que o povo que 
não conhece e não reverencia a sua história e os 
grandes nomes da construção da nacionalidade não 
tem uma perspectiva de Muro. 

Naquela última homenagem, feita por brasileiros 
e amigos na manhã de domingo no Rio de Janeiro, o 
Professor Lúcio Costa recebeu o seu último e derra
deiro aplauso: o aplauso dos esfudantes de arquite
tura; dos seus colegas de profissão; de engenheiros 
que sofreram muito para conseguir viabilizar seus 
projetos; de seus ex-alunos; de ex-estagiários e de 
todos aqueles que sabem da importãncia de Lúcio 
Costa para a cultura contemporânea brasileira. 

Hoje, às 19 horas, na Igrejinha Nossa Senhora 
de Fátima, na 107 Sul, será celebrada uma missa 
em homenagem ao Professor Lúcio Costa. Da tribu
na desta Casa, convido todos os pioneiros de Brasí
lia, todos os que ajudaram a construir o projeto de 
Lúcio Costa, os Srs. Senadores, os Srs. Deputados 
e todos aqueles gue sabem que Brasma marcou um 
novo tempo na história brasileira a estarem ali, junto 
com a população de Brasflia, para esta homenagem 
ao Professor Lúcio Costa. 

Desta tribuna, hoje, o Senador Artur da T ávola 
falava da importância de Brasflia na concepção não 
de um novo modelo de cidade, mas na importância 
de Brasflia na concepção de um novo modelo de 
convivência social. Muito mais do que um projeto fu
turista de cidade, o Professor Lúcio Costa sonhou 
que, por meio de Brasflia e por meio de seus traços 
pudesse nascer uma sociedade de convívio mais 
fraterno, uma sociedade menos desigual, uma socie
dade sem muros, uma sociedade sem grades, uma 
sociedade sem divisão de classes, uma sociedade 
onde todos os seres humanos, independentemente 

das suas classes sociais, pudessem ter um convívio 
mais tratemo e mais livre. 

Brasília é símbolo da liberdade, Brasma é sím
bolo do sonho de toda uma geração de brasileiros. E 
foi Lúcio Costa quem ousou, com lápis, papel e ge
nialidade, traduzir esse sonho e essa expectatiVa de 
uma sociedade mais justa do desenho de uma cida
de que hoje se fez concreto, mas se fez, sobretudo, 
convivência humana 

O Professor Lúcio Costa tem aqui, hoje, o reco
nhecimento da sua importância na construção deste 
País que todos desejamos. E eu, como Senador 
eleito pelo Distrito Federal, faço questão de que seja 
registrada nos Anais desta Casa a nossa homena
gem, a homenagem de todos os que vivemos em 
Brasflia, ao grande inventor desta cidade. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Não há 

mais oradores inscritos. 
A Presidência recebeu, da Câmara dos Depu

tados, a relação dos nomes dos Deputados eleitos 
por aquela Casa para comporem a Comissão Repre
sentativa do Congresso Nacional, prevista no § 4° do 
art. 58 da Constituição Federal, confonne ofício lido 
anteriormente. 

Fica constituída a Comissão Representativa do 
Congresso Nacional, que exercerá o mandato duran
te o mês de julho do corrente ano: 

SENADO FEDERAL 

Titulares 

Carlos Patrocínio 
Bello Parga 

Mauro Miranda 
Djalma Falção 

P.FL 

PMDB 

PSDB 

SuplenteS 

Edison Lobão 
Francelino Pereira 

Ronaldo Cunha Uma 
Wellington Roberto 

Geraldo Melo Jefferson Peres 

Bloco de Oposição 

Lauro Campos Sebastião Rocha 

PPB 

Elói Portela João França 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

PFL 

Hugo Rodrigues da Cunha Álvaro Gaudênio Neto 



JUNHO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 399 

Osório Adriano 
Vilmar Rocha 

Marconi Perillo 
Ronaldo Cezar Coelho 
Silvio Torres 

PSDB 

Antônio Geraldo 
Paulo Gouvêa 

Antonio Carlos Pannunzio 
Danilo de Castro 

Elias Murad 

Bloco PMDB, Prona 

Jorge Wilson 
Lídia Quinan 
Maria Elvira 

Benedito Domingos 
Osvaldo Reis 
Wigberto Tartuce 

PPB 

Carlos Mendes 
João Magalhães 
Nair Xavier Lobo 

Prisco Viana 
Roberto Balestra 

(vago) 

Bloco PT, PDT, PC do B 

Chico V~gilante 
José Mauricio 
Maria Laura 

PTB 

Miro Teixeira 
Paulo Bernardo 

Pedro Wilson 

Paulo Heslander Anindo Vargas 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presi· 
dência comunica ao Plenário que recebeu o Ofício 
n• 90198, de 18 do correrrte, do Senador Abdias Nas
cimento, Presiderrte da Comissão de Julgamerrto do 
Prêmio Cruz e Sousa. comunicando a conclusão dos 
trabalhos daquela Comissão. 

Informa ainda que, nos termos regimerrtais, con
sultará a Câmara dos Deputados sob!e a realização de 
sessão conjurrta para a errtrega da premiação. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a 
mesa. oficio que será lido pelo Sr. 1• Secretário em 
exercício, Senador Canos Patrocínio. 

É lido o seguirrte: 

OF. N" 115198-GLPFL 

Brasflia, 18 de junho de 1998 

Senhor Presiderrte, 
Nos termos regimerrtais, solicito a substituição 

do Senador Hugo Napoleão pelo Senador José Agri· 
pino, como titular, na Comissão Mista incumbida de 
estudar a Medida Provisória n• 1665 de 4-6-98. 

Cordialmente, Senador Edlaon Lobio, Líder 
do PFL. em exercício. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Será 
feita a substituição solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os Srs. 
Senadores Odacir Soares, Benedita da Silva e Fla
viano Melo enviaram discursos à Mesa para se.em 

publicados, na forma do disposto no art. 203 do Re
gimerrto lrrterno. 

S. E.x"s serão atendidos. 
O SR. ODACIR SOARES (PTB-RO) - Sr. Pre

siderrte, Sr"s. e Srs. Senadores, em períodos eleito
rais, as correrrtes politicas que se confrorrtam na 
busca pelo poder sacam de seus arsenais os temas 
que apreserrtem maior potencial de desgaste de 
seus opositores. 

Assim é que assistimos a acirrados debates 
sobre reforma agrária, combate à seca no Nordeste, 
ao tráfico de drogas, à criminalidade urbana ou ao 
desemprego. São todas questões canderrtes e que 
tocam de perto as dificuldades do povo brasileiro em 
alcançar um padrão de vida mais humano e digno. 

Um dos mais controversos diz respeito ao de
semprego no Pais. Desde algum tempo, instaurou
se uma polêmica sobre as taxas de desemprego, 
corno se fossem palpites de loteria. Os govemarrtes 
sacam as estatísticas que fornecem os menores ín
dices, corno é de seu óbvio irrteresse. Os opositores 
brandem as que projetam os índices mais alarman
tes, como seria de se esperar. E, assim, a população 
se vê no meio de uma discussão na qual nunca se 
sabe quem está com o dado correto •. 

Se se tratasse, apenas, de uma discussão 
acerca metodologias de corrtagem estatlstica, poder
sa-ia até encorrtrar um certo divertimerrto nesse tor
pedeamerrto reciproco de dados. Todavia, quando 
se fala de desemprego, está-se !alarido de seres hu
manos, cidadãos brasileiros, cujas vidas podem es
tar sendo destruidos pela perda, ou não -obtenção, 
de um emprego que lhes permita marrter a dignidade 
pessoal e a subsistência familiar. 

Essa é a grande questão subjacente à discus
são acerca da forma de medir o desemprego: esta
mos buscando informações para definir novas politi
cas de fomento ao emprego e, por conseguinte, de 
reforma econõmica, ou estamos coletando munição 
para justifk:ar o atatus quo. 

Esse é o núcleo do debate! Em decorrência 
dele surgem questões que devem ser respondidas 
por aqueles que definem as politicas de governo e 
as estratégias empresariais. · 

A Fundação IBGE é a responsével pela medi
ção ofiCial das taxas de desemprego no Pais. Tal 
medição se faz em seis grandes regiões metropolita
nas, quais sejam: Porto Alegre, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Belo Horizorrte, Salvador e Recife. Tais re
giões cobrem uma população de aproximadamente 
30 milhões de pessoas. Ora, nós somos, hoje, no 
Brasil, mais de 160 milhões. Assim, a pesquisa de 
emprego se faz sobre menos de um terço da popula-
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ção nacional, o que obviamente está longe de cobrir 
a realidadé do·Í'ais como um todo. Mesmo conside
rando que tais regiões respondem peta maior parce
la do PIB nacional, não se trata de uma simples me
dição de renda, mas sim de emprego, o que implica 
saber quantos e em que condições os brasileiros es
tão empregados, em todo o Brasil. 

É dito e sabido que a economia informal no Brasil 
é da ordem de grandeza da formal. Ou seja, movimen
ta-se tanto c!lnheiro no mercado formal quanto no infor
mal. Contudo, quantos brasileiros trabalham num e 
noutro mercados? Como trazer para a economia for
mal todo esse contigente que vive à margem do siste
ma social? Qual a perda fiscal real que o Pais tem ao 
não ser capaz de oferecer a todos os brasieiros um 
trabalho reconhecido peta sociedade e, portanto, parti
cipante no financiamento dos bens sociais? 

Toda vez que a discussão sobre desemprego 
se instala, governo e oposição trocam farpas entre 
s~ mas não se vai ao fundo da questão, que é como 
medir de modo socialmente justo a taxa de desem
prego no Pais, de maneira a pennitir a implantação 
de politicas eficazes de combate ao desemprego. 

Sr. Presidente, nem o lllgUmento metodológico 
de que devemos seguir os padrões internacionais de 
medição serve como justificativa para justifiCai" defi
ciências operacionais. Cada pais possui traços so
ciais económicos e institucionais que o dWerem dos 
demais. Por tal razão, quando se pretende descrever 
a situação vigente, o método estatlstico escolhido 
para captar as infonnações que se busca deve estar 
sustentado em definições coerentes com a realidade 
do Pais. Tais definições podem não s.er necessaria
mente, aquelas &dotadas em outros paises. 

Um confronto que surge sistematicamente 
quando se trata de discutir estatisticas no Brasil é o 
dos resultados obtidos pelo DIEESE e seus conve
niados e os obtidos pelo IBGE. 

Como I'I1IIW:l Nobres Pares sabem, em estatísti
ca o que conta é a metodologia escolhida, quando 
se trata de apreciar a validade dos resultados obtidos. 
Assim, não hé uma verdade estatlstica única. Há 
aproximação mais ou menos acuradas da realidade 
pesquisada. Isso é o que se passa no que díz res
peito à avaliação mensal de desemprego no Brasil. 

Além do universo coberto pelas pesquisas, hé 
a base metodológica escolhida A pesquisa Dieese , 
que se realiza na Região Metropolitana de São Paulo 
desde 1984, estende-se, a partir de 1998, ao Distrito 
Federal e às Regiões Metropolitanas de Porto Alegre, 
Curitiba, Belo Horizonte, Salvador e ReOOe. A cober
tura da pesquisa do IBGE estende-se ao Rio de Ja
neiro, sem abranger, todavia, o Distrito Federal. 

Sr. Presidente, se comparannos, pois, a cober
tura populacional das duas pesquisas, vemos que 
ambas cobrem cerca de 30% da população brasilei
ra, não atigindo as regiões onde a densidade popu
lacional é mais rarefeita e as condições laborais 
mais precárias. 

Outras dWerenças conceiluais básicas entre as 
pesquisas do IBGE e do Dieese podem ser vistas no 
Boletim do Dieese, número 201, de dezembro de 
1997. Eis alguns pontos, entre os mais relevantes: 

Para o IBGE uma pessoa não procurou empre
go nos 7 dias que antecedem à pesquisa é conside
rada inativa, indepenilentemente das razões pelas 
quais não tenha feito a procura. de trabalho: falta de 
motivação, doença, fatta de oferta emprego· na cida
de ou qualquer outra. 

Para o Dieese tal pessoa é considerada em de
semprego aberto, se procurou trabalho nos úttimos 
30dias. 

Para o IBGE. uma pessoa que trabalhou na sema
na da pesquisa, mesmo que em situação irregular e ins
tável é considerada ocupada Já, para o Dieese, tal pes
soa está em desemprego oculto pelo trabalho precário. 

E, assim, uma sucessão de importante distinções 
entre o que é um desemprego e um ocupado fazem 
com que os resultados das taxas de desemprego va
riem, em São Paulo,.de 16,6%, segundo o Dieese, a 
6,1% segundo o IBGE e, novembro de 1997. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, por rás 
desses números e da discussão que provocam, es
tão pessoas, cidadãos brasileiros. Em qualquer cir
cunstãncia, qualquer que seja a ótica da leitura feita, 
taxa de desemprego drrerente de zero signWica 'lUe 
existem brasileiros sem trabalho e, por conseguinte, 
sem condições de se sustentarem. 

Se pegannos os índices da Região Metropolita
na de Salvador vemos discrepância ainda maiores. 
O Dieese indica 22"k de desemprego, enquanto que 
o IBGE aponte apenas 8%. Ora, a disparidade é 
enonne, passando do simples para quase o triplo. 
Quando pensamos em tennos de pessoas, tais nú
meros se traduzem em algo entre 700 mil e 2 milhõ
es em São Paulo, ou t 60 mil e 440 mil em Salvador. 

Ora, Sr. Presidente, as politicas de geração de 
emprego não podem ser as mesmas qualquer que 
seja a massa de desempregados. Assim sendo, é 
preciso que surja um compromisso étioo do Governo 
em medir desemprego da fonna mais abrangente pos
sfvel, num Brasil de precária infra-estrutura trabalhista, 
de modo a poder implementar politicas de geração 
de emprego que atendam efetivamente às necessi
dades dos brasileiros, e não às dos governantes. 

Sr. Presidente, era o que eu tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. OiJÃCiti SCARES ~:.; ; '-"" 
DISCURSO DE ENCAIXE: 

A CONTROVÉRSIA SOBRE 
AS TAXAS DE DESEMPREGO NO BRASIL 

O questionamento do governo brasileiro quanto à metodologia das 
pesquisas de desemprego e, em particular, quanto ao levantamento que é 
realizado pela parceria DIEESE e Fundação Sistema Estadual de Análise 

de Dados ISeade) toma oportuna a republicação, neste Boletim, de 
trabalho editado, originalmente, em junho de 1996. Este texto apresenta 

elementos para a compreensão de por que as pesquisas sobre o 
desemprego apontam números distintos. A disparidade dos dados não se 
restringe apenas a uma região metropolitana, como muitas vezes se tenta 
fazer crer, usando como justificativa o fato de a Grande São Paulo estar 

passando por uma reestruturação na indústria, que causaria impacto 
negativo no nível de emprego regional. 

Cada país apresenta traços sociais. eco
. nômicos e institucionais que o diferencia 
dos demais. Por essa razão, quárido ·se· 
pretende descrever a situação vigente, o 
método estatístico escolhido para captar 
as informações a serem utilizadas deve 
estar sustentado em definições coerentes 
com a realiáade do país, que podem di
ferir daquelas utilizadas como parãme
tro por outros paí~es. 

No BrasiL a existência de taxas de de
semprego com patamar tão diferenciado 
resulta do fato c!~ as pesquisas domici
liares mensais existentes - Pesquisa de 
Emprego e Desemprego (PED), da Fun
dação Seade e do DIEESE, e Pesquisa 
Mensal de Emprego (PME), do IBGE -
utilizarem conceitos distintos para ex
pressar os traços caracteristieos da for
ma de organização e funcionamento de 
nosso mercado de trabalho urbano. 

Embora pareça ser apenas uma questão 
metodológica, aco~trC?vérsia quan~o a~ 

·nível do desemprego rió".país reveste-se 
de importante conteúdo político, por 
condicionar o alcance e prioridade a se
rem dados à elaboração e implementa
ção de políticas ativas de geração de 
emprego. 

A PESQUISA DE EMPREGO 
E DESEMPREGO 

A PED é um levantamento domiciliar 
contínuo, realizado mensalmente, desde 
1984, na Região \letropolitana de São 
Paulo, em conYênio entre a Fundação 
Seade e o DIEESE. Em parceria com ór
gãos públitos locais, a pesquisa foi im
plantada em outras regiões, sendo reali
zada, atualmente. no Distrito Federal e 
nas regiões metropolitanas de Porto Ale
gre, Curitiba, Belo Horizonte e Salvador. 
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além de Recife,·onde os trabalhos de cam
po já foram iniciados e os primeiros resul
tados começam a ser divulgados no co
meço· de 1998, e Belém, onde deverá ser 
retomada em breve. 

A elaboração da metodologia da PED pre
tendeu dar expressão a comportamentos 
típicos de um mercado de trabalho pouco 
estruturado, com grande disporribilidade 
de mão-de-obra e diriãinizado por uma 
estrutura produtiva marcada por grandes 
diferenças entre as empresas (tamanho, 
tecnologia, participação !'O mercado etc.), 
no qual: _ 
- apénas cerca de metade dos trabalha-

dores é contratada segundo as regras 
vigentes, tendo acesso às garantias 
oferecidas pela legislação do trabalho; 
no entanto, a grande maioria está sub
metida a alta rotatividade, baixos salá
rios e jornadas de trabalho extensas; 

- o assalariamento sem carteira de tra
balho assinada e o trabalho autônomo 
constituem parte expresMva do con
junto de ocupados, cuja precariedadr 
de inserção decorre da falta de acesso 
ãõ contrato de trabalhá-padrão, ·da 
descontinuidade da relação de traba
lho e da instabilidade de-rendimentos; 

-os mecanismos d~ proteção aQ.s desem
pregados são muito limitados, em ter
mos de duração e valor do benefício re
cebido; a<!_emais, a proporção de traba
lhadores que pode requerer o seguro 
desemprego é relativamente pequena; 

-os parâmetros que orientam os contra
tos de trabalho foram definidos em 
função do trabalhador individ_ual, ine
xistindo regras que, referidas ao con
trato coletivo, permitissem aos sindi
catos negociar contratação e demissão 
de mão-de-obra. 

Como conseqüência dessas caracteristi
cas, a dinâmica desse mercado de traba
lho não é sufidentemente captada se ado
tadas as noções usuais de emprego -exer
cido de qualquer atividade por no míni-

mo uma hora na semana da entrevista - e 
desemprego - ausência de trabalho com
binada à procura e disponibilidade para 
trabalhar. Ou seja, a dicotonúa empre
go I desemprego aberto é insuficiente 
para descrevê-lo. 

Frente às limitações impostas às análises 
sobre o mercado de trabalho brasileiro 
pelo uso dos conceitos mais tradicionais, 
o propósito básico da PED foi construir 
indicadores mais adequados à situação 
nacional, preservando a possibilidade 
de obter os indicadores freqüentemente 
adotados em diferentes países. 

Diante do movimento de precarização 
do mercado de trabalho brasileiro obser
vado no período recente, a maior ampli
tude metodológica da PED tem se mos
trado bastante adequada à captação das 
mudanças em curso .• Ademais, as agên
cias que analisam o mercado de trabalho 
de outros países têm sugerido a refor
mulação das pesquisas sobre o tema, de
mandando alterações em muitos casos 
similares às promovidas pela PED. 

-
OSCONCBTOSUTILUADOS 
PELAPED 

Para classificar a População em Idade Ati
va (PIA) segundo sua inserção no mercado 
de trabalho, a PED. utiliza os seguintes pa
râmetros: 
a. procura efetiva de trabalho; 
b. disponibilidade para trabalhar com 

procura em até doze meses; 
c. situação de trabalho; 
d. tipo de trabalho exercido; e 
f. necessidade de mudança de trabalho. . 
Combinados, esses parâmetros permi
tiram construir os conceitos definidos 
no quadro l, para identificar os seg
mentos da PIA. 

Em termos esquemáticos, os conceitos 
adotados pela PED permitem identificar 
as seguintes situações como exemplos: 
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1. Pedro trabalhou, durante três anos, 
em uma montadora de caminhões 
que foi transferida para outra cida
de. Como ele perdeu seu emprego, 
dedicou seu tempo, nos últimos trin
ta dias, apenas à procura de um 
novo trabalho. Ele está em desem
prego aberto. 

no entanto, não pôde procurar traba
llio porque estava muito resfriado. Ele 
está em desemprego aberto. 

3. Carmem trabalhou durante quatro 
anos em uma indústria de tintas, no 
controle de qualidade. Há seis meses, 
foi demitida e vem procurando em
prego desde então. Como o seguro 
desemprego já terminou, na semana 
passada aceitou costurar o uniforme 
do fillio da vizinha, em troca de remu
neração. Ela está em desemprego 
oculto pelo traballio precário. 

2. Alexandre foi demitido da revende
dora de veículos onde trabalhava e 
procurou nova colocação no último 
mês, respondendo a anúncios e a indi
cações de colegas. Na última semana, 

Quadro 1 

Principais conceitos 

PIA 

PEA 

Desemprego total 

Aberto (exemplo 1 e 2) 

Defini~, 

pessoas-· de 1 O anos e mais = PEA +inativos 

desemprego aberto + oculto pelo trabalho precário + 
oculto pelo desalento ' 

pessoas que procuraram trabalho nos trinta dias e 
não trabalharam nos sete dias anteriores à entrevista 

Oculto pelo trabalho precário (exemplo 3) pessoas que, em simultâneo à procura de trabalho. 
realizaram algum tipo de atividade descontínua e 
irregular 

Oculto pelo desalento (exemplo 4) 

Ocupados (exemplos S. 6 e 7) 

Ocupados 

!nativos (exemplos a e 9) 

pessoas que, desencorajadas pelas condições do 
mercado de trabalho ou por razôes circunstanciais. 
interromperam a procura, embora ainda Queiram 
trabalhar 

pessoas com trabalho remunerado exercido 
regularmente; ou com trabalho remunerado exercido 
de forma irregular. mas sem procura de trabalho; ou 
com trabalho não remunerado de ajuda em 
negócios de parentes, ou remunerado em 
espécie/beneficio, sem procura de trabalho 

assalariados + aut6nomos + empregadores + 
empregados domésticos + trabalhadores familiares 
+ profissionais universitários autónomos 

pessoas de 1 o anos e mais que não estão 
ocupadas ou desempregadas 
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" 4. Maria da Graça trabalhou oito anos, 
como auxiliar de costureira, em uma 
confecção, que fechou no ano passado 
e ela procurou novo emprego por oito . 
meses. Como no momento não há, na 
cidade em que mora, trabalho dispo
nível, desistiu de procurar no mês 
passado, embora ainda precise traba
lhar. Ela está em desemprego oculto 
pelo desalento. 

S. !ara trabalha como secretária há doze 
anos, em uma empresa do ramo de 
saúde, com carteira de trabalho assi
nada. Por uma jornada diária de pelo 
menos 8 horas, recebe R$ 700,00 mais 
as horas extras. Ela é ocupada. 

6. João é motorista de táxi. Não tem jor
nada predefirúda, pois o número de 
horas que trabalha depende da exis
tência de passageiros. Na última se
mana, só trabalhou um dia porque 
seu carro quebrou. Ele está ocupado. 

7. Dulce é caixa concursada no Banco do 
Brasil. com salário de R$1.000,00. Na úl
tima semana. trabalhou 6 horas diárias e 
fez uma entrevista em um banco priva
do. Apesar de ter procurado outro tra
balho; ela é ocupada. 

8. Rafael éstuda engenharia em pe
ríodo integral. No último final de 
semana, digitou trabalhos para 
dois colegas, para complementar 
sua mesada. Por ser um trabalho 
excepcional, ele é classificado 
como inativo. 

9. Aávio foi gerente de uma sapataria 
durante 35 anos e aposentou-se há 
dois meses. Não pretende obter novo 
posto de trabalho para dedicar-se ao 
dominó, seu passatempo favorito. Ele 
é classificado como inativo. 

OS NOVOS CRITÉRIOS 
ADOTADOS PELA PED 

Para construir indicadores compatíveis 
com a realidade do mercado de trabalho 
brasileiro, a PED ampliou alguns dos 
conceitos usualmente adotados em pes
quisas domiciliares sobre o tema: 
-a PIA incorpora as crianças de 10 a 14 

anos, segmento com idade inferior à 
legalmente estipulada como miníma 
para trabalhar no pais; embora tenha 
pouco efeito quantitativo sobre os in
dicadores globais, a inclusão deste 
segmento decorre da consideração de 
que a presença dessa parcela popula
cional no mercado de trabalho é re
sultado da própria realidade social 
do país; 

- a definição de trabalho prescinde de 
limites temporais mínimos para a jor
nada semanal, tomando como critério 
a noção de continuidade e regularida
de do exerácio do trabalho, conside
rando serem estas características fun
damentais para qualificar uma rela
ção de trabalho; 

- adotam-se como período de procura 
atual por trabalho os trinta dias ante
riores à data da entrevista; a amplia
ção de sete para trinta dias do perío
do de referência para a procura justi
fica-se pelas interrupçõe: que podem 
ocorrer nas tentativas individuais de 
obter novo posto de trabalho, por es
pera de resposta para uma busca an
terior de trabalho, doença ou falta de 
recursos; a procura no período de 
trinta dias também é utilizado pelos 
Estados Unídos, Alemanha, França, 
Itália etc.; no México e Chile. adotam
se dois meses e, na Costa Rica, cinco 
semanas como período de referência; 

-a definição de desemprego não se ba
seia exclusivamente na combinação 
simultânea dos três critérios - ausên
da de trabalho, procura e disponibili
dade para trabalhar: 

·------------- ---- ··-···---···-·---·-·---
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a. o ptjmeiro critério (ausência de tra
balho) foi revisto admitindo que, 
inexistindo mecanismos amplos de 
apoio aos desempregados, parte das 
pessoas nesta situação, para obter al
gum rendimento, realizariam ativi
dades irregulares e descontinuas, 
sem perspectiva de duração, en
q~anto procuram trabalho; 

b. a revisão do segundo critério (procura 
de trabalho) justifica-se pela poSSibili
dade de alguns desempregados não 
realizarem, nos trinta dias anteriores à 
entrevista, procura efetiva por acredi
tarem não haver oportunidades de 
trabalho para eles. 

DIFERENÇAS ENTRE AS 
TAXAS DE DESEMPREGO 

No período recente, o ressurgimento do 
desemprego enquanto fenômeno de 
maior proporção, cànalizando preocu-

Gráfico 1 

pações do conjunto da população, fez 
com que a diferença de patamar entre as 
taxas de desemprego divulgadas pela 
PED e pela PME, que podem ser vistas 
na tabela 1, se tornasse alvo de atenção. 

Explicada pela utilização de conceitos 
diversos para classificar a inserção dos 
individuas no mercado de trabalho, a 
distãncia entre as taxas resulta: 

a. de apenas parte dos indivíduos clas
sificados como desempregados pela, 
PED receberem o mesmo tratamento 
na PME; assim: 

- todos aqueles que não procuraram 
trabalho nem exerceram qualquer ati
vidade na semana de referência da 
pesquisa, ainda que tenham procura
do no decorrer do mês, são classifica
dos como inati_vos pela PME, ou seja. 
são excluídos da força de trabalho; no 
caso da PED, são incluídos entre os 
desempregados; 

Reclassificação dos desempregados de 10 anos e mais na PEO segundo os critérios da PME 
Região metropolitana de Sio"Paulo 
1995 

Desempregados 
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Tabela 1 
Taxas de desemprego total da PED e PME 
Regiões metropolitanas 
1997 

Regiões metropolltanaa 

Meses Belo Curltlba Distrito Parta Recife Ria de Salvador Sla 
Horizonte Federal Alegre Janeiro Paulo 

PED PME PED PME PED PME PED PME PED PME PED PME PED PME PEDPME 

Jan 11.8 4,9 12.1 (1) 15,7 (1) -12.2 5.2 (1) 4,5 (1) 3,6 20,4 6,6 13,9 6.0 

Fev 12.2 3,8 13.5 (1) 16,3 (1) 12,8 5,7 (1) 6,0 (1) 3,4 19.9 7,1 14,2 6,9 

Mar 13.3 5,0 14,4 (1) 18,0 (1) 13,5 6,3 (1) 5,4 (1) 3,9 20.9- 7,7 15,0 7,2 

Abr 13,5 4,9 15,1 (1) 18.2 (1) 14,1 5,8 (1) 4,7 (1) 3,7 21,2 7,0 15,9 7,1 

Mal 13,8 5,8 14,8 (1) 18.2 (1) 14;1 6,0 (1) 6,5 (1) 3,8 21.9 8,3 16,0 6.9 

Jun 13.8 6,0 14,6 (1) 17,7 (1) 14,2 6,1 (1) 7,3 (1) 3,7 22.0 7,6 16,0 7,1 

Jul 13,6 5,6 14,5 (1) 17,9 (1) 14,2 4,8 (1) 6,7 (1) 3.8 21,9 8,1 15,7 7,1 

Ago 13,8 5,6 14,7 (1) 18,0 (1) 14,2 6,1 (1) 7,1 (1) 3,6 22.0 9.2 15,9 6.6 

Set 13.7 5,4 (2) (1) 18.2 (1) 13.1 5,4 (1) 6,3 (1) 3,6 21.9 7,8 18,3 6,5 

Out 13,5 5,1 (2) Ul 18,5 (1) 12,6 5,1 (1) 5,6 (1) 4,0 21,8 7,6 16,5 6.7 

Nov 13,0 4,4 (2) (1) (2) (1) 12.3 5,1 (1) 5,6 (1) 3,8 (2) 8.1 - 16,6 6.1 

Fonts: Convénio SBBc/.0/EESE; FEE·FGTAS-Sin&'f!S; lpalfleM>i>ts-$ífÍeiPR'(;opet; Codéf;iaritGDF'STMiDF éEVÚP-
SstsscaJV SinlvMG: SEVSB/111$1UFBII: /BGE. 
Obs.: Dados da PED relerem-A ao c/esan>p~ego total. 
Notas: (1) Não eJIJSIIIS pest[UI$" ntiSSS tsg/40. 

-{2) Oac/o$ não c/ispOniveiS. 

- aqueles-que .exerceram algum tipo de 
atividade irregular .e descontínua em 
simultâneo à procura de trabalho, que 
formam o contingente em desemprego 
oculto pelo trabalho precário da PED, 
são classificados· como ocupados pela 
PME, se tal atividade tiver sido reali
zada na semana de referência, ou 
como inativos, se a atividade não ocor
reu na semana; 

-aqueles que não trabalharam nem procu
raram trabalho no mês anterior, E<Jr sen
tirem-se desestimulados pelo mercado 

de trabalho, mas procuraram nos doze 
meses anteriores. são contados pela PED 
como em desemprego oculto pelo desa
lento e, pela PME. como inativos. 

b. de pessoas em serviços assistenciais 
sem remuneração ou daquelas "en
costadas pela caixa" por mais de 
quinze dias ~erem classificadas como 
ocupadas pela PME; na PED, são ca
racterizadas como inativas; 

c. da exclusão das crianças de 10 a 14 anos 
dos indicadores gerados pela PME, em-
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bora as informações sobre este segmento 
sejam captadas também por tal pesquisa. 

O quadro 2 mostra um resumo das dife
rentes fonnas de classificação adotados 
nas duas pesquisas: PED e PME. 
Por alterarem toda a classificação da PIA 
essas diferenças provocam um afasta-

mente quantitativo entre as taxas de de
semprego produzidas pelas duas pesqui
sas, tomando a da PED sempre superior à 
da PME. Como esta última utiliza o con
ceito de desemprego aberto em sete dias, 
que está contido no da PED, é possível 
obter. a'l'artir desta pesquisa, uma taxa 
segundo metodologia similar à da PME. 

Quadro2 
Principais diferenças entre PED e PME 

Situação do Individuo 

Não trabalhou e procurou 
trabalho na semana 

Sem trabalho e procura na 
semana, mas com procura de 
trabalho nos últimos trinta dias 

Sem trabalho na semana e sem 
procura nos últimos trinta dias, 
mas com procura nos últimos 
doze meses 

Com procura de trabalho 
combinada à realização de 
trabalho irregular nos últimos 
trinta dias 

Sem procura de trabalho nos 
últimos trinta dias, com procura 
nos últimos doze meses e 
realização simultãnea de trabalho 
irregular, inclusive nos últimos 
trinta dias 

Com trabalho exercido em 
caráter excepcional nos últimos 
trinta dias e sem procura 
de trabalho 

Com trabalho não-remunerado 
de ajuda a negócios de parentes 
na semana e sem procura 
de trabalho 

Claaaiflcação PED 

Desemprego Aberto 

Desemprego Aberto 

Desemprego Oculto pelo 
Desalento 

Desemprego Oculto pelo 
Trabalho Precário 

Desemprego Oculto pelo 
Trabalho Precário 

!nativo com Trabalho 
Excepcional 

Ocupado 

-------------- ·-----·--·-------······--·--

Classificação PME 

Desemprego Aberto 

l!l8tivO 

I nativo 

Ocupado, se trabalhou· 
na semana, ou inativo, 
se não trabalhou na 
semana 

Ocupado, se trabalhou 
na semana, ou inativo, 
se não trabalhou na 
semana 

Ocupado,setrabalhou 
na semana, ou inativo, 
se não trabalhou na 
semana 

Ocupado, se trabalhou 
quinze horas ou mais na 
semana, e inativo, se a 
jornada foi inferior 
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Situação do Indivíduo 

Com trabalho não-remunerado 
em organizações beneficentes 
na semana e sem procura de 
trabalho 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

ClassHicação PED 

I nativo 

Não trabalhou na semana porque !nativo 
está "encostado na caixa" há mais 
de quinze dias 

JUNHO DE 1998 

Classificação PME 

Ocupado 

Ocupado 

Crianças de 1 O a 14 anos !nativas, Ocupadas ou Excluídas da PIA 
Desempregadas segundo exercício 
e/ou procura de trabalho 

O gráfico 2 mostra, para 1994, os resulta
dos obtidos utilizando a base de dados 
da PED para calcular a taxa de desempre
go aberto segundo critérios similares aos 
da PME. A 5emelhança constatada entre 
as taxas ocorre, de maneira geral, ao lon-

Gráfico 2 

go de todo o período para o qual se dis
põem de informações das duas pesqui
sas. Os poucos meses nas séries em que 
tal aproximação não se verifica resultam 
basicamente de alterações amostrais ou 
operacionais na PED ou PME. 

Evolução das- da 1!!! iljll&gO abano segundo dllarenles pracedlin.oll>s metodológicos 
Região metropolitana da Slo Paulo 
1996 
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A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ) 
- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores preocupa
da com o processo de privatização da Flumttrens, 
que vem acontecendo, e com a movimentação dos 
trabalhadores no momento, e11trei com o requeri
mento junto ao Ministro da Fazenda/Banco Central 
do Brasil para obter as seguintes infonnações, relati
vas ao empréstimo do Bird, concedido à Companhia 
Brasileira de Trens Urbanos, destinada ao financia
mento parcial do Projeto de Descentralização do 
Transporte Ferroviário Metropolüano do Rio de Ja
neiro: 

a) Quanto do valor total da operação de crédtto 
foi desembolsado para a Companhia Brasileira de 
Trens Urbanos- CBTU? 

b) Qual o montante desembolsado após a 
transferência dos ativos para o Estado do Rio de Ja
neiro, com a fonnação da Companhia Auminense de 
Trens Urbanos- FLUMITRENS? 

c) Desde a assinatura do contrato de financia
mento, quais os valores já pagos pela CBTU e Flu
mttrens? 

d) Quais as obrigações vincendas dessa cttada 
operação e qual o cronograma de desembolso de re
cursos, se ainda houver, e de amortização, juros e 
demais encargos? 

e) Como se dará a transferência de obrigações 
relativas a esta operação, caso a Flumttrens venha a 
ser privatizada? 

f) Encontra-se em tramttação no Banco Central 
qualquer solicitação para realização de operação de 
crédtto que envolva a Flumttrens? 

Justificação 

A Companhia Auminense de Trens Urbanos -
FLUMITRENS,. está com data de leilão marcada 
para o dia ·15 de julho próximo. Dentre as cláusulas 
do edttal de licitação, consta da cláusula 251 que a 
Concessionária terá o prazo de até 120 (cento e vin
te) dias para desistir, sem õnus algum, caso o Sena
do não autorize a contratação de um novo emprésti
mo junto ao Bird. 

(Loan Agreement n• 4.291-BR), empréstimo 
esse que será entregue à empresa Concessionária, 
enquanto que a divida focará para o Estado. Diante 
d~. fica claro que haverá subavaliação, já que o 
leilão será realizado dia 15 de julho próximo e o 
novo empréstimo do Bird ainda dependerá de trami
tação no Senado Federal, fato esse que na prática 
servirá de referendo para essa operação. 

As infonnações supracttadas são de vttal irn
portãncia para minha análise desse processo de pri-

vatização que, segundo tendências, será prejudicial 
ao Estado do Rio de Janeiro. 

Espero obter resposta dentro do prazo viável 
para que se tome as necessárias providências. 

Mutto obrigada. 

O SR. FLAVIANO MELO (PMDB- AC)- Sr. 
Presidente, Sr"s. e Srs. tivemos recentemente a com
provação da existência de tribos indígenas isoladas no 
estado do Acre, sobre as quais nada se sabe ainda e 
que ali vivem sem nenhum contato fonnal com os de
mais moradores da região. A Funai fotografou aldeias 
nas regiões do A~o T arauacá, no município de Jordão, 
e teve que evacuar seu pessoal, que demarcava ter
ras, às margens do rio Envira. no município de Feijó, 
em áreas remotas na fronteira com o Peru. 

Não bastasse a surpresa de ainda encontrar
mos, no final deste sêculo, essas tribos totalmente 
desconhecidas - o que se deve especialmente ao 
fato de o Acre ainda conservar mais de 90 por cento 
de seu território em floresta virgem - essa descober
ta tambêm nos traz preocupações legítimas. 

Temos que proteger nossos indígenas. Nesse 
particular, gostaria de expressar, aqui, meu apoio à 
atual política da Funai, de manter essas tribos no 
isolamento em que se encontram, mas demarcando 
suas reservas, afastando, assim, as possíveis amea
ças que acabarão por sofrer em contato com as ou
tras populações. 

Por outro lado, nossa preocupáção toma-se 
ainda mais legítima quando abordamos a necessida
de de proteger as populações caboclas que viVem 
na região, e que têm sido atacadas pelos írldios nos 
últimos dos anos. Com a chegàda do verão - a épo
ca do estio, na Amazônia - esses conflitos tendem a 
se agravar, pois tanto os seringueiros quanto os ín
dios saem à busca de caça e pesca na mesma re
gião. E todos estão armados: os índios, com flechas 
e facões; os seringueiros, com espingardas. Temos 
a obrigação de evitar novos conflttos. Não podemos 
arcar com o õnus de mais mortes e ameaças. 

A Funai estima em 38 o número das famüias 
que se encontram próximas às localidades ocupadas 
por estes lndios arredios, nos seringais Boca de Pe
dra, Alegria, Cachoeira e São Paulo. A Funai está 
enviando um Grupo de Trabalho, de Brasüia, para 
fazer um levantamento cartorial e das benfeitorias 
desses seringueiros na região, com o objetivo de in
denizá-los. 

Entretanto, Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Sena
dores, o problema requer uma solução mais urgente. 
É necessário que a Funai, com a ajuda do Incra e de 
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outros órgãos, promova a imediata remoção dos se
ringueiros· daquela área. 

Não se pode esperar pelos resultados do levan
tamento a ser realizado pelo Grupo de Trabalho da Fu
nai, que levaria cerca de três meses para ser concluí
do. O que se sabe é que, até agora, três seringueiros 
já foram mortos pelos índios- dois em 96 e um em 97. 
Mas nós não sabemos quantos índios já morreram 
nesses conflitos. Essa situação não pode continuar. A 
Funai baixou portaria restringindo o uso da lena nessa 
área. que já. se encontra interditada. 

O chefe do escritório da Funai no Acre, Sebas
tião Figueiredo, calcula em 190 mil reais o montante 
de recursos necessários, imediatamente, para que 
seja instalada uma frente de vigilância naquela re
gião, com o objetivo de alertar a população de serin
gueiros para que não adentre as matas, sob pena de 
correrem risco de vida. 

Até mesmo o pessoal da firma que demarcava 
a área indígena do Rio Envira, para a Funai, teve de 
ser evacuado, juntamente com o sertanista José 
Carlos Meirelles e outros funcionários. Eles tiveram 
sua casa. depósito e oficina de luz incendiados, e 21 
homens foram cercados pelos índios, em uma clarei
ra da mata. Eles foram evac~ados por um helicópte
ro do Comando Militar da Amazônia. 

Esse pessoal se encontrava há mais de um 
mês entre os municípios de Jordão e Feijó, demar
cando a área utilizada pelos índios arredios. O pró
prio Meirelles não acredita que esses índios que pro
moveram o ataque sejam os mesmos cujas malocas 
foram identfficadas há cerca de dois meses pelo 
chefe do Departamento de Índios isolados da Funai, 
sertanista Sydney Possuelo. Isso prova que há ou
tros grupos arredios, ainda não identfficados. 

Mas há um detalhe, Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. 
Senadores, do qual não podemos nos esquecer: es
sas famílias de seringueiros que habitam a região 
são extremamente pobres. Por isso, faço daqui um 
apelo ao governo federal para que inclua, nessa 
operação, a participação do Incra, com o objetivo 
não só de remover essas fammas para uma outra 
área mais adequada, mas que lhes sejam dados cré
ditos e financiamentos para que se instalem em no
vos locais e plantem roças para a sua subsistência. 

Ao proteger, justamente, essas populações in
dígenas. não podemos nos esquecer dos seringuei
ros e nem pe""itir que essas famílias sofram prejuí
zos com a sua remoção. Eles não têm para onde ir e 
correm o risco de passar fome nas cidades. 

Há notícias, alarmantes, de que alguns deles 
resolveram retomar para as áreas recentemente in-

terditadas pela Funai, porque ali encontram, nos ro
çados, os alimentos que não conseguem nas cida
des. E eles estão sem saber como serão ressarcidos 
por seu deslocamento. Por fatta de opção, os serin
gueiros poderão continuar a viver, sob tensão, em 
suas colônias. 

Cabe aos órgãos competentes colocar um fim 
a esse drama. Re~ero o meu apelo para que o go
verno Federal tome já as providências cabíveis. A si
tuação não mais pode se agravar. 

Não é grande o valor dos reéursos necessá
rios, de imediato, para que novos conflitos sejam evi
tados. Com uma ação conjunta entre a Funai e o In
cra, estaremos garantindo o fim dos confrontos entre 
os índios arredios e os seringueiros. Estaremos cui
dando para que as ncvas tribos não sejam dizima
das pelo contato com os brancos - como já aconte
ceu com os Kranhacarore -, e impedindo que os se
ringueiros venham se juntar aos bolsões de miséria 
ainda maior das cidades, ao dar -lhes condições de 
recomeçar sua vida, com as condições mínimas de 
sobrevivência a que estão habituados. 

Mu~o obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Nada 

mais havendo a tratar, a Presidência vai encenar os 
trabalhos. 

Está encenada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 12 horas e10 
minutos.) 

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. 
SENADOR· PEDRO SIMON, NA SESSÃO 
DO DIA 111-li-1998, QUE SE REPULICA A 
PEDIDO DO PARLAMENTAR: 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Maga
lhães) -Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, também vou 
abordar, desta tribuna, a referência feita pela ilustre 
e brilhante Senadora Emília Femandes. Não há dúvi· 
da de que a questão que S. Ex" traz ao Congresso 
Nacional é mu~o séria e merece uma resposta. An
tes, porém, de a ela me referir, quero falar sobre um 
assunto positivo do Govemo em relação à agricuHu
ra, minha querida Senadora. 

Ontem, o Govemo anunciou as verbas para a 
nova safra, e os números dessas verbas; e anunciou 
crédito especial destinado ao produtor agrícola rural. 

--------- ---------. ------·--··-----------
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O SR. PRESIDEHTE (Antonio Carlos Maga
lhães) - Nobre Senador Pedro Simon, peço descul
pas a V. Ex" porque vou me ausentar e, prestando 
urna homenagem ao nobre Senador Coutinho Jorge, 
S. Ex" presidirá a sessão. 

O SR. PEDRO SIMON (PMOB - RS) -Mas, Sr. 
Senador e Presidente Coutinho Jorge, que honra esta 
Casa com a sua presença, com o seu brilho e com a 
sua capacidade, apresentei um Projeto de Lei que, na 
minha opinião, é da maior irnportãncia. O Governo 
criou o Pronaf. O Pronal é um grande Projeto de crédi
to subsidiado à agricuttura familiar. O que a Lei n" 
8.171 só previa para os assentamentos rurais, o meu 
Projeto prevê para a agricuttura famiüar: 

·o Poder Público assegurará crédito rural es
pecial e diferenciado às seguintes categorias de pro
dutores rurais:" - é o art. 52. 

Hoje: 
"a - assentamento em áreas de reforma agrá

ria; ... ·- e no meu Projeto: 
"b- agricuttura familiar."- o assentamento em 

áreas de reforma agrária e mais a agricuttura fami
liar. 

Ora, Sr. Presidente, esse projeto tem grande 
profundidade e vem responder a um desafio que, 
sinceramente, é imprevisível. Os jornais de hoje fa
lam que não sei quantos milhões de pequenos pro
dutores rurais abandonaram a agricukura e foram 
para o desemprego das cidades, e alguns são os 
sem-terra de hoje. De 1985 a 1995, mais de cinco 
milhões de pequenos produtores abandonaram as 
suas pequenas extensões de terra e foram embora. 
São os desempregados da cidade, são os sutHim- · 
pregados da cidade e são os sem-terra na cidade 
que estão buscando terra. 

O meu projeto visa transformar em definitivo o 
que o Presidente Fernando Henrique Cardoso vem 
fazendo na agricukura familiar e que ontem - justiça 
seja feita - aumentou de R$ 1,8 milhão para R$ 2,3 
bilhões -.para mim, ainda é muito pouco, mas já é 
um aumento considerável - e bailc:ou os juros de seis 
e pouco para cinco e pouco por cento, o que tam
bém é muito importante. 

Então, Sr. Presidente- repito-, emociono-me 
ao ver o meu projeto de lei, antes de tornar-se lei, de 
certa forma, ser abraçado com as duas mãos pelo 
Governo Federal, que está reconhecendo a impor
tãncia da agricukura familiar. 

Sr. Presidente, estamos criando urna comis
são, e todos os partidos já indicaram os repre
sentantes - e V. Ex" vai fazer muita faita nela - para 
estudar, com profundidade, a questão do desempre-

go. Um dos grandes debates deverá buscar cami
nhos para resolver o problema do desemprego. Faz
se mister definir o que fazer, e urna das soluções 
pode ser a agricuttura familiar. 

. Diz o Ministro Francisco Turra que, na agricul
tura familiar, com R$ 1 milhão, conseguem-se 230 
empregos, enquanto na indústria, com esse mesmo 
valor, conseguem-se meia dúzia. 

Espero que o importante pronunciamento feito 
pelo Presidente Fernando Henrique ontem não fiQue 
dependendo de Sua Excelência, da área da Fazen
da ou do Presidente que vier a ser eleito. Quero co
locar na lei que a agricuttura familiar, corno o assen
tamento na reforma agrária, terá, sempre, crédito 
subsidiado. Evita-se, assim, que um cidadão que 
queira pegar um terreno, largue o pedacinho da sua 
terra, do seu assentamento para ir trabalhar em ou
tra, apenas para obter juros subsidiados. 

Ontem foi um dia importante: o Ministro Fran
cisco Turra, um jovem de grande competência, fez 
um belíssimo trabalho, quando conseguiu do Presi
dente da República esses aumentos de crédito. 

A Sr" Emilia Fernandes (Bioco/PDT - RS) -
Permite-me V. Ex" um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON (PMOB - RS) - Só de
pois de responder ao discurso de V. Ex", pois vou fa
lar a esse respeito. Em seguida, concederei o aparte 
a V. Ex" com o maior carinho e prazer. V. Ex" fez um 
discurso muito importante, e por ~ penso que 
deva abordá-lo em meu pronunciamento. 

Então, na minha opinião: ótimo, R$ 1 O bilhões! 
P.ara a '!lgricultura! Estava ye!'do. aqu~ com e~o. 
sf. 'Presidente, os dildós publiCadoS nà imprensa 
hoje, mostrando, que, no período de 85186 - quan
do, modestamente o Senador Pedro Simon era Mi
nistro da Agricultura - os créditos para a agricultura 
estavam em R$ 30 bilhões. Hoje estão festejando 
10, porque estavam em 3 ou 4. Caíram, de urna ma
neira estrondosa, foram ao chão. Agora, o Presiden
te Fernando Henrique está recuperando esses crédi
tos, mas não vamos esquecer que, naquele período, 
tivemos 3 vezes o que temos hoje. Foram destina
dos R$10 bilhões, e diminuíram os juros para o pe
queno produtor. 

Vibro com o meu projeto de lei, que, embora 
tramitando há pouquíssimo tempo, já está sendo 
executado. Pretendemos ainda tomá-lo definitivo; 
para que não seja dependente da política agrícola 
estabelecida pelo !>residente para o ano que vem, 
mas que seja permanente! 

Meus cumprimentos ao Presidente Fernando 
Henrique, meus cumprimentos ao Ministro, ao gran-
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de, sério e responsável Ministro da Agricultura, do 
Rio Grande do Sul. Ontem foi um dia de festa. 

Agora, mesmo que a Senadora Emília Fernan
des não tivesse vindo à tnbuna, eu falaria, mas, 
após o pronunciamento de S. Ex', falo com mais 
convicÇão. Focou faltando, entretanto, uma parte: a 
questão da dívida agrícola tem que ser resolvido. A 
situação de produtores, como os do arroz no Rio 
Grande do Sul, é de insolvência. É um absurdo que 
o Rio Grande do Sul esteja produzindo menos 3 bi
lhões de toneladas, e estejamos importando arroz 
subsidiado, um arroz de terceira categoria Hoje, o 
Brasil é o maior importador de arroz do mundo! E es
tamos importando a metade daquilo que o Rio Gran
de do Sul tem condições de produzir. O arroz do Rio 
Grande do Sul - que me perdoem - é o de melhor 
qualidade, de mais produtividade e rentabilidade. 
Tecnicamente, a lavoura de arroz do Rio Grande do 
Sul é urna das mais modernas do mundo. 

De repente, essa gente está aí nessa angústia 
permanente, sem ter uma resposta! Não adianta 
nada: eles não têm nem condições de obter crédito 
agrícola, porque ainda não conseguiram pagar o an
terior. É um absurdo! O Plano Collor foi um escânda
lo e suas sequelas têm que terminar. Está na hora 
de o Presidente da República tomar uma decisão 
política e dizer que essa questão tem de terminar. É 
preciso resolver a questão das tremendas injustiças 
que existem com relação a produtores rurais e à re
novação de suas dívidas, algumas inegociáveis, im
possíveis de serem negociadas. Isso deve ser feito 
com urgência urgentíssima. 

Nota 10 ao pronunciamento do Presidente Fer
nando Henrique ontem no que se referia à nova pro
dução agrícola, aos créditos maiores, aos juros me
nores, principalmente no setor da pequena produ
ção. Entretanto, Senadora Emília Fernandes, fa~ou 
Sua Excelência mannestar-se com relação à dívida. 
principalmente quanto à situação dramática de al
guns produtores, quase de insolvência, e algumas 
questões que são cruéis. 

Para nós, do Rio Grande do Sul, a importação 
desse arroz causa lágrimas. Importam um arroz de 
terceira categoria, de nenhuma qualidade, instituin
do, para tanto, uma série de isenções e de vanta
gens. Enquanto isso, os nossos produtores do Rio 
Grande do Sul estão de braços cruzados. São milha
res e milhares de hectares impedidos de produzir! O 
homem que há 20, 30 anos está produzindo arroz, 
que criou a tecnologia mais modema do mundo para 
essa lavoura, não pode produzir, não pode plantar, 
porque o Governo lhe nega esse direito. 

Com Ioda a franqueza, o Presidente da Repú
blica tem de tomar providências imediatas em rela
ção a esta questão: o Brasil ser o maior importador 
de arroz do mundo, o Brasil importar feijão e produ
tos básicos de alimentação que temos todas as con
dições de produzir. 

Senadora Emília Fernandes, com o maior pra
zer, ouço o aparte de V. Ex'. 

A S,. Emília Fernandes (Bioco/PDT - RS) -
Agradeço a oportunidade de apartear V. Ex'. Ape
nas gostaria fazer alguns acréscimos ao que já dis
semos. Ontem, tivemos o cuidado de chamar a aten
ção para a questão das dívidas dos produtores, que 
foram securitizadas e renegociadas. Não adianta, 
porém, baixar um item, que seria a questão do juro -
por sinal um percentual bastante ínfimo -, enquanto 
não se faz uma avaliação mais profunda e com 
maior sensibilidade dessa questão. Temos, com re
lação às dívidas dos produtores, ilegalidades, corno 
o dfferencial do .Plano Collor, que foi embutido nes
sas dívidas. Há ainda as taxas que são attíssimas e 
os débitos que são recalculados sem retroagir à ori
gem das dívidas. Tudo isso elevou em muitas vezes 
os valores originalmente devidos pelos produtores, 
tomand<H>S quase impagáveis. Aplaudiremos sem
pre que mais recursos forem destinados a este se
tor, aos pequenos produtores, às agroindústrias, en
fim, a tudo aquilo que dá sustentação, que equilibra, 
que busca ~atar esta dívida enorme que o Pais 
tem para com este setor fu~damental, que é a agro
pecuária. Queremos que esse dinheiro realmente 
chegue ao produtor. Queremos saber sobre as pes
soas que estão endividadas, inadimplentes junto a 
vários órgãos do Governo; sobre a burocracia que 
ainda se opõe aos pequenos produtores e aos gran
des produtores. É bom que o Governo, nem que 
seja às vésperas da eleição, passe a olhar os produ
tores com um pouco mais de respeito, já que sempre 
foram chamados de caloteiros e até de inimigos do 
Plano Real, porque queriam mostrar antes, muito an
tes - não agora, dois ou três meses antes da eleição 
- a situação caótica da produção. Festejam setenta 
milhões de toneladas de produção quando podería
mos estar produzindo o dÕbro disso se tivéssemos 
assumido como propósito, corno política de governo 
a defesa desse setor fundamental. A partir de hoje, 
inclusive, Senador, não chamo mais este setor de 
primário, porque a expressão primário - nós profes
sores sabemos disso - traz consigo uma idéia nega
tiva, a idéia de algo que não é fundamental, que não 
é importante, que é precário. Pois eu, a partir de 
hoje, vou denominar o setor primário de setor funda-
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mental, como fizemos na educação - hoje, o ensino 
primário é chamado de ensino fundamental, de pri
meiro grau. Somo as minhas pneocupaçõe$ àquelas 
que V. Ex' negistra hoje, mas dizendo ao Presidente o 
seguinte: colocar cifras milionárias e bilionárias nos jor
nais e nos discursos e entrar nos canais rurais da tele
visão. fazendo propaganda elenorai é muno fácil. O 
que quero é que os produtores deste País realmente 
tenham acesso a esse dinheiro, porque duvido que os 
inadimplentes, os caloteiros - como o Governo os cha
ma -terão a sua ficha liberada para poder movimentar 
suas contas. E como ficam as suas dívidas? Conti
nuam esses montantes como estão postos? Sabemos 
que é fantasioso, é ilegal o montante da divida dos 
produtores. A questão do anoz é a maior vergonha e 
logo estaremos recebendo feijão de outros paises. É 
uma vergonha para o Brasil que o nosso alimento bási
co, o arroz com feijão, precise ser importado. Esse pra
to, tradição do povo - principalmente dos mais pobres 
-. chegava com facilidade às nossas mesas. Cumpri
mento V. Ex' por sua postura e pelas preocu~ 
que nomnalrnente tem demonstrado aqui desta tribuna 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Sr. Pre
sidente, peço que seja anexado ao meu pronuncia
mento o trabalho feno pela imprensa, onde são mos
trados os números da agricultura brasileira desde 
1969 até hoje. É com alegria que repno e mostro os 
números daquele rápido período em que fui Ministro 
da Agricuttura. 

Votto a repetir: o meu projeto dá subsídios sim 
ao pequeno produtor familiar, ao invés de pagar sub
sídios embutidos na importação de produtos agríco
las, o que é um escãndalo, um absurdo. 

Cinco milhões e trezentos mil trabalhadores ru
rais perderam o trabalho, ficaram desempregados, 
num período de dez anos, após saírem da agricuttu
ra familiar Esse prejeto visa exatarnente dar empre
go para essa gente. Essa medida do Governo com 
relação à agricultura familiar veio tarde, mas é bem
vinda. O Presidente vem aumentando as verbas 
para a agricultura. Nota dez para esse aumento. 

O meu projeto visa dar estimulo à produção fami
liar, à pequena produção, a quem produz mais e a 
quem produz alimentos básicos. Vejam que meu proje
to tem como fundamento dar estimulo a quem produz 
arroz. a quem produz feijão. Quem produzir produtos 
básicos vai ter crédno mais subsidiado e mais vanta
gens do que quem produzir artigos supérflUos. 

Votto a repetií: o Governo está tratando, depois 
de muno tempo, de um projeto que é importante. 
Quantas vezes. desta tribuna, eu falei sobre isso? 
Eu venho de Caxias do Sul, onde me criei tendo ao 

--- ----------

meu redor a agricuttura familiar. Com a vinda de imi
grantes ttalianos e alemães, acabou-se fazendo uma 
refonma agrária: um lote de terra de 25 hectares para 
cada um. Cidadãos que aqui chegaram sem falar 
uma palavra de português - os ttalianos ainda pega
ram alguns vales, mas os alemães ficaram em mon
tanhas - fizeram uma revolução. 

Durante muno tempo, o que se comia no Rio 
Grande do Sul era produto da agricuttura familiar. De 
repente, ela foi abandonada, foi esquecida, foi posta 
de lado e passou-se a dar mais valor à produção in
tensiva. No Rio Grande do Sul, passou-se a pensar 
que era muno importante produzir soja em grande 
quantidade - ela representava dólares, era destina
da, principalmente, à exportação- e esqueceu-se da 
agricultura familiar. 

Tenho dtto no Rio Grande do Sul que a história 
do Brasil - perdoem-me os bandeirantes - vai ficar 
muno mais marcada pelos gaúchos do que pelos 
bandeirantes e emboabas que fizeram as conquistas 
no inicio da colonização. Os gaúchos saíram do Rio 
Grande do Sul e foram pelo Brasil afora levar o pro
gresso, a agricultura, a planta, o alimento, o desen
volvimento e o crescimento. Mas o nosso Rio Gran
de ficou abandonado. São milhares e milhares de 
produções que não têm como ir adiante. 

O Sr. Ramez Tebet (PMDB - MS) - Penmne
me V. Ex" um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- EIS)- Pois não. 

O Sr. Ramez Tebet (PMDB - MS) - Senador 
Pedro Simon, quando o conheci pessoalmente- V. 
Ex" talvez não se recorde~ V. Ex" dignificou a agri
cultura, exercendo um grande trabalho na pasta de 
agricuttura do Governo Federal. V. Ex" é uma des
sas figuras do Senado da República que eu classifi
caria como eclética, tão vasta é a sua cultura, tão 
grande é a sua experiência, a sua vivência no trato 
das coisas públicas. A questão da agricuttura no 
Brasil, que V. Ex" aborda agora com muna categoria, 
é fundamental, Senador Pedro Simon. É pela agri
cultura familiar, realmente, que poderemos aumentar 
a produção neste Pais. Mais do que isso: deixare
mos de passar pela vergonhosa sttuação menciona
da por V. Ex" da tribuna. Quero acrescentar algo ao 
discurso de V. Ex", sem nenhuma pretensão, dizen
do que o Brasil, no ano que passou, foi o segundo 
maior importador de grãos do mundo. Com a ·~asta 
extensão tenitorial que temos. isso não se justifica. 
Tenho o mesmo pensamento de V. Ex", Senador 
Pedro Simon, tanto que, além de alguns pronuncia
mentos modestos que faço nesta Casa, defendendo 
a agricultura no Brasil. propugnando por juros mais 
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baratos, por incentivos àqueles que produzeM - até 
mesmo por aquelas chamadas verbas individuais 
que temos, para dar a nossa contribuição aos nos
sos municípios ·, destinei parcelas a vinte municípios 
do nosso Estado, Mato Grosso do Sul, todas elas, 
Senador Pedro Simon, pensando na agricultura fa
miliar, sob a forma de rnaquinálio. Assim foi feito 
para que os poderes públicos municipais pudessem 
auxiliar os agricultores no sentido de melhor produzi
rem e de melhor trabalharem. Quero cumprimentar 
V. Ex" e dizer que é nessa direção, realmente, que 
se deve caminhar. O Governo Federal está tardan
do, mas chega, pelo mehos, a tempo. Vamos ver se, 
de ora para a frente, os créditos não atrasam e as 
determinações do Governo Federal... 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - ... se
jam cumpridas. 

O Sr. Ramez Tebet (PMDB- MS)- ... sejam 
operacionalizadas. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Sem o 
gerente do banco exigir seguro ou que metade do di· 
nheiro tenha de focar aplicado no banco ou em ou
tras coisas, a título de 'reciprocidade'. 

O Sr. Ramez Tebet (PMDB - MS) - Porque 
está muito burocratizado, Senador Pedro Simon. A 
minha atuação como Senador é permanente perante 
as instituições financeiras do meu Estado e, princi
palmente, perante o Banco do Brasil, tudo isso ten
tando intermediar a situação de agricultores que es
tão em dfficuldades com aquele banco. Cumprimen
to, portanto, V. Ex". 

O SR. PEDRO SIMON (PMOB - RS) - Muito 
obrigado. 

Sr. Presíáente, felicito o Presidente Fernando 
Henrique e o Ministro Francisco Turra pelo dia de 
ontem: crédito para a agricultura aumentado e juros 
diminuídos, ótimo; crédito para a agricultura familiar 
aumentado e juros diminuídos, ótimo. Nota 10. Po
rém, concordo com a Senadora Emília Fernandes: 
há urna outra questão mais dramática, qual seja, a 
questão dos devedores, que estão com uma dívida 
injusta, irreal, abusiva, impossível de ser paga e so
bre a qual o Governo tem que ter coragem de en
contrar uma solução. Se isso não acontecer, a in
dústria de arroz, a produção de arroz do Rio Grande 
do Sul vão quebrar. E vai quebrar a mais modema 
produção agrícola do mundo, que produz o melhor 
arroz do mundo, da melhor qualidade, quantidade e 
produtividade do mundo. Assim não dá 

Na reunião da bancada, a nobre Senadora 
Emília Fernandes lévantou a tese de falarmos com o 
Senhor Presidente da República, levando ao seu co
nhecimento alguns números que a sua assessoria 
não lhe deve ter entregue. Endosso, portanto, o dís· 
curso da Senadora Emília Fernandes. Que bom se
ria se daqui a alguns dias pudéssemos ter uma outra 
reunião como a de ontem, com . pronunciamento 
como o de ontem. e o problema da dívida fosse 
equacionado. 

Sr. Presidente, cá entre nós, é uma vergo
nha o Brasil ser o maior importador de alimen
tos. É algo que choca e com o qual não podemos 
concordar. ' 

Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi urna honra 
falar sob a Presidência de V. Ex'. E queira Deus que 
isso ainda volte a acontecer. 

Ata da 731 Sessão Não Deliberativa 
em 22 de junho de 1998 

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 50! Legislatura 

Presidência do Sr. Geraldo Melo 

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1° Secretário em exen:ício, Senador Na
bor Júnior, procederá à leitura do Expe<liente. 

É lido o seguinte: 



JUNHO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 415 

EXPEDIENTE 

AVISO 

DE MINISTliOS DE ESTADO 

N" S1/98, de 12 do corrente, do Ministro de Es
tado da Aeronáutica, encaminhando as intormações 
referentes ao Requerimento n• 189, de 1998, do Se
nador Sebastião Rocha. 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia. ao requerente. 

O Requerimento vai ao Arquivo. 

N" 484198, de 1 O do corrente, do Ministro de 
Estado da Fazenda, encaminhando as informações 
referentes aos itens 1, 4, 5, 6, e esclarecendo que os 
itens · 2 e 3, do Requerimento n• 273, de 1998, do 
Senador Emandes Amorim, foram respondidos par
cialmente por tratar-se de matéria protegida pelo si
gilo bancário, consubstanciado no art 38 da Lei n" 
4.595, de 31 de dezembro de 1964. 

As intormações foram encaminhadas, 
em~~requerentee~~~P~ 
jeto de Resolução n• 47, de 1998, que esta
va com sua tramitação inte~. 

O requerimento vai ~ arquivo. 

O Projeto de Resolução n" 47, de 
1998, volta à sua tramitação nonnal, e vai à 
Comissão de Assuntos EconOmicos, para 
apreciação da Emenda n• 1-Pien, oferecida 
nos termos do art. 235, 11, f, do Regimento 
Interno. 

PROJETO RECEBIDO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA NO 22, DE 1998 
(N" 4.570198, na Casa de origem) 

Dispõe 80bre a extinção dos c:argos 
de Censor Federal e 80bre o enquadra
mento de seus aluais ocupantes e dá ou
tras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Arl 1° Ficam extintos os cargos de Ce<Ísor F&
deral a que se refere a Lei n• 9.266, de 15 de março 
de 1996, e seus atuais ocupantes serão enquadra
dos em cargos de Perito Criminal Federal e de Dele
gado de Polícia Federal da Carreira Policial Federal, 
observada a respectiva classe, após conclusão de 
curso especifico organizado pelo Departamento de 
Polícia Federal do Ministério da Justiça. 

Parágrafo único. Para o enquadramento em 
cargo de Delegado de Polícia Federal será exigido, 
adicionalmente, diploma de Bacharel em Direito. 

Arl 2" Ficam garantidos aos servidores apo
séntados em cargos de Censor Federal, bem como 
aos beneficiários de instituidores de pensão que 
também ocupavam o referido cargo, os direitos, van
tagens e nomenclaturas inerentes aos cargos de P&
rito Criminal Federal e de Delegado de Polícia Fede
ral da Carreira Policial Federal. 

Arl 30 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

PROJETO DE LEI ORIGINAL 

Extingue os cargos de Censor Federal a que 
se refere a Lei n" 9.266196, e dá outras providências 

O Congresso Nacional decreta: 

Arl1° FIC8Rl extintos os cargos de Censor Fe
deral a que se refere a Lei n" 9.266196 e seus aluais 
ocupantes serão enquadrados em cargos de Perito 
Criminal Federal e de Delegado de Polícia Federal, 
da Carreira Policial Federal. 

§ 1• O Poder Executi\-o promoverá o enquadra
mento dos servidores de que trata o ceput deste ar
tigo, sendo exigido, para o cargo de Delegado de 
Polícia Federal, diploma de bacharel em Direito. 

§ 2" Serão estendidos aos servidores aposen
tados no cargo de Censor Federal, bem como aos 
beneficiários de pensão de ex-<>CUpantes do referido 
cargo, os direitos e vantagens concedidos aos servi
dores de que trata o caput deste artigo. 

Art. 2" O enquadramento de que trata o caput 
do art 1• será realizado no prazo de 60 (sessenta) 
dias a contar da data da publicação da presente lei. 
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Art. 32 Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Com o fim da atividade censória, o que resta 
do cargo de Censor é apenas urna denominação 
inadequada. O mesmo não se pode dizer de seus 
ocupantes, que são profissionais qualificados, com 
grande experiência nas funções policiais e que, na 
realidade, vêm desempenhando atribuições próprias 
de outros cargos de nível superior do Departamento 
de Polícia Federal. 

A própria administração pública vem mantendo 
em seus quadros o cargo de Censor Federal, que 
não passam de ficção. Por sua vez, os Censores 
são igualmente prejudicados por urna denominação 
que os mantém vinculados ao passado, incompatível 
com as funções que hoje desempenham por força 
de normas constitucionais, e pela perspectiva de se
rem apresentados em cargo extinto. 

Sala das Sessões, 28 de maio de I 998. - De
putado Benedito Domingos- PPBIDF. 

LEGISLAÇÃO CTT ADA 

LEI N" 9.266, DE 15 DE MARÇO DE 1996 

Reorganiza a clan n da Canel111 
Policial Fedanll, fixa a remu..-ação dos 
cargos que a Integram e d6 outras provl
dincias. 

Art. 1° A Carreira Policial Federal de que trata o 
art. 1° do Decreto-Lei n" 2.251, de 26 de fevereiro de 
1985, é reorganizada de acordo com o Anexo I. 

Art. 2" O ingresso nos cargos da Carreira Poli
cial Federal lar-se-é mediante concurso público, exi
gido o 32 grau de escolaridade, sempre na segunda 
clas;e, observados os requisitos fixados na legisla
ção pertinente. 

Parágrà"lti "línico. O Poder Executivo d;ipõrá, 
em regulamento, quanto aos requisitos e condições 
de progi&a-"<> na Carreira Policial Federal. 

Art. 3° O vencimento básico dos cargos da 
Carreira Policial Federal é o constante do Anexo 11 e 

será revisto na mesma data e no mesmo percentual 
aphcado aos demais servidores públicos civis da 
União. 

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

PARECER 

PARECER N" 394, DE 1998 

Da Comlsaão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo n2 22, de 1998 (n• 623, 
de 1998, na Câmara dos Deputados), que 
Aprova o texto do tratado de Proibição 
Completa de Testes Nucla- - CTBT, 
concluído em Nove Iorque em 24 de se
tembro de 1996. 

Relator: Senador José Agripino u.Ja 

I - Relatório 

Nos tennos constitucionais, o Senhor Presiden
te da República submeteu à consideração do Con
greso Nacional o texto do Tratado de Proibição 
Completa de Testes Nucleares - CTBT, concluldo 
em Nova Iorque, em 24 de setembro de 1996. 

Trata-se segundo exposição de motivos de 
nosso Ministro de Estado das Relações Exteriores, 
de importante documento que o Brasil, juntamente 
com a maioria dos membros da comunidade interna
cional, vem negociando há quatro décadas e que, 
embora não represente o ideal, é o melhor que se 
poderia conseguir nas atuais circunstâncias. 

É fruto de iniciativa da Assembléia Geral da Or
ganização das Nações Unidas, que encarregou a 
Conferência do Desarmamento, sediada em Gene
bra, de iniciar as negociações que o tomaram passi
vei, em virtude do fim da Guerra Fria. 

Conhecido por suas iniciais em llngua inglesa, 
o CTBT (Comprehenslve Nuclear Test San Traty) 
foi aprovado em Iodas as comissões especializadas 
da Câmara dos Deputados pelas quais tram~ou. 

11-Anállae 

De conteúdo eminentemente técnico e detalha
do, o CTBT merece urna análise mais aprofundada 
de suas cláusulas, no âmb~o deste pareoar. 

A obrigação básica que ele impõe aos Estados 
que o ratificarem é a de não realizar nenhuma explo
são experimental de armas nucleares ou qualquer 
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outra explosão nuclear em território sob sua jurisdi
ção ou controle. 

Além disso, cada signatário se compromete "a 
abster-se de causar, encorajar ou de qualquer modo 
participar na realização de uma explosão experimen
tal de arma nuclear ou de qualquer outra explosão 
nuclear". 

O documento muttilateral ora examinado cria a 
Organização do Tratado de Proibição Completa dos 
Testes Nucleares para assegurar a implementação 
de suas cláusulas e ser o foro de consutta e coope
ração entre os Estados-Partes. 

A mencionada Organização tem sede em Vie
na e compõe-se dos seguintes órgãos: Conferência 
dos Estados-Partes, Conselho Executivo e Secreta
riado Técnico, que inclui o Centro Internacional de 
Dados. Seus cursos operacionais serão pagos 
anualmente pelos Estados, de acordo com a escala 
de contribuições das Nações Unidas, com alguns 
ajustes. 

A Conferência dos Estados-Partes reúne todos 
os membros da Organização em sessões ordinárias 
ou especiais. Cada Estado, com direito a um voto, 
terá nela um representante, que poderá ser acompa
nhado de suplentes e assesores. As decisões da 
Conferência exigem, maioria dos membros presen
tes, quando se tratar de questões regimentais, mas 
para assuntos de "substância", na medida do possí
vel, procura-se o consenso. Quando este não é viá
vel as decisões necessitam de uma maioria de 213 
dos membros presentes e votantes. 

Principal órgão da Organização, a Conferência 
pode fazer recomendações e decidir sobre qualquer 
questão levantada por um Estado-Parte ou submeti
da à sua apreciação pelo Conselho Executivo, cujos 
membros elege. A ela cabe também nomear o Dire
tor-Geral do Secretariado Executivo. 

O Conselho Executivo é composto por 51 
membros e todos os Estados-Partes podem nele fi
gurar. 

Tendo em vista a necessidade de distribuição 
geográfica eqüitativa o Conselho Executivo incluirá 
sempre 10 (dez) Estados-Partes da África; 7 (sete) 
da Europa Oriental; 9 (nove) da América Latina e do 
Caribe; 7 (sete) do Oriente Médio e da Ásia do Sul; 
1 O (dez) da América do Norte e da Europa Ociden
tal, e 8 (oito) do Sudeste Asiático, do Pacífico e do 
Extremo Oriente. 

Os membros do Conselho são eleitos pela 
Conferência, sob indicação dos Estados que fazem 
parte da respectiva região, mediante critérios explici
tados no artigo 11, item 29, do Tratado. 

·----------···---·----

Cada Estado representado no Conselho tem 
direito a um voto e as decisões de colegiado exigem 
maioria de todos os seus membros, em matéria de 
procedimentos, enquanto as questões de fundo de
mandam maioria de 213 de todos os seus membros. 

O Conselho é o órgão executivo da Organiza
ção e responsável perante a Conferência. Deve agir 
conforme as recomendações, decisões e diretrizes 
desta e assegurar contínua e adequada implementa
çãodoC1BT. 

O Secretariado Técnico tem a missão de assis
tir aos Estados na implementação do Tratado e à 
Conferência e ao Conselho Executivo no éesempe
nho de suas funções. C;>mpõe-se de um Diretor-Ge
ral, que será seu chefe e diretor administrativo, e por 
pessoal científoco, técnico e outros conforme a ne
cessidade. 

O Diretor-Geral é nomeado pela Conferência 
por indicação do Conselho Executivo, para um man
dato de 4 (quatro) anos, renovável uma única vez. 

No desempenho de suas funções, o Diretor
Geral, os inspetores, os auxiliares de inspeção e os 
funcionários não receberão instruções de qualquer 
governo ou de qualquer outra origem que não a Or
ganização. 

A Organização gozará dos privilégios e imuni
dades necessários às suas funções no território 
onde tiver sua sede ou em qualquer outro sob juris
dição ou controle de um dos Estados-~artes. 

Para cumprir as obrigações decorrentes do 
presente Tratado, cada Estado designará ou estabe
lecerá uma Autoridade Nacional e disso infonnará à 
Organização por ocasião de sua entrada em vigor. A 
referida Autoridade Nacional servirá como ponto 
central de ligação com a Organização e os outros 
Estados. 

O artigo IV do C1BT dedica-se amplamente ao 
problema da verificação estabelecendo regras para 
o sistema internacional de monitoramento, consuttas 
e esclarecimentos, inspeções in loco e medidas 
para aumentar a confiança entre os Estados-Partes. 
A título de ilustração algumas serão aqui reproduzi
das: 

- As atividades de verificação terão por base 
informações objetivas, serão limitadas aos objetivos 
do Tratado e realizadas do modo menos intrusivo 
possível, com base no pleno respeito à soberania 
dos Estados. 

- Os Estados-Partes abster-se-ão de qualquer 
abuso do direito de ll9rificação e, independentemente 
de sua capacidade técnica e financeira, gozarão de 
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igual direito de verifK:aÇiio e assumirão idêntica obfi.. 
gação de aceitar a verificação. 

- Os dispositivos do Tratado devem ser imple
mentados de modo a não tolher o desenvolvimento 
económico e tecnológico dos Estados-Partes com 
vistas ao aprimoramento ulterior da aplicação da 
energia elélrica para fins pacíficos. 

- O sistema internacional de mon~oramento é 
subordinado à Secretaria Técnica e todas as suas 
instalações pertencerão e serão operadas pelos Es
tados onde se encontrem ou que por elas se respon
sabilizem. 

- Cada Estado-Parte terá dire~o de participar 
do intercâmbio internacional de dados e acesso a to
dos os que estiverem à disposição do Centro Inter
nacional de Dados. 

- Cada Estado-Parte deverá cooperar com o 
Centro lntelnacional de Dados por intermédio de sua 
Autoridade Nacional. 

- A Organização arcará com os custos para 
implantar qualquer nova instalação ou melhorar as já 
existentes, bem como para operar e manter instala
ções do Sistema Internacional de Mon~oramento. 

Algumas ciretrizes relativas às inspeções ln 
loco também merecem destaque: 

- Cada Estado-Parte tem o dirMO de pedir 
uma inspeção ln loco no território ou em qualquer 
outro lugar sob a jurisdição ou controle de um dos 
Estados signatários do Tratado ou em qualquer ou
tra é.rea além da jurisdição ou ontrole de qualquer 
Estado. 

- O objetivo exclusivo de urna inspeção ln loco 
será o de esclarecer se um teste de explosão de 
arma nuclear ou qualquer outra explosão nuclear foi 
realizada em violação do Tratado e, na medida do 
possível, colher quaisquer fatos que possam auxiliar 
na identificação de urna possível violação. 

- A inspeçlo será conduzida da maneira me
nos intrusiva possível, de modo compatível com a 
realização eficaz e oportuna do mandado de inspe
ção e de acordo com os procedimentos estabeleci
dos no Protocolo. 

- O Estado-Parte solicitante, dependendo de 
um entendimento com o Estado-Parte inspecionado, 
pode enviar um representante, que deverá ser um 
de seus nacionais ou cidadão de um terceiro Estado
Parte para observar a realização da inspeção ln 
loco. 

- Não haverá mais de três observadores de um 
conjunto de Estados-Partes solicitantes, nem solici
tações frívolas ou abusivas de inspeções ln loco. 

- Se o Conselho Executivo não aprovar a ins
peção in loco, baseado no fato de que ela é frívola 
ou abusiva, ou se a inspeção for suspensa pelos 
mesmos motivos, deliberará e decidirá ele sobre a 
implementação de medidas apropriadas para solu
cionar o problema, podendo inclusive: 

a) requerer que o Estado-Parte solic~e pa
gue os gastos de quaisquer preparativos fe~os pelo 
Secretariado Técnico; 

b) suspender o dire~o do Estado-Parte solici
tante de requerer uma inspeção ln loco por determi
nado período de tempo, e 

c) suspender o dire~o do Estado-Parte solici
tante de servir no Conselho Executivo por determi
nado período de tempo. 

Eventuais controvérsias relativas à matéria 
analisada serão dirimidas de acordo com as determi
nações pertinentes do Tratado e em conformidade 
com as determinações da Carta a ONU. Os implica
dos poderão recorrer a Corte Internacional de Justiça 

A Conferência e o Conselho Consultivo, me
diante autorização da Assembléia Geral das Nações 
Unidas, podem solic~r à Corte Internacional de Jus
tiça parecer consultivo sobre qualquer questão jurídi
ca no âmboo da Organização. 

O CTBT é passível de emendas, que devem 
ser adotadas numa Conferência de Emendas, por 
maioria de votos dos Estados-Partes presentes, e 
Estados-Partes 30 (trinta) dias após o depósito dos 
instrumentos de ratificação ou ace~ção por parte de 
todos os que votaram favoravelmente na Conferên
cia de Emendas. 

A menos que seja decidido o contrário, por 
voto da maioria dos Estados-Partes, dez anos após 
a entrada em vigor do presente Tratado convocar
se-á uma Conferência dos Estados-Partes para exa
me de sua eficácia, com vistas a certificar-se de que 
os objetivos e propósitos de seu preâmbulo e de 
seus dispos~os estão sendo cumpridos. 

O Tratado terá vigência ilim~da, mas cada Es
tado-Parte pode dele retirar-se se entender que 
acontecimentos extraordinários relacionados a sua 
essência tenha prejudicado os seus interesses su
premos. 

A retirada produzirá efe~os mediante notifica
ção com 6 (seis) meses de antecedência a lodos os 
Estados-Partes, ao Conselho Executivo, ao Deposi
tário e ao Conselho de Segurança da ONU. 

Quanto à sua entrada em vigor o documento 
multilateral estabelece que ela se dá 180 (cento e oi
tenta) dias após a data de depós~o dos instrumentos 



JUNHO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 419 

de ratificação por parte de todos os Estados-Partes 
relacionados ao Anexo 11, porém, em nenhuma cir
cunstância antes de dois anos da data em que foi 
aberto à assinatura. 

Não serão sujeitos a reserva os artigos e os 
Anexos do Tratado, enquanto que os dispositivos de 
seu Protocolo e os Anexos deste último não serão 
passíveis de reservas incompatíveis com o seu obje
to e os seus propós~os. 

Fazem parte integrante do CTBT dois Anexos 
ao Tratado, um Protocolo ao Tratado, e dois Anexos 
ao Protocolo. Todos esses textos terão igual eficácia 
jurídica e contêm normas e procedimentos essen
ciais para a sua coneta implementação. 

É o relatório. 

RI-Voto 

É evidente que o tratado analisado representa 
mais um ponto de partida que um ponto de chegada. 
Os Estados amantes da paz desejariam, sem dúvi
da, dar o seu aval a um texto mais ambicioso e efi
caz, que fosse capaz de levar à destruição completa 
dos arsenais nucleares das potências que mantêm o 
mundo em estado de alerta pela eventualidade de 
danos em escala planetária. 

Mas, ainda assim, devemos aplaudir a elabora
ção do CTBT, que marca seu compromisso com as 
verificações in loco e adota amudes "instrusivas", ao 
mesmo tempo em que salvaguarda, na medida do 
possível, a soberania dos Estados. 

Meu voto é, pois, pela aprovação do presente 
tratado, nos termos do Projeto de Decreto Legislati
vo n" 22, de 1998. 

Sala da Comissão, 17 de junho de 1998. - Ro
meu Tuma, Presidente (Em exercício) - José Agri
pino, Relator - Pedro Simon - Benedita da Silva -
Artur da Távola, Lãomar Quintanilha - llemllrdo 
Cabral - Gerson Camata - Carlos Wilson - Ab
dias Nascimento'- Alindo Porto. 

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

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presi
dência recebeu o Aviso n" 375198, de 12 do conen
te, do Presidente do Tribunal de Contas da União, 
encaminhando cópia da Decisão n" 354, de 1998, 
adotada pelo referido Tribunal, bem como dos res
pectivos Relatório e Voto que a fundamentam, refe
rente a obras não concluídas e custeadas pela 
União. 

O expediante será anexado ao processado do 
Requerimento n" 651, de 1995, e, em cópia, ao Di-

versos n• 1, de 1996, que vai à Comissão de FISCali
zação e Controle. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presi
dência recebeu, do Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, o Ofício 5153, de 1998 (n" 120198, na ori
gem), de 18 do conente, encaminhando, para os fins 
previstos no art. 52, inciso X, da CoRSmuição Fede
ral, cópias da Resolução n" 70, de 1994, da Câmara 
dos Deputados, do parecer da Procuradoria-Geral 
da República, da versão do registro taquigráfico do 
julgamento e do acórdão proferido por aquele Tnbu
nal nos autos do Mandado de Segurança n" 22.735, 
o qual declarou a ilconstituciona do art. .,., caput, 
e seu parágrafo único da referida Resolução. 

O expediente vai à Comissão de Consmuição. 
Justiça e Cidadania em decisão tenninativa. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presi
dência recebeu do Governo do Estado do Mato 
Grosso os Ofícios n"s 101 e 128, de 1998, encami
nhando a documentação referente às sexagésima 
segunda, sexagésima terceira e sexagésima quarta 
emissões de Letras Financeiras do Tesouro do Esta
do, LFTE-MT, autorizadas pela Resolução n" 13, de 
1998, do Senado Federal. 

Os expedientes, anexados ao processado do 
Projeto de Resolução n" 11, de 1998, vão à Comis
são de Assuntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esgo
tou-se, sexta-feira última, o prazo previsto no art. 91, 
§ 3", do Regimento Interno, sem que tenha sido in
terposto recurso no sentido de apreciação, pele> Ple
nário, do Projeto de Lei do Senado n" 229, de 1997, 
de autoria do Senador Jefferson Péres, que revoga 
a Lei n" 5.250, de 1967, que regula a liberdade de 
manWestação do pensamento e de informação. 

O projeto, aprovado tenninativamente pela Co
missão de Consmuição, Justiça e Cidadania, vai à 
Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Esgo
tou-se, sexta-feira última, o prazo previsto no art. 91, 
§ 3", do Regimento Interno, sem que tenha sido in
terposto recurso no sentido de apreciação, pelo Ple
nário, do Projeto de Lei do Senado n• 70, de 1998, 
de autoria do Senador Epmcio Cafeteira que aaes
centa parágrafos ao art. 28 da Lei n" 9.096, de 1995, 
que dispõe sobre os partidos políticos. 

O projeto, aprovado tenninativamente pela Co
missão de Consmuição, Justiça e Cidadania, vai à 
Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presi
dência comunica ao Plenário que a sessão não deli-
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berativa do Senado Federal de amanhã será realiza
da a partir das 1 O horas. 

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

Concedo a palavra ao eminente Senador Lúcio 
Alcântara. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, tivemos, no 
sábado passado, a convenção do PSDB para lança
mento da candidatura à reeleição do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso. O fato merece registro· 
não apenas do ponto de vista partidário, do ponto de 
vista daqueles que são seus companheiros de Parti
do ou que integram Partidos que são coligados, mas 
por ser uma situação inédita no Brasil - um Presi
dente da República candidato à reeleição. 

Houve quem visse no instituto da reeleição a 
chave para o continuismó. Mu~os entenderam que 
ter o dire~o de postular um novo mandato equivalia a 
ser automaticamente reconduzido ao posto. Passa
dos esses meses em que estamos convivendo com 
esse instituto e às vésperas do início do desenca
deamento do processo ele~oral, estamos verificando 
que mu~os não estão sequer disputando a reeleição: 
alguns por razões de ordem pessoal, mas a grande 
maioria não disputa a reeleição por falta de condiçõ
es ele~orais. 

Portanto, em que pesem ajustes, incompreen
sões, desconhecimento da convivência com a s®a
ção da reeleição, estamos verificando que não há 
como supor, como imaginar que poder disputar um 
novo mandato significa automaticamente garantir a 
reeleição. O próprio Presidente· Fernando Henrique 
tem amargado algumas quedas nas pesquisas de 
opinião pública que estão sendo apuradas - a última 
pesquisa publicada-revela novamente que Sua Ex
celência está em ascensão -, o que serve para nos 
advertir de que não há garantia de sucesso para al
guém que, detendo um cargo no Poder Executivo, 
~eia a reeleição. 

Nós, no que tange ao PSDB, estamos confian
tes na reeleição do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, que deverá, no meu modo de ver, enhen
tar no seu segundo governo - que espero venha a 
lograr- a promoção do desenvolvimento do País. 

Nós todos estamos felizes, satisfeitos com a 
estabilidade da economia, com o fim da inflação. 
Não podemos nem imaginar aquela s®ação ante
rior, em que o salário se deteriorava rapidamente a 
olhos vistos e havia uma complicada engenharia 
para lazer cálculos, para estabelecer preços e toda 

uma sistemática de indexações - que não garantia 
correção, mas antes realimentava a inflação. 

Isso só não basta. Está provado que não é su
ficiente. Almejamos agora um desenvolvimento que 
signifique criação de empregos, fortalecimento das 
nossas empresas, dinamismo da economia E esse 
é o grande desafio do segundo governo do Presi
dente Fernando Henrique Cardoso. Aliás, Sua Exce
lência o disse claramente no discurso que pronun
ciou no recinto da Convenção do PSDB, quando 
anunciou sua disposição de entrentar com empenho 
e energia o desemprego, problema que está intima
mente ligado ao desenvolvimento. Tanto isto é ver
dade que votamos nesta Casa - e fui voto vencido -
o emprego temporário, que, até o presente momen
to, nada acrescentou para a criação de empregos. 
Ao contrário, retira uma série de dire~os do trabalha· 
dor sob o pretexto de estimular a criação de postos 
de trabalho. E isso não aconteceu. Por quê? Vagas 
nas empresas somente podem surgir se houver 
quem adquira aqueles bens e produtos ou ublize 
aqueles serviços. 

Assim, Sr. Presidente, aguardo o segundo 
mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso 
como a segunda etapa do Plano Real, que será a do 
crescimento, do desenvolvimento econômico e da 
criação de novas oportunidades de trabalho. Reco
nhecemos que o problema do desemprego não é 
apenas brasileiro, mas sabemos que aqui ele tem 
uma lace mais perversa, mais cruel, ÍX>rque os índi
ces são altos e não há uma rede de proteção $OCial 
suficiente, e os instrumentos sociais são ainda mu~o 
frágeis e insuficientes. O que temos que lazer real
mente é promover o desenvolvimento e criar esses 
empregos. 

Gostaria ainda de comentar matéria publicada 
no Correio Brazillense de 14 de junho, domingo, a 
propósm da perda recente do grande arquiteto e ur
banista Lúcio Costa, o homem que criou Brasnia e 
que, também, contribuiu para modernizar a arqu~e
tura e o urbanismo brasileiros com a construção do 
Palácio Gustavo Capanema, do Ministério da Educa
ção, no Rio de Janeiro - inspirado nas teorias de Le 
Corbusier - e, depois, com o Plano de Urbanização 
da Barra da Tijuca. Mas a obra que realmente o 
imortalizou foi a concepção urbanística de BrasDia. 

Tenho comentado da tribuna e com autorida
des do Governo do Distrito Federal sobre a preser
vação do projeto urbanístico de Brasnia. Quero dizer 
que, apesar de mUitarrnos em partidos opostos, dis
tintos, tenho grande apreço pelo Governador Cristo
vam Buarque. S. Ex" faz um esforço mu~o grande 
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para governar Bras~ia com equilíbrio e corresponder 
às aspirações da população que aqui vive. Mas já fiz 
ver a S. Ex" minha preocupação com a desfiguração 
arquitetõnica de Brasfiia 

Brasfiia é patrimônio da Humanidade; foi tom
bada pela Unesco e represenla um man:o importan
te na arquitetura moderna e nas chamadas cidades 
planejadas. Isso acarreta, queiram ou não os admi
nistradores, queira ou não a população de Brasfiia, 
uma responsabilidade com a estética, uma respon
sabilidade com a configuração da cidade. Isso, no 
meu modo de ver, não vem sendo respeitado. Nas 
caminhadas que faço, às vezes, pelas superquadras 
de Brasma, tenho visto, por exemplo, caminhos que 
surgem a todo momento, novas trilhas de concreto 
cortando o verde. A meu ver, a coisa mais bonita 
que há em Brasfiia são esses imensos espaços ver
des, mas vejo todos os dias esses espaços diminuí
rem. São construções que avançam, são postos de 
gasolina que aumentam sua área, são restaurantes 
e estabelecimentos comerciais que invadem áreas 
públicas. E vão formando esses novos caminhos, 
como se fosse possfvel adivinhar o percurso que a 
população quer fazer - e ela faz vários outros de 
acordo com o seu entendimento do que reduz sua 
caminhada Agora está ali aquele verde retalhado 
por trilhas de concreto, aliás muito mal feitas, muito 
mal acabadas. Essas trilhas, no meu modo de ver, 
não contribuem em nada, nem para o conforto da po
pulação, nem para a segurança da população, enfeiam 
a cidade e atingem aquilo que ela tem de mais bonito, 
de mais alraente: os imensos espaços verdes. 

O Ministério Público Federal entrou na Justiça 
para cassar uma lei que autoriza a ocupação de 
ánlas públicas por trailers e quiosques. O Procura
dor Antonio Carlos Alpino Bigonha apresentou essa 
representação, alegando que a lei fere o tombamen
to de Brasfiia e, portanto, não pode prevalecer. E, 
aqui na noticia, há um ofício enviado ao Ministério 
Público pelo Administrador de Brasfiia, o Sr. Antonio 
Carlos Andrade, no qual ele diz textualmente o se
guinte: "Em nosso conceito, a manutenção do equilí
brio social é prioridade aos aspectos estéticos, já 
que os danos ao primeiro são irrecuperáveis, ao 
contrário do que ocorreria com aspectos estéticos, 
que, no mlnimo, seriam restauráveis", diz o Adminis
trador. · 

Como gostarlamos que o Rio Branco, do Sena
. dor Nabor Júnior, ou Natal, do Senador Geraldo 
Melo, ou a minha Fortaleza fossem consideradas pa
trimõnio da Humanidade! Isso é uma distinção. Há 
um critério rigoroso de avaliação para que uma cida-

de seja considerada patrimõnio da Humanidade, 
como o são Ouro Preto, São Luís do Maranhão, 
Olinda e Bras~ia Mas é evidente que isso acarreta 
também uma responsabilidade, que não é só do Go
verno, não é só da Administração Pública, mas é da 
própria população da cidade. 

Esse argumento de que é preciso privilegiar o 
social em detrimento do estético para rrim não é sé
rio, não é digno de se respeitar. Por quê? É evidente 
que nenhum de nós pode ignorar o desemprego, a 
pobreza, a miséria, a necessidade de criar oportuni
dades para que a pessoa trabalhe e ganhe alguma 
coisa para se sustentar, mas também é preciso res
peitar a fisionomia da cidade, que a fez única no 
mundo, que a fez singular, que a fez ser considerada 
patrimõnio da Humanidade. E não será assim, inva
dindo área pública com tnllllers, com quiosques, 
que se vai conservar esse galardão que Bras~ia pos
sui, que é orgulho de todos nós brasileiros, é uma 
espécie de afirmação da nacionalidade. Foi posslvel 
plantar aqui, no coração do Planalto Central do Bra
sil, esse slmbolo do gênio, da criatividade, da capa
cidade empreendedora do povo brasileiro, sob a li
derança do grande e inesquecível Pre$idente Jusce
lino Kubitschek. 

O G011ernador Cristovam Buarque e o Ministé
rio Público não poupam nem o IPHAN, porque en
tendem que esse órgão mantém uma posição ambl
gua, pouco nítida O Instituto do Patrimõnio Hist6rico 
e Artístico Nacional é incumbido de zelar pelos bens 
tombados; e o Ministério Público entra com uma. rep
resentação, por meio do Procurador da República 
Antonio Carlos Alpino Bigonha, envolvendo também 
oiPHAN. 

De fonna, Sr. Presidente, que gostaria de con
cluir agora as minhas palavras solicitando que o Go
vernador, que é um homem sensível, um inteleclual, 
um professor, procure conciliar esse aspecto social, 
que é realmente relevante, mas sem desfigurar Bra
sfiia, sem tomá-la urna cidade completamente dHe
rente daquela concepção inicial e ~ e que 
poderá inclusive tomar inútil o tombamento que foi 
feito para que ela pudesse ser considerada pela 
Unesco um pabimõnio da Humanidade. E não se 
- de Palrimõnio Nacional, mas de pallit nOuio da 
Humanidade. E isso dá uma responsabilidade enor
me aos administradores, aos responsáveis por Bra
sfiia e, volto a dizer, à sua população, que não pode 
desconhecer e ignorar isso . 

Sr. Presidente, peço que seja considerado 
como rido um outro assunto do meu pronunciamen
to, que aborda mais um aniversário de nascimento 

--------------------·-·-····-·--·--··---· .... ------··-··· ·-·-
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Machado de Assis, que se deu no dia 21 de junho, 
no qual teço alguns comentários sobre a sua obra e 
a sua contribuição à cultura brãSileira. 

SEGUE, NA INTEGRA, SEGUNDO 
ASSU/IITO DO PRONUNCIAMENTO DO 
SR. LÚCIO ALCÂNTARA: 

Recordar heróis e vultos nacionais é cultivar e 
construir a pá1ria. porque na vida e na obra desses 
personagens sintetizam-se os valores nacionais. 
Particulannente valiosa a recordação de seus feitos 
quando se trata de sedimentar na fonnação dos jo
vens os referenciais que orientam a existência po
voando-a de exemplos e ideais. 

Vinte e um de junho proporciona-nos uma 
grande oportunidàde de lembrança: nesse dia, em 
1839, nascia Machado de Assis, no bairo do Uvra
mento, no Rio de Janeiro. Nascia em uma modesta 
casa colocada ao lado da residência de Dona Maria 
José de Mendonça Barroso, viúva do Senador Bento 
Barroso Pereira, que se tomará sua madrinha de ba
lismo no dia 13 de novembro do mesmo ano do nas
cimento do escritor. 

Era o primeiro filho de Francisco José de Assis 
e Maria Leopoldina Machado de Assis. Francisco 
José era pintor, filho de pardos forros. Maria Leopol
dina, portuguesa, ilhoa e, segundo a tradição, lava
deira. Gente humilde. No bairro, porém, era uma la
mOia benquista. 

Nesse lugar, nasceu Machado, à sombra de 
pessoas importantes, pois Livramento era habitado 
por nobres, nobreza constituída de comendadores, 
ofíciais da Ordem Imperial do Cruzeiro e por outras 
personalidades da Corte. 

AI, o futuro escritor viveu sua infância, aí brin
cou, praticou suas traquinagens de menino pobre, 
doentio, submisso e_tímido. Foi tratado com carinho 
pelos pais e gozava da proteção da madrinha, viúva 
e rica. 

Transcorrendo seus dias de menino entre a 
casa pobre dos pais e a casa rica da madrinha, 
aprendeu bem cedo a perceber a diferença e os ca
prichos da vida ou da história de cada um e, talvez. 
na sua visão inocente, já os tenha achado injustos e 
incompreenslveis. Essa realidade muito explica do 
seu feitio: uma estranha mescla de conv81Cionalis
mo e ceticismo, de ambição pessoal e de aceitação 
da hierarquia social, de conformismo e relativismo, 
de detenninismo e pessimismo. 

FICIIIam-lhe também recordações boas desses 
anos de meninice. Para tanto, deve ter contribuido 
significativamente a madrinha, que o acolhia e trata-

va com desvelo. Junto da madrinha, desfrutava da
quela felicidade simples e do afeto necessário. Asse
nhoreou-se, dessa forma. da atmosfera da casa rica 
e aprendeu a gostar da gente aquinhoada que nela 
habitava. · 

A presença da madrinha, no entanto, não o pri
vou da convivência com os outros meninos, também 
pobres corno ele, também como ele mal vestidos. 
Meninos pobres no corpo, livres na alma e nos pas
sos e nas carreiras de suas brincadeiras. Nesse am
biente, o pequeno Joaquim, desconfiado e retraído por 
temperamenlo, viveu aprendendo· para dentro, guar
dando os acontecimentos e matutando sobre tudo o 
que aos demais talvez passasse despercebido. 

Teve também uma irmã que a doença levou 
cedo do recesso do lar. Mrrreu-lhe também a mãe 
quando ainda criança. A n .adrinha, igualmente, não 
tardou a partir. 

O pai casou-se em segundas núpcias com Ma
ria Inês, uma mulher de fecunda e "boa inteligência 
do coração". Maria Inês foi a primeira mestra de Ma
chado de Assis, ensinou-lhe o pouco que sabia: as 
letras e as primeiras operações. 

Frequentou depois a escola. Pouco se sabe, 
no entanto, de sua vida escolar, por quanto tempo e 
onde estudou. O que passou para a história deve-se 
a informação dadas por amigos seus e por inferên
cias de suas obras. Machado sempre foi extrema
mente reservado em relação ao seu mundo e à sua 
origem. 

O pai morreu quando se encontrava às pórtas 
da adolescência, ficando da famüia apenas ele e sua 
madrasta Maria Inês. Para sobreviver, empregaram
se os dois em um colégio, ela corno cozinheira e o 
menino corno vendedor de balas, tarefa que certa
mente não se coaduna com sua natureza sHeÍlciosa 
e tímida No colégio, aproveitou os momentos de es
pera do tabuleiro de batas para ouvir sorrateiramente 
as coisas que eram ditas nas salas de aula; ouvia as 
lições que não lhe eram destinadas. 

Da adolescência, pouco se sabe também. É 
certo, sim, que era dado à leitura. Lia vorazmente, lia 
tudo o que lhe viesse às mãos ou lhe caísse sob os 
olhos. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, pelas 
circunstâncias que assinalaram sua via, pelo exem
plo de esforço para superar-se e superar os obstácu
los, pela singularidade de sua contribuição à literatura 
brasileira, pelas caracterfsticas da obra que produziu, 
merece lembrança e celebração o seu centésimo 
quinquagésimo nono aniversário de nascimento. 
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Na afinnação de José Veríssimo, Machado de 
Assis é 'a mais alta expressão do nosso gênio !~erá
rio, a mais eminente figura de nossa l~eratura'. Para 
Nélson Wemeck Sodré, 'Machado de Assis é a 
grande figura flterária do tempo e a maior que o nos
so País conheceu'. 

Não há como contestar essas afirmações da 
crítica l~rária. Sua extrema reserva, porém, a aver
são de falar de si mesmo e o cioso silêncio sobre 
seu passado privaram a história de conhecer-lhe os 
começos como escmor. De acordo ainda com José 
Veríssimo, 'ninguém na l~eratura brasileira foi mais, 
ou sequer tanto como ele, estranho a toda a espécie 
de cabotinagem, de vaidade, de exibicionismo. De 
raiz odiava toda a publicidade, toda a vulgarização 
que não fosse puramente a dos seus livros publica
dos. Do seu mesmo trabalho l~erário, como de tudo 
o que lhe dizia respe~o. tinha um exagerado recato'. 
Obscuro e incerto, portanto, o seu ingresso no mun
do da IHeratura. Pela época, cresceu sob a elluênciia 
dos românticos; também foi romântico, mas consa
grou-$ literaiiamente como realista. 

Admirável, no entanto, a grandeza atingida. Na 
opinião da crítica l~rária. como poeta, é um dos 
mais importantes da l~eratura brasileira e, como pro
sador o mais insigne, de modo especial na fiCÇão ro
manesca, cujo domínio é inigualável. Para José Ve
ríssirno 'não é somente um escmor vernáculo nume
roso, diserto e elegantíssimo. Às qualidades de ex
pressão que possui como nenhum outro, junta as de 
pensamento, uma filosofia pessoal e virtudes literá
rias muito particulares que fazem dele um clássico, 
no mais nobre sentido da palavra _ o único talvez da 
nossa literatura'. 

Escreveu contos e romances com graça. com 
fino espírito, com encantadora naturalidade, com fér
til e graciosa imaginação, com arguta psicologia, ca
bal propriedade de expressão, criatividade no mane
jo da frase, surpresa na utilização das palavras, har
monia na fluência, agudez na percepção e originali
dade na formulação Histórica, costumes, tipos, ficçõ
es, consciências, caracteres. sentimentos íntimos, 
idiossincrasias, tudo na sua obra é representado 
com superior qualidade, com excelênciia, numa ad
mirável transposição artística. E tudo com naturalida
de sem vestígio de afetação, com estilo delicioso 
quanto à vemaculidade, à precisão, à elegância e ao 
engenho. 

Machado de Assis introduziu na nossa literatu
ra a perspectiva problematizadora, a visão radical
mente crítica e reflexiva da vida dos homens, das 
aparências cultivadas, da moralidade apregoada e 

da realidade vivida. Mestre no desmascaramento 
suave, surpreendente e inexorável. Mestre do gêne
ro cõmico fantástico, materializado de forma exce
lente na moldura narrativa do Brás Cubas, resoluta
mente inverossimil, mas prototípico no retraio das 
atitudes e dos comportamentos da vida real. 

É l~ratura minipéia, do filósofo Menipo, que 
gargalha no além-túmulo como o faz Brás Cubas. Li
teratura que aborda humoristicamente as questões 
mais cruciais, misturando o sério e o cómico, que 
pratica absoluta liberdade em relação aos cânones 
da verossimilhança. que se ~ nos desdobra
mentos da personalidade, nas paixões descontrola
das, nos delírios. nas mentiras cultivadas para em
belezar as fachadas. 

As bases sociais desse mundo r.ão são diffceis 
de circunscrever. O atento analista da sociedade 
desvenda-$ facilmente ao refletir sobre os senti
mentos, as atitudes de conveniência, as posturas de 
retidão e de certeza absoluta, os discursos fátuos, 
as preocupações e as lágrimas fáceis, públicas e 
profusas, mas escapistas, estéreis, sus~ e ridi
culas. 

Em todas essas peculiaridades; Machado de 
Assis revela sua capacidade incomi.lm de fundir, 
com leveza e precisão, humorismo lilosófico.socioló
gico com imaginação. 

Não foi ·um naturalista, foi um realista superior, 
pois, mesmo quando navegou pela fal)lasia, sempre 
trabalhou a verdade essencial e profunda das coisas 
e das personagens, as verdades como elas são en
tre quatro paredes, quando a nudez se mostra sem 
superegos. Analisava as almas, sem aventurar-se 
pela psicologia. . 

Machado de Assis evitava, fugia, sentia pavor 
da wlgaridade e da apelação, recursos tantas vezes 
eleitos corno vetares de propaganda. justiFICildos 
com álibi do gosto público. Foi um escritor extrema
mente decente. Não em razão de uma moralidade 
afetada, nem por pudor infantil, mas porque respeita
va sua arte. A simples percepção de que a absceni
dade, a pornografia. as abordagens sensuais seriam 
chamamento para seus livros lhe provoceva imedia
ta reação de repulsa a esse baixo recurso de suces
so. Tinha a sutileza de conduzir a arte até à suficien
te e sutil margem da insinuação, até à essencial per
cepção do fato, sem nunca apontá-lo. 

Não estranha, no âmbito dessa gama de quali
dades, que Machado de Assis tenha exercido papel 
de liderança entre os escritores do seu tempo. Foi 
essa liderança e a total dedicação à arte literária· 
que o conduziram a agregar-se aos homens das le-
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!Tas, em 1895, quando do lançamento da Revista 
Brasileira, então sob a direção de José Verissimo. 
A redação da revista dava-se na travessa do Ouvi
dor. Nesse endereço, reuniam-se, além de Machado 
de Assis, Taunay, Joaquim Nabuco, Silva Ramos, 
Lúcio Mendonça, Graça Aranha, José Verissimo,ln
glês de Sousa, João Ribeiro. Sempre à tarde. Discu
tiam literatura, política, sociedade e arte e tomavam 
chá 

Foi nesse contexto que nasceu a Academia 
BrBSileira de Le!Tas, a última das tentativas de socie
dade de escritores em que Machado de Assis tomou 
parte e a única que vingou. Por iniciativa de Lúcio 
Mendonça, em 15 de dezembro de 1896, começa
ram as reuniões preparatótias. Machado foi aclama
do presidente, lugar que ocupou até morrer. Em 20 
de junho de 1897, em reunião inaugural, ele definiu 
o caminho da nova sociedade. 

Sr. Presidente, sr&' e Srs. Senadores, a traje
tória e o legado desse grande escritor brasileiro são 
perenes. Perenes na arte que concebia não como 
preenchimento dos momentos de ócio, como era 
aceito no seu tempo, mas como veículo com uma 
missão a cumprir. ensinar aos homens as coisas da 
vida e ensiná-las com beleza estética, rindo ou cho
rando. 

De acordo com Nélson Wemeck Sodré, com 
essa perspectiva realizou sua obra, •a mais alta já 
eleborada em nosso país e aquela em que está mais 
presente o Brasil, numa fase característica de seu 
desenvolvimento". Perenes também pelo exemplo 
de força para vencer as dificuldades decorrentes da 
pobreza, da saúde precária, dos preconceitos e da 
eícclusão. Superou todas essas agura5 com estudo e 
tenaz perseverança Venceu-as com grandeza. Belo 
exemplo, inclusive para o nosso tempo, tempo de ci
bernética e de globalidades, tempo que não cultiva 
referenciais, exemplO de detenninação e de ideias 
para todos os brasileiros, em particular, para a ju
ventude. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- V. Ex" 

será atendido, na fonna regimental, Senador Lúcio 
Alcãntara. 

Concedo a palavra à nobre Senadora Marina 
Silva (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Romero 
Jucá. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor 
Júnior. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s. e 

Srs. Senadores, neste final de semana, o Partido da 
Reedificação da Ordem Nacional - Prona - realizou 
sua convenção nacional e, mais uma vez, fixou-se 
no nome do médico cardiologista Enéas Carneiro 
para candidato à Presidência da República. Esse 
fato, rotineiro na vida dos partidos e essencial à con
solidação democrática, teve apenas um lado inusita
do e lastimável: as declarações do referido candi
dato - acreano de nascimento, embora jamais 
tenha cultivado essas generosas raízes - no 
sentido de que, se fosse eleito Presidente da 
República, mandaria fabricar bomba atómica em 
nosso Pais. 

Nem o peso de toda sua notória excentricidade 
confere ao Dr. Enéas, nas pesquisas, a mais remota 
chance de vencer as eleições. Graças a Deus! É, 
realmente, um motivo de grande tranqüilidade, para 
nós, verificannos que esse candidato não tem a me
nor possibilidade de alcançar a Presidência da Re
pública do Brasil. 

Gostaria de tecer algumas considerações a 
respeito das suas propostas, como a de que •o Pais 
só pode alcançar a sua plena soberania se for de
tentor de condições para fabricar a bomba atómica", 
sob a alegação de que importantes paises civiliza
dos, hoje, continuam procurando aperfeiçoar essa 
tecnologia É o caso de Estados Unidos, França, In
glaterra, a antiga União Soviética; até mesmo de 
países subdesenvolvidos, como a lndia e o Paquis
tão que, recentemente, detonaram artefatos nuclea
res. Mas isso não implica a obrigatoriedade, para 
nossa soberania, de uma série de experiências· com 
bomba atómica. 

Penso que o controle da tecnologia nuclear é 
um progresso para a humanidade, porque podemos 
explorar essa energia de várias maneiiBS, inclusive 
na produção de eletricidade doméstica e empresa
riaL No Brasil, temos usinas nucleares que, mesmo 
não estando funcionando plenamente, já repre
sentam algum avanço. Muitos países também já es
tão utilizando energia nuclear - na Europa, por 
exemplo, metade da energia elétrica vem de gerado
res radioativos. 

Mas existe uma imensa distância entre o uso 
saudável da tecnologia nuclear e o que prega o Sr. 
Enéas Carneiro, com essa idéia beligerante, alegan
do que o BrBSil não é terra de indios, de silvlcolas. 
Ora, para sennos um país desenvolvido não precisa
mos detonar a bomba atómica. Quero, na qualidade 
de acreano, contem\neo do candidato do Prona, te
cer minhas criticas a um dos pontos de sua platalor
ma de governo que não vai absolutamente contribuir 
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em nada para elevar o Brasil à condição de nação 
independente. economicamente consolidada. 

O Sr. Lúcio Alcântara (PSDB - CE) -V. Ex" 
me concede um aparte, Senador? 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC) - Con
cedo o aparte a V. Ex". 

O Sr. Lúcio Alcântara (PSDB - CE) - Sena
dor Nabor Júnior, também li- e fiquei tão surpreso 
quanto V. Ex" - a declaração atribuída pela impren
sa, acred~o que conforme a realidade, ao Dr. Enéas 
Carneiro de que o Brasil deveria fabricar a bomba alô
mica e ser urna potência mil~. Lamento- e V. Ex" 
mencionou com naturalidade - que o Acre nos dê 
um candidato à Presidência da República com urna 
proposta desse tipo. Creio que S. s• está em busca 
do espaço da uttradire~a. Se observarmos, em al
guns países há líderes políticos ocupando esse ni
cho ele~oral. No caso da França, por exemplo, Le 
Pen, représentante da uttradire~. levanta urna ban
deira de xenofobia. racismo etc .. Trata-se de teses 
que realmente não podemos ace~r. porque são de
sumanas, não estão de acordo com os princípios de 
generosidade, solidariedade e fraternidade que de
vem nortear o ser hurrlóno. Apesar disso, ele e seus 
adeptos têm obtido percentuais bastante razoáveis 
de ace~o. A ~o é tão grave que, na última 
disputa eleitoral, os partidos conservadores - diga
mos assim -, mais civilizados, recusaram aliança 
com o partido de Le Pan, porque consideraram urna 
ofensa ao princípio democrático, ao princípio da 
competição, da concorrência, que é a raiz, o núcleo 
da democracia. Então, penso que Enéas não é um 
tolo nem um ingêruo, porque na últina eleição- V. Ex" 
se lembra - ele· ficou em terceiro luç; · r, salvo enga
no. O que ele deseja, no meu modo de ver, é atrair 
para si essas pessoas que, por desinformação ou 
mesmo por um desvio de concepções, chegam a 
~teses corno essa que podem levar o Brasil a 
construir urna bomba atômica. Penso, sim, que o 
Brasil tem que insistir na pesquisa nuclear. Corno 
disse V. Ex", temos que dominar esse cicio, porque 
a energia nuclear tem um grande alcance do ponto 
de vista da geração de energia, da Medicina, da Ge
nética, da Biologia e assim por diante; mas colocar 
como bandeira de um candidato à Presidência da 
República a fabricação de urna bomba atômica é 
realmente assustador. Espero que ele não consiga 
empolgar ninguém com essas teses. Muito obri
gado. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMOB - AC) - Eu 
que agradeço a participação de V. Ex" no meu mo
desto pronunciamento. 

Quero afirmar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
que idéias como essa, felizmente, não vão prosperar 
em nosso País. Somos um povo de formação paci
fista, que repele a busca de urna energia nuclear vol
tada para fins beligerantes, para a produção da bom
ba atômica. Como disse o Senador Lúcio Alcântara, 
nosso objetivo é ter o controle da energia nuclear 
para fins construtivos. 

É o que deseja toda a Nação! 
Acredito que o Dr. Enéas Carneiro, com a in

clusão dessa proposta na sua plataforma de candi
dato, vai perder, ao invés de ganhar votos da popu
lação, porque ninguém deseja isso. E mais urna vez 
ele vem demonstrar ser um homem totalmente das
preparado para urna investidura no cargo de Presi
dente da República, o que, felizmente, configura-se 
nas pesquisas de opinião, explíc~s ao focar para ele 
o limite de 5% das intenções de voto, como já acon
teceu nos ple~os anteriores, em que não passou de 
3", 4° ou 5° lugar. 

Espero que, desta vez, ele fique até em úttimo 
lugar, para tranqüilidade da sociedade brasileira. 

Muito obiigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Sobre a 

Mesa ofícios que serão lidos pelo 1° Secretário em 
exercício, Senador Nabor Júnior. 

São lidos os seguintes: 

OF. PSOBIIIN• 1.739198 

Brasma, 22 de junho de 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os Senhores Deputado Antônio C. Pannunzio 
e Osmânio Pereira, como membros titulares, e 
Eduardo Barbosa e Marisa Serrano, como membros 
suplentes, para integrarem a Comissão Mista desti
nada a analisar a MP n" 1.665198, em substituição 
aos anteriormente indicados. 

Atenciosamente, Deputado Aécio Neves, Líder 
doPSOB. 

OF. PSDBIIJNO 1.7 44198 

Brasfiia, 22 de junho de 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os Senhores Deputados Fábio Feklrnann e 
Marconi Perillo, como membros titulares, e Robeto 
Brant e Rommel Feijó, como membros suplentes, 
para integrarem, a Comissão Mista destinada a ana
lisar a MP n" 1.666198, em su~uição aos anterior
mente indicados. 
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Atenciosamente, Deputado Aécio Neves, Líder 
doPSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Serão 
feitas as Substituições solicitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Não há 
mais oradores inscritos. 

O Srs. Senadores Odacir Soares e Joel de Hol
landa enviaram discursos à Mesa, para serem publi
cados na fonna do disposto no art. 203 do Regimen
to Interno. 

S. Ex"s serão atendidos. 
O SR. ODACIR SOARES (PTB - RO) - Sr. 

Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ao contrário do 
que apregoam os arautos muno entusiasmados da 
globalização, não existe qualquer consenso entre as 
autoridades do capftalisrno mundial quanto à liberda· 
de que os países, indivídualmente, devem permftir 
aos fluxos internacionais de capftal. Se é verdade 
que a defesa da liberdade do comércio de mercado
rias é hoje unanimidade entre teóricos econõmicos 
e formuladores de políticas nacionais, a questão do 
controle dos fluxos de capital continua sujefta a dis
cussão até mesmo no ãmbito de organismos corno o 
Fundo Monetário Internacional - FMI, tradicional· 
mente defensor da total liberdade econômica. 

Essa questão foi tratada recentemente pelo jor
nalista Fernando Dantas, da Gazeta Mercantil, em 
um artigo extremamente esclarecedor da d~erença 
entre o discurso e a prática de órgãos corno o FMI e 
o Banco Mundial - BIRD. De fato, em meio a um 
quadro geral de distorções e desequilíbrios rnacroe
conômicos dos países engajados em programas pa
trocinados pelo FMI, esse organismo tende à estra· 
nha duplicidade de defender em atto volume a libera
lização, ao mesmo tempo em que, na surdina, tolera 
e mesmo recomenda doses moderadas de controle. 

Às vezes, nem tão moderadas assim, corno 
vem se evidenciando por sua atuação quando de cri
ses cambiais recentes, corno a da libra inglesa,em 
1992, da lira ftaliana, em 1993, do peso mexicano, 
em 1994 e 1995, e das moedas dos tigres asiáticos, 
no ano passado. Na verdade, o vendável desabafo 
sobre o oriente, que levou a um pequeno cruh to
das as bolsas do mundo, provocou a abertura clara 
do debate sobre a necessidade de um novo ordena· 
mente monetário mundial, pela constatação da falên
cia do modelo de Breton Woods. 

Por seu lado, a posição do Bird, exposta em 
uma declaração de seu presidente, Joseph Stiglitz, 
no final do ano passado, é francamente favorável 
aos controles do movimento de capftais. Na análise 
da economista brasileira Eliana Cardoso - que tra-

balha na sede do Banco Mundial, em Washington ~ 
porém, a dissenção é mais de ênfase que de subs
tãncia. Em sua opinião, o FMI prefere ressaftar o 
ideal de liberdade dos fluxos financeiros, enquanto, 
para o Bird, é preciso chamar a atenção para o fato 
de que os controles estatais trazem beneficies, no 
mundo real, para os países que os implementam. 

Notadamente, nos recentes casos de turbulên
cia econõmica generalizada, os pafses que manti
nham algum controle sobre os fluxos externos de ca
pftais foram mais bem sucedidos em evftar os danos 
causados pela fuga nervosa dos investidores espe
culativos. 

Exemplo notável dessa questão é o Chile, país 
comumente cftado como modelo de obediência ao fi
gurino neoliberal do chamado "consenso de Was
hington", a ser seguido por seus vizinhos mais rebel
des da América Latina. Contrariamente, porém, aos 
ideais apregoados, o Chile - de acordo com os da
dos apresentados por Fernando Dantas em seu arti
go - vem-se mantendo alerrado a um sistema sim
ples e abrangente de controle dos fluxos de capital. 

Pela regra chilena, 30 por cento dos capitais 
não voftados ao mercado acionário que entram no 
país têm de ser deposftados, sem juros, durante um 
ano no Banco Central. As empresas chilenas, aí in
cluídos os bancos, somente podem emitir papéis 
para o mercado internacional se tiverem cotação -
rating - igual à do próprio país, atestada por pelo 
menos duas agências internacionais de audttoria fo
nanceira. Além disso, todo o dinheiro que entra no 
pais, para qualquer finalidade, é obrigado a lá-per
manecer por um ano, pelo menos. 

Assim o Banco Central do Chile evfta que di
nheiro demais, e sobrefudo o dinheiro demasiada
mente arisco, entre no país. Conseguido esse objeti
vo, não se fazem necessários maiores controles 
para a saída do dinheiro no meio das tormentas fi
nanceiras. Dispensam-se, assim, o recurso, a medi
da corno as que foram tornadas no Brasil após o es
touro da crise da Ásia - o famigerado "pacote 51", 
que, por curiosa coincidência, neste país de econo
mia bêbada e imprevisível, nasceu com nome e nú
mero de cachaça. 

O Chile logrou, desse modo, moldar com su
cesso o perfil dos recursos que entram naquele pafs. 
Preterencialmente, esse influxo consiste em capftais 
de longo prazo, voftados para investimentos na ca
pacidade produtiva do país, ricos em transmissão de 
tecnologia e técnica gerencial. 

Ao contrário do Chile, o Brasil continua vulne
rável a urna série de problemas resultantes do con-
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trole frouxo ou mesmo da falta de controle sobre a 
entrada e saída de capitais especulativos. O exces
so de entrada de recursos voláteis pode, como vem 
ocorrendo, levar a uma séria sobreelevação do câm
bio, desequilibrando a balança de pagamentos e, por 
extensão, o balanço de transações correntes. Além 
disso, a liquidez interna causada pela entrada des
ses recursos pode trazer riscos inflacionários. 

Se, para evitar essa liquidez, o Governo emite 
papéis de dívida pública com o objetivo de enxugar a 
moeda doméstica trocada pelos dólares que entra
ram, a situação fiscal é que pode ficar comprometi
da Ao mesmo tempo, boa parte das famosas reser
vas - tão decantadas em prosa verso e repente -
rende muito pouco, por precisar ser depositada em ins
tituições bancárias internacionais de elevada segu
rança -o que significa, em economia. baixo retomo. 

O País fica, desse jeito, como o sujeito do anti
go adágio: "se correr o bicho pega, se ficar o bicho 
come". 

Em lugar de regras estáveis de controle, como 
as que emprega o Banco Central chileno, o Brasil 
pratica, nas palavras de Eliana Cardoso, uma espé
cie de guerrilha, com ações pontuais e emergen
ciais. Um exemplo citado é a longa bataiha do Banco 
Central contra o uso dos recursos externos do Ane-

. xo 4, voltados para ações. A cada brecha encontra
da pelos especuladores, as autoridades monetárias 
brasileiras providenciavam um remendo. Por essa 
razão, segundo aquela economista, o Brasil está 
sempre sujeito a grandes perdas nos momentos de 
turbulência, precisando, nessas horas, editar "paco
taços" de medidas extraordinárias, que minoram os 
efe~os imediatos das crises mas não têm el~os be
néficos de longo prazo. 

Segundo Demósthenes Madureira de Pinho, 
Diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central 
do Brasil, no entariio, haveria, sim, uma regra de 
controle estável em nosso sistema, regra que foi de
cisiva na ocasião da crise asiática, tendo evitado um 
ataque especulativo mais consistente contra o Real. 
Trata-se da proibição a estrangeiros de operar na 
Bolsa de Mercadorias e Futuros, vedação que limita
ria· a capacidade dos especuladores de agir de forma 
puramente especulativa 

Assim, na opinião de Demósthenes Pinho ao 
contrário do que afirma Eliana Cardoso, o Brasil es
taria inteiramente afinado com a posição do Bird 
quanto ao controle dos ~ internacionais. 

De todo modo, o fato a ser retido é que há con
senso quanto à liberdade que os países devem con
ceder aos fluxos de ~- A velocidade com que, 

nesses tempos de telemática e informação instantâ
nea, os investidores podem tornar decisões torna a 
mobilidade dos cap~ mu~o grande e seu controle 
mu~o difícil. O que não podemos é deixar nosso 
País à mercê desses corsários modernos. 

Mu~o Obrigado. . _ 
O SR. JOEL DE HOUANDA (PFL- PE) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Senadores, passo a ler, 
para que conste dos Anais do Senado Federal, o 
Relatório da Missão Nordeste do Brasil à Itália e à 
França. 

RELATÓRIO DA MISSÃO NORDESTE 
DO BRASIL À ITÁLIA E FRANÇA 

Apresentação 

Pela terceira vez consecutiva, a Federação do 
Comércio Varejista de Pernambuco - FECOMÉR
CIOIPE realizou missão empresarial à Europa, dan
do continuidade a um trabalho de aproximação com 
o comércio internacional e, ao mesmo tempo, am
pfoando as fronteiras da atvidade empresarial nor
destinas nos mais diversos segmentos. 

Realizada de 21 de abril a 3 de maio de 1998, 
a Missão Empresarial Nordeste do Brasil apresentou 
dois seminários, sendo um na Itália ~ sobre o tema 
Privatização no Nordeste do Brasil. Oportunidades 
para o capital estrangeiro, e outro em Paris, que 
mostrou as Oportunidades de Investimentos no Nor
deste do Brasil. A comitiva de 25 brasileiros, entre 
empresários, comissão organizadora' e jornalistas, 
cumpriu um intenso programa de palestras, visitas e 
rodadas de negócios. · 

Pioneira no Nordeste na realização de missões 
empresariais internacionais, a Federação do Comér
cio Varejista de Pernambuco deu mais um grande 
passo em seu trabalho de aproximação com os in
vestidores Europeus. com a v~ a Paris. Idealizada 
pelo presidente da Fecomércio!PE, Josias Alluquer
que, a missão empresarial foi coordenada pelo eco
nomista Josué Souto Maior Mussalém e contou com 
a seguinte equipe: lvanluza de Souza Rodrigues, As
sistente de Coordenação, Maria Pureza Araújo Gue
des, Assistente de Divulgação e Tereza Cristine Pin
to da Silva, Assistente Administrativa. 

Participaram como convidados de Fecomér
cio!PE e com o apoio da CNC, os presidentes das 
Federações do Comércio dos Estados do Maranhão, 
Sergipe e Rio Grande do Norte, respectivamente, 
Srs. José Arteiro da Silva, Walker Martins Calvalho e 
João Dinarte Patriota 

Como palestrantes convidados, integraram a 
Missão o Senador Joel de Hollanda, o presidente da 
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Telecomunicações de Pernambuco- TELPE, Clo
doaldo T ooes e o presidente da Cia. Hidroelétrica do 
São Francisco - CHESF, Sr. Mozart de Siqueira 
Campos Araújo. Participaram também da Missão, o 
vice-govemador de Pernambuco, Jorge Gomes e o 
Superintente do Sebrae/PE, Geraldo Baluth. 

A missão contou com o apoio da Confededera
ção Nacional do Comércio - CNC, Sebrae e Ministé
rio das Relações Exteriores. Como entidades promo
toras, participaram Federação das Associações Co
merciais do Estado de Pernambuco- FACEP, Fede
ração das Câmaras de Dirigentes Lojistas - FCDL, 
Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco 
- FIEP E, e Federação da Agricultura do Estado de 
Pernambuco- FAEPE. 

A convite da Comissão Organizadora acompa
nhou a Missão o jornalista Paulo Sérgio Scarpa. do 
Jornal do Commercio, de Pernambuco, que deu 
ampla cobertura ao evento, conforme cllpplng ane
xo. A Missão também foi destaque na Rádio CBN e 
TV Globo, as quais transmitiram direto de Milão e 
Paris entn!lristas com Josias Albuquerque e Josué 
Mussalém. 

A Missão Empresarial Nordeste do Brasil al
cançou êxito absoluto, repetindo o sucesso dos anos 
anteriores (1996 e 1997). Em Paris, onde houve um 
primeiro contato da Missão com a Câmara de Co
mércio e Indústria de Paris, a receptividade superou 
as expeclalívas, uma vez que grandes grupos de 
empresas francesas cornpaiSC8rBm ao seminário e 
rodada de negócios e se interessaram pelas oportu
nidades de investimentos no Brasil apresentadas 
pela Missão. 

Mlliolllália 

Seminário sobre Privatizaç4o no Nordeste do Brasil: 

Oportunidades paiS o Capital Estrangeiro 

O Seminário Privatização no Nordeste do Bra
sil: Oportunidades para o Capital Estrangeiro foi rea
lizado em Milão, em dec:onência do grande volume 
de recursos existentes na Itália, destinados à privati
zação de vários setores de interesse no Brasil. Para 
isso, o Govemo italiano já colocou à disposição da 
iniciativa privada, cerca de US$400 milhões para fi
nanciamento. O Seminário foi aprasentado com o 
objetivo de divulgar os programas de privatização 
das empresas de ~ia e telecomunicações do 
Nordeste. Realizado na Câmara de Comén:io de Mi
lão, no Palécio Affari ai Giura:onsuUi, um monumen
to do século XVI, o evento contou com a participa
ção de 50 empresários italianos e 25 brasileiros. 

O Seminário foi abeto pelo Cônsul brasileirt' 
em Milão, Guilherme Leite Ribeiro, seguido de pales
tras do Senador Joel de Hollanda, do presidente da 
Telpe, Clodoaldo Torres e do Presidente da Chesf, 
Mozart Siqueira Campos. 

Na Itália, a Missão foi articulada pela Câmara 
de Comércio de Milão, através da empresa Promos 
e pelo Consulado-Geral do Brasil em Milão. 

Palestras 

Embaixador Guilherme Leite Ribeiro - O Côn
sul Guilherme Leite Ribeiro realizou a abertura do 
Seminário, falando sobre o grande programa de pri
vatização que vem sendo desenvolvido no Brasil 
pelo Governo Fernando Henrique Cardoso e ao 
mesmo tempo, parabenizou a iniciativa da Feco
mércio que, juntamente com o Governo brasileiro, 
tomou realidade esse trabalho de aproximação do 
Nordeste com o comércio italiano, divulgando as 
potencialidades da Região através dos Seminários 
que vem realizando há três anos em Milão, com 
apoio da Câmara de Comércio italiana e daquele 
consulado. 

Senador Joel de Holanda - O Senador Joel de 
Holanda falou sobre o programa de privatização no 
Nordeste brasileiro, destacando a evolução do pro
cesso desde 1991 até 1997, a qual já atingiu, no 
Pais, 7.825 bilhões de dólares, sendo 4.266 bilhões 
de dólares como resultado de venda. Pelas cifras 
alcançadas, ressaltou o Senador, dá para perce
ber que em pouco tempo, o Programa é um ~;uces
so. Como exemplo de privatização bem sucedida no 
Nordeste, Joel de Hotlanda destacou a compra da 
Cilpe, pela Panmalat, empresa italiana com forte 
atuação no Brasil, e que deu muito certo em Per
nambuco. 

Engenheiro Clodoaldo Torres - O presidente 
da T elpe, Clodoaldo Torres, apresentou o megapro
jeto de privatização do Sistema T elebrás, estimado 
em 130 bilhões de dólares. Nessa contexto, a TEL
PE- Telecomunicações de Pernambuco S/A. -em
presa mista criada em 1973, ocupa um lugar espe
cial Investindo numa estratégia empresarial que in
clui modernização, qualidade, expansão, inte
riorização e desempenho, a T elpe chegou ao ano de 
1997 ocupando um lugar de destaque entre· as me
lhores empresas de Pernambuco e do Brasil, segun
do pesquisa da Revista Exame, de julho/97. Portan
to, a empresa se constitui numa excelente oportuni
dade de· investimento. Clodoaldo, a seguir, destacou 
os números da Celpe e o seu crescimento nos últi
mos anos. 
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Engenheiro Plid Mozart Siqueira Campos - O 
presidente da CHESF - Cia Hidroelétrica do São 
Francisco destacou os aspectos de geração de 
energia, que atinge otto estados do Nonleste. Res
saltou, em sua palestra, que o setor de transmissão 
de energia, no entanto, fiC8lá nas mãos do governo. 
Falou do potencial das usinas hidrelétricas e sua im
portância para o desenvolvimento da Região. Em se
guida apresentou um vídeo em italiano, mostrando 
de maneira didática e com belas imagens, todos os 
aspectos positivos da empresa, mesclados com a 
cultura da região, o qual foi mutto aplaudido pelos 
presentes. 

Após as palestras os italianos conversaram in
fonnalmente com os palestrantes e o presidente da 
Fecomércio, Josias AlbuqueiQUe, para saber dela
lhes sobre o processo de privatização e as oportuni
dades de investimentos. Na oportunidade, Josias foi 
procurado por um representante de uma Associação 
de microempresas de Artesanatos do Sul da Itália, 
composto por 50 empresários, interessados em fa
zer negócios com empresários de Pernambuco. O 
presidente da Fecomércio também foi procurado por 
representantes de uma Agência de Exposição e Im
portação ltaliana, interessada nos frutos tropicais 
brasileiros, especialmente as do Vale do São Fran
cisco. Um almoço na própria sede da Câmara de 
Comércio de Milão encerou as atividades. 

Vlsila à Reggio Emilia 

Durante a sua pennanência na Itália, a comtti
va brasileira cumpriu extenso programa de visitas e 
rodada de negócios à Região da Emilia Romagna, 
que concentra pequenas e médias empresas italia
nas e a com a qual a Fecomércio já mantém um 
bom relacionamento por conta das missões brasilei
ras anteriores e visttas de empresários dessa região 
ao Recffe, ano passado. 

Primeiramente a comitiva visttou a API - Asso
ciazione Picole Medic Industrie, uma das mais im
portantes associações da Europa e cujo trabalho é 
parecido com atividade do Sebrae. Receberam os 
brasileiros, o presidente da API, Loris CaJbognani e 
o diretor de RelaÇ'iies Internacionais, Giorgio Davoli. 
Loris deu as boas-vindas ao grupo brasieiros e falou 
sobre a importAncia desse inten:âmbio mantido com 
o Nordeste do Brasil, dada a importância do sistema 
de pequenas e médias empresas. O presidente da 
Fecomercio, Josias Albuquerque, por sua vez, agra
deceu a receptividade dos italianos, desejando que 
esse entrosamento com a API se intensifique e que 
seja sempre positivo para os dois palses. Destacou 
também o encoubo de Setembro- III Seminário e 

Salão Nacional de Tecnologia e Educação, no Reci
fe, a ser realizado pelo sistema e comércio Senac, 
quando empresários da Emilia Romana estarão par
ticipando do evento, bem corno de rodada de negó
cios. Na oportunidade, o Assessor de Economia da 
Fecomércio, Josué Mussalém, entregou ao Sr. Da
voli a medalha da Federação do Comércio de Per
nambuco, numa homenagem à grande contribuição 
que ele tem prestado no trabalho de aproximação 
com o Brasil. 

Rodada de Negócios 
Em seguida, os empresários brasileiros, partici

param de rodada de negócios, na própria sede da 
API, dando inicio .a negócios nos segmentos de Pa
pelaria, Gêneros Alimentícios, Eletrodomésticos, Pa
nfficação e Agricultura. 

Ainda na Emnia romagna. a comitiva brasileira 
visttou um complexo industrial com tradição em aviõ
es e equipamentos portuários e a sede do Banco 
San Beminiano. A diretoria do banco reuniu a comiti
va brasileira em um audttório para falar da sua tinha 
de crédoo e toda a estrutura que o Banco dispõe 
para assessorar empresas que desejam investir no 
exterior. O Banco está disposto a estudar qualquer 
tipo de negócios, com empresas de outros países, 
destacando que os brasileiros podem trabalhar com 
o San Geminiano através do Banco do Brasil e do 
Bradesco. 

Foi esclarecido também que, o S;m Geminiano 
trabalha com três setores: o comércio de exportação 
e importação, o investimento de tecnologia italiana 
para o Brasil _ não só a transferência, como também 
o financiamento e o desenvolvimento da tecnologia; 
e por último, financia a associação de pequenas e 
médias empresas italianas com as brasileiras. 

O San Geminiano tem 70 anos de existência, 
patrimOnio liquido de 1 ,8 bilhões de dólares e é con
siderado um banco de méã10 porte. 

PllrisiFI'III1Ç8 

Seminário sobre Oportunidades de Negócios no Nor
deste do Brasil 

o Seminário sobre Oportunidades de Negócios 
no Nordeste do Brasil foi dirigido a iniciativa privada, 
mostrando de uma forma geral a infra-estrutura da 
Região, suas linhas de crédoo e incentivos do Go
verno. Também houve uma parte sobre o piOCesso 
de privatização dos setores de Energia e T 91ecomu
nicações, quando os presidentes da Telpe e Chesf 
repetiram a n-.esma palestra que realizavam em Mi
lão, visando despertar o interesse e informar os em
presários franceses sobre este grande plOC BSSO que 
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o Governo Fernando Henrique Cardoso está reali
zando no Brasil. 

O Seminário foi realizado na Câmara de Co
mércio e Indústria de Paris, no dia 29 de abril, com a 
participação de 120 empresários de grande grupos 
franceses e 50 empresários brasileiros, um a vez 
que muitos ernpresarios que estavam na Alema
nha participando da feira de Hannover viajaram, 
até Paris para participar do Seminário e Rodada de 
Negócios. 

O Seminário foi ·aberto pelo embaixador do 
Brasil na França, Marcos Azambuja, que falou de 
uma forma geral sobre as transformações político
económicas porque vem passando o Brasil, que 
deixou de ser um simples produtor agrícola para 
ser um produtor de bens e serviços, com signifi
cativas transformações em sua estrutura político
social. 

A palestra do Senador Joel de Hollanda desta
oou a infra-estrutura do Nordeste, os Aeroportos, os 
Portos, as Hidrelétricas, o setor de Telecomunicaçõ
es, o PIB, as finhas de incentivos fiscais da Sudene 
em prol do desenvoMmento da Região, principal
mente ao semi-árido, as culturas da cana-de-açúcar 
e de cacau. Falou também sobre o complexo têxtil, 
Siderúrgico, petroquímic:o, Metal-Mecânico, o Pólo 
Agrícola de Petrolina o Pólo Gesseiro, Granito, o 
Pólo de Turismo, a agricultura de forma geral e a 
pesca. 

O Senador destacou que 2.042 empresas já fo
ram implantadas com incentivos do Finor e que 
atualmente, existem 307 projetos em fase de implan
tação na Região. Disse, ainda, que a Sudene pode 
financiar até 50% dos projetas investidos e que já 
gerou, mais de 100 mil empregos diretos na Região. 
Encerrando, falou sobre a importânc,ia do trabalho 
do Senac e Senai, na preparação dos trabathadores 
para as empresas brasleiras. 

Falaram também o Sr. Michael Franck, presi
dente da Câmara de Comércio Indústria de Paris, 
Maria Elisa Parcionick, representantes da Onu
dVParis, órgão que desenvolve programa de coo
peração tecnológica entre Brasil e França, desta
cando o turismo e beleza natural do Nordeste. Fa
laram também, representantes franceses sobre li
nhas de crédito e legislação fiscal francesas e uma 
representante do Grupo Anacor, que prestou um 
depoimento muito positivo sobre a experiên
cia bem-sucedida de 22 anos de negócios com o 
Brasil. 

·---------

O Seminário foi encerrado com palavras de 
agradecimento do presidente da Fecomércio, Josias 
Albuquerque, a toda a equipe que organizou o even
to, principalmente ao Coordenador Geral, Josué 
Mussalém. Fez também um agradecimento especial 
aos palestrantes brasileiros _ Senador Joel de Hol
landa que pela segunda vez acompanhou a Mis
são, Clodoaldo Torres e Mozart Siqueira Campos 
e a todo o grupo do Nordeste que acreditou na 
Missão. 

Rodada ele negóc:ios em Paria 

Dezessete empresas nordestinas de divelsos 
setores participaram da rodada de negócios de Pa
ris, que envolveu empresários do Ceará, Pernambu
co, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe. Foram 
iniciados contatos para realizaçao de negócios nas 
seguintes áreas: 

- Comercial Porcino Máquinas e Equipamen
tos Ltda.- associação com o Groupe Seribo para a 
venda de móveis de escritório e cozinha doméstica. 
Empresário Geraldo Costa. 

•• Indústria de Redes Tomé - venda aos fran
ceses de rede. Ficou de enviar amostras para con
cretizar o negócio. A Tomé já exporta redes para 
Alemanha e Portugal. 

- Ideal Fardamentos- Vendas aos franceses 
de fardamentos militares. 

- Brasinox - Transferência dà tecnologia e 
compra de equipamentos para a sua indústria metal
mecânica 

•• Comercial La Puerto - negócios na área de 
beleza, alimentos, higiene e bebidas. Interessada 
em representação francesa no Brasil·desses produ
tos. 

.. ACS - Fibras Engenharia Ltda. do Ceará -
única no mundo a produzir blocos de fibras de vi· 
dro flutuantes aplicados na construção civil. Diver
sas empresas francesas do ramo ficaram interes
sadas. 

O encontro de Paris terminou com um almoço. 
de confratemização, oferecido peta comitiva blasilei-' · 
ra a todos os participantes. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encenar os 
trabalhos. 

Está encenada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 5 minutos.) 
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ATA DA 71" SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA, EM 18 DE JUNHO DE 
1998 

(Publicada no DSF, de 19 de junbo de 1998) 

RETIFICAÇÃO 

Na página 10782, z• coluna, na leitura do Parecer o• 387, de 1998, da 
Comissão Diretora, oferecendo a redação do vencido, para o turno suplementar, 
do Substitutivo ao Projeto de Resolução o• 49, de 1996, inclua-se por omissão o 
anexo do referido parecer: 

ANEXO AO PARECER N° 387, DE 1998. 

Redação do vencido, para o twno 
suplementar, do Substitutivo ao Projeto 
de Resolução n• 49, de 1996. --

Faço saber que o Seuado Fedenl aprovou, e eu, 
Presidente, nos termos do 

-art..--48,=--i:-te-m-28,~---:-do--:Regim::-~. ento Interno, promulgo a 

segnjnte 

RESOLUÇÃO 
N" ,DE 1998 

Dispõe sobre as operações de crédito intemD e 
e%ten10 dos &todos, do Distrito Federal, dos 
Munidpios e de SUQS respectivas autarquias e 
jimdtzções, inclusive concessão de garantias, seus 
limites e condições de auto~. e dá, outras 

providincias. 

431 
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O SENADO FEDERAL resolve: 

CAPÍTULO! 

Das Operações de Crédito 

Art. t• As Operações de crédito interno e externo realizadas pelos Estados, 
pelo Distrito Federal, pelos Municfpios e por suas respectivas autarquias e fundações 
são subordinadas às normas fiXadas nesta Resolução. 

Art. ZO Para os efeitos desta Resolução compreende-se, como operação de 
crédito, os compromissos assumidos com credores situados no País ou no exterior, 
com as seguintes características: 

I - toda e qualquer obrigação decorrente de financiamentos ou 
empréstimos, inclusive arrendameqto mercantil; 

II- a concessão de qualquer garantia; 

m - a emi•sãn de debêolures ~ a assunção de obrigações, com as 
caracterlsticas definidas nos incisos I c II, por entidades COIIlroladas pelos ~ 
pelo Distrito Federal e pelos Municlpios que não exerçam atividade produtiva ou não 
possuam fonte própria de receitas. 

§ t• Considera-se financiamento ou empréstimo: 

I - a emi•sãn ou aceite de titules da divida pública; 

II - a celebração de Wldlatos que fixem valores mntüados .ou 
financiados, ou prazos ou valores de desembolso ou ~ortização; 

m - os adiantaníentos, a qualquer titulo, feitos por instituições 
oficiais de crédito; 

IV - os aditamentos contratuais que elevem valores ou modifiquem 
prazos; 

V - a assunção de obrigações decouartes da cclebração de convênios 
para a aquisição de bens ou serviços no Pais ou no exterior. 

§ 2" A assunção de dividas pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos 
Municípios e por suas respectivas autarquias c fiuv!ações equipara-se às operações de 
crédito definidas neste artigo, para os efeitos desta Resolução. 

CAPÍTULO II 

Das Vedações e Exceções 

Art. 3• É vedado aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municlpios e às suas 
respectivas autarquias e fundações, que pleitearem autorização para conttalar as 
operações de crédito regidas por esta Resolução: 
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I - captar recursos por meio de tnmsferências oriundas de entidades 
por eles controladas, inclusive empresas nas quais df!tenham, direta ou indiretameote, 
mllioria do capital social com direito a voto, ainda que_. a titulo de antecipação de 
pagamento ou recolhimento de tnbutos; 

II - assumir compromissos diretamente com fornecedores, prestadores 
de serviços ou empreiteiras de obras, mPiliante emissão ou aval de promissórias ou 
carta de crédito, aceite de duplicatas ou outras operações similares; 

lii - realizar qualquer operação de crédito que represente violação dos 
acordos de refmanciamento firmados com a União; 

IV - conceder isenções, incentivos, reduções de alíquotas e quaisquer 
outros beneficíos tributários, fiscais ou financeiros, relativos ao Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação !le Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, que não-ãtendam ao 
disposto no § 6° do art 150, e no inciso VI e na;;Wnea g do inciso XII do § 2• do art 

~55 da Constituição Federal. 

Parágrafo rWco. Constatando-se infração ao disposto no caput, e 
enquanto não promovido o cancelamento ou amortização total do débito. as dívidas 
serão consideradas vencidas para efeito do cômputo dos limites dos arts. 5• e 6° e a 
entidade mutuária ficará impedida de realizar qualquer operação sujeita a esta 
Resolução. 

Art. 4" Os protocolos e contratos, finnados· ealre os Estados e" a União, 
relativos à renegociação de dívidas preexistentes, sob a égide da Lei n• 9.496, de_ll 
de setembro de 1997. serão submetidos à Comissão de Assuntos Econômicos, para 
apreciação no prazo de quinze dias, cujo parecer selá objeto de deliberação pelo 
Plenário do Senado Federal. 

§ 1 • O montante e os serviÇQs das operações de crédito decorrentes 
dós contratos a que se rcfcré o caput nio serão computados nos limites estabelecidos 
nos arts. 6° e 7". 

§ 2" Em nenhuma hipótese selá examinado pelo Senado Federal 
pedido de autorização para a contratação de operação de crédito a que se refere este 

arti.,o, sem que o mesmo conteDha as seguintes informações: . 

I- receita liquida mensal do Estado, apurada em conformidade com o 
disposto no § 3• do art 6"; 

II- montante das dívidas que se"pretende negociar. 

§ 3• É dispeosada a instrução dos pleitos a que se refere este artigo 
nos termos do art 13 desta Resolução. 

§ 4° O Poder Executivo Federal instruiiá os pleitos a que se refere 
este artigo com todas as minutas de contratos e todos os pareceres emitidos por seus 
órgãos, tais como Secretaria do Tesouro Nacional, Procuradoria-Geral da Fa'UJ!da 
Nacional e Banco Central do Brasil 

433 



434 ANAIS DO SENADO FEDERAL JUNHO DE I 998 

CAPÍTULOID 

Dos Limites às Operações de Crédito 

Art. s· As operações de crédito realizadas pelos Estados, pelo Distrito 
Federal, pelos Municípios e por suas respectivas autarquias e fundações, em um 
exercício, não poderão exceder o montante das despesas de capital fixadas na lei 
orçamentária anual correspondente, ressalvadas as autorizadas mediante créditos 
suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovadas pelo Poder Legislativo, 
por maioria absoluta, observado o disposto nesta Resolução. 

§ 1° Para efeito do- disposto neste artigo, entende-se por pperação de 
crédito realizada em um exercício o montante de hàecação contratualmente previsto 
para o mesmo exercício. 

§ T' Nas operações de crédito com liberação prevista para mais de um 
exercício financeiro, o limite computado a cada ano levará em consideração apc:oas ·a 
parcela a ser nele h"berada. 

§ 3° Para efeito da aplicação do limite previsto no caput, não sedo 
computulas como despesas de capital dos Estados e do Distrito Federal: 

I - a concessão de _ _......._~ ou financiamento com. base DO ........ ~~ , . 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulaçio de Mercadorias e sobre Preslaç6cs 
de Serviços de Transporte Interestadual e Intennunicipal e de Connmia~çãn, do qual 
resulte redução ou eliminação, direta ou indireta, do ônus daquele imposto, ainda que 
por meio de fundo, instituição fimnreinl ou qualquer outra c:otidade; 

II • as inversões financeiras na forma de participação acionária em 
empresas que não sejam controladas pelo ~ público federal, estadual, do Distrito 
Federal ou municipal. · 

Art. 6" As operações de crédito interno e externo dos Estados, do Dis1rito 
Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações observario 
simultaneamente os seguintes limites: 

I - o montante global das openções J'I"AAIindas em um exen:fcio 
financeiro não poderá ser superior a 18% (dezoito por cento) da Receita Liquida Real 
anual, definida no § 3°; 

II • o dispêndio anual máximo com as amortizações, juros e demais 
encargos de todas as operações de crédito, já contratadas e a contiatar, inclusive o 
originário de débitos renegociados ou parcelados, acrescido, aiilda, do valor devido, 
vencido e não pago, não poderá exceder a 13% (treze por cento) da Receita Líquida 
Real; 

m - o saldo Jota! da divida não poderá supenr valor equivalente ao 
dobro da Receita Uquida Real anual, definida no§ 3", para OS pleitos analjspdos DO 

ano de I 998, decrescendo esta relação a base de um décimo por aDO, até atingir valor 
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equivalente a uma Receita Liquida Real anual para os pleitos analisados no ano de 
2008 em diante. 

§ 1" O limite de que trata o inciso I, para o caso de operações de 
crédito com Iibe.!llção prevista para mais de um exerclcio, será calculado levando em 
coosideração apenas o montante hberado no respectivo exerclcio. 

§ 2• O disposto neste artigo não se aplica às operações de concessão 
de garantias e de antecipação de receita orçamentária, cujos limites são definidos 
pelos arts. 8° e 9", respectivamente. 

§ 3• Entende-se como Receita Líquida Real, para os efeitos desta 
Resolução, a receita realizada n9s doze meses anteriores ao mês imediatamente 
anterior àquele em que se estiver apurando, observado, ainda, o seguinte:"'" 

I - serio excluldas as receitas ~vénientes de operações de crédito, 
de anulação de restos a pagar, de alienação de bens, de tiansferências vinculadas a 
qualquer tltulo, de traDsferências voluntárias ou doações recebidas com o fim 
especifico de atender despesas de capital e, no caso dos Estados, as traDsferências aos 
Municfpios por participações constitucionais e legais; 

n - serio computadas as receitas oriundas do produto da arrecadação 
elo Imposto sobre Operações Relativas à Cinmlação de Mercadorias e sobre 
l'reslaçi5es de Serviços de Transporte Interestadual e IDt.erm.uuiciPal e de 
Commüc:ação destiDado à coucessão de quaisquer tàvores fiscais ou financeiros, 
iDclusive ua forma de empréstimos ou financiamentos, ainda que por meio de fimclos, 
iD..mtmções finanreiras ou outras entidades eonttoladas pelo poder público, 
concedidas com base na n:ferido imposto e -que resulte em redução ou eliminação, 
direta 011 iDdireta, do respectivo ÔDUS. 

§ 4° o superávit financeiro das autarquias e fundações, excluldas as 
de c:uáter prcvideru:iário, será considerado como receita realizada para fins de cálculo 
da Receita Liquida Real de que trata a puágrafo anterior. 

§ S" Para efeito de cálculo do dispêndio definido pelo inciso n, serão 
compulaÍIOS os valores efetivameme pagos e a pagar em cada exerclcio. 

§ 6" São excbtfc!as dos limites de·que trata o CIIJ1III as· operações de 
crédito cootraladas pelos Estados e pelos Muuicfpios, junto a organismos multilatenis 
de crédito ou a iDstituições oficiais federais de crédito ou de fomento, com a 
finalidade de financiar projetos de investimento para a melhoria da administração das 
recc.itas e da gestão fiscal, finamc:eira e patrimonial, no âmbito de programa proposto 
pelo Poder Executivo e aprovado pelo Senado Federal. 

Art. 7" O Banco Calttal do Brasil não encaminhará ao Senado Federal 
pedido de autorização para a CODttatação de qualquer operação de crédito de tomador 
que apresaJt.c resultado primário negativo no período de apuração da Receita Líquida 
Real ou que estejam _inadimplentes junto a instituições integrantes do Sistema 
r!!!!]Dceiro Nacional 
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Parágrafo único. O Banco Central do Brasil tomará pública a 
metodologia de cálculo do resultado primário dos órgãos e entidades do setor público 
abrangidos por esta Resolução. 

Art. s• O saldo global das garantias concedidas pelos Estados, pelo 
Distrito Federal e pelos Municípios não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por 
cento) da Receita Líquida Real, calculada na forma do § 3 • do art. 6•. 

Art. 9• O saldo devedor das operações de crédito por antecipação de 
receita orçamentária não poderá exéeder, no exercício em que estiver se!)do apurado, 
a8% (oito por cento) da Receita Liquida Real, definida no§ 3" do art. 6°, observado o 
disposto nos arts. 17 e 18. 

Art. 10. Até 31 de dezembro de 2010, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios somente poderão emitir tftulos da dívida pública no montante necessário 
ao refinanciameoto do principal devidamente amalindo de suas obrigações, 
representadas por essa espécie de tftulos. 

Art. 11. ~ara efeito do disposto no artigo anterior será observado o 
seguinte: 

I - é definido o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) para o 
resgate dos tftulos da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
cm seu vencimeoto, refinanciando-se no máximo 95% (noventa e cinco por cento) do 
montante vincendo; 

ll - o Estado, o Distrito Federal ou o Município cujo dispêndio anUal, 
definido no inciso II do art. ~. seja inferior a 13% (treze por cento) da Receita 
Liquida Real deve promover resgate adicional aos 5% (cinco por cento) estabelecido 
no inciso I, em valor suficiente para que o dispêndio anual atinja 13% (treze por 
ceoto) da Receita Liquida Real; 

m - em caso excepcional, devidamente justificado, os Estados, o 
Distrito F.ederal e os Municípios poderão pleitear ao Senado Federal. por intermédio 
do Banco Central do Brasil, autorização para o não cumprimeoto dos limites fixados 
nos arts, 6" e 7", exclusivamente para fins de refinanciamento de tftulos da dívida 
público. 

Porágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos tftulos da 
dívida pública emitidos com vistas a atender à liquidaç!o de precatórios judiciais 
pendentes de pagamento, objeto do parágrafo único do art. 33 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias 

Art. l:Z. A dívida mobilüria dos Estados e do Distrito Federal, objeto de 
refinanciamento ao amparo da Lei ri' 9.496, de 11 de setembro de 1997, e a dos 
Municfpios poderá ser paga em até trezt!!las e sessenta prestações mensais e 
sucessivas, nos termos de contrato que vier a ser firmado entre a União e a 1espectiva 
unidade federada. 
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§ t• A obtenção do refinanciamento de que ttata o caput para os 
títulos públicos emitidos para o pagamento de precatórios judiciais é condicionada à 
comprovação, pelo &lado ou pelo Município emissor, da regularidade da emissão, 
mediante apresentação de certidão a ser expedida pelo Tribunal de Contas a que esteja 
jurisdicionado, acompanhada de toda a documentação necessária, comprovando a 
existência dos precatórios em 5 de outubro de 1988 e seu enquadramento no art. 33 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, bem como a efetiva utilização dos 
recursos captados em emissões similares, anteriormente autorizadas pelo Senado 
Federal, no pagamento dos 'precatórios definidos pelo citado-- dispositivo 
constitucionaL 

§ 2" Os títulos públicos emitidos para pagamento de precatórios 
judiciais, nos termos do art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e 
que não cumprirem o disposto no parágrafo anterior, somente poderão ser 
refinanciados para pagamento em cento e vinte parcelas iguais e sucessivas. 

§ 3" Os títulos públicos emitidos após 13 de dezembro de 1995, para 
pagamento de precatórios judiciais, nos termos do art. 33 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, não são passiveis de qualquer refinanciamento, devendo 
ser resgatados em seu vencimento. 

§ 4" As unidades federadas que tiverem sua divida mobiliária 
refinanciada pela União, não mais serio autorizadas a emitir novos títulos. 

CAPÍTIJLO IV 

Da Instrução dos Pleitos 

Art. 13. Os Estados, o Distrito Federal, os Municlpios e suas respectivas 
autarquias e fundações encaminharão ao Banco Central do Brasil os pedidos de 
autorização para a realização das ope!8ÇÕeS de crédito de que ttata esta Resolução, 
instruídos com: 

I - pedido do Iespectivo Chefe do Poder Executivo; 

II - autorização especffica do órgão legislativo do &lado, do Distrito 
Federal ou do Município, conforme o caso, para a realização da operação; 

m - certidão que comp10ve a inexistência de ope!3ÇÕes com as 
caracterlsticas descritas nos incisos I e II do art. 3", emitida pelo respectivo Tn1runal 
de Contas; 

IV - certidão, emitida pela Secretaria do Tesouro Nacional, que 
wmp10ve o cumprimento do disposto· no inciso m do art. 3", bem como a 
adimplência junto à União, relativa aos financiamentos e refinanciamentos, inclusive 
garantias, por ela concedidos; 

V - certidões que comp10vem a regularidade junto ao Programa de 
ln1egração SociaiiPrograma de FOI1l!açã.; do Pattimônio do Servidor Público -

----- ------------------- --·----- ----·. 
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PISIPASEP, ao f~ de Investimento Social/Contribuição Social para_ o 
Financiamento da Seguridade - FINSOCIAUCOFINS, ao Instituto Nacional do 
Seguro Social- INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -FGTS; 

VI - cronogramas de dispêndio com as dividas interna e externa e 
com a operação a ser realizada; 

VII - relação de todos os débitos, com seus valores atualizados, 
inclusive daqueles vencidos e não pagos, assinada pelo Chefe do Poder Executivo e 
pelo Secretário de Governo respo~vel pela administração financeira; 

VIII - certidão expedida pelo respectivo Tn"bur.al de Contas 
comprovando o cumprimento do disposto no § 2- do art. 27 e no inciso VI do art. 29, 
com a redação dada pela Emenda Constitucional n• 19, de 1998, e no inciso VTI do 
art. 29, no § 3• do art. 32 e no art. 212 da Constituição Federal, e na Lei 
Complementar n• 82, de 27 de março de 1995, acompanhada de demonstrativo da 
execução orçamentária do último exercício; 

IX - balancetes mensais consolidados, assinados pelo Chefe do Poder 
Executivo e pelo Secretário de Governo respousável pela administração financeira, 
para fins de cálculo dos limites de que trata esta Resolução; 

X - lei orçamentária do excrcfcio em CIUSO. 

§ r· o disposto neste artigo não se aplica às operações de antecipação 
de receita orçamentária, que são reguladas pelo art. 14. 

§ 2" Os demonstrativos de que tratam os incisos VIII e IX deverão 
conter nível de detalhamento que permita -o cálculo dos limites e a inequívoca 
verificação do cumprimento das exigências estabelecidas por esta Resolução. ' 

§ 3" Poderão ser dispensados os documentos de que trata o inciso V, 
desde que tais operações sejam vinculadas à regularização dos respectivos débitos. 

Art. 14. Os pedidos de autorização para a contratação de operações de 
crédito por antecipação de receita orçamentária pelos &lados, pelo Distrito Federal e 
pelos Municípios serão instruídos com: 

I - documentação prevista nos incisos II, III, IV e IX do artigo 
anterior; 

II - solicitação de iostituição financeira que tenha apresentado ao 
Estado, ao Distrito Federal ou ao Municfpio, uma proposta firme de operação de 
crédito, contendo cronograma de reembolso, montante, prazo, juros e garamias; 

ill - documento, assinado pelo Chefe do Poder Executivo, 
discriminando as condições da operação p10posta pela instituição financeira e 
contendo declarnção de concordãncia com as mesmas. 

Art. 15. Os pedidos de autorização de operações de crédito inl=no ou 
externo de interesse dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e que 
envolvam aval ou gar.mtia da União seriio encaminhados ao Senado Federal, com a 
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documentação previs1a no art. 13, por mensagem do Presidente da República, 
acompanhada de: 

I - exposição de motivos do Ministro da Fazenda, da qual deve 
constar a classificação da situação financeira do pleiteante, em conformidade com a 
norma do Ministério da Fazenda que dispõe sobre a capacidade de pagamento dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

II - pareceres c!J;_ Procuradoria-Geral da Fazenda N~cional e da 
Secretaria do Tesouro Nacional, em conformidade com os prõcedimentos 
estabelecidos pela legislação que regula a~ 

Art. 16. A constatação de irregularidades na instrução de processos de 
autorização regidos por esta Resolução, tanto no âmbito do Banco Central do Brasil 
quanto no do Senado Federal, implicarã a devolução do pleito à origem, sem prejuízo 
das eventuais cominações legais aos infratores. 

§ t• A devolução de que trata este artigo deverá ser comunicada ao 
Poder Legislativo local e ao Tnõunal de Contas a que estiver jurisdicionado o 
Jlleiteante. 

§ 2" Caso a irregularidade seja constatada pelo Banco Central do 
Brasil, este deverá informar, taJnbém, ao Senado Federal. 

§ 3" A Comissão de Assuntos Econômicos ou o Plenário do Senado 
Federal poderão realizar diligências junto aos pleiteantes, no sentido de dirimir 
dúvidas e obter esclarecimentos. 

CAPÍTULO V 

Das Condições Impostas às Operações de Crédito 

Art. 17. As operações de crédito por antecipação de receita o~mentlria 
deverão ser, obrigatoriamente, liquidadas até dez dias úteis antes do encerramento do 
exercício_ em que forem contratadas. 

Art. 18. É vedada a contratação de operação de crédito nos cento e oitenta 
dias anteriores ao final do mandato do Cbefe do Poder Elcecutivo do Estado, do 
Distrito Federal ou do Município. 

Parágrafo único. No caso de operações por antecipação de receita 
o~entária, a contratação é vedada no último ano de exercício dos mandatos 
mencionados no caput. 

Art. 19. A concessão de garantia pelos Estados, pelo Distrito Federal e 
pelos Municípios a operações de crédito intemo e extemo exigirã: 

I - o oferecimento de contragarantias suficientes pna o pagamento de 
quaisquer desembolsos que os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios possam 
vir a fazer se chamados a honrar a garantia; 

-------- .. -------- --- ---------------- . 
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II- a adimplência do tomador para com o garantidor e as entidades 
por ele controladas. 

§ lo Consideram-se inadimplentes os tomadores com dividas 
vencidas por prazo igual ou superior a trinta dias e não renegociadas. 

§ 2° A comprovação do disposto no inciso II será feita_por meio de 
certidão do Tribunal de Contas a que estejajurisdicionado o garantidor. 

~~ 
Art. 20. As leis que autorizem os Estlldos, o Distrito Federal e os 

Municipios a emitir títulos da dívida pública deverão conter dispositivos garantindo 
que: 

I - a dívida resultante de títulos vencidos e não resgatados será 
•UJ•Iizada pelos mesmos critérios de correção e remuneração dos títulos que a 
geraram; 

n - os títulos guardem equivalência com os tftulos federaíS, tenham 
poder hõeratório para fins de pagamento de tributos, e seus prazos de resgate não 
sejam inferiores a seis meses, contados da data de sua emissão. 

CAPÍTULO VI 

Dos Critérios e Condições dé Aprovação dos Pleitos 

Art. 21. São sujeitas à autorização especifica do Senado Federal, as 
seguintes modalidades de operações: 

I - de crédito externo; 

n - decorrentes de convênios para aquisição de bens e serviços no 
exterior; 

m - de emissão de títulos da dívida pública; 

IV - de emissão de debêntures ou assunção de obrigações por 
emidades controladas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios que não 
exerçam atividade produtiva ou não possuam fonte própria de receitas. 

Parágrafo único. O Senado Federal devolverá ao Banco Centtal do 
Brasil, para as providências cabíveis, o pedido de autorização para contratação de 
opemção de crédito cuja documentação esteja em desacordo com o disposto nesta 
Resolução. 

Art. 22. Os pleitos sujeitos a autorização esPecifica do Senado Federal, 
listados no artigo anterior, que não atenderem aos requisitos mínimos definidos no art. 
27, não serão encaminhados ao Senado Federal pelo Banco Central do Brasil, que os 
devolverá ao Estado, ao Distrito Federal ou ao Municlpio de origem, connmiCIIDdo o 
fato ao Senado Federal. 
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Art. 23. Os pleitos sujeitos a autorização específica do Senado Federal, 
listados no art. 21, que atenderem aos requisitos mínimos definidos no art. 27, serão 
encaminhados pelo Banco Central do Brasil ao Senado Federal, acompanhados de 
parecer técnico que deve, obrigatoriamente, conter os seguintes pontos: 

no art 27; 
I - demonstração de cumprimento dos requisitos mínim?~' definidos 

II- discriminação dos requisiuiS'não essenciais, definidos no art 28, 
ressaltando-se aqueles que não estejam sendo cumpridos; 

m - análise de mérito, avaliando a oportunidade, os custos e demais 
condições da operação, o seu impacto sobre as necessidades de financiamento do 
setor público, bem como o perfil de endividamento da entidade antes e depois da 
realização da operação. 

§ r• O parecer deve, obrigatoriameote, apresen1ar .l<Onclusão 
favorável ou contrária quanto ao mérito do pleito. 

§ 2• Nos pleitos relativos à emi•são de títulos da divida pública, o 
parecer deve conter, também: 

I - o valor dos títulos a serem emitidos e o valor do estoque de títulos 
do mesmo emissor jã existentes, indicamlo.sc a data de referência de tais valoRS; 

II - análise do impacto da opeiaçlo de crédito no mm:ado mobiliário 
e do desempenho dos títulos jã emitidos neste mercado; 

m - em se tratando de refinanciamento de títulos vinccndos, histórico 
da evolução desses títulos desde sua emissão, registrando-se a sua valorização ao 
longo do tempo. . 

Art. 24. As operações de crédito não sujeitas a autorização espccffica do 
Senado Federal serão objeto do seguinte eucaminbamento pelo Banco Central do 
Brasil: 

I - os pleitos que não atenderem a todos os requisitos mínimos serão 
indeferi~s de imediato; 

II - os pleitos que atenderem a todos os requisitos IDÍlliD!!lS e a todos 
os requisitos não essenciais, definidos nos arls. 27 e 28, respectivamente, serão 
autorizados no prazo máximo de dez dias úteis; 

m - os pleitos que atenderem a todos os requisitos mínimos e não 
atenderem a um ou mais dos requisitos Dió essenciais, serão enviados ao Senado 
Federal, acompanhados de parecer nos termos do art. 23, qúc sobre eles deliberará. 

Art. 25. O encaminhamento dos pleitos ao Senado Federal, pelo Banco 
Central do Brasil, deve ser feito no prazo máximo de trinla dias úteis, contado do 
recebimento da documentação completa exigida por esta Resolução. 

Art. 26. Caso· o Banco Central do Brasil constate que a documentação 
recebida não é suficiente para a sua análise, solicitará a complementação dos 
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documentos e informações, fluindo novo prazo a partir do atendimento das 
exigências. 

Art. 27. Para os fins desta Resolução, considera-se requisito mínimo o 
cumprimento, quando se aplicar, do disposto nqs arts. 3°, s•, 6°, 7", s•, 9", 10, 11, 12, 
14, 15, 17, 18,37 e 38, e nos incisos I, n. III, IV', VI, vn, IX e X do art. 13. 

Art. 28. Para os fins desta Resolução, consideram-se requisitos não
essenciais o disposto nos arts. 19 e 20 e nos incisos V e VIll do art. 13. 

Art. 29. Os pedidos de autorização para a reali'll!ção de operações de 
crédito de que trata esta Resolução não poderão ser apreciados em regime de 
urgência, salvo se proposta pela Comissão de Assuntos Econômicos. 

Art. 30. A reunião da Comissão de Assuntos Econômicos que dchõerar 
sobre pedido de autorização para a I'f'rl!lização das operações de crédito de que trata 
esta Resolução deverá contar com a presença de n:presenlante do Estado, do Distrito 
Federal ou do Municlpio, para apresentação do pleito, e de representante do Banco 
Central do Brasil, para exposição do parecer emitido pela entidade. 

Parágr:afo ·único. O não ·comparecimento de qualquer desses 
representantes implicará o adiamento da votação do pleito, que passarã ao primeiro 
lugar na pauta da próxima reunião. 

Art. 31. A indicação dos relatores dos pedidos de autorização para a 
realização de operações de crédito de que trata esta Resolução será feita mediante a 
estrita observância da ordem de entrada do pedido na Comissão de Assuntos 
Econômicos e da relação de membros titulares da Comissão de Assuntos Econômicos, 
nos termos do art. 126 do Regimento lnterno do Senado Federal. 

Parágrafo único. Um Senador já indicado como relator não será 
designado novamente até que todos os membros titulares da Comissão de Assuntos 
Econômicos tenham sido designados relatores em outros pedidos de autorização para 
a M~li'lllção de operações de crédito. 

CAPÍTULO Vil 

Dos Procedimentos para Contratação de Operações de Antecipação de Receita 
Orçamentária e para Venda de Títulos 1'úblicos 

Art. 32. O Banco Central do Brasil analisará o enquadramento das 
operações de antecipação de receita orçamentária no disposto nesta Resolução 
tomando por base as condições da proposta firme de que trata o inciso m do art. 14. 

Art. 33. Estando o pleito de realização de operação de antecipação de 
receita orçamentária enquadrado nas exigências desta Resolução, o Banco Central do 
Brasil dará conhecimento da proposta firme a todo o sistema financeiro, em recinto ou 
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meio eletrônico mantido por entidade auto-reguladora autorizada pela Comissão de 
V alares Mobiliários - CVM ou em meio eletrônico mantido pelo Banco Central do 
Brasil, sendo permitido a qualqÚer instituição financeira, inclusive--àquela que 
encaminhou a proposta firme ao Baneo Central.c;lo Brasil, oferecer a mesma operação 
eom juros inferiores ao da proposta firme iniciaf' 

§ 1• O Baneo Central do Brasil baixará normas específicas para 
regulamentar os procedimentos operacionais de que trata o caput. 

§ 2" O resultado do processo eompetitivo a que se refere o caput serâ 
divulgado pelo Baneo Central do Brasil, sempre que possível por meio eletrônieo, a 
todas as instituições financeiras, ao Senado Federal, aos Tribunais de Contas e ao 
Poder Legislativo do Estado, do Distrito Federal e do Município eom a,.descrição 
detalhada de todas as ofertas realizadas 

§ 3• N"ao serão aceitas propostas que eobrem outros encargos que não 
a taxa de juros da operação, que deve ser, obrigatoriamente, prefixada ou indexada à 
Taxa Básica Financeira- TBF. 

§ 4° A novação de operações vincendas ou vencidas serâ submetida 
ao mesmo rito de análise e processo eompetitivo das operações novas. 

§ s• Realizado o processo eompetitivo a que se refere o caput, a 
operação de antecipação de receita orçamentária só poderá ser eontratada após à 
entrega ao Baneo Central do Brasil de declaração, assinada por representante da 
iru.1ituição financeira e pelo Chefe do Poder Executivo, de que não há qualquer 
reciprocidade ou eondição erpecial que represente custo adicional ao expresso pela 
taxa de juros da operação. 

§ 6° Não serâ examinado pelo Baneo Central do Brasil, e devolvido à 
instituição financeira proponente, o pleito cuja proposta firme, de que trata o inciso m 
do art. 14, apresente taxa de juros superior a uma vez e meia a Taxa Básica Financeira 
- TBF vigente no dia do encaminhamento da proposta firme. 

Art. 34. Os pedidos de autorização para o lançamento, oferta pública ou 
eolocação no mercado de tftulos da dívida pública, destinados a refinanciar títulos 
vincendos, inclusive daqueles vinculados ao disposto no art. 33 do Ato das 
Disposições Constitucionais TillllSitórias, devem ser encaminhados ao Baneo Central 
do Brasil, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, eom antecedência 

_ mínima de sessenta dias úteis do primeiro venciníento dos títulos a serem 
refinanciados. 

§ 1° o descumprimento do disposto no caput implicará a alteração 
das datas-base de todos os títulos a serem emitidos, que serão postergadas por perlodo 
equivalente ao número de dias úteis de atraso, sem que haja a eorrespondente eorreção 
do valor nominal dos títulos a serem emitidos. 

§ 2• Estando incompleta a documentação encaminhada pelo Estado, 
Distrito Federal ou Município, o Banco Central do Brasil solicitará a complementação 
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dos documentos e informações, considerando-se, para efeito do disposto no parágrafo 
anterior, a data de entrega da documentação completa. 

Art- 35. A venda de títulos da dívida públiéa por seus ell!Íssores será 
efetuada, obrigatoriamente, em leilões públicos eletrônicos realizados pelo Banco 
Central do Brasil ou por entidade auto-reguladora autorizada pela Comissão de 
Valores Mobiliários- CVM. 

§ 1• O Banco Central do Brasil baixará nonnas específicas para 
regulamentar os procedimentos operacionais dos leilões de que trata este artigo. 

§ 2" É obrigatória a publicação de edital do leilão a que se refere o 
caput com antecedência mínima de três dias úteis da data prevista para sua realização. 

§ 3• Após a reali'll!ção de cada leilão eletrônico, o Banco Central do 
Brasil encaminhará as informações relevantes sobre os mesmos, sempre que possível 
por meio eletrônico, às instituições financeiras, ao Senado Federal, ao Poder 
Legislativo da entidade emissora e ao Tnõunal de Comas ao qual ela . estiver 
subordinada. 

§ 4• A recolocação no mercado de titulas da dívida pública dos 
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios mantidos em suas respectivas 
tesourarias ou fundos das dívidas será feita, obrigatoriamente, por meio de leilões 
eletrônicos, na forma definida neste artigo. 

CAPÍTIJLO Vlli 

Das Responsabilidades Adicionais do Banco Central do Brasil 

Art- 36. Compete ao Banco Central do Brasil exercer, no âmbito dos 
mercados financeiros e de capitais, a fiscalização da observância das disposições desta 
Resolução. 

Parágrafo único. O Senado Federal, quando julgar necessário, 
solicitará !lO Baoco Central do Brasil a fi."Calização de operação de crédito específica 
junto à instituição financeira credora. 

Art- 37. Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 
autarquias e fundações que tenham dívidas referentes a operações de crédito ou 
parcelamento de débitos relativos às contn"buições sociais,de que tratam os arts. 195 e 

. 239 da Constituição Federal e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, 
deverão remeter, quando solicitados, ao Baoco Central do Brasil: 

I - informações sobre o montante das dívidas flutuante e consolidada, 
interna e externa; 

II - cronogramas de pagamento de amortizações, juros e demais 
encargos das referidas dívidas, inclusive aquelas vencidas e não pagas; 

III - balancetes mensais e síntese da execução orçamentária. 
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Parágrafo único. O descumprimento do disposto neste artigo 
implicará a paralisação da análise de novos pleitos da espécie pelo Banc_o Central do 
Brasil. 

Art. 38. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios sede de capitais 
que tiverem operações de crédito autorizadas nos termos desta Resolução deverão 
encaminhar mensaln:ente ao Banco Central do Brasil cópia de seus balancetes e 
execuções de caixa referentes ao mês anterior. 

§ r• O descumprimento do disposto neste artigo implicará a 
paralisação da análise de novos pleitos da espécie pelo Banco Central do BrasiL 

§ 2• Os demais Municfpios deverão encaminhar seus batancetes e 
execuções de caixa sempre que solicitado pelo Banco Ceottal do Brasil. 

Art. 39. O Banco Ceottal do Brasil infoiiii3Iá mensalmente ao Senado 
Federal e dará ampla divulgação, inclusive para as instituições financeiras, por meio 
Po Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen: 

I- a posição de endividamento dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações; 

n - cada uma das operações de crédito autorizadas e não autorizadas 
no período, fornecendo dados sobre: 

a) entidade mutuária; 

b) prazo da operação; 

c) condições de contratação, tais como valor, garantias e taxas de 
juros; 

m -número de instituições financeiras participantes das operações de 
crédito autorizadas no período, classificadas por tipo de operação; 

N - número de instituições financeiras que apresentaram propostas 
para realização de operações de antecipação de receita orçamentária, no processo 
competitivo definido pelo art. 33; 

VI - outras informações pertinentes. 

Parágrafo único. Serão informados, exclusivamente ao Senado 
. Federal, os nomes das instituições financeiras autorizadas a realizar cada uma das 
operações de antecipação de receita orçamentária. 

Art. 40. O Banco Ceottal do Brasil encaminhará, trimestralmente, para 
conhecimento da Comissão de Assuntos Econômicos, relatório analitico, contendo 
valores e quantidades negociadas, sobre todas as operações de compra e venda de 

títulos públicos de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, indicando, para cada resolução autorizativa, a relação dos participantes 
da cadeia de compra e venda, assim como a modalidade da operação e seus custos e 
deságios. 
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"CAPÍTULO IX 

Das Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 41. As resoluções do Senado Federal que autorizarem as operações 
de crédito objeto desta Resolução incluirão, ao menos, as seguintes informações: 

I -valor da operação e moeda em que serã reali'll!da, bem como o 
critério de atualização monetária; 

n- objetivo da operação e órgão executor; 

m -condições financeiras básicas da operação, inclusive cronograma 
de h"beração de recursos; 

IV - prazo para o exercício da autorização, que serã de, no mínimo, 
cento e oitenta dias e, no máximo, quinhentos e quarenta dias para as operações de 
dividas fimdadas externas, e de, no mínimo, noventa dias e, no máximo, rbm:ntos e 
setenta dias, para as demais operações de crédito. 

§ 1 • Nas operações de crédito autorizadas em conformidade com o 
inciso m do art. 11, a condição de excepcionalidade será expressamente mencionada 
no ato de autorização. 

§ 2" Nas operações de crédito externo com garantia da União, a 
concessão da garantia será expressamente mencionada no ato de autorização. 

Art. 42. A fiscali'll!ção quanto à correta utili'll!ção dos recursos 
arrecadados com a venda dos títulos vinculados ao disposto no art. 3 3 do Ato das 
Disposições Constimcionais Transitórias compete aos Tribunais de Contas a que eStão 
jurisdicionadas as entidades emissoras. 

Parágrafo único. A Comissão de Assuntos Económicos poderá, 
havendo evidências de irregularidade, solicitar ao respectivo Tribunal de Contas que 
realize auditoria na aplicação dos recursos obtidos por meio da colocação dos títulos 
de que trata o caput, ou realizar diligência nos termos do § 3• do art. 16. 

Art. 43. O valor ah!alizadn dos recursos obtidos attavés da emissão de 
títulos viiÍCulados ao disposto no parágrafo único do art.-33 do Ato das Disposições 
Consti1lleionais Transitórias, utilizados para finalidades distintas, passa a ser 
considerado divida vencida, para efeito do cálculo dos limites definidos nos arts. s• e 
6" desta Resolução, até que haja o resgate de títulos em valor ah•ali'll!do equivalente 
ao desvio de finalidade incorrido. 

§ I • Os Estados e Municípios dispõem de sessenta dias, contados a 
partir da promulgação desta Resolução, para comprovar, mediante certidão do 
Tribunal de Contas ao qual estão jurisdicionados, o montante de recursos utilizados 
no efetivo pagamento de precatórios enquadrados no disposto no art. 3 3 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. 

§ 2• Não bavendo manifestação do Estado ou do ~unicipio, ou 
ocorrendo o fornecimento de informações insufi!;ientes, serão considerados os valores 
apurados no Relatório Final da Comissão Pari•menmr de Inquérito, criada pelo 

------- ------- -·------
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Requerimento n° 1.101, de 1996, destinada a apurar irregularidades na autorização, 
emissão e negociação de títulos públicos nos anos de 1995 e 1996. 

§ 3° Nos casos em que não houver manifestação do Estado ou do 
Município, ou em que as infonnações fornecidas forem insuficientes, ou que o 
Relatório Final citado no parágrafo anterior não apresente cifra precisa, considerar -se
á vencido, para efeito do disposto no caput, o valor total •malizado dos títulos 
ewitidos com base no art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

Art. 44. É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos 
impostos a que se referem os arts. 155 e 156, e dos "recursos de que tratam os arts. 
157, 158 e 159, I, a e b, e TI, da Constituição Federal, para a prestação de garantia ou 
contragarantia à União e suas autarquias e fundações para pagamento de débitos para 
com esta. 

Art. 45. Para efeito "do disposto no art. 2° da Lei no 8.727, de 5 de 
novembro de 1993, é fixado o limite de 11% (onze por cento) da Receita Líquida 
Real, definida no § 3° do art. 6" desta Resolução. 

§ 1 o O valor resultante da aplicação do limite definido no caput será 
utilizado no pagamento de amortizações, juros e demais encargos da dívida externa 
contratada até 30 de setembro de 1991, do refinanciamento de dívidas junto ao FGTS 
e das dívidas resultantes de renegociações rea1i7l!d•s com base na Lei n° 7 .976, de 27 
de dezembro de 1989, no art. 58 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, na Lei n° 
8.620, de 5 de janeiro de 1993, da comissão de serviços das operações amparadas pela 
Lei n° 8.727, de 1993, das dívidas relativas a financiamentos imobiliários firmados 
pelas entidades vinculadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 
assumidas por esses mediante adítivo, e das J:: vidas resultantes de renegociações 
rea1izadas com base na Lei n° 8.727, de 1993, nesta ordem. · 

§ 2° A diferença entre o somatório dos pagamentos ocorridos na 
forma do parágrafo anterior e o valor equivalente ao limite definido no caput será 
utilizada no resgate da dívida mobiliária. 

§ 3 o O percentual definido no coput será aplicado sobre um 
duodécinlo da Receita Líquida Real, definida no § 3° do art. 6°. 

§ 4° Para efeito de apuração do valor de cada uma das prestações 
mensaiS de que trata o art. ZO da Lei n° 8.727, de 1993, serão deduzidos os dispêndios 

com as amortizações, juros e demais encargos das dívidas ali mencionadas, efetuados 
no mês anterior ao do pagamento da referida prestação. 

Art. 46. O dísposto nesta Resolução não se aplica às atuais autarquias 
financeiras. 

Art. 47. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicaÇão, exceto o 
disposto no art. 7", que entra em vigor trinta diaJ; após sua publicação, e nos arts. 20 e 
33, e no caput e §§ 3° e 4° do art. 35, que entram em vigor noventa días após a data de 
sua publicação. 

Art. 48. Revogam-se as Resoluções n°s 69 e 70, de 1995, 19, de 1996, e 
12, de 1997, do Senado Federal. 
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Ata da 74ª Sessão Não Deliberativa, 
em 23 de junho de 1998 

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs.: Geraldo Melo e Bel/o Parga. 

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30 minutos) 

O SR- PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Na
bor Júnior, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de projetos de lei san
cionados: 

N• 186, de 1998 (n• 734/98, na origem), de 19 
do comente, referente ao Projeto de Lei da Cãmara 
n" 16, de 1998 (n• 4.099/98, na Casa de origem), de 
iniciativa do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe 
sobre a reestruturação da Justiça Federal de Primei
ro Grau da 4• Região e dá outras providências, san
cionado e transformado na Lei n2 9.664, de 19 de ju
nho de 1998; e 

N• 187, de 1998 (n• 735198, na origem), de 19 
do corrente, referentP ao Projeto de Lei da Câmara 
n• 21, de 1998 (n• 2.536/96, na Casa de origem), de 
iniciativa do Presidente da República, que autoriza o 
Poder Executivo a conceder remissão parcial de cré
ditos externos, em c;.onsonância com parámetros es
tabelecidos nas Atas de Entendimentos originários 
do chamado 'Clube de Paris' ou em Memorandos 
de Entendimentos decorrentes de negociações bila
terais, negociar títulos referentes a crédüos externos 
a valor de mert:ado e receber títulos da dívida do Brasil 
e de outros paíse& em pagamento e dá outras providên
cias, sancionado e transformado na Lei n• 9.665, de 19 
de junho de 1998. 

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

O SR- PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Presi
dência recebeu-, do Governo do Estado de Minas 
Gerais, o Oficio n• 291198, na origem, de 18 do cor
rente, encaninhando, nos termos da Resolução n• 127, 
de 1997, do Senado Federal, a documentação relati-

----·--------·---------- -.. ~.- ·-··-----~--~--. 

va ao leilão de Letras Financeiras do Tesouro doEs
tado de Minas Gerais - LFTIMG, em substituição 
aos títulos vencidos em 1° de junho de 1998. 

O expediente, anexado ao Projeto de Resolu
ção n• 165, de 1997, vai à Comissão de Assuntos 
Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presi
dência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Oficio 
n• S/54, de 1998 (n• 1.645/98, na origem), de 22 do 
corrente, encaminhando, nos termos da Resolução 
n• 69, de 1995, do Senado Federal, manifestação 
daquele órgão referente à solicitação do Governo do 
Estado do Rio de Janeiro para que possa contratar 
operação de crédito externo com o Banco lnteraine
ricano de Desenvolvimento - BID, no valor de cento 
e oitenta milhões de dólares norte-americanos, equi
valentes a duzentos e quatro milhões, seiscentos e 
vinte e quatro mil reais, a preços de 3t de março de 
1998, cujos recursos serão destinados a financiar o 
Programa Baixada Viva. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presi
dência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício 
n• S/55, de 1998 (n2 1.646/98, na origem), de 22 do 
corrente, encaminhando parecer relativo à solicita
ção do Estado do Paraná a respe~o do Contrato de 
Confissão, Assunção, Consolidação e Refinancia
mento de Dividas, celebrado com a União em 31 de 
março do corrente ano, no âmbito do Programa de 
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal do Esta
dos, no valor de quinhentos e dezenove milhões, no
vecentos e qua~nta e quatro mil, quatrocentos e 
seis reais e noventa e oito centavos. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econó
micos, que terá o prazo de quinze dias para sua 
apreciação, nos termos da Resolução n• 70, de 
1995, com a redação dada pela Resolução n• 12. de 
1997. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presi
dência comunica ao Plenário que a Mesa do Senado 
aprovou, em reunião realizada no dia 19 do corrente 
mês, os Requerimentos n•s 276 e 277, de 1998-M, 
de autoria do nobre Senador Júlio Campos, através 
dos quais S. Ex' solicüa licença para afastar-se dos 
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trabalhos da Casa, por 121 (cento e vinte e um) dias, 
a partir de 19 do corrente mês. 

A Presidência adotará as providências neces
sárias para a convocação do Suplente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.512-24, adotada 
em 18 de junho de 1998 e publicada no dia 19 do 
mesmo mês e ano, que "Dá nova redação aos arts. 2º 
da Lei n' 9.138, de 29 de novembro de 1995, e 1°, 2' 
e 3° da Lei n' 8.427, de 27 de maio de 1992, que 
dispõem, respectivamente, sobre o crédito rural e 
sobre a concessão de subvenção econômica nas 
operações de crédito rural, autoriza o Poder Executi
vo a renegociar as obrigações financeiras relativas à 
liquidação de operações de Empréstimos do Gover
no Federal - EGF, vencidas e prorrogadas a partir 
de 1991, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, 
e nos termos dos §§ 4' e 5° do art. 2' da Resolu
ção n• 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão 
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Jonas Pinheiro 
Joel de Hollanda 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Júlio Campos 
Hugo Napoleão 

Fernando Bezerra 
Ca~os Bezerra 

Lúdio Coelho Geraldo Melo 
Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Suplicy Sebastião Rocha 
PPB 

Epitacio Cafeteira - Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Titulares 
PFL 

Hugo Rodrigues da Cunha 
João Rocha 

PSDB 

Suplentes 

Adauto Pereira 
Eraldo Tinoco 

Odílio Balbinotti 
B.Sá 

Ezídio Pinheiro 
Hilário Coimbra 

Bloco (PMDBIPRONA) 
Silas Brasileiro Oscar Goldoni 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 
Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 
Odelmoleão Gérson Peres 

De acordo com a Resolução n' 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 23-4-98- designação da Comissão Mista 
Dia 24-6-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 24-6-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 3-7-98- prazo final da Comissão Mista 
Até 18-7-98- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.554-29, adotada 
em 18 de junho de 1998 e publicada no dia 19 do 
mesmo mês e ano, que "A~era os arts. 2°, 32, 4°, 52, 

6º, 7° e 9' da Lei n• 8.745, de 9 de dezembro de 
1993, que dispõe sobre a contratação por tempo de
terminado para atender à necessidade temporária de 
excepcional interesse público, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, 
e nos termos dos §§ 4° e 52 do ar!. 2° da Resolu
ção nº 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão 
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Francelina Pereira 
Hugo Napoleão 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

José Agripino 
. João Rocha 

Fernando Bezerra 
Ca~os Bezérra 

Lúdio Coelho Beni Veras 
Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Suplicy Sebastião Rocha 

Epitacio Cafeteira 

Titulares 

Osvaldo Coelho 
Ayres da Cunha 

PPB 
Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

Suplentes 

Raimundo Santos 
Paulo Uma 

Anivaldo Vale Luciano Castro 
Arnaldo Madeira Roberto Rocha 

Bloco (PMDBIPRONA) 
Paulo Ritzel Orcino Gonçalves 

Bloco (PT IPDT IPCdoB) 
Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 
Odelmo Leão Gérson Peres 
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De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 23-6-98- designação da Comissão Mista 

Dia 24-6-98- instalação da Comissão Mista 

Até 24-6-98 - prazo para recebimento de 
emendas e para a Comissão Mista em~ir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 3-7-98 - prazo final da Comissão Mista 

Até 18-7-98 - prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} - O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.559-27, adotada 
em 18 de junho de 1998 e publicada no dia 19 do 
mesmo mês e ano, que • Altera a legislação do im
posto de renda e dá outras providências •. 

De acordo com as indicações das lideranças, 
e nos termos dos §§ 4º e 52 do art. 2º da Resolu
ção n• 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão 
Mista incumbida de em~ir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

João Rocha 
José Alves 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Carlos Patrocínio 
José Bianco 

Fernando Bezerra 
Carlos Bezerra 

Coutinho Jorge Lúcio Alcãntara 
Bloco Oposição (PT IPDT IPSBIPPS} 

Eduardo Suplicy Sebastião Rocha 
PPB 

Ep~acio Gafeteira - Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
PFL 

Osório Adriano 
Eliseu Resende 

Aroldo Cedraz 
Mussa Demes 

Anivaldo Vale 
Márcio Fortes 

PSDB 
Paulo Mourão 
Roberto Brant 

Bloco (PMDBIPRONA} 
Hermes Parcianello Antônio do Valle 

Bloco (PTIPDTIPCdoB} 
Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 
Odelmoleão Gerson Peres 

De acordo com a Reso,cs:õ: c' i. :.'& 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte ·.:.:.a.:e.-;aá;;.: ~1ai"a a trami
tação da matéria: 

Dia 23-6-98- designação ~a Comissão Mista 
Dia 24-6-98- instalação da Comissão Mista 
Até 24-6-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão '-~ista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 3-7-98- prazo final da Comissão Mista 
Até 18-7-98- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} - O Se· 

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.655-2, adotada 
em 18 de junho de 1998 e publicada no dia 19 do 
mesmo mês e ano. que "Dispõe sobre operações fi
nanceiras entre o Tesouro Nacional e o Banco Na
cional de Desenvolvimento Econõmico e Social -
BNDES". 

De acordo com as indicações das lideranças, 
e nos termos dos §§ 4' e s• do art. 2' da Resolu· 
ção n• 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão 
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

rotulares 

João Rocha 
Leonel Paiva 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Romeu Tuma 
Guilherme Palmeira 

Fernando Bezerra 
Carlos Bezérra 

Sergio Machado Osmar Dias 
Bloco Oposição (PT/PDTIPSB/PPS} 

Eduardo Suplicy Sebastião Rocha 
PPB 

Ep~acio Cafeteira Leomar Quintanilha 

Titulares 

Eraldo Tinoco 
Mario Assad 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

Suplentes 

Paulo Bauer 
José Melo 

Aécio Neves Adroaldo Streck 
Arnaldo Madeira Jovair Arantes 

Bloco (PMDB/PRONA) 
Paulo Ritzel João Matos 

Bloco (PT/PDT/PCdoB) 
Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 
Odelmoleão Gerson Peres 
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De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 23-6-98 - designação da Comissão Mista 

Dia 24-6-98 - instalação da Comissão Mista 

Até 24-6-98 - prazo para recebimento de 
emendas e para a Comissão Mista em~ir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 3-7-98 - prazo final da Comissão Mista 

Até 18-7-98 - prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE Geraldo Melo) - Será fei
ta a devida comunicação à Câmara dos Deputados. 

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

Concedo a palavra à nobre Senadora Marina 
Silva. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Ai
cântara. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s. e 
Srs. Senadores, o Banco lnteramericano de Desen
volvimento (BID) completa este ano 39 anos de fun
dação, o que representa um marco importante no 
processo de desenvolvimento económico e social da 
América Latina e do Caribe. 

Quando o Presidente Juscelino Kub~hek, 
com sua visão de estadista e líder de expressão in
ternacional, propôs aos países do continente a Ope
ração Pan-Americana, evidentemente, já vislumbra
va mecanismos de desenvolvimento que propicias
sem à América Latina vencer o secular atraso e es
tagnação em que se encontrava mergulhada. 

O esforço cooperativo dos países da América 
Latina significou uma ação conjunta, em que uma 
comissão especial da Organização dos Estados 
Americanos (OEAnmediatamente elaborou a pro
posta de criação do Banco lnteramericano de De
senvolvimento, cóm a composição inicial de 19 paí
ses da América Latina e Caribe e Estados Unidos. 

Por se tratar de um organismo financeiro inter
nacional, uma agência de desenvolvimento econômi
co regional, e não um mero banco de depós~o e em
préstimo, o Banco lnteramericano de Desenvolvi
mento foi capaz de aglutinar a cooperação de outros 
países desenvolvidos, não americanos, que passa
ram a contribuir decisivamente para a consolidação 
do BID corno um organismo respeMvel no plano in
ternacional. 

Os aluais 46 países membros do BID garantem 
a estabilidade econômico-financeira da inst~uição e 
propiciam um importante fluxo de recursos destina-

dos a propiciar o desenvolvimento económico-social 
da América Latina. 

·Os projetos financiados pelo Bib em toda a 
América Latina, num total de 2.456 empréstimos, en
volvem um investimento estimado em U$21 8 bilhõ
es, englobando os setores agrícola, industrial, ener
gia elétrica, transporte, saúde pública, educação e 
desenvolvimento urbano. 

Atualmente, as prioridades do BID se concen
tram na redução da pobreza em toda a América Lati
na, na modernização da economia, na integração re
gional e internacional e na preservação do meio am
biente. 

O BID foi pioneiro no financiamento de projetos 
nos campos educacional e de saúde pública, nas dé
cadas de 60 e 70, assim como no apoio ao setor in
formal da economia, propiciando o financiamento à 
população de baixa renda, a pequenos produtores e 
a microempresários. 

O BID também desempenhou um importante 
papel no equilíbrio macroeconómico dos países lati
no-americanos, dando apoio técnico e financeiro aos 
programas de reforma e de modernização da econo
mia e de redução da dívida ·externa. 

O apoio direto do BID ao setor privado já vem 
ocorrendo desde 1995, pois a partir de então o Ban
co vem financiando diretamente empresas privadas, 
sem garantias governamentais, diferentemente de 
corno operaria uma inst~uição financeira internacio
nal tradicional. 

O BID dispõe ainda de uma linha de operações 
em condições especiais (concessionai) para os paí
ses latino-americanos menos desenvolvidos, tendo 
em vista reduzir as diferenças sociais e económicas 
existentes entre os diversos países do continente. 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, o mais 
necente Relatório Anual do Banco lnteramericano de 
Desenvolvimento registra expansão económica da 
América Latina como um todo, em 1997, com redu
ção das taxas de inflação, aumento dos fluxos de ca
p~l privado, aumento dos investimentos internos, 
melhoria nos mercados de valores imobiliários e obri
gações, além de redução dos índices de desemprego. 

O Relatório do BID afirma que a crise financei
ra que atingiu o Sudeste e Leste da Ásia produziu 
efe~os negativos na América Latina. No entanto, a 
região já demonstrou sinais efetivos de recuperação, 
refletindo sinais de saúde financeira capazes de con
trabalançar os efe~os da crise. 

A média de crescimento do PIB da América La
tina em 1997 foi de 5,2%, uma das mais elevadas ta
xas de crescimento da região desde os anos 80. 
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O Brasil, que foi o País mais prejudicado pela 
crise financeira asiática, teve um crescimento mais. 
moderado: apenas 3,5% em 1997. 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, o dina
mismo da economia internacional, a velocidade das 
transações no mercado internacional, a ação dos es
peculadores e detentores de caprtal já demonstram 
uma alteração da situação internacional, conforme 
retratada no Relatório do BID, principalmente pela 
grave crise da economia japonesa. 

Hoje já se admrte que a grave crise económica 
que atingiu a economia dos países asiáticos não de
monstra possibilidade de reversão nos próximos 
anos e, com recente constatação de que a economia 
japonesa ingressa num perigoso ciclo recessivo, o 
impacto dessa crise poderá atingir com maior força 
as economias da América Latina. 

A economia brasileira já recebeu diversos im
pactos negativos dessa crise; no entanto o Brasil 
está conseguindo reduzir os efeitos económicos , 
adotando importantes medidas fiscais e monetárias 
e reformas estruturais, para garantirmos um cresci
mento mais seguro e mais adequado à aluais condi
ções de incertezas da economia internacional. 

Apesar de os economistas não poderem fazer 
previsões corretas de crises que possam ocorrer, é 
importante que o Brasil e a América Latina se prepa
rem adequadamente para a nova onda de possíveis 
efeitos negativos que poderão advir nesse momento 
em que a segunda maior economia do mundo passa 
por sérias dificuldades. 

Recentemente, o Presidente do BID, Enrique 
lglesias, sugeriu aos países da América Latina a 
criação de um sistema 'reforçado e harmonizado' de 
normas para reduzir os riscos de desestabilização fi
nanceira dos mercados, considerando, principalmen
te, os efeitos decorrentes da crise asiática. 

Apesar de a América Latina estar melhor pre
parada para enfrentar os efertos da crise, é pratica
mente impossível evitar o contágio com os proble
mas provenientes da Ásia e, tanto pior, eliminar es
sas perturbações económicas. 

As instrtuições financeiras internacionais preci
sam dar uma atenção especial às economias da 
América Latina, estabelecendo mecanismos técni
cos, de apoio financeiro e de troca de informações 
económicas, capazes de reduzir a possibilidade de 
graves problemas para as economias da Região. 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, o Ban
co lnteramericano de Desenvolvimento tem prestado 
relevantes serviços aos países da América Latina no 
processo de combate à pobreza, no processo de in-

tegração econômica e de desenvolvimento econômi
co e social. 

Muito já foi feito pelo BID nesses quase 39 
anos, desde sua fundação, no entanto, a América 
Latina necessita de muito mais, de um maior volume 
de recursos aplicados no processo produtivo da eco
nomia, de maior apoio à educação, de maior assis
tência técnica, científica e tecnológica, de maior es
tabilidade económica, de maior integração interna
cional e de desenvolvimento social. 

Não podemos conviver com uma América Lati
na com cerca de 150 milhões de pessoas abaixo da 
linha de pobreza, com elevados índices de desem
prego, de subemprego e de empregos precários, em 
que os trabalhadores não têm seus dirertos reconhe
cidos. 

O Banco lnteramericano de Desenvolvimento 
necessita de maior apoio da comunidade financeira 
internacional para cumprir com maior eficácia o seu 
importante papel de maior agência de desenvolvi
mento económico e social da América Latina. 

Tenho a convicção de que o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso continuará a dar, como 
vem de fato dando, decidido apoio à missão do Ban
co lnteramericano de Desenvolvimento, para que de
senvolva ações no campo internacional, a fim de que 
o BID possa prestar melhores serviços à América 
Latina. 

Muito obrigado. 
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS) ,.- Sr. 

Presidente, peço a palavra para uma comunicação 
inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao Senador Ramez Tebet para uma co
municação inadiável. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Brasil está 
comovido. O Brasil está emocionado. O Brasil per
deu, nesta madrugada, um de seus ídolos, um dos 
mais legítimos representantes da música sertaneja 
brasileira. Perdeu um cantor popular, que, com seu 
innão. bem interpretava os sentimentos e os anseios 
do povo. 

Morreu o cantor Leandro, aos 36 anos de ida
de, era goiano, da nossa Região Centro-Oeste, que 
já estava imortalizado no Brasil através da música 
que, no nosso entendimento, é a mais eloqüente 
manifestação do espírito humano. E levou isso para 
outros países, para outras plagas, representando 
muito bem o Brasil. 
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O povo brasileiro está enlutado, principalmente 
as camadas mais simples, mais pobres, aquela par
cela do povo brasileiro que mais sofre e que mais 
vive as agruras da vida e que encontrou, na voz e no 
sentimento do cantor Leandro, um dos seus mais le
gítimos, senão um dos seus maiores intérpretes. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, acho justo, 
portanto, registrar nos Anais desta Casa o nosso 
sentimento de profundo pesar, extensivo aos familia
res e a toda população brasileira. O Brasil inteiro 
chora a perda do seu grande ídolo e o Senado da 
República não poderia ficar indiferente a esse senti
mento de dor e de pesar da sociedade. Como repre
sentante de Mato Grosso do Sul, portanto repre
sentante do Centro-Oeste no Senado da República, 
deixo patenteado nos Anais desta Casa o nosso 
sentimento de profunda dor, ressaltando a vida des
se jovem cantor, grande intérprete da música serta
neja, falecido prematuramente. -Ele veio do interior 
de Goiás como plantador de tomates e passou a 
ocupar um lugar de destaque no mundo, no coração 
de todos os brasileiros que lamentam e choram a 
sua morte. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao Senador Edison Lobão. 
O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, de tempos em 
tempos a Imprensa brasileira registra fatos relacio
nados com os indígenas brasileiros. Desde logo, 
devo dizer que sou um defensor da preservação das 
áreas destinadas aos índios em nosso Pais. Creio 
que todos temos o dever de lutar para que esses in
teresses sejam mantidos, não somente por ser um 
dever constitucionâl de todos os brasileiros, mas 
também porque os índios necessitam da ação de to
dos nós nesse sentido. 

Mas, em nome dessa preservação, não deve
mos abusar. Quantos são os índios no território bra
sileiro? Aproximadamente 300 mil, não mais do que 
isso. Se voltarmos os olhos às favelas do Rio de Ja
neiro, particularmente à Rocinha, veremos que so
mente ali existem mais de 350 mil habitantes, em re
lação aos quais o Poder Público nenhuma atenção 
dispensa, e nem as preocupações do povo brasileiro 
estão vottadas para esses 300 mil irmãos nossos 
desvalidos. 

Todavia, em relação aos 300 mil índios- por
tanto, uma população menor do que a que existe na 
lavela da Rocinha -, há uma preocupação, que, em 

alguns instantes, partindo de alguns selares, se exa
cerba. Nos dias aluais, os índios brasileiros - ape
nas 300 mil- já são detentores de mais de 12% do ter
ritório nacional; 12% de toda a geografia brasileira. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, aquilo que eu 
disse no inicio, repito agora: devemos ter um gesto 
de solidariedade para com os nossos indígenas, 
mas também não devemos exagerar contra os inte
resses de brasileiros humildes, muitas vezes tangi
dos das suas choupanas em nome de demarcatórias 
contestáveis e discutíveis. 

Trago aqui um exemplo do meu Estado, em 
que os Municípios de Amarante, Sitio Nôvo e Mon
tes Anos são praticamente dominados por uma 
quantidade mínima de índios que vivem na região. A 
Funai chegou ao ponto de levar as fronteiras da de
marcação que fez até a sede de alguns desses Mu
nicípios. 

Hoje, recebi um documento do Presidente da 
Associação dos Municípios do sul do Maranhão, 
Prefeito Salvio Dine, do Município de João Lisboa, 
que diz o seguinte: 

Sr. Senador Edison Lobão, cumpri
mentando V. Ex" e prezado amigo, levo ao 
seu conhecimento que novamente os xiitas 
da Funai, responsáveis pelo desesperado 
clima de discórdia reinante nos Municípios 
de Montes Altos, Sitio Nôvo, Amarante e La
geado Novo, em decorrência do conflito com 
os Krikatis, estão desafiando as autoridades 
constituídas do Pais e provocando a iritran
qüilidade social na região. 

Agora, a situação tende a agravar-se 
diante da precipitada decisão do lbama em 
não permitir que mais de 800 agricuttores e 
pequenos proprietários não executem qual
quer tipo de trabalho referente à derrubada e 
preparo de suas roças. 

A justificativa prende-se a uma expres
sa determinação da Funai em não reconhe
cer o direito de propriedade dos habitantes 
dos nossos Municípios. 

Como sabemos, velho litígio se encon
tra em processo judicial e tão descabida ati
tude da Funai fere a lei e desrespeita a justi
çado Pais. 

Ora, os nossos homens do campo pre
cisam de trabalho para a própria sobrevivên
cia, e sendo a terra o único meio de susten
tação de todos, estamos protestando contra 
tal atitude e solidários com os Municípios em 
questão. 

-------·---------· ---
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Assim, buscamos junto a V. Ex", pro
fundo conhecedor do velho problema social, 
as providências cabíveis perante as autori
dades competentes, inclusive o Exm• Sr. Mi
nistro da Justiça, já ciente da situação litigio
sa em nossa região. 

Contamos mais uma vez com o apoio 
de V. Ex" contra tão abusiva e vergonhosa 
linha de conduta da Funai, que só vem pre
judicar os que trabalham na terra e, usando 
no bom sentido a terra, sempre deram uma 
valiosa contribuição para o desenvolvimento 
do Estado e da própria Nação. 

O documento está assinado por Salvio Dino, 
Presidente da Associação dos Municípios do sul do 
Maranhão. 

Aí está, Sr. Presidente, como a Funai, deso
rientada, avança em quatro Municípios do sul do Es
tado do Maranhão e procura expulsar os maranhen
ses, os brasileiros que ali se encontram, em nome 
de uma falaciosa ,;reservação de área dos índios, 
que já estão muito bem aquinhoados na região com 
áreas além daquilo que eles próprios necessitam. 

O Sr. Bello Parga (PFL - MA) - Permite-me 
V. Ex" um aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA) - Ouço 
V. Ex". 

O Sr. Bello Parga (PFL - MA) - Senador Edi
son Lobão, assim como V. Ex", também recebi co
municação de igua,l teor da Associação dos Municí
pios do sul do Maranhão, firmada pelo Prefeito de 
Montes Attos, Salvio Dino. É de estarrecer! Não en
contro outra expressão, Senador Edison Lobão, para 
classijicar a atitude da Funai, que intervém em uma 
questão sub judice. Há ocupantes, posseiros e pro
prietários de terra. Ã questão foi levada ao Judiciário 
maranhense e, no entanto, a Funai se arvora o direi
to de estabelecer a quantidade de pessoas que deve 
explorar a terra naquela região. Se fosse por meio 
de uma ação demarcatória administrativa, seria pelo 
menos o fruto do entendimento, mas não houve ne
nhum entendimento. O litígio é antigo, e a decisão 
está afeta ao Tribunal de Justiça maranhense. En
tão, essa repartição não poderia, com evidente pre
juízo dos lavradores, que há anos cultivam aquelas 
terras, impedi-los de fazer sua lavoura e de tirar da 
terra o sustento próprio, de sua família e a produção 
do Estado. Associo-me a V. Ex", Senador Edison Lo
bão, e reforço essa reclamação dos maranhenses 
do sul do Estado, no sentido de que seja proibida 
essa ação ilegal e desrespeitosa da Funai, principal-

mente porque está afrontando a Justiça, que ainda 
não se pronunciou sobre a questão. Muito obrigado. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA)- Senador 
Bello Parga, V. EX• conhece tão bem quanto eu as 
origens desse conflito. 

Por diversas vezes, fui à Funai, juntamente 
com os prefeitos- e são gerações sucessivas - des
ses Municípios, em busca de uma solução. 

Por algumas vezes estive no Ministério da Jus
tiça com o mesmo propósito, pedindo que, pelo me
nos, o Governo Fec!eral, por meio daquele Ministé
rio, detenninasse uma nova demarcatória. através 
do Exército, que já se dispôs a isso, para que se 
chegue a uma conclusão satisfatória 

Não queremos, absolutamente, expulsar os ín
dios de onde estão, mas não podemos admitir entre
gar-lhes terras que não lhes pertencem e que não 
lhes são necessárias. Demarcar terras indígenas 
com a invasão de Municípios até a metade das suas 
sedes é um crime que se comete contra brasileiros 
do Maranhão. 

O Sr. Leomar Quintanilha (PPB - TO) - Per
mite-me V. Ex" um aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA) -Ouço o 
aparte do nosso Colega do Tocantins. 

O Sr. Leomar Quintanilha (PPB- TO)- Emi
nente Senador Edison Lobão, a preocupação que 
V. Ex• traz a esta Casa envolve todQs nós, notada
mente no momento em que o abastecimento de ali
mentos no País é crítico e caótico, e em que o ho
mem do campo vive, por outras razões e circunstân
cias, uma intranqüilidade muito grande, pois seu di
reito de propriedade está sendo vilipendiado, usur
pado, agredido e desrespeitado. Mesmo assim, ele 
tem aptidão para produzir e resistir a todos esses as
saques, a todas essas dijiculdades, inclusive de 
agressões externas, com importações de uma agri
cuttura subsidiada que está sendo privilegiada no ex
terior. Isso, realmente, preocupa-nos muito, porque o 
instante lj delicado. V. Ex" brada o problema em atto 
e bom som, e em muito boa hora. Quero me solidari
zar com V. Ex" nesse posicionamento contra a atitu
de equivocada da Funai e nas ações que achar con
veniente adotar em relação a esse assunto, pois a 
Funai, ao invés de contribuir para tranqüilizar e solu
cionar o problema daqueles poucos que ainda se de
dicam à arte de produzir o alimento, elemento essen
cial à vida, cria-lhes constrangimento e dkuidades. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA) - Em 
nome do povo maranhense agradeço sua solidarie
dade. V. Ex" traz um dado interessante: a nossa 
agricuttura precisa avançar e não recuar, e com esse 
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gesto da Funai estamos retirando oitocentos traba
lhadores do campo. E em nome de quê? Em nome 
de uma falsidade, de uma ação deletéria dos xiitas e 
dos barbudinhos da Funai. 

Somos, hoje, um País que produz oitenta mi
lhões de toneladas de grãos, apenas, e ouço algu
mas autoridades mencionarem isso com o vigor de 
uma glória que não existe. Ainda bem que o Ministro 
da Agricuttura, Dr. Turra, conseguiu com o Governo 
uma vasta linha de financiamento para a agricuttura. 
Oxalá isso possa realmente ser praticado e gerar 
frutos nas safras seguintes, pois não podemos conti
nuar importando feijão e arroz em nome de uma má 
politica agrícola, agravada ainda agora pela Funai, à 
qual não cabe essa participação. 

Sr. Presidente, não posso aceitar que a Funai 
continue dando as cartas num momento como este 
e numa questão dessa natureza. Não é possível que 
se aceite, em nome da preservação dos interesses 
legítimos de índios, o prejuízo fatal de interesses do 
povo brasileiro. Os maranhenses, nossos conterrâ
neos, brasileiros como todos nós, não podem ser ex
pulsos de suas casas em nome de uma ação duvi
dosa de agentes da Funai. 

O Sr. Geraldo Melo (PSDB - RN) - Permite
me V. Ex" um aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA) - Ouço o 
aparte do eminente Senador Geraldo Melo com toda 
alegria para mim. 

O Sr. Geraldo Melo (PSDB - RN) - Senador 
Edison lobão, V. Ex" está trazendo ao conhecimen
to da Casa informações sobre um conflito numa área 
concreta. Mas, na minha opinião, V. Ex" levanta um 
problema que, um dia, alguém deverá ter coragem 
de enfrentar. Em nome da preservação de ~m patri
mónio cuttural sobre o qual se fala sem nenhum co
nhecimento, o problema do índio, no Brasil, tem sido 
tratado com base na mais absoluta demagogia. Es
tamos num momento de profunda contradição, a 
qual explode aos nossos olhos. De um lado, a Funai 
defende com desembaraço, no conceito de reserva 
indígena, a propriedade de algumas tribos sobre 
urna certa área de terra e, de outro, o Estado a que 
a Funai pertence -o Estado como uma entidade pú
blica, o Governo - inibe-se na defesa da propriedade 
privada de outros brasileiros. A comparação, por 
exemplo, entre o problema do índio e o problema do 
sem-terra deixa-nos num clima da mais absoluta 
perplexidade. Vou dat duas informações a V. Ex", 
para expandir a questão além do território doMara
nhão. Alguns anos atrás, quando Governador, fui 
convidado para visitar um grande empreendimento 

privado em Mato Grosso. Do local onde estávamos, 
vislumbrávamos no horizonte uma serra que as pes
soas que nos acompanhavam, inclusive alguns téc
nicos da região, indicaram como sendo o limiar de 
uma grande reserva indígena, de um milhão e du
zentos mil hectares, destinada a uma população de 
trezentas pessoas, de todas as idades. Isso signrtica 
uma reserva de terra de quatro mil hectares para 
cada uma das pessoas que lá estão. Uma família de 
três pessoas, composta por um casal e um filho, tem 
uma reserva de doze mil hectares; um ancião com 
mais de setenta anos, morador do local, tem seus 
quatro mil hectares, bem como uma criança recém
nascida, porque essas trezentas pessoas são a 
soma de um conjunto de famílias de todas as ida
des. É muito luxo, para qualquer país do mundo, reser· 
var para trezentas pessoas uma área do seu território, 
que se toma sagrada, de um milhão e duzentos mil 
hectares. Já que temos um enorme país, a convivên
cia com essas contradições é penosa, mas possível; 
no entanto, penso que por trás disso existem outras in· 
dagações relacionadas à própria soberania nacional 
sobre essas áreas. Presto, aqui, a segunda informação 
a V. Ex", pedindo desculpas por me alongar. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFl- MA)- V. Ex• 
honra-nos e homenageia-nos com o seu aparte. 

O Sr. Geraldo Melo (PSDB - RN) - Agradeço 
muito a generosidade de V. Exª, que só pode partir 
de uma pessoa que me dedica estima pessoal. 

. O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA) - E admi
ração profunda. 

O Sr. Geraldo Melo (PSDB - RN) - De qual
quer maneira, Senador Edison lobão, eu era Sena
dor recém-empossado quando adoeceu o então Pre
sidente da Casa, Senador José Samey, às vésperas 
de uma viagem a Nova Iorque. S. Ex" pediu-me que 
fosse em seu lugar para participar de uma reunião, 
naquela cidade, promovida por uma organização 
não-governamental, em Nova Iorque, dirigida por 
uma brasileira de grande valor, que o convidara a 
participar, na qual seria tratado o problema da pre
servação ambiental, da floresta tropical, da cuttura 
índia e tudo o mais. Aceitei, com muita honra, a indi
cação do Presidente e lá estive. A nossa Colega Se
nadora Marina Silva também lá estava. Fui obrigado 
a me retirar de uma reunião depois de haver falado 
um cacique brasileiro - que, sabemos, antes de ser 
cacique, era piloto de avião, nos Estados Unidos. 
Alegando não falar inglês e falar mal o português, 
pediu ele a ajuda de todos os intérpretes do mundo 
pera, entre outras coisas, além de dizer que não sa
bia o que Senadores e Deputados estavam fazendo 



456 ANAIS 00 SENADO FEDERAL JUNHO DE 1998 

em Nova Iorque, pois faziam parte de uma classe de 
pessoas que só se ocupava em botar dinheiro no 
bolso, e que não sabia por que José Samey havia 
sido convidado para aquela reunião e estava ali rep
resentado, afirmar que brasileiro ali era ele, que bra
sileiros eram os índios que ali estavam. Todos os 
demais eram invasores, inclusive os descendentes 
de portugueses e espanhóis. E virou-se para a co
munidade norte-americana, que lotava aquele audi
tório, e fez esta declaração, que me deixou estupefato 
- e ele apontava para eles: "Para nós, tanto faz que as 
nossas terras sejam ocupadas pelos invasores aluais 
ou por vocês". Em outras palavras, ele sugeria, estimu
lava e apoiava a tese de que aquelas terras indígenas 
poderiam perfeitamente passar a ser ooupadas e dirig~ 
das por povos de outras nações, que ele citava, tais 
como alemães, japoneses, franceses, ingleses, ameri
canos - para ele era tudo uma coisa só; dizia ele que, 
como nós somos invasores do tenitório brasileiro, nós 
somos vistos por eles como estrangeiros no Brasil, sig
nificando isso, portanto, que a tese da internacionaliza
ção é bem-vinda. Senador Edison Lobão, não pude 
permanecer ali porque eu estava desempenhando a 
missão de representar um ex-Presidente da República 
do Brasil e o então Presidente do Congresso Nacional 
do meu Pais. Acontece que eu, como Senador da 
República, jurei, no momento que tomei posse, cum
prir a Constituição escrita pelos invasores - se invaso
res formos -, a lei dos invasores. E, invasor ou não, te
nho que ser fiel à Constituição e à lei que jurei defen
der. Portanto, mais uma vez, peço desculpas por ter
me alongado tanto, mas fiz questão de fazer este apar
te para dizer o seguinte: V. Ex", Senador Edison Lo
bão, coloca, corajosamente, uma questão que não é 
apenas maranhense. Precisamos ter a coragem de, do 
alto da tribuna do Senado Federal, abrir os olhos da 
opinião pública e daqueles que estão envolvidos nesse 
assunto, patrioticaménte; de abrir-lhes os olhos para 
dúvidas e inquietações que nos assaltam a todos, para 
que, no futuro, nãó sejamos acusados de nenhum tipo 
de cumplicidade com qualquer comportamento que 
possa pôr em risco a soberania do Brasil sobre todo o 
seu território. Muito obrigado a V. Ex". 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA)- Senador 
Geraldo Melo, eu é quem agradeço o aparte de V. Ex", 
que signifoca o retrato do descalabro que estamos vi
vendo no Brasil em tomo desta matéria. Fala V. Ex" 
que muítas autoridades tratam essa questão dema
gogicamente. Peço-lhe permissão para acrescentar 
que uns a tratam assim por pura má-fé. 

O depoimento que V. Ex" nos oferece dos fatos 
ocorridos nessa reunião nos Estados Unidos são de 

arrepiar. Mas nós, brasileiros, autoridades, estamos 
sujeitos a ouvir coisas dessa natureza. Tudo isso por 
quê? Porque somos também responsáveis pela 
omissão - pelo pecado da omissão de que nos fala 
o Padre Vieira. Te mos que parar de ser omissos 
nessa matéria. Repito: nenhum de nós, Senadores 
da República, é contra os índios; somos a lavor de
les. Mas não queremos que, em nome da defesa 
que fazemos deles, o território nacional seja ocupa
do por 300 mil índios apenas. 

Informa-nos V. Ex" que 4 mil hectares, em de
terminado torrão nacional, são destinados a um índio 
apenas. Olhamos de novo para a favela da Rocinha 
e verificamos que 350 mil brasileiros, pobres, favela
dos, ocupam, cada qual, não mais do que 1 O metros. 
E ninguém fica condoído com a situação deles, não 
há nenhum gesto dos "barbudos" da Funai e nem a 
complacência de outros órgãos do Governo. 

O Ministro da Justiça, nosso companheiro do 
Senado, Renan Calheiros, tem o dever de examinar 
essa questão com firmeza. com a correção que S. Ex" 
sempre teve na vida, e de encontrar solução para o 
caso maranhense e para o caso brasileiro. Como diz 
V. Ex", este é um caso brasileiro, não é maranhense 
apenas. O que não podemos fazer é continuar assis· 
lindo a incursões dessa natureza, à expulsão de tra
balhadores rurais, porque os homens que plantam 
suas roças são também trabalhadores rurais. Em 
nome de quê os expulsam? Em nome de um avanço 
desnecessário das reservas indígenas: 

Sr. Presidente, era a informação que eu d~ 
java trazer, além do registro e o protesto que faço 
desta tribuna do Senado Federal. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Edison Lo
bão, o Sr. Geraldo Melo, t• Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa
da pelo Sr. Bel/o Parga. 

Durante o discurso do Sr. Edison Lo
bão, o Sr. Be!/o Parga, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Geraldo 
Melo, t• Vice-Presidente. 

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

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB - TO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, en
contro-me aqui tomado por profunda tristeza, que 
certamente se abate sobre os corações de milhares 
de brasileiros; por tristeza provocada pela morte de 
Leandro. Calou-se, na madrugada de hoje, uma das 
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mais belas e mais queridas voz(!s do _Brasil. Inter
rompeu-se uma carreira brilhante e meteórica, pre
cocemente. 

E:ra um jovem que emergiu dos campos de to
mate do interior de Goiás para alcançar a glória nos 
palcos do Brasil; um jovem que encantava a todos 
com a sua musicalidade, com a sua simplicidade, 
com a sua alegria, com a ternura das suas mensa
gens; um jovem que, com o seu irmão Leonardo, con
quistou a consagração da dupla Leandro e Leonardo. 

Viveu Leandro, Sr. Presidente, um período lértil 
da música brasileira, quando a música caipira, quase 
que sempre embalada por viola e violão, recebeu 
uma roupagem nova, modernizou-se, enriqueceu 
sua instrumentalização com a introdução da gu~arra, 
do teclado, da bateria, do baixo, dando vida nova 
àquilo que se transformou na música sertaneja e que 
conquistou rapidamente o Brasil. Ele viveu essa épo
ca e trouxe mu~ alegria; provocou emoções, arre
batou corações e era, sem sombra de dúvida, uma 
das melhores marcas da musicalidade brasileira que 
rompeu as fronteiras do nosso País, que já fazia su
cesso lá fora e que era presença permanente nos la
res brasileiros de norte a sul, de leste a oeste deste 
nosso País. 

Sr. Presidente, Leandro morreu como viveu: 
como grande guerreiro, lutando. De origem humilde, 
lutou para prosperar, lutou para sobreviver. Sempre 
corajoso, batalhou e conseguiu conquistar a simpatia 
de todos quantos apreciavam a sua boa música. Por 
fim, caiu de pé, lutando corajosamente contra a 
doença que o abateu. 

Meu conterrâneo, era motivo de· orgulho para o 
povo goiano, mas motivo de orgulho também para o 
povo tocantinense, pois, afinal de contas, a brava 
gente tocantinense também era sua gente. 

O Leandro teve participação importante e es
pontânea, Sr. Presidente, na minha campanha elei
toral e na campanha dos meus companheiros que 
integravam a União do Tocantins em 1994. Sua par
ticipação foi espontânea, já que ele nutria uma ami
zade profunda por vários daqueles que concorreram 
aos diversos cargos, principalmente o Governador 
Siqueira Campos, de queni era amigo particular. Ale
grava, com Leonardo, os encontros extraordinários 
das praças cheias, das ruas lotadas, dos rostos ale
gres, do povo vibrante e entusiasmado com aquele 
que sabia penetrar nas nossas vidas com as histó
rias melodramáticas das suas músicas. 

Mas o Leandro tinha um traço particular e im
portante no seu caráter. tinha sensibilidade empre
sarial. Era ele quem conduzia as aplicações dos ele-

tivos ganhos pela dupla sertaneja e tinha uma queda 
especial pelo Estado d:a T ocântins. Compiàra recen' 
temente uma propriedade nesse Estado, onde esta
va implantando uma fazenda de gado, e manifestara 
o seu desejo de transferir para o Tocantins todos os 
seus empreendimentos rurais. Leandro, lembro-me 
bem, quando eu era Secretário da Indústria e Co
mércio do Estado, a convite do Governador Siqueira 
Campos ... 

O Sr. Edison Lobão (PFL - MA) - Perrn~e-me 
V. Ex' um aparte, nobre Senador? 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB- TO)
Darei o aparte a V. Ex', tão logo conclua e~sa infor· 
mação que considero significativa sobre as ligações 
da dupla Leandro & Leonardo com o Estado do To
cantins. 

Há no Tocantins, Sr. Presidente, Sr4s. e Srs. 
Senadores, uma área ainda intacta, virgem. Talvez 
uma das raras áreas ainda intactas da natureza, 
uma área bela, impoluta, loc-.alizada às margens do 
maravilhoso rio Araguaia, ao norte da ilha do Bana
nal, uma regiao denominada Cantão. Quem põe os 
olhos nela logo se encanta com a exuberância da 
sua floresta, com os seus maravilhos_os lagos inatin
gíveis e com a maravilha que representa o próprio 
rio Araguaia. 

Informado de que o Governador do Estado 
queria transformar essa região, que já era conserva-. 
da como área de preservação ambiental, num pólo 
de desenvolvimento ecoturístico, Leandro se entu
siasmou com a idéia e teve vontade de conhecer a 
região. Tove o privilégio de acompanhá-to na vis~ 
que fez, juntamente com o Governador Siqueira 
Campos e outros amigos. Rzemos o caminho pelo 
rio Araguaia, de barco, até a área que denominamos 
Cantão. Penetramos alguns metros na floresta e 
chegamos a um rancho de palha, onde passamos 
um final de tarde e pemo~os, num ambiente mui
to próprio, bem rústico, em acomodações sumárias. 

Leandro encantou-se com a região e nos en
cantou a todos com a sua simplicidade, principal
mente com o seu desejo de participar do empreendi
mento que se propunha a fazer ali no Tocantins, 
transformando o Cantão num pólo ecoturístico. Reve
lou Leandro que gostaria de construir um hotel para in
tegrar o contexto de investimentos que seriam Idos 
nessa região, que é uma das mais belas do País. 

Foi uma tarde/noite extraordinária, da qual não 
me esquecerei. Nessa oportunidade, estive só com o 
Leandro; em outras vezes, com Leandro e Leonardo 
no território tocantinense. 

Ouço, com prazer, o nobre Senador Edison Lobão. 

----------·-··- -----------
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O Sr. Edison Lobão (P.FL - MA~ - Senad6r 
Leomar Quintanilha, V. Ex• canta as belezas de sua 
terra ao tempo em que homenageia um grande can· 
tor, aquele que nos encantava com as suas cançõ
es. Não tive muitos cantatas com o Leandro, apenas 
um. exatamente no Tocantins, mas sei que ele era, 
de fato, um representante autêntico da bela e glorio· 
sa musicalidade brasileira. O desaparecimento dele 
é uma perda significativa para todos nós. O homem 
sobre a Terra não vive apenas das realizações, das 
construções: vive, também, da construção da alma, 
e o Leandro participava dessa obra importante anti· 
estresse. Ouvi-lo era sempre um momento de ale
gria, de encantamento. Ele merece as homenagens 
que V. Exª, seu conterrâneo, presta nesta manhã de 
terça-feira. Foi-se o Leandro, mas ficou a sua memó
ria e a sua história. Cumprimento V. Exª por trazer, 
nesta manhã, essa questão ao Senado Federal. 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB- TO) -
Agradeço, Senador Edison Lobão, a manifestação 
de solidariedade de V. Exª e o reconhecimento da 
extraordinária contribuição que o Leandro sempre 
trouxe com a sua arte, com o talento que Deus lhe 
deu, a amainar, a aparar as arestas que este mundo 
conturbado tem provocado na sociedade consumis
ta. A sua presença será sempre salutar. 

Deixa-nos o Leandro um vácuo imenso, um va
zio enorme, que certamente só será suprido pelas 
inúmeras gravações, pelos inúmeros registres, pela 
memória dos seus contatos pessoais, pela memória 
do seu relacionamento, da sua história, da sua traje
tória, do seu esforço e da sua glória. Deixa-nos o 
Leandro um glossário de exemplos que gratificam e 
edificam os jovens brasileiros. Deixa-nos o Leandro 
uma legião de amigos, de lãs e de admiradores. Dei· 
xa-nos saudosos, com a forte afirmação de uma de 
suas mais belas .canções: "Não aprendi a dizer 
adeus•. 

Mu~o obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce· 

do a palavra, por vinte minutos, à Senadora Benedi· 
ta da Silva. 

A SRA. SENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora· 
dera.) - Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, é 
grande a nossa emoção ao registrar nossa solidarie
dade à familia de Leandro. 

Acompanhei a homenagem fe~a pelo Senador 
Leomar Quintanilha. Não solic~ei um aparte, porque 
também gostaria de prestar a minha homenagem, a 
homenagem de alguém do Estado do Rio de Janei· 
ro, que reconheceu em Leandro uma figura sem par, 

----------···--.......... 

que. juntamente com seu irmão, ressuscitou a músi
ca sertaneja. 

Como uma menina do Rio de Janeiro, vende· 
dora de tomates, lembrei-me de que esse menino, 
que virou um homem famoso, era plantador de to
mates. Quando soube que ele estava doente. pedi a 
Deus - Leandro não me conhecia, mas eu o conhe
cia bem, porque ele visitou nossas casas com suas 
músicas e seus sucessos - que fizesse a sua vonta
de na vida desse jovem. 

Ele era tão jovem. passou por uma vida de difi
culdades e conquistou o sucesso com seriedade e 
integridade' Por que as coisas acontecem dessa for
ma? Pedi a Deus que o curasse e tenho certeza de 
que várias orações foram feitas por todo o Brasil, 
para que ele pudesse voltar a viver com saúde sufi
ciente para continuar alegrando nossos corações. 

Esse menino me tocou profundamente por sua 
vida, por sua história e pela sua passagem deste 
mundo para o outro. Sei que só um milagre poderia 
tê-lo curado daquela doença terrível que o afetou. 

Perdi um irmão nas mesmas condições que ele 
e acompanhei o sofrimento do meu irmão. Quando 
soube que ele havia falecido, eu disse: "Já que Deus 
assim o quis e não o curou, que bom que ele se foi, 
porque é mu~o duro o sofrimento". Acompanhei a 
dor de meu irmão e sei como é difícil essa s~uação. 

Leandro foi um peregrino: de Tocantins, foi 
para São Paulo e, depois, para os Estados Unidos. 
O Brasil inteiro sofreu muito com a dor dessa figura 
maravilhosa do vendedor de tomates. É assim que o 
vejo. Quem assistiu ao filme O Contador de Histórias 
sabe que, além de vendedor de tomates, Leandro 
era um contador de histórias da música caipira, que 
foi quase esquecida e que, como bem salientou o 
Senador Leomar Quintanilha, foi por ele ressusc~a
da, numa integração de avanços tecnológicos e ins
trumentais, que todas as músicas começaram a ad
quirir. 

A guerra desse homem de 36 anos cessou, 
mas penso que a compaixão de milhões de brasilei· 
ros, em suas orações e seus sentimentos, deixou 
em Leandro, esse carismático menino-homem, ho
mem-menino, cantador e contador de histórias, uma 
profunda alegria. Tenho certeza de que ele acompa
nhou todo esse sentimento dos brasileiros. 

É impressionante que, no momento em que o 
Brasil se un~icava em torno da seleção brasileira -
tudo é fe~o em função de estarmos diante de uma 
televisão para assistirmos aos jogos, na torcida pela 
v~ória -. estivéssemos juntos, torcendo para que pu
desse haver um outro desfecho. A torcida dele conti· 
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nua. Suas músicas, penetrando em nossos coraçõ
es, fazem com que as lágrimas venham aos nossos 
olhos e com que a saudade comece a bater forte em 
nosso peito. 

Quero deixar à família do plantador de tomate 
e do contador de histórias, desse fenômeno, desse 
sucesso, uma palavra - talvez, alguns não a enten
dam, mas aqueles que praticam a fé sabem perfe~a
mente o que ela significa -que está expressa em 
Eclesiastes, capítulo 7, versículos 2, 3 e 4: 

"2 - Melhor é ir à casa onde há luto do 
que ir à casa onde há banquete, pois naque
la se vê o fim de todos os homens, e os vi
vos que o tomem consideração. 

3 - Melhor é a mágoa do riso, porque 
com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. 

4- O coração dos sábios está na casa do 
luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. • 

Que o nosso coração de luto sé transfomne na 
alegria e na satisfação de temnos convivido com uma 
grande figura e que sua partida sirva para nós como 
um exemplo de luta, de dedicação, de solidariedade, 
de humanidade e de fraternidade! 

À família de Leandro os sentimentos de todos 
nós brasileiros e o meu, em particular, em nome do 
Partido dos Trabalhadores. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Não há 

mais oradores inscritos. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. t • Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 431, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos temnos dos arts. 218 e 221 do Re

gimento Interno e de acordo com a tradição da Casa, 
as seguintes homenagens pelo falecimento do cantor e 
compositor goiano Luiz José Costa - "Leandro" -, que 
com seu talento artístico projetou a música sertaneja e 
a cuttura de Goiás em todo o cenário nacional: 

a) inserção em ata de um voto de profundo 
pesar; 

b) apresentação de condolências à famflia e ao 
Estado de Goiás. · 

Sala das Sessões, 23 de junho de 1998. - Se
nador Mauro Miranda - José Saad - Leomar 
Quintanilha - Benedita da Silva. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O reque
rimento que acaba de ser lido depende de votação, ra
zão pela qual o submeto à apreciação do Senado. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
pemnanecer sentados. (Pausa.) · 

Aprovado. 

Será cumprida a deliberação do Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -·os Srs. 

Senadores Odacir Soares e Mauro Miranda envia
ram discursos à Mesa para serem publicados, na 
fomna do disposto no art. 203 do Regimento Interno. 

S. Ex"s serão atendidos. 
O SR. ODACIR SOARES (PTB - RO) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Senadores, com a eclosão 
da primeira crise da economia mundializada que co
meçou na Ásia, atingiu o México e agora a Rússia, 
crescem as especulações de que o mundo precisa 
de um novo Bretton Woods para conter novos es
touros económicos em outros países emergentes. 

Realmente, a Europa Ocidental e os Estados 
Unidos começam a demonstrar grande apreensão 
com a ameaça de novos vendavais que sejam capa
zes de atingir em cheio economias como a do Brasil, 
por exemplo. Um impacto de tal natureza, certamen
te, causaria um efeito dominó e uma quebradeira ge
ral em quase toda a América e colocaria em sério 
risco a própria economia americana. É importante di
zer que, no mesmo dia em que a bolsa Russa enlou
queceu, o jornal Washington Post já publicava um 
grande artigo dizendo que o Brasil seria a próxima 
vítima. Aliás, desde a primeira crise asiática, vários 
economistas vêm advertindo as autoridades econó
micas brasileiras e chamando a atenção para o de
sequilíbrio de nossas contas internas e externas; 
para o perigo do crescimento constante de nossa dí
vida pública; para o aumento dos índices de desem
prego que já começaram a preocupar; para as attas 
taxas de juros que são praticadas; e para a política 
cambial que d~icutta em muito o desempenho e a 
competitividade do Brasil no mercado internacional. 

Em rápidas linhas, conselheiros económicos 
europeus, americanos e asiáticos são unânimes em 
dizer que o grande vilão dessas crises é a fatta de 
controle sobre o fluxo dos capitais especulativos nos 
países emergentes e a fatta de condições financei
ras enfrentada pelo Fundo Monetário Internacional, 
que não tem como socorrer as economias atingidas. 

Assim, tanto o eminente economista americano 
Paul Krugman, quanto o professor indonésio lwan 
Aziz e o economista japonês Takatoshi Ho entendem 
que é preciso refomnular urgentemente o FMI e pre
pará-lo convenientemente para ser o suporte contra 
novas ondas de crises. Dessa maneira, eles acham 
que é preciso construir um sistema bancário interna
cional d~erente do atual e separar a poupança con
vencional do capital especulativo. Defendem, igual
mente, a criação de uma agência internacional que te
ria um papel de órgão regulador de todos os bancos 
centrais do mundo, e são a favor da implementação do 
"imposto T obin", que taxa o dinheiro internacional e 
tem o poder de desestimular a fuga de capitais quando 
um país entra em crise. Por fim, reconhecem que os 
países precisam estabelecer regras rígidas de conduta 
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para a movimentação financeira e preconizam, como 
um dos pontos mais importantes das medidas a se
rem adotadas, o aumento imediato das cotas do 
FMI. 

Lamentavelmente, devemos reconhecer que as 
idéias preconizadas por esses economistas, por mui
tos conselheiros da Wall Street e por outros que 
pensam da mesma maneira, não encontram facilida
des para serem implantadas nem mesmo a longo 
prazo. Para termos uma idéia, basta citar a penúlti
ma reunião do fundo realizada em Hong Kong, sem 
setembro do ano passado. Nessa reunião, foi apro
vado um aumento de 45% na costa de contribuição 
dos países-membros. Todavia, terminada a· reunião e 
acalmados os ânimos mais empolgados, ninguém fa
lou mais no assunto e, até hoje, em relação aos Esta
dos Unidos, por exemplo, a proposta que passou pelo 
Senado dorme em "berço esplêndido" na Câmara que 
não demonstra qualquer interesse em vê-la prosseguir. 

Em verdade, o sucesso do desempenho eco
nõmico dos Estados Unidos, tanto interno, quanto 
externamente, tem levado esse país a adiar um pou
co as medidas urgentes que precisam ser adotadas 
para afastar a ameaça de um crash global. 

Neste segundo Governo Clinton, os Estados 
Unidos estão incontestavelmente atravessando uma 
fase de grande prosperidade econõmica e social. 
Enquanto a taxa de desemprego está abaixo de 5% 
nos últimos três anos o preço das ações dobraram e 
a presença americana no comércio internacional 
nunca esteve tão pujante. Portanto, o sucesso con
juntural americano é tão grande que nada neste ins
tante parece ameaçar esse desempenho tão brilhan
te. Todavia nunca é demais colocar as "barbas de 
molho" porque sabemos mu~o bem que a felicidade 
não dura para sempre. Dessa maneira, cuidar com 
mais pressa da s~uação internacional não deixa de 
ser uma maneira efetivamente concreta de garantir a 
bonança por mais tempo. Portanto, não tenho dúvidas 
de que o futuro do eQUüíbrio mundial neste final de sé
culo e no começo do outro dependerá estreitamente 
das novas relações que precisam ser estabelecidas, 
sobretudo entre os Estados Unidos, a Europa. e as 
economias emergentes da Ásia e da América Latina 

Sem qualquer engano, no contexto dessas no
vas relações, um sistema monetário internacional re
novado poderá servir justamente como um vetor de 
proteção da economia mundia.l .. 

Porém, na opinião do cientista político Manga
beira Unger em artigo publicado n• 44 da revista No
vos Estudos, do Centro Brasileiro de Análise e Pla
nejamento - CEBRAP, em março de 1996, ·o colap
so do padrão-ouro e da paridade fixa levou o FMI e, 
por extensão, todo o sistema conectado das inst~ui
ções de Bretton Woods, para o fundo de um mar 
inexplorado de conflttos práticos e ideológicos. E o 
fez sob o mal-ocultado disfarce de necessidades ale-

gadamente técnicas. O pressuposto abrangente e 
mandesto do papel de recuperação do FMI e do Banco 
Mundial agravaria os confl~os, embora reforçando os 
poderes de tecnocracia económica internacional, e dos 
interesses e idéias aos quais ela atou seu destino( ... )". 

Sem querer ser tão pessimista quanto o profes
sor Unger, devemos acred~ar que medidas impor
tantes deverão ser tomadas a médio prazo no senti
do de promover uma revisão qualitativa no funciona
mento das inst~uições de Bretton Woods. Essa re
visão passará necessariamente pelo equilíbrio do 
comércio, da balança de pagamentos e, como já vi
mos, dos investimentos. 

Para finalizar, devemos relembrar que todos os 
países precisam de uma garantia mínima para que 
consigam sobreviver neste mundo conturbado. Só 
assim, será possível impedir que turbulências deses
tabilizadoras continuem a subverter a ordem econó
mica mundial. 

Era o que tinha a dizer 
Mu~o obrigado. 
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO) - Sr. 

Presidente, Sras e Srs. Senadores, parou de bater, 
nesta madrugada triste de São Paulo, o coração ge
neroso do cantor Leandro. A doença insidiosa emu
deceu para sempre a voz romântica que embalou os 
sonhos e as alegrias de milhões de admiradores de to
das as camadas sociais, de todas as idades e de cada 
um dos recantos deste Pais. A música sertaneja ficou 
mais pobre, o Brasil estã coberto de tristeza, Goiãs 
chora a perda de um de seus filhos mais ilustres, e to
dos os que tivemos a ventura de conhecer de perto a 
alma pura e simples deste grande ídolo popular esta
mos vivendo um sentimento irreprimível de orfandade. 

Como ser humano, Leandro construiu uma per
sonalidade talhada para servir de exemplo a todos 
os que lidam com a fama. O poder do prestígio po
pular não lhe subiu à cabeça. Manteve-se fiel às raí
zes rurais, aos amigos, aos familiares e aos necessi
tados que dependiam de sua alma benfeitora. Oca
lor e os aplausos constantes das multidões, os su
cessos nos discos e a carreira em constante ascen
são, circunstâncias que repentinamente se tomaram 
rotina na vida dos irmãos Leandro e Leonardo, não 
mudaram a grandeza de caráter e a simplicidade 
desse jovem que está deixando o nosso convívio. 
Na essência, o menino pobre de Goianápolis, o agri
cultor humilde que vivia da plantação de tomates, foi 
sempre maior e mais forte do que o grande ídolo po
pular, com a grande fortuna material que acumulou 
em treze anos de celebridade. Leandro distribuiu 
alegria com sua música, mas ele mesmo não conse
guia ocultar a timidez da origem sertaneja, que era 
outra marca do seu temperamento contido. 

Goiás tem uma dívida de gratidão com o filho 
querido que está perdendo. Com o parceiro, irmão e 
amigo Leonardo, ele ampliou as fronteiras culturais 
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do nosso Estado, divulgando a música, a alma, as 
crenças e os sentimentos dos innãos goianos, de 
palco em palco e de cidade em cidade. Para o públi
co, quase nunca inferior a 50 mil admiradores, reuni
do em praça pública, Goiás e a dupla se confundiam 
numa imagem de simbiose. Mas a dívida do Brasil 
rural é ainda maior. Com Leonardo, Leandro popula
rizou, como ninguém, através da música, a mais ge
nuína e autêntica cultura de suas origens sertanejas. 
Ao lado de outras duplas goianas, como Zezé de 
Camargo e Luciano e Christian e Ralph, ele ajudou a 
construir um movimento espontâneo mas sólido de 
destruição de preconceitos. Romantizada no repertó
rio caprichosamente selecionado, a música sertaneja 
assaltou rapidamente o gosto dos mais exgentes 
segmentos da sociedade urbana de todo o País. 
Mas a terra, as coisas simples do campo, o amor e o 
coração nunca deixaram de pulsar como elementos 
mais vivos na inspiração da obra que consagrou 
Leandro. Em sua ú~ima edição, a revista Manchete 
informa que, até maio deste ano, o volume de ven
das da dupla já havia atingido a fábula de 20 milhões 
de discos, "transformando-se no maior fenômeno da 
indústria fonográfica brasileiraM. Eu diria, mais aKlda, 
que não me lembro de tamanha mobilização dos 
meios de comunicação para acompanhar o calvário 
de um ídolo popular. Ontem, mais de 100 repórteres 
estavam presentes em frente ao hosprtal São Luiz. 
Era o coração do Brasil que estava lá, orando e tor
cendo pela vida no coração de Leandro. E ali estava 
mais uma evidência de que a arte de Leandro perde
ra todas as fronteiras da timidez, e que ele ganhara 
todos os limites de um grande palco chamado BrasiL 

Senhoras e Senhores Senadores, quero guardar 
para mim a imagem emocionante do depoimento que ví 
ontem pela televisão. Dominado pela emoção, num dos 
vários shows que tem realizado nos últimos dias pelo 
interior da Bahia, Leonardo exibiu para um público de 
mais de 50 mil espectadores o vídeo de urna mensa
gem deixada por Le<fndro, pouco depois de se hospital~ 
zar. Com a força invejável de sua coragem, o cantor, já 
desenganado pela medicina, pediu que o público o subs
tituísse na segunda voz, compondo o dueto com o irmão 
Leonardo, até que ele pudesse vo~r aos palcos. Jamais 
vou esquecer essa fiÇão de vida, esse momento supre
mo de superação. Como não vou esquecer, e o Brasil 
não vai eSquecer, a força simbófoca daquela aparição de 
Leandro, envolvido na nossa bandeira, na sacada do 
apartamento que sua famma havia alugado em São Pau
lo, nas proximidades do hosprtaL Era o dia da estréia do 
Brasil na Copa do Mundo, e Leandro exibia o seu otimis
mo com o desempenho do Brasil e com sua recupera
ção, pouco antes de sofrer a primeira parada cardíaca 

O Brasil que daqui a pouco mais estará torcen
do pela terceira vitória do seu futebol não é o mesmo 

país de ontem, porque acordou sob o trauma da perda 
dolorosa, contracenando com a expectativa de uma nova 
vitória em ~ franceses. Este País que se uniu nas 
orações, que viveu sob intensa comoção o sofrimento de 
Leandro e as dores de sua tamma, é um país que deverá 
retirar algumas lições importantes de vídla a partir da for
ça demonstrada por Leandro diante da adversidade. Jo
vem, rico, famoso, querido, com um futuro cercado de to
das as garantias de sucesso e estabilidade material, ele 
não se rebelou contra os desígnios de Deus. Sabia que 
ia morrer, mas escondeu o sofrimento atrás do sorriso ati
mista e esperançoso. Leandro nasceu pequeno, pobre, 
humilde, mas deixa este mundo com urna imagem de 
grandeza e de superação humanas que fazem digno de 
todas as homenagens que lhe foram prestadas nos últi
rros dias pelo amor do povo brasileiro. 

Em breve será lançado o último disco gravado 
pela dupla Leandro e Leonardo. Numa das faixas, 
ouviremos essa frase que vai reforçar a imortalidade 
da presença de Leandro entre nós: "Minha vida se
gue o sol no horizonte desta estrada'. Para mim, Se
nhoras e Senhores Senadores, uma frase profética, 
como que guiada pela inspiração divina. Pois a vida 
de Leandro foi sol, na luz da poesia que disseminou 
por toda a extensão da alma brasileira, e foi energia 
nas alegrias que levou por todo este imenso palco 
de milhões de admiradores. Esta luz e esta energia 
não morrem, porque a voz de Leandro continuará 
embalando as nossas esperanças e (>s nossos so
nhos, nesta larga estrada de compreensão que ele 
abriu, como mensageiro de grandes virtudes que po
dem elevar a dignidade do ser humano a limites ini
maginários. Nos seus últimos dias de vida, Leandro 
foi a encarnação da dignidade e da resignação. Foi 
humilde na grandeza da fama, e foi grande ao con
viver com a fragilidade da vida. Aos pais, aos irmã
os e a todos os familiares, as minhas homena
gens, que peço licença para serem de todo o povo 
goiano, por terem tido a ventura da convivência 
com este homem singularmente exemplar como ci
dadão comum ou como figura pública. E meus vo
tos de que essa convicção faça menos sofrida a dor 
pela perda irreparáveL 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Nada 

mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 11 horas e 12 minutos) 
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Ata da 75!! Sessão Não Deliberativa, 
em 24 de junho de 1998 

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 
Presidência do Sr. Geraldo Melo 

(Inicia-se as sessão às 14 horas e 30 minutos) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Os
mar Dias, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

MENSAGEM N2 406, DE 1998-CN 
(N" 740198, na origem) 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos tennos do art. 61 da Constituição Federal, 

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelên
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado do Planejamento e Orça
mento, o texto do projeto de lei que • Autoriza o Po
der Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, 
em favor da Justiça Eleitoral, crédito suplementar no 
valor de R$65.000.000,00, para os fins que especifica". 

Brasma, 23 de junho de 1998. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

EM N2 121/MPO 

Brasma, 19 de junho de 1998 

Excelentíssimo_ Senhor Presidente da República, 
A Justiça Eleitoral solicita a abertura de crédito 

suplementar no valor de R$65.000.000,00 (sessenta 
e cinco milhões de reais), em favor do Tribunal Su
perior Eleitoral. 

2. A presente solicitação de abertura de crédito 
suplementar visa a atender ao custeio das eleições 
gerais de 4 de outubro vindouro e, conforme justifica 
a Justiça Eleitoral, faz-se necessária devido à con
tratação de serviços de transporte, gastos com im
pressos, aumento no número de núcleos de apoio 
técnico especializados na transmissão de dados e 
no número de linhas de transmissão do voto manual 
e, por fim, em virtude da implementação do voto 
contado mediante a utilização das umas eletrônicas. 

3. O pleito deverá ser submetido à apreciação do 
Congresso Nacional, por se tratar de remanejamento 
de recursos que extrapola o limite da autorização con-

cedida ao Poder Executivo no art. 6", inciso I, da Lei 
n• 9.598, de 30 de dezembro de 1997, estando em 
conformidade com o art. 43, § 12 , inciso III, da Lei 
n• 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas as 
prescrições do art. 167, incisos V e VI, da Constituição 
Federal. 

4. Nessas condições, este Ministério manifes
ta-se favoravelmente ao atendimento da presente 
solicitação, razão pela qual submeto à elevada deli
beração de Vossa Excelência o anexo Projeto de lei, 
que visa a autorizar a abertura do referido crédito su
plementar. 

Respeitosamente, Paulo Paiva, Ministro de 
Estado do Planejamento e Orçamento. 

À EXPOSIÇÃO DE MOTIVO 
DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E 

ORÇAMENTO N" 121 DE 19-6-98 

1. Síntese do problema ou da situação que re
clama providências: 

Insuficiência de dotação orçamentária para 
cobertura de despesas relacionadas com a subati
vidade "Coordenação, Supervisão e Manutenção 
do Processo Eleitoral". A dotação constante da re
lerida subatividade, para 1998, foi definida com 
base em parâmetros das eleições municipais reali
zadas em 1996, porquanto, não havia sido aprova
do na ocasião a Lei Eleitoral para 1998. Com a 
aprovação da referida Lei, a necessidade de gas
tos se fez maior até mesmo porque destina-se a 
custear eleições gerais, com previsão inclusive de 2" 
tumg: 

2. Soluções e providências contidas no ato nor
mativo ou na medida proposta: 

Encaminhamento de Projeto de Lei ao Congres
so Nacional para abertura de crédito suplementar. 

3. Alternativas existentes às medidas ou atos 
propostos: 

Devido à urgência que o assunto requer. a al
ternativa sugerida é a mais viável. 

4. Custos: 
R$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de 

reais), provenientes de remanejamenlo da Reserva 
de Contingência. 

5. Razões que justifiquem a urgência: 
A proximidade da data prevista para a realiza

ção das eleições gerais. 
6. Impacto sobre o meio ambiente: 
Não hã. · 
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7. Alterações Propostas: (a ser preenchido so
mente no caso de a~erações de Medidas Provisórias) 

Texto Aluai Texto Proposto 
8. Síntese do parecer do órgão jurídico: 

PROJETO DE LEI N• 22, DE 1998-CN 

Autoriza o Poder Executivo a abrir 
ao Orçamento Fiscal da União, em favor 
da Justiça Eleitoral, crédito suplementar 
no valor de R$65.000.000,00, para os fins 
que especifica. 

O Congresso Nacional decreta: 

\,j!OQO - JUSTIÇA EU.ITCIUL 
14101 - TRIIIUIIIAL SUPERIOR t:LUTOIIAL -0· 
~ROGA-MA g~ TAA.ALHO (5U~LE~E~TA~40) 

~ ....... <<<I<~U I• lOco:>> 0> •••O!O -··· <> ..... -., .... , .... , • _.,. ••• <•C&•-· 00: 
........... O DOS ........ . 

•• 000 000 .. """..,. 

Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a 
abrir ao Orçamento Rscal da União (Lei n• 9.598, de 
30 de dezembro de 1997), em favor da Justiça Elei
toral, crédtto suplementar no valor de R$65.000.000,00 
(sessenta e cinco milhões de reais), para atender à 
programação constante do Anexo I desta Lei. 

Ar!. 22 Os recursos necessários à execução do 
disposto no artigo anterior decorrerão da anulação 
parcial de dotação, indicada no Anexo 11 desta Lei, 
no montante especificado. 

Ar!. 32 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

.......... -· .. ,_ .. ,.. - ........ . 

----·----
I. -

-~_;:;-;,;!==-_ .. ___ ----'-~'--

10000 - RESERVA DE COifTINGt:MCU. 
10000- RESERVA Dt:·COMTINGEMCU 

lSI'I:Ciflt.!ÇiD 

··--·nl __ _ 
.. __ --· .. -·. -·-··· 

: : ID. nt 1 O 1 • L PU:S01L I - I PI: - Dd'. llfWUTI-- IIMDIIo -ue11 ~ IID' 
~ D liSO De. :IIICIAIS liA DIYICIA ~ ,IIWCIIIMI .... llf'IDA 11 CIPITIIII. 

---------------------1~ -1-----1----................. -.... ................... _ .. , . .. __ _ 
•<MOu 0t co"""""'""'" 

...... - ·-·· cooo-.... ,_, ••• -·-· "" ... (DI !O~ &<11CI-1> ~ .... lmJ&~~ 1•-ICU•J-•TO _ ...... .. ---ooo• Q(MOoA 1)0 C<>'"'~"""" .. ··---··-··--

------------------ ~·-···--· ---·---···------· 



464 ANAIS 00 SENADO FEDERAL JUNHO DE 1998 

LEGISLAÇÃO CITADA 
(Anexada pela Subsecretaria de 

Coordenação Legislativa do Congresso Nacional) 

LEI N' 9.598, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1997 

Estima a Receita e fixa a Despesa da 
União para o exercício financeiro de 1998. 

Art. s• Desde que publicado e mantido em 
vigor o cronograma de que trata o art. 58 da Lei 
n• 9.473, de 22 de julho de 1997, é o Pode! Executi
vo autorizado a abrir créd~os suplementares: 

I - com a finalidade de atender a insuficiências 
nas dotações orçamentárias, para cada subprojeto 
ou subatívídade, até o lím~e de quinze por cento de 
seu ·calor , mediante a utilização de recursos prove
nientes: 

a) -da anulação parcial de dotações orçamen
tárias autorizadas por lei , desde que esta não ultra
passe o equivalente a dez por cento do valor total de 
cada subprojeto ou subatívídade objeto da anulação, 
nos termos do art. 43, § 12 , inciso III, da Lei n• 4.320, 
de 17 de março de 1964; 

b)- da Reserva de Contingência. 
11 - ate quarenta por cento do valor total das 

dotações consignadas aos grupos de despesas "ou
tras despesas correntes", "investimentos·, "inversõ
es financeiras" e "outras despesas de cap~al", cons
tantes do subprojeto ou subatívidade objeto da su
plementação, mediante a utilização de recursos 
oriundos da anulação parcial de dotações consigna
das aos mencionados grupos de despesas, no âmbi
to do mesmo subprojeto ou subatívídade. 

III - com o objetívo de atender ao pagamento 
de despesas decorrentes de precatórios, até o valor 
total da respectiva subatívídade, mediante utilização 
de recursos proveAientes da anulação de dotações 
consignadas a grupos de despesas no âmMo da 
mesma subatívídade, 

IV - mediante a utilização de recursos decor
rentes de: 

a) variação monetária ou cambial das operaçõ
es de crédito previstas nestá Lei, desde que aloca
ção nos mesmos subprojetos ou subatividades em 
que os recursos dessa fonte foram originalmente 
programados; 

b) superavit fínaceíro dos fundos e os recur
sos ressalvados na Lei n• 9.530, de 1 O de dezembro 
de 1997 - resuttante do projeto de lei de conversão 
da Medida Provisória n• 1.600, de 11 de novembro 
de 1997, apurados em balanço patrimonial do exer
cício anterior, nos termos da lei n'4.320, de 17 de 

---------·- ----·- --· -·-

março de 1964, e atterações posteriores, respeita
das as categorias de programação em seu menor ní
vel, conforme definido no art. 6º, § 1 •. da Lei nº 9:473, 
de 22 de julho de 1997, e respectivos saldos das do
tações orçamentárias aprovadas no exercício ante
rior, devendo os créditos respectivos ser abertos 
dentro de trinta dias da formulação do pedido quan
do o orgão solic~ante pertencer ao Poder Legislativo 
ou ao Poder judiciário; 

c) operações de crétido decorrentes de contra
tos aprovados pelo Senado Federal,nos termos do 
art. 43, § 1°, inciso IV, da Lei n• 4.320. de 17 de mar
ço de 1964 e alterações posteriores; 

d) doações; 
V - com o objetívo de relorçar dotações desti

nadas ao cumprimento do disposto no ~em 5.8.2 do 
Anexo da Lei Complementar n• 87, de 13 setembro 
de 1996, mediante a utilização de recursos decor
rentes da emissão de títulos de responsabilidade do 
Tesouro Nacional; 

VI - para atender a despesas com "Pessoal e 
Encargos Sociais", mediante a utilização de recursos 
oriundos da anulação de dotações consignadas ao 
mesmo grupo de despesa, desde que mantido o va
lor total aprovado para esse grupo de despesa no 
âmMo de cada Poder. 

VIl - para atender ao disposto no art. 37 da Lei 
nº 9.473, de 22 de julho de 1997. 

VIII - para atender despesas cqm a amortiza
ção da dívida pública federal, mediante a utilização: 

a) da rece~a do Tesouro Nacional decor:rente 
do pagamento de participações e dividendos pelas 
entidades integrantes da Administração pública federal 
indíreta, inclusive os relativos a lucros acumulados 
em exercícios anteriores; 

b) superavit financeiro da União, apurado no 
balanço patrimonial do exercício de 1997, nos ter
mos do art. 43, § 2°, da Lei n• 4.320, de 17 de março 
de 1964; 

c) do superavit financeiro dos fundos exceto 
os mencionados na alínea b do inciso IV, das autar
quias e das lundações integrantes dos orçamentos 
fiscal e da seguridade social, apurado no balanço 
patrimonial do exercício de 1997. nos termos do 
art. 43, § 2º, da Lei n• 4.320, de 17 de março de 
1964; 

d) do produto da arrecadação de que tratam o 
art. 85 da lei n• 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e o 
art. 40 da Lei n• 9.069, de 29 de junho de 1995. 

§ 12 Não poderão ser utilizados para os fins do 
inciso VIII, os valores integrantes do superaviíl fi
nanceiro de que trata a alínea b do mesmo inciso, 
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correspondentes a vinculações constrtucionais, bem 
como, também, no caso do orçamento .da segurida
de social, a vinculações legais, no período de 1995 a 
1997. 

§ 2º A autorização de que trata o inciso VIII, b, 
fiCa condicionada a prévia demonstração da exclu
são dos valores de que trata o parágrafo anterior, na 
apuração do saldo a ser utilizado para a amortização 
da dívida. 

LEI N2 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 

Estatui Normas Gerais de Direito Fô
nanceiro para elaboração e controle dos 
orçamentos e balanços da União, dos Es
tados, dos Municípios e do Distrito Federal. 

Art. 43. A abertura dos crédrtos suplementares 
e especiais depende da existência de recursos dis
poníveis para ocorrer a despesa e será precedida de 
exposição justificativa. 

§ 12 Consideram-se recursos para o fim deste 
artigo, desde que não comprometidos: 

1- o superavit financeiro apurado em balanço 
patrimonial do exercício anterior; 

11 -os provenientes de excesso de arrecadação; 
III -os resuttantes de anulação parcial ou total 

de dotações orçamentárias ou de créditos adicio
nais, autorizados em lei; 

IV - o produto de operações de crédrto autori
zadas, em forma que juridicamente possibilite ao Po
der Executivo· realizá-las. 

(À Comissão Mista de Planos, Orça
mentos Públicos e Fiscalização.) 

PROJETOS RECEBIDOS DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 23 DE 1998 
(NO 4.505198 na Casa de Origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Concede pensão especial a Elysiário 
Távora Filho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 É concedia a Elysiário Távora Filho, 

geólogo, por seus relevantes serviços prestados à 
pesquisa dos recursos naturais Brasileiros, pensão 
especial, mensal, vrtalícia, no valor de R$3.086,83 
(três mil, ortenta e seis reais e oitenta e três centa
vos), -referente ao mês de maio de 1998, cujo benelí-

------··- ------------~ -·---·--- -· -·· 

cio sera transferido à esposa, Sr" AdoHina Raitzin de 
Távora, em caso_de morte do beneficiário. 

Parágrafo único. A pensão de que trata este ar
tigo, assegurado o direito de opção, não poderá ser 
percebida cumulativamente com outros proventos 
pagos pelos cofres públicos, à execeção daqueles 
decorrentes do exercício de cargos em que é permi
tida a acumulação. 

Art. 2º A atualização do valor da pensão lar-se
de acordo com os índices adotados para as demais 
pensões pagas pelo Tesouro Nacional. 

Art. 3º A despesa decorrente desta Lei correrá 
à conta dos Encargos Previdenciários da União -
Recursos sob a supervisão do Ministério da Ciência 
e Tecnologia. 

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

MENSAGEM Nº 567, DE 12 DE MAIO DE 1998 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, 

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelên
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, o 
texto do projeto de lei que "Concede pensão espe
cial a Elysiário Távora Filho". 

Brasma, 12 de maio de 1998. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N2 8/MCT, DE 12 DE 
FEVEREIRO DE 1998, DO SENHOR MINISTRO 
DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 

Excelentíssimo Senhor Presidente. 
Submeto à elevada apreciação de Vossa Exce

lência o anexo projeto de lei que concede ao geólo
go Elysiário Távora Filho pensão especial mensal, 
vitalícia e transferível à esposa, sr". AdoHina Raitzin 
de Távora, no valor equivalente à mais alta remune
ração da carreira de Pesquisa em Ciência e T ecno
logia. 

2. Justifica a presente proposição o reconheci
mento merecido ao referido pesquisador que dedi
cou sua vida a atividade de pesquisa de petrografia, 
tendo se destacado como um dos melhores cientis
tas do País nesta área. Por essa razão, inclusive, é 
Membro Titular, eleito, da Academia Brasileira de 
Ciências. 

3. Permito-me ressattar que apesar de sua vida 
profícua, dedicada à pesquisa geológica e de nossas 
riquezas minerais, o Prof. Elysiário Távora Filho, que 
hoje se encontra em precário estado de saúde, de
monstrou sempre desprendimento com relação a 
bens materiais e a garantias para a velhice. 
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4. O valor da· pensão proposta corresponde 
nesta data a R$3.086,83 (três mil, oitenta e seis 
reais e onenta e três centavos). 

5. A adoção da medida ora proposta permitirá 
que a Nação retribua os esforços do Prof. Elysiário Tã
vora Filho, manifestando-lhe reconhecimento e grati
dão, bem como possibilitar-lhe-á viver com dignidade, 

respenosamente, - José Israel Vargas, Minis
tro de Estado da Ciência e Tecnologia. 

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
DO MINISTÉRIO DA CI~NCIA E TECNOLOGIA, 

N• 8, DE 12-2-98 

1. Síntese do problema ou da situação que re
clama providências: 

Situação difícil, inclusive com saúde precária, 
em que vive Elysiário Távora Filho, geólogo que de
dicou toda sua vida à atividade de pesquisa de pe
trografia, sendo considerado um dos melhores cien
tistas do País na área. 

2. Soluções e providéncias contidas no ato nor
mativo ou na medida proposta: 

Concessão ao aludido pesquisador de pensão, 
mensal e vitalícia, conespondente a mais alta remu
neração da caneira de Pesquisa em Ciência e Tec
nologia. 

3. Alternativas existentes às medidas ou atos 
propostos: 

Não há. 
4. Custos: 
Os recursos necessários para fazer face às 

despesas conerão à conta das dotações próprias do 
Ministério da Fazenda. 

5. Razões que justificam a urgência: 
O precário estado de saúde do Prof. Elysiário 

Távora Filho. 
6. Impacto sopre o meio ambiente: 
Não há. 
7. Alterações propostas: 
Texto atual. Texto Proposto. 
8. Síntese do parecer do órgão jurídico: 
A Consuttoria Jurídica do Ministério da Ciência 

e Tecnologia se manifestou pela constitucionalidade, 
juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei 
examinado. 

PROJETO DE LEI N• 4.505, DE 1998 

Concede pensão especial a Elysiário 
Távora Filho_ 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl 1• Fica concedida a Elysiário Távora Filho, 

geólogo, por seus relevantes serviços prestados à 

pesquisa dos recursos naturais brasileiros, pensão 
especial, mensal, Ynalícia, no valor de_ três mil, ooen
ta e seis reais e oitenta e três centavos, referente ao 
mês de maio de 1998, cujo benefício será transferido 
à esposa, Sr' Adolfina Raitzin de Távora, !!m caso 
de morte do beneficiário. 

Parágrafo único. A pensão de que trata este ar
tigo, assegurado o direito de opção, não poderá ser 
percebida cumulativamente com outros proventos 
pagos pelos cofres públicos, à exceção daqueles de
correntes do exercício de cargo em que é permitida 
a acumulação. 

Arl 2" A atualização do valor da pensão se fará 
de acordo com os índices adotados para as demais 
pensões pagas pelo T escuro Nacional. 

Ar!. 3" A despesa decorrente desta lei conerá à 
conta dos Encargos Previdênciários da União .. Re
cursos sob a supervisão do Ministério da Ciência e 
Tecnologia. 

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

Bras ma, 

(A Comissão de Assuntos Sociais.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N"89,DE 1998 

(NO 660198, na Cimara dos Deputados) 

Autoriza o Poder Executivo a despa
char tropas do Exército brasileiro para o 
exterior, nos terceiros trimésb es de 1998 
e de 1999, com o objetivo de partiçipar, 
em conjunto com os Exércitos argentino, 
uruguaio e paraguaio, em exercfclos 
combinados de Forças de Paz-

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

despachar tropas do Exércno brasileiro para o exte
rior, nos terceiros trimestres de 1998 e de 1999, com 
o objetivo de participar, em conjunto com os Exérci
tos argentino, uruguaio e paraguaio, em exerclcios 
combinados de Forças de Paz. 

Parágrafo único. Os exercícios, a que se refere 
este artigo, terão por estrita finalidade o preparo do 
Exércno brasileiro para a participação em missões 
de Manutenção da Paz. sob a égide da Organização 
das Nações Unidas. 

MENSAGEM N• 369, DE 1998 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos da Lei n• 2.953, de 17 de novem

bro de 1956, submeto à apreciação de Vossas Exce
lências a autorização para despacho de tropa do 
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Exérc~o Brasileiro para o exterior, de conformidade 
com a inclusa Exposição de Motivos do Senhor Mi
nistro de Estado do Exé~o. 

Brasnia, 30 de março de 1998. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 15-A3.2/MEx, DE 24 
DE MARÇO DE 1998, DO SR. MINISTRO DE 
ESTADO DO EXÉRCITO 

Excelentíssmo Senhor Presidente da República, 

1. A crescente participação do Brasil em mis
sões de Manutenção da Paz, sob a égide da Orga
nização das Nações Unidas, tem conduzido o 
Exérc~o Brasileiro a preparar-se, cada vez mais, 
para tal mister. 

2. Com o intuito de desenvolver na Força Ter
restre sua capacidade de planejamento, coordena
ção, controle e execução daquelas missões, foram 
realizados 2 (dois) exercícios combinados de Força 
de Paz, au1orizados pelo Congresso Nacional em 
Decreto legislativo n" 97, de 1996; o primeiro em 
território argentino em outubro de 1996, e o segundo 
em 1997, no Estado do Rio Grande do Sul. 

3. Os Exé~os Brasileiro, Argentino e Uru
guaio contribuíram com efetivos para a constituição 
da Força - equivalente a um Batalhão de Infantaria -
e disponibilizaram aeronaves militares para lança
men1o de para-quedistas e aerotransporte de tropas, 
inseridos no quadro tático dos exercícios. 

4. Com os mesmos objetivos e critérios, fru1o 
do sucesso das experiências anterio_res, estão pre
vistos 2 (dois) ou1roS exercícios combinados de For
ça de Paz. nos 'Y' trimestres de 1998 e 1999, tendo 
o Exército Paraguaio solicitado sua inclusão a partir 
do corrente ano. 

5. Ressalto que a participação brasileira nes
ses eventos não_ acarretará qualquer acréscimo de 
despesa orçamentária. 

6. Para tanto, torna-se necessária a autoriza
ção expressa do Congresso Nacional para situações 
de despacho de tropa brasileira para o exterior, ao 
amparo da Lei n" 2-953, de 17 de novembro de 
1956. 

7. Nestes termos, Senhor Presidente, propo
nho a Vossa Excelência encaminhar mensagem ao 
Congresso Nacional, solicitando autorização de trãn
sito de tropas brasileiras nas condições acima expli
citadas. 

Respeitosamente. - Zenlldo de Lucena, Mi
nistro de Estado do Exé~o. 

----·---- ··-· -- -----· --·---

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 660, DE 1998 

(Na Câmara dos Deputados) 

O Congresso Nacional decrela: 

Art. 12 Está o Poder Execu1ivo autorizado a 
despachar tropas do Exé~o brasileiro para o exte
rior, nos terceiros trimestres de 1996 e de 1999, com 
o objetivo de participar, em conjunto com os Exérci
tos argentino, uruguaio e paraguaio, em exercícios 
combinados de Forças de Paz. 

Parágrafo único. Os exercícios. a que se refere 
este artigo, têm por estnta finalidade o preparo do 
Exé~o brasileiro para a participação em missões 
de Manutenção da Paz, sob a égide da Organização 
das Nações Unidas. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N2 2.953, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1956 

F'IX8 nonnas para remessa de tropas 
brasileiras para o eX1erior. 

Art. 1• A remessa de força armada, terrestre, 
naval ou aérea para fora do terntório nacional, sem 
declaração de guerra e em cumprimento de obriga
ções assumidas pelo Brasil como membro de organi
zações internacionais ou em virtudé de tratados, 
convenções, acordos, resoluções de consulta, pla
nos de defesa, ou quaisquer outros entendimentos 
diplomáticos ou militares, só será feita, nos termos 
da Constituição, com autorização -do Congresso Na
cional. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não 
se aplica aos casos constitucionais de repulsa à in
vasão ou à agressão estrangeira. 

(Consliluição Federal, art. 7" n" 11 e aJt. 87, n" VIII, 
in fine). 

Art. 2" Não necessita a autorização, prevista no 
artigo anterior, o movimento de forças terrestres, na
vais. e aéreas processado dentro da zona de segu
rança aérea e marítima, definida pelos órgãos milita
res competentes, corno necessária à proteção e à 
defesa do litoral brasileiro. 

Art. 32 Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em con
trário. 

(A Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 
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,'::!C.lETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 90, DE 1998 

~~· 65elll8, na Câmara dos Deputados) 

Autoriza o envio, pelo 81'8811, de tro
))88 armadas e equipa- para o exte
rior, com a finalidade de prestar o apoio 
~o!lístiCO necessário à realiza9ão dos tra
')alnos da Missão de Observadores Milita
ti!S Equador/Peru (MOMEP). 

·) Congresso Nacional deaeta: 
Art. 1• Foca autorizado o Poder Executivo a en

. ""'-' trooas armadas e equipamentos; para o exterior, 
c~m ~- f;nalidade de prestar o apoio logístico neces
·O:.:b .; realização dos trabalhos da Missão de Ob
. e~Jc;dores Militares Equador/Peru (MOMEP). 

?arágrafo único. Focam sujeitos à apreciação 
~o Ccngresso Nacionál quaisquer aios que impli
~~em revisão desta autorização. 

Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor 
, 1a aata de sua publicação. 

MENSAGEM N• 1.169, DE 1997 

E>:celentíssimo Senhor Presidente do Congres
so NacionaL 

Tenho a honra de levar ao conhecimento de 
'lassa Excelência que o Governo Brasileiro, na qua
'"::ade de Coordenador dos Pafses Garantes do Pro
"'0".-0io do Rio de Janeiro de 1942, será plenamente 
"'"··Jajado na implementação do processo de paz en
·-? o Equador e o Peru, previsto na Declaração de 
=·az do ltamaraty de 17 de fevereiro de 1995, me
,:iante a promoção do diálogo político entre as Par
êes em comflito e o envio de um contingente brasilei
ro para participar da Missão de Observadores Milita
:3s Equador/Peru (MOMEP). 

2. No quadro de uma redistribuição de respon
s3bilidades na Missão de Observadores, passará o 
3rasil a responder pela organização do apoio logfsti
co à Momep, incluindo, entre outros encargos, o de 
derecer transporte aéreo realizado por aeronaves 
G-130 - Hércules. C-95 Bandeirante e C-98 Caravan 
da Aeronáutica ao contigente brasileiro e o monitora
·nento da região, mediante o emprego de quatro he
':cópteros Black Hawk do Exército, com tripulação, 
;lém do apoio em viaturas, almoxarifado, cartografia, 
;egurança e alojamento, bem como a coordenação 
la estrutura do apoio logístico. O Chile assumirá o 
:omponente de saúde da Missão, ao passo que à 
Argentina proverá as facilidades de bem-estar para o 
efetivo participante da Momep. Os Estados Unidos 
continuarão respondendo pelos setores de comuni
cação, meteorologia e alimentação. cumpre observar 

que a Coordenadori.a-'2.:=.-:_::_; ·-';fi_;_~- .;,;S ;m mãos 
de um OfiCiai-Genersi :.::: _:. ílc: ~.~,·~ii8iro. Essa 
fato é indicativo do rec:;r.c~o~rc:c,:,to ,las qualificações 
de nossos militares e o prestígio desfrutado pelo 
Brasil, como país pacífico a responsável, para contri
buir para uma dinâmica de fomento de confiança as 
Partes na região em confl~o. 

3. As novas responsaLiiiJ<>J<:s Jo Bcasil na Mo
mep· tomam indispensável o Jeslo~amanto e manu
tenção de cerca de 60 mii~ares. além dos aluais 4 
observadores, para assegurar o <ipoio administratr/o 
e logístico, essenciais ao cumpnrnento da Declaração 
de Paz do ltarnaraty. A participação brasileira não ne
cessitará no corrente exercício ele atrtorização de crá
ditos adicionais por parte do Congrasso Nacional. Com 
vistas ao exercício de 1998, foi criada uma Sub-ativida
de especifica e as Forças Armadas i•tcluirão em seus 
OIÇ8menlos individuais as despesas relativas à nossa 
participação. Recordo-se que alguns dos gastos incor
ridos deverão ser ressarcidos às Forças Armadas 
do(s) países executor1es) do apoio logístico pelas par
tes em conflito, confonne estipulado na "Definição de 
Procedimentos da Momep", acordada entre os Países 
Garantes e as Partes, em ronsonáncia com a Declara
ção de Paz do ltamaraty, de t7 de fevereiro de 1995. 

4. Nos tennos do art. incisos III e Vil, da Cons
tituição Federal e à luz das responsabilidades assu
midas no ãmbito do art. s• do Protocolo do Rio de 
Janeiro de 1942 - do qual é Coorde~ador - o Brasil 
tem interesse concreto e especial em contribuir para 
a consolidação da paz entre esses dois países andi
nos, em benefício da amizade. solidariedade e coo
peração não apenas do Equador e do Peru, mas de 
todà a comunidade sul-americana de nações. 

·... 5. Embora seja um contingente militar investido 
de.-uma missão de caráter eminentemente pacifiCa
dor e de assessorarnento, as peculiaridades da sel
va amazõnica obrigarão a seus integrantes dispor de 
meios para a defesa própria, razão pela qual subme
to à elevada consideração de Vossa Excelência, em 
consonância com os dispositivos da Lei n• 2.953, de 
17 de novembro de 1956, pedido de autorização 
para que o Brasil possa prestar o apoio logístico ne
cessário à boa condução dos trabalhos da Missão 
de Observadores Equador-Peru. Não poderia furtar
me a assinalar que a ausência do Brasil nesse esfor· 
ço de pacificação seria incompatível com os compro · 
missas assumidos no âmbito do Protocolo do Rio de 
Janeiro de 1942 e da Declaração de Paz do ltamara
ty de 1995, e com as prioridades que a política exter
na brasileira atribui ao desenvolvimento integrado e 
solidário da América Latina. 
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Esclareço que os casos mais recentes de parti
cipação do Brasil em operações muttilaterais de paz, 
com o envio de componentes armados em maior es
cala, foram autorizados pelo Congresso Nacional 
pelo Decreto Legislativo 15194, para o engajamento 
do Brasil na Operação de Paz das Nações Unidas 
em Moçambique, em 1994, e pelos Decretos Legis
lativos 31194 e 70196, para a atuação do Brasil na 
Missão de VerifiCação das Nações Unidas em Ango
la-III, em 1995-97. 

Brasma. 9 de outubro de 1997. -< Fernando 
Henrique Cardoso. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS INTERMINISTERIAL 
N• 3.914- MlN EXIMREIMIN AERIEMFA, DE 
29 DE SETEMBRO DE 1997, DOS SRS. MI
NISTROS DE ESTADO DO EXÉRCITO, DAS 
RELAÇÕES EXTERIORES, DA AERONÁUTI
CA E DO CHEFE DO ESTADO-MAIOR DAS 
FORÇAS ARMADAS 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Em aãdamento às Elcposições de Motivos n" 244, 

de 24 de maio de 1996, e n• 16, de 28 de abril de 
1997, informo a Vossa Excelência de que os Países 
Garantes do Protocolo do Rio de janeiro de 1942 -
Argentina, Brasil, Chile e Estados Unidos da Améri
ca - concluíram as negociações relativas à redefini
ção de responsabilidades de cada país na Missão de 
Observadores Militares Equador/Peru (MOMEP), de 
modo a assegurar a continuidade dos trabalhos de 
supervisão e o efetivo cumprimento da Declaração 
de Paz do ltamaraty de 1995. 

2. De acordo com os entendimentos havidos, o 
Brasil passará a responder pela oiganização do 
apoio logístico à Momep, incluindo, entre outros en
cargos, o de oferecer transporte aéreo realizado por 
aeronaves C-130 - Hércules, C-95 Bandeirante e C-
98 Caravan da Aeronáutica ao contingente brasileiro 
e o monitoramente da região conflituosa, mediante o 
emprego de quatro helicópteros Black Hawk do 
Exército, com tripulação, além de apoio em viaturas, 
almoxarifado, cartografia, fotografia, segurança e 
alojamento, bem como a coordenação da estrutura 
do apoio logístico. O Chile ·assumirá os serviços de 
saúde e a Argentina proverá as facilidades de bem
estar para o efetivo participante da Momep. Os Esta
dos Unidos, que vinham concentrando todas estas 
atribuições, continuarão respondendo pelos setores 
de comunicação, meteorologia e alimentação. Cabe
ria ainda recordar que a Coordenadoria-Geral per
manecerá em mãos de um Oficial-General do Exér
cito Brasileiro. Esse fato é indicativo do reconheci
mento das qualfficações de nossos militares e da po-

sição privilegiada ocupada pelo Brasil no encami
nhamento desse esforço de paz, numa área prioritá
ria para a nossa politica externa. 

3. A ampliação do engajamento brasileiro faz
se em consonáncia com a letra e o espírito do artigo 4, 
incisos VI e Vil, da Constituição Federal e à luz do 
Artigo 5 do Protocolo do Rio de Janeiro de 1942, que 
reafirmam os princípios de cooperação e de convi
vência pacífica que regem a atuação internacional 
do Brasil. Conforme apresentado na EM Nr 16, de 
28 de abril do corrente, a participação não necessita
rá de autorização de créditos adicionais por parte do 
Congresso Nacional. Com respeito ao exercício de 
1998, foi criada uma SAtv específica e os recursos 
serão incluídos na proposta orçamentária das For
ças. Estima-se que será necessário deslocar e man
ter cerca de 60 militares na área de operações, os 
quais, devido às peculiaridades de atuação na selva 
arnazônica deverão dispor de meios de defesa pró
pria. Recorde-se que alguns dos gastos incorridos 
deverão ser ressarcidos às Forças Armadas do(s) 
pafs(es) executo(es) do apoio logístico pelas partes 
em conflito, conforme estipulado na "Definição de Pro
cedimentos da Momep", acordada entre os Palses Ga
rantes e as Partes, em consonáncia com a Declaração 
de Paz do ltamaraty, de 17 de fevereiro de 1995. 

4. O Exército Brasileiro, o ltamaraty, a Força 
Aérea e o EMFA coincidem em que a presença do 
contingente brasileiro reforçado na Mornep é de 
grande valia para promover a crescente desenvoitu
ra da atuação do Brasil nos cenários .regionais e in
ternacionais, e é compatível com a prioridade que o 
Brasil atribui às relações com esses dois países. 

5. Tendo em vista a conveniência de iniciar o 
deslocamento do contingente brasileiro para a sede 
da Momep, a 30 de setembro próximo, de forma a 
coincidir com o calendário de entrega dos helicópte
ros, submetemos à elevada consideração de Vossa 
Excelência, para fins de encaminhamento ao Presi
dente do Congresso Nacional, o projeto de Mensa
gem anexo, que contém o pedido de autorização para o 
despacho de nossos milares ao Bl1lJ8IO da Lei n" 2.953, 
di! 17 de novembro de 1956. Os casos mais recen
tes de participação do Brasil em operações multila
terais de paz, com o emrio de componentes armados 
em maior escala, foram autorizados pelo Congresso 
Nacional pelo Decreto Legislativo n" 15/94, para o en
gajamento do Brasil na Operação de Paz das Na
ções Unidas em Moçambique, em 1994, e pelos De
cretos Legislativos n• 31194 e n" 70196, para a atuação 
do Brasil na Missão de Verificação das Nações Unidas 
em Angola-III, em 1995-97. 

Respeitosamente, - General-de-Exército Zenil
do Gonzaga Zoroastro de Lucena, Ministro de Es
tado do Exército. 

-------·------·--··-··--------------··------··--- -·-·····--·-
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'PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 659, DE 1998 

(Na Câmara dos Depulados) 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1• FICa autorizado o Poder Executivo a en
viar tropas armadas e equipamentos, para o exterior, 
com a finalidade de prestar o apoio logístico neces
sário à realização dos trabalhos da Missão de Ob
servadores Militares Equador/Peru (MOMEP). 

Parágrafo único. FK:am sujeitos à apreciação 
do Congresso Nacional quaisquer ates que impli
quem revisão desta autorização. 

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

LEGISLAÇÃO CffADA 

LEI N" 2.953, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1956 

Fixa normas para remessa de tropas 
brasileiras para o exterior. 

Art. 1• A remessa de força ármada, terrestre, 
naval ou aérea para fora do tenitório nacional, sem 
declaração de guerra e em cumprimento de obriga
ções assumidas pelo Brasil como membro de organi
zações internacionais ou em virtude de tratados, 
convenções, acordos, resoluções de consulta, pla
nos de defesa, ou quaisquer outros entendimentos 
diplomáticos ou militares, só será feita, nos termos 
da Constituição, com autorização do Congresso Na
cional.' · 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não 
aplica aos casos constitucionais de repulsa à inva
são ou à agressão estrangeira. (Constituição Fe
deral, art. 7" número 11 e art. 87, número VIII ln 
fine). 

Art. 2" Não necessita a autorização, prevista no 
artigo anterior o ·movimento de forças terrestres, na
vais e aéreas processado dentro da zona de segu
rança aérea e marítima, definida pelos órgãos milita
res competentes, como necessária à proteção e à 
defesa do litoral brasileiro. 

Art. 3" Esta lei entrará em vigor na data de sua 
piblicação, revogadas as disposições em contrário. 

(A Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

O Sr. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Expe
diente lido vai à publicação. 

O Sr. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Do ex
pediente lido <::ansta mensagem presidencial que en
caminha o Projeto de Lei n• 22, de 1998-CN, e vai 
à Comissão Mista de Planos, Orçamentos e Fiscali
zação. 

Nos termos da Resolução n• 2, de 1995-CN a 
Presidência estabelece o seguinte calendário para 
tramitação do projeto: 

até 29-6 publicação e distribuição de avulsos; 

até 7-8 prazo final para apresentação de 
emendas; 

até 12-8 publicação e distribuição de avulso 
das emendas; 

até 22-8 encaminhamento do parecer final à 
Mesa do Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presi
dência recebeu do Banco Central do Brasil, nos ter
mos da Resolução n• 69, de 1995, do Senado Fede
ral, o Ofício n• S/56, de 1998 (n°1611.1198, na ori
gem), de 18 do corrente, encaminhando solicita
ção do Governo do Estado do Paraná para realizar 
operação de crédito junto à Caixa Econõmica Fe
deral, no valor de quarenta e três milhões, duzentos 
e oitenta e oito mil, quatrocentos e quinze reais e se
tenta e sete centavos, a preços de 8.6.98, cujos recur
sos serão destinados à implantação de obras de infra
estrutura. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presi
dência recebeu do Banco Central do Brasil, nos ter
mos da Resolução n" 69, de 1995, do Senado Federal, 
o Ofício n• S/57, de 1998 (n• 1611.2198, na ori
gem), de 18 do corrente, encaminhando solicita
ção do Governo do Estado do Paraná para realizar 
operação de crédito junto à Caixa Econõmica Fe
deral, no valor de trinta e quatro milhões, setecen
tos e três mil, novecentos e dezoito reais e cin
qüenta centavos, a preços de 8.6.98, cujos recursos 
serão destinados à implantação de unidades habita
cionais. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô
mtcos. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presi
dência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício 
n• S/58, de 1998 (n• 1.661/98, na origem), de 23 do 
corrente, encaminhando parecer daquele órgão 
acerca do Contrato de Confissão. Assunção, Conso
lidação e Refinanciamento de Dívidas, celebrado en
tre a União e o Governo do Estado de Santa Catari-
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na no valor de um bilhão, trezentos e noventa milhõ
es, setecentos e sessenta e oito mil, setecentos e 
noventa e três reais e seis centavos, no âmbHo do 
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste 
FISCal dos Estados. 

O expediente vai à Comissão de Assuntos 
Econômicos, que terá o prazo de quinze dias para 
sua apreciação, nos termos da Resolução n• 70, de 
1995, com a redação dada pela Resolução n" 12, de 
1997. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Há ora
dores inscmos. 

Concedo a palavra à nobre Senadora Benedna 
da Silva. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora
dora.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, pri
vatização tem sido um tema de certa controvérsia e 
nós do Partido dos Trabalhadores temos sido solici
tados a dar explicações ou justifiCativas sobre nos
sas posições. Compreendemos a nec e s s idade de 
chamar o povo brasileiro a uma reflexão, não dei
xando que sirva apenas como peça publicitária num 
momento elenoral. Há uma pseudopolarização entre 
os que querem o progresso e com ele a privatização 
e os que querem realmente preservar o que não deu 
certo. 

Imbuída desse sentimento, quero fazer um pro
nunciamento relatando algumas experiências que já 
foram Ienes e outras que ainda virão. Espero fazê-lo 
em série. 

Hoje, por exemplo, estou trazendo uma ques
tão relacionada com a Aumnrens. 

'Negócio da China' está sendo oferecido pelo 
Estado do Rio de Janeiro, aberto a quem queira par
ticipar. É o leilão de concessão de exploração dos 
serviços públicos .da Flumitrens (Companhia Aumi
nense de Trens Urbanos), mareado para o próximo 
dia 15 de julho. Essa concessão vem recheada de 
presentes e interessantes brindes para quem for o 
vencedor do leilão. 

A Aumitrens foi criada em 22-12-94, após a 
descentralização dos serviços de transporte ferroviá
rio de passageiros, urbanos e suburbanos. A malha 
fenoviária conta com 380 Km de extensão de linha 
corrida, que atende a 17 Municlpios. O potencial 
desse sistema de transporte, na década de 80, 
atingiu a marca de um milhão de passageiros/dia; 
mas, hoje, curiosamente, não ultrapassa a marca 
de 130 mil passageiros/dia. Isso significa uma per-

da bruta de 87% da arrecadação tarilária, mesmo 
depois do empréstimo 'BIRD I', no valor de 
US$128,5 milhões, aprovado em dezembro de 1993 
por esta Casa, que serviu de financiamento ao pro
cesso de desoentralização que deu origem à Flumi
trens. O mais interessante de tudo isso é que a ad
ministração que promoveu a queda de 87% na arre
cadação é a mesma que está patrocinando a privati
zação - quero chamar atenção para esse ponto. 
Com certeza, Srs. Senadores, não há 'mocinhos' 
nessa história. 

O preço mínimo da Flumitrens foi fixado em 
R$28 milhões. A empresa concessionária receberá 
por essa bagatela as linhas, as estações, as cons
truções e as benfeHorias que presumidame'!te não 
fizeram parte da avaliação, já que não estão lis
tadas como 'objeto do contrato' - página 31 do 
edital. 

Outro ponto interessante desse processo de 
privatização é o fato de que o contrato de concessão 
refere-se aos serviços de transporte ferroviário de 
passageiros, mas o que pode estar sendo oferecido 
nas entrelinhas é muno mais. 

Há uma outra cláusula do contrato que 'permi
te à concessionária explorar serviços complementa
res ou serviços adicionais nas áreas integrantes da 
concessão, inclusive nos espaços aéreos das linhas, 
estações, construções e terrenos 'l'ilizados para 
obtenção de recenas ... '. Bem, como não foram de
finidos os serviços complementares e adicionais, a 
concessionária poderá, a título de gerar recena al
ternativa, edificar nesses espaços o que lhe aprou
ver. Portanto, não se está concedendo apenas o 
serviço de transporte, como é anunciado, mas 
também a reserva de área imobiliária. E tem mais: 
caso a concessionária ainda não esteja satisfeita 
com a área, que compreende até seis metros de 
cada lado dos trilhos, poderá requerer outras áreas 
ao Estado, que irá desapropriá-las e arcará com as 
indenizações. 

Outro brinde interessante é cerca de 1 00 cai
xas de equipamentos importados, avaliadas em 
aproximadamente R$20 milhões, ou seja, mais de 
70% do preço mínimo da Aumitrens, que também no 
constam do edital, mas estão no estoque da compa
nhia. Essa constatação foi evidenciada pelos técni
cos da empresa com base em levantamento de seus 
almoxarilados. Entre os nens excluídos do edHal es
tão 14 relés, avaliados em cerca de R$450 mil, e 25 
chaves de linha, que valem aproximadamente 
R$250mil. 

-----------------·--· --------·------------·-·---- --
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De inicio, o presidente da Flumitrens, Murilo 
Junqueira, negou falhas na listagem e, mesmo de
pois da constatação, por seus assessores, de que 
esses e outros equipamentos não constavam do 
edital, ele não voltou atrás. Declarou, ainda, que 
•a ausência de itens não prejudica o processo de 
priVatização'. Com certeza, o Sr. Murilo Junqueira, 
quando fez essa declaração, não levou em conta o 
interesse público, pois tal favor não pode de fonna 
alguma ser concedido à custa do dinheiro do contri
buinte. 

Além de todas essas vantagens, no dia 21 de 
maio, O Globo publicou matéria em que •o vencedor 
pode ainda ganhar um presente extra•- a isenção 
de ICM na circulação e na importação de equipa
mentos e peças sem similar nacional-. por um prazo 
de cinco anos. Isso graças à autorização obtida pelo 
Governo do Estado junto ao Confaz (Conselho que 
reúne os Secretários de Fazenda dos Estados) e 
que agora só depende -de lei estadual para sua apli
cação. Tudo isso caracteriza uma grande contrad~ 
ção, pois o Govemo, até o ano passado, lutou para 
acabar com a isenção do ICMS concedida às em
presas de ônibus intennunicipais. "VItorioso, o Go
veinador Man:ello Alencar declarou que a CObrança 
era fundamental para aumentar a receita do Estado". 
Se isso realmente era verdade, por que dispensar 
R$3,78 milhões por ano? Pois isso corresponderá ao 
montante que o Governo deixará de arrecadar caso 
aplique o mesmo percentual (5%) que era imposto 
às passagens de ônibus. 

Quanto aos funcionários da Aumitrens. ficará a 
cargo da concessionária assumir, por transferência, 
ou demitir quantos julgar necessário à continuidade 
normal da prestação do serviço. A demissão poderá 
ocorrer num prazo de até cento e oitenta dias, conta
dos da assinatura-do contrato, sendo que o õnus 
pela indenização trabalhista correrá exclusivamente 
por conta do Estado. Basta apenas que a concessio
nária apresente. dentro de sessenta dias, os com
provantes das referidas despesas. Essa discriciona
riedade poderá gerar demissões, agravando mais 
ainda o desemprego, algo semelhante ao que ocor
reu com a privatização do setor elétrico no Rio, que 
resultou na demissão de inúmeros profissionais de 
alto gabarito técnico. E nós fomos testemunha dos 
blecautes que aconteceram no Estado devido à falta 
da mão-de-obra técnica para dar continuidade à 
prestação de serviços. 

Diante de tudo isso, não pude deixar de me 
manHestar. ResoM apresentar, no último dia 18, um 
requerimenio de informações ao Banco Central, 

através do Ministério da Fazenda. visando obter es
clarecimentos sobre recursos recebidos do emprést~ 
mo BIRD/93194 e possíveis futuras operações envol
vendo a Aumitrens, já que serão transferidos à con
cessionária. A possibilidade de um novo emprésti
mo, que pode estar em trãnsito, foi a razão de su
cessivos adiamentos do leilão, porque os interessa
dos na concessão condicionaram sua participação à 
inclusão, no edital, de cláusula que garantisse a de
sistência de posse do contrato, sem õnus algum, 
caso o Senado Federal não venha a aprovar essa 
nova. dívida feita junto ao BIRD, destinada à Aumi
trens. Essa cláusula, curiosamente, foi incluída no 
novo edital, de 816198, para satisfação e alegria de 
todos os interessados no leilão. 

Trazer alegria ao povo também faz parte do 
propósito governamental. Porém, quando "povo" é 
sinõnimo de um grupo seleto de empresários, com 
alta capacidade de influenciar alterações em edital 
de licitação e que, em ritmo de Copa, está prestes 
a marcar um •golaço• no patrimônio público cario
ca, com certeza a alegria desse "povo• precisa ser 
contida É muito fácil fazer caridade com o dinhei
ro alheio, principalmente em época de Copa do Mun· 
do e diante dos cariocas, eternos apaixonados por fu
tebol. 

Diante de tudo isso. fico perplexa com tamanha 
audácia ou 'inocência", não sei. O que com certeza 
sei é que o leilão não pode ser realizado da fonna 
como se apresenta. Não podemos. de maneira algu
ma, permitir que se repita o "presente" Vale do Rio 
Doce com a Aumitrens. 

Por isso, Sr. Presidente. chamo a atenção de 
todos para que reflitamos sobre as privatizações, 
sem xenofobia e sem perseguições aos propósitos 
ideológicos ou programáticos do Partido dos Traba
lhadores. Como responsáveis que somos, como fis
cais dos bens públicos que somos. por termos repre
sêntações nas administrações públicas municipal e 
estadual e no Congresso Nacional brasileiro, não po
deríamos deixar de nos manHestar. tomando muito 
claro, para reflexão do Senado Federal, que precisa
mos muito, e urgentemente, acompanhar todo o pro
cesso de privatização, em todos os Estados. exigin· 
do transparência e o acesso às documentações e 
negociações. 

Obrigada, Sr. Presidente. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA) - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, como líder, para uma breve 
comunicação. 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Tem 
V. Ex" a palavra, como Líder do PFL, Senador Edi· 
son Lobão. 

- O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA. Como Li· 
der. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sr"s. e Srs. Senadores, a Eletronorte - Centrais 
Elétricas do Norte do Brasil SIA -completou, no ú~i
mo dia 20 de junho, 26 anos de atividades. No ano 
passado, pois, atingiu as suas bodas de prata, efe
méride infelizmente não tão festejada quanto devia 
ter sido, tal a magnitude das tarefas que vêm sendo 
cumpridas pela empresa. 

Nesse período da sua proveitosa existência, a 
Eletronorte - como sabem os que acompanham o 
seu trabalho- pôde contabilizar, com sucesso, um 
número significativo de importantes realizações, que 
muito contribuíram para o desenvolvimento de nosso 
Pais. O registro que faço desta tribuna, enaltecendo 
a Eletronorte, é, assim, urna merecida homenagem 
a todos os seus dirigentes - notadamente o seu 
atual Diretor-Presidente, José Antônio Muniz Lo
pes - e demais funcionários, os quais, ao longo 
deste ú~imo quarto de sêculo, ajudaram, com de· 
dicação e profissionalismo, a impulsionar a nossa 
economia e a elevar a qualidade de vida de milhões 
de brasileiros. 

A Eletronorte já investiu, nesse período, mais 
de R$14 bilhões, beneficiando, com tais investimen
tos, aproximadamente 13 milhões de brasileiros nos 
Estados do Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Gros· 
so, Acre, Roraima, Amapá, Maranhão e Tocantins, 
gerando qualidade de vida e desenvolvimento na 
Amazônia. 

Dentre as grandes realizações fruto do tra
balho da Eletronorte nesses 25 anos podemos 
destacar: 

-em 1974, menos de um ano apôs a sua cria
ção, a empresa assumiu a responsabilidade pela 
construção da Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes, 
no Amapá, cuja operação foi viabilizada em novem
bro de 1975; 

- em 1981, a Eletronorte iniciou a operação do 
sistema de transmissão que interligou as regiões 
Norte e Nordeste, permitindo, antes da inauguração 
da Usina Hidrelétrica de Tucurui, no Pará, o atendi
mento a Belém por energia hidráulica oriunda da · 
Chesf; 

- em 1984, entrou em operação a primeira uni· 
dade geradora da Usina Hidrelétrica de Tucurui 
(PA), a maior usina totalmente nacional do Pais, 
hoje com 12 unidades gerando mais de 4 milhões de 

kilowatts, atendendo aos Estados do Pará, Mara
nhão, Tocantins e aos grandes consumidores indus
triais, tais como as indústrias de alumínio Albras e 
Alurnar, além de permitir o fornecimento de energia 
elétrica ao Nordeste brasileiro, em caso de demanda 
da Companhia Hidrelétrica do Rio São Francisco 
(Chesf) no seu sistema; 

- em 1989, entrou em operação a Usina Hi· 
drelétrica de Balbina, no Amazonas, com 250MW 
total, que atende ao mercado da região de Manaus 
(AM), substituindo o consumo de derivados de 
petróleo nas usinas térmicas da capital amazo
nense; 

- por todo o tempo de sua existência, a Eletro
norte absorveu e assumiu a responsabilidade de ge
ração dos parques térmicos de Belém (1980), Ma
naus (1980), Porto Velho e Rio Branco (1981) e o de 
Boa VISta (1989). Em Manaus e Boa Vista, além de 
operar os parques térmicos, a empresa, por determi
nação do Governo Federal, teve a incumbência de 
fazer a distribuição de energia, sendo, nessas duas 
capitais, a concessionária municipal de energia elé
trica. 

No meu Estado, o Maranhão, temos na Eletro
norte um motivo de orgulho: com a conclusão do 
"Linhão", a cidade maranhense de Imperatriz será, 
por assim dizer, a "capital brasileira da energia". O 
Brasil inteiro, de Norte a Sul, estará interligado 
pela linha de transmissão elétrica, átravés da su
bestação da Eletronorte em Imperatriz. Como já 
tive a oportunidade de mencionar desta tribuna, 
com o "Unhão" vai ser possível a transmissão de 
energia elétrica de Tueuruí (PA) ao resto do País, 
bem como ao Norte e Nordeste receber energia vin
da do Sul, de itaipu. Esse é um projeto vital para o 
Brasil, o que demonstra o dinamismo da administra· 
ção do Governo do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso. 

A interligação Norte-Sul é um dos 42 projetas 
do Programa Brasil em Ação, do Gowmo Federal. O 
empreendimento conesponde, em termos -géti
cos, à instalação de urna grande hidrelétrica. O Es
tado do Maranhão ganhará, com o "Linhão", urna 
variedade de benefícios, que vão muito além dos 
aspectos energéticos da obra: o Governo está in
vestindo mais de R$700 milhões no sistema de 
transmissão Norte-Nordeste, ampliando linhas e su
bestações, grande parte delas, destaco, no meu 
Estado. Como me disse, em certa ocasião, o P19Si
dente Fernando Henrique Cardoso, referindo-se ao 
"Unhão": "Tais investimentos, apesar das dificulda· 
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das financeiras por que passa o País, correspondem 
ao esforço do meu governo em busca do nosso de
senvolvimento'. 

Na prática, isso representa ganhos, em termos 
de benefícios sociais, como é o caso da geração 
de milhares de novos empregos. A estimativa é de 
que, apenas na região da cidade maranhense de 
Imperatriz, sejam criados, no rastro dessa emprei
tada, cerca de 1.500 novos postos de trabalho, em 
decorrência não apenas da construção dessas 
obras, mas, sobretudo, diante da perSpectiva da 
instalação, ali, de novas indústrias e projetes 
agroindustriais. Com o 'Linhão', estarão criadas 
as condições que possibilitarão a construção da hi
drelétrica de Serra Quebrada, a 15Km dessa cida
de, na qual se investirão US$1 ,2 bilhão, uma obra 
por cuja implantação venho lutando desde a década 
de 1980! 

Neste projeto do 'Unhão' estão sendo investi
dos mais de R$700 milhões em uma grande linha de 
transmissão de 1.276Km, que ligará as subestações 
de Imperatriz (MA) e Samambaia (DF). A energia vai 
fortalecer a economia do Maranhão, gerar milhares 
de novos empregos e atrair a instalação de indús
trias na região. 

Esse novo cenário que se delineia no horizonte 
evidencia o papel que a Eletronorte desempenha na 
Região Norte e no desenvolvimento nacional, tor
nando-se uma instituição de referência e possibili
tando a implantação, nessa região, de indústrias de 
grande porte, tais ·corno as minero-metalúrgicas, AI
brás, Alumar, CVRD-Carajás. 

A Região Norte representa 58% do território 
nacional, no qual vivem 11% da população brasilei
ra.. consumindo apenas 6% da energia elétrica pro
duzida no País. Erítretanto, o Norte do Brasil detém 
aproximadamente 50% do potencial hidrelélrico bra
sileiro, ou seja, a região é, potenciaimente, o maior 
reservatório de energia 'limpa' e renovável do terri
tório nacional. 

Ao alcançar as suu.bodas de prata, a Eletro
norte constituiu-se em uma empresa plenamente 
vitoriosa, que adquiriu substanciais conhecimentos 
sobre a região, destacando-se dentre os organis
mos federais que nela aluam. Considero oportu
no, assim, deixar registrado, neste meu pronun
ciamento, números que revelam bem a dimensão 
da empresa: 

- a Eletronorte possui uma capacidade instala
da de 5.533,4MW, o que revela uma relação de 

1.194kW instalados por emprego, bem superior à 
média nacional do setor elétrico; 

- a Eletronorte também pode ser avaliada pelo 
seu total de ativos, bens e direitos, que somam 
R$17,4 bilhões em 1997, gerando uma receita anual 
de aproximadamente R$800 milhões, sendo a 24° 
empresa brasileira; 

- a Eletronorte cobra, entretanto, em termos 
médios, uma das tarifas mais baixas do País, o cor
respondente a cerca de US$30 por megawattlhora. 
Em outras regiões, a tarifa média uttrapassa os 
US$50 por megawalt/hora. 

A empresa contribuiu, no ano passado, através 
de encargos tributários, com recursos da ordem de 
R$87 milhões aos cofres federais, estaduais e muni
cipais. As usinas hidrelétricas da Eletronorte: Coara
cy Nunes (AP), Tucuruí (PA), Balbina (AM) e Sa
muel (RO) - às vezes tão criticadas pelos ecolo
gistas - beneficiam milhões de habitantes em toda 
a região e promovem a alavancagem do desenvol
vimento do nosso País, através da substituição do 
petróleo e de seus derivados, consumidos nas usi
nas tennelétricas que ainda atendem a parte da 
Região Norte, especialmente nas localidades do in
terior dos Estados. 

Voslumbrando o novo milênio que se aproxima, 
a Eletronorte - atenta aos desafios empresariais que 
se apresentam, bem como às novas. demandas da 
sociedade - enquadra-se ao novo setor elétrico bra
sileiro, no qual emerge um grandioso e salutar pro
cesso de privatização. A empresa assume, no Go
verno do Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
uma nova postura perante o futuro: foram criadas, 
como estabelece o Programa Nacional de Desestati
zação (PND), a Manaus Energia S/A e a Boa VISta 
Energia SI A, subsidiárias integrais da Eletronorte, 
entidades essas que começaram as suas atividades 
como empresas independentes no dia 4 de fevereiro 
deste ano. 

O processo de privatização dessas empresas 
começou a ser lançado, de fato, já em 1996, em ou
tubro, quando foram contratados os consultores res
ponsáveis pelas avaliações técnicas e operacionais. 
E, naquele ano, por decisão do Conselho Nacional 
de Desestatização, ficou estabelecido que tanto o 
Sistema Manaus como o Sistema Boa Vista seriam 
privatizados verticalmente, ou seja, na geração, 
transmissão, subtransmissão, distribuição e comer
cialização dos serviços de energia elétrica da Eletro
norte nos Estados do Amazonas e Roraima. É o 
Brasil, através da Eletronorte, alavancando seu pro-
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gresso econômico e se abrindo ao capital privado, 
em busca da criação de novos empregos e oportuni
dades para a nossa gente. 

Depois da criação dessas duas subsidiárias - a 
Manaus Energia S/A e Boa VISta Energia S/A -, o 
próximo passo será a preparação para a privatiza
ção, oferecendo as empresas bem organizadas ao 
mercado acionário comprador. Foi com satisfação 
que li, no jornal Corrente Contínua (edição de janei
ro deste ano), matéria com o coordenador da Comis
são Especial de Desestatização da Eletronorte, Sr. 
Ronaldo Alves, que sinalizou os próximos passos na 
sua área: é chegada a hora de mostrar aos investi
dores que o produto está à venda, e, para isso, será 
necessária a abertura de capital das empresas na 
Comissão de Valores Mobiliários, a fim de que sejam 
colocadas as suas ações na Bolsa de Valores, e, em 
seguida, efetivar-se a realização do leilão. Antes dis
so, será lena uma Sala de Dados - uma Data Room 
-, onde serão disponibilizados os dados a respeno 
da Eletronorte e suas subsidiárias aos pOtenciais 
compradores. 

Prova da vitalidade da Eletronorte e do valor 
dos seus patrimónios material e humano são os 
novos empreendimentos da empresa, já em anda
mento, pertenamente sintonizados com o novo ce
nário económico, marcado pela modernização e 
busca de parcerias com capitais privados. Den
tre esses empreendimentos, destaco alguns prin
cipais: 

- construir, até dezembro deste ano, a linha 
de Trànsmissão Santa Helena, na Venezuela I Boa 
Vista, em Roraima, Brasil, em 230Kil, com 196Km 
de extensão; 

- construir, até dezembro deste ano, trecho da 
linha de Transmissão Norte-Sul, entre Imperatriz e 
Miracena do T ocántins, interligando os Sistemas 
Norte-Nordeste e Sul-Sudeste-Centro Oeste, em 
SOOKm de extenSão; 

- concluir, até dezembro deste ano, a linha de 
Transmissão Oeste do Pará Tramoeste, em 230Kv, 
com 662Km de extensão, no Estado do Pará; 

- viabilizar, até o final deste ano, a interligação 
da energia da Usina Hidrelétrica de Tucuruí (PA) 
com a região do Baixo Tocantins, em parceria com a 
Celpa, com 375Km de linhas de transmissão em 138 
e 69kV, no Estado do Pará; 

- revitalizar os Parques T énnicos de Manaus, 
Boa Vista, Macapá e Porto Velho. 

A Eletronorte está, portanto, de parabéns! 
Deixo, desta Tribuna, aos diretores da empresa e 

a todos os seus funcionários, os mais siACeros votos 
de sucesso- e o estimulo para essa empresa conti
nuar desempenhando o seu importante e insubstnur
vel papel de agência de fomento da Região Norte. 

Tenho a convicção de que esse papel jamais 
será esquecido pelos governantes do nosso País 
nos momentos de tomada de decisão. 

A Eletronorte é, assim, partícipe da construção 
nacional. 

Era o que eu tinha a dizer. 

Muno obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presi
dência comunica ao Plenário que se encontra na 
Casa o Senador Juvêncío Dias, suplente convocado 
da representação do Estado do Pará, em virtude da 
renúncia do tnular, Senador Coutinho Jorge, ocorrida 
no dia 23 último. 

Nos termos do § 2" do art. s• do Regimento ln
temo, S. Ex' passará a participar dos trabalhos do 
Senado Federal, dispensado do compromisso regi
mental, uma vez que já o prestou ao ensejo de sua 
primeira convocação. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida 
pelo Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Os
mar Dias. 

É lida a seguinte: 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelên
cia, em confonnidade com o art. 7" do Regimento 
Interno que, reassumindo nesta data a repre
sentação do Estado do Pará, em virtude da renún
cia do Senador Coutinho Jorge, adotareí o nome 
parlamentar abaixo consignado e integrarei a ban
cada do PMDB. 

·Atenciosamente, 

Sala das Sessões, 24 de junho de 1998. - Se
nador Juvênclo Dias. 

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

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Encon
tra-se na Casa o Sr. Zanete Ferreira Cardinal, su
plente convocado da representação do Estado de 
Mato Grosso, em virtude de licença do tnular, Sena
dor Júlio Campos. 

S. Ex' encaminhou à Mesa o diploma, que será 
publicado, na fonna regimental, e demais documen
tos exigidos por lei. 

É o seguinte o diploma apresentado: 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Designo 
comissão constituída pelo Sr. Senador Teotônio Vile
la Filho, pela Sra. Senadora Benedita da Silva e pelo 
Sr. Edison Lobão para conduzir S. Ex' ao plenário, a 
fim de prestar o compromisso regimental. 

(O Sr. Zanete Ferreira Cardinal é con
duzido ao plenário e presta, junto à Mesa, o 
compromisso - os presentes deverão per
manecere/e pé.) 

O SR. ZANETE FERREIRA CARDINAL- Pro
meto guardar a Constituição Federal e as leis do 
País, desempenhar fiel e lealmente o mandato de 
Senador que o povo me conferiu e sustentar a união, 
a integridade e a independência do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Declaro 
empossado, no mandato de Senador da República, 
o nobre Sr. Zanete Ferreira Cardinal, que, a partir 
deste momento, passa a participar, como Senador, 
dos trabalhos da Casa. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida 
pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Os
mar Dias. 

É lida a seguinte: 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelên

cia, à visla do disposto no art.-,. do Regimento Inter
no, que, assumindo nesta data a representação do 
Estado de Mato Grosso, em substituição ao Senador 
Júlio Campos, adotarei o nome parlamentar abaixo 
consignado e integrarei a bancada do PFL 

Atenciosas saudações, 
Sala das Sessões, 24 de junho de 1998. - Za

nele FerTeira Cardinal. 

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

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Por per
muta com o Senador Ramez T ebet, concedo a pala
vra ao Senador· Zanete Cardinal. S. Ex' dispõe de 
vinte minutos. 

O SR. ZANETE CARDINAL (PFL- MT. Pro
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr"s. e 
Srs. Senadores, chego a esta Casa para suceder -e 
reafinno suceder, pois jamais ousaria dizer substi
tuir- ao Senador e amigo Júlio Campos, esse políti
co singular e, ao mesmo tempo, plural que Mato 
Grosso deu ao Brasil. E mesmo sendo apenas para 
sucedê-lo e não para substituí-lo, não é menor a 
honraria nem tampouco a responsabilidade. A bem 
da verdade, se, de um lado, coube-me a honraria de 
desempenhar função imensamente nobre numa das 
instituições mais tradicionais do País, de outro, cum-

pre-me a responsabilidade de dar prosseguimento, 
como suplente, ao atendimento das expectativas do 
povo mato-grossense, que tanta esperança deposi
tou na eleição de Júlio Campos em 1990. 

Por isso, é em nome de Mato Grosso e de Júlio 
Campos que, a partir de hoje, incorporo meu ofício 
no Senado como missão inexoravelmente devotada 
ao fortalecimento da representação de meu Estado 
na constelação federativa Bem sei do importantíssi
mo significado de haver sido escolhido como seu su
plente, uma prova de extrema confiança para com 
este até então modesto homem público, haja vista o 
mérito de tantos outros mato-grossenses que tinham 
e têm o privilégio de sua convivência. De Júlio Cam
pos, orgulho-me em re~erar, serei sempre um eterno 
aprendiz. 

Ao ressaltar a figura ímpar do Senador Júlio 
Campos, como intelectual e excepcional formulador 
e articulador político, além de estadista cuja marca 
ficou registrada em todos os cargos públicos que 
desempenhou, quero homenagear todos os ilus
tres mato-grossenses que, nesta Casa, me ante
cederam e também destacar o trabalho dos nobres 
Senadores Car1os Bezerra e Jonas Pinheiro, cuja 
capacidade e dedicação ao povo de Mato Grosso 
me servirão de indicação segura para a jornada que 
ora inicio. 

Sr. Presidente, pela pessoa pública e pelo ami
go Júlio Campos, cultuo a maior admiração, prezo o 
mais sincero respe~o. Uder nato, revelado desde os 
bancos escolares, qua'ndo fundou e presidiu a Asso
ciação Mato-Grossense dos Estudantes em Goiás, 
não tardou a reconhecer na politica sua mais autên
tica vocação. Muito moço ainda, aos 24 anos, in
gressava na vida pública ocupando o cargo de Se
cretário Municipal da cidade de Várzea Grande, local 
onde nascera e onde sua lamma acumulara histórica 
e distinta reputação. 

Em seguida, Júlio Campos exerceu o cargo de 
Prefeito em sua cidade natal, de cuja experiência 
p6de projetar futuro exemplar nos demais exercí
cios públicos em que se envolveu posteriormente, 
ora no Executivo estadual, ora no Legislativo fede
ral. Ainda nos anos 70, o engenheiro Júlio Campos 
foi convidado a integrar o quadro docente do Cen
tro de Ciências Agrárias da Universidade Federal 
do Estado de Mato Grosso em Cuiabá, de onde 
extraiu a inspiração necessária para publicar sua 
obra científica intitulada "Determinação do Teor 
Total e Solúvel em Diversas Soluções de Cobre no 
Solo". 
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Nos anos 80, elegeu-se Deputado Federal por 
duas vezes, solidificando irremediavelmente sua 
representatividade junto à população do Mato Gros
so. Como Parlamentar, na Câmara Federal, não se 
eximiu de seus deveres diplomáticos como repre
sentante brasileiro em missões internacionais. Além 
do Japão e da Coréia do Sul, visitou os Estados Uni
dos, França, lnglatena, China, Itália, Portllgal e Ar
gentina Seu interesse pela boa conduta da ordem 
internacional lhe rendeu grande prestígio externa e 
internamente. 

Não por acaso, durante o intervalo dos dois 
mandatos legislativos, consagrou-se o primeiro Go
vernador eleito do meu Estado pelo sufrágio popular, 
após o longo período da ditadura militar. 

Nos anos 90, concorreu à vaga no Senado e 
obteve arrebatadora vitória, cuja contínua legitimida
de, mais urna vez, se traduz no apelo que o povo lhe 
dirige hoje para novo mandato como chefe do Exe
cutivo de Mato Grosso, a partir de t 999. 

Foi no Senado, entretanto, que Júlio Campos, 
com mais maturidade, pôde expressar sua extrema 
sensibilidade para com os problemas nacionais, sem 
perder de vista a inserção de Mato Grosso dentro da 
ordem federativa Por isso, inúmeros foram seus 
projetos nesta Casa que refletiram sua preocupação 
com o sentido de justiça e de progresso em nossa 
sociedade. 

Entre eles, dois merecem o devido registro. 
Trata-se, de um lado, do Plano de Gerenciamento 
do Pantanal Mato-Grossense; e, de outro, da con
vencionada 'lei do Silêncio'. Enquanto o primeiro se 
destinou a preservar da devastação humana um dos 
maiores santuários ecológicos da tena, o segundo 
serviu para definir a proteção que o Governo Federal 
deve oferecer aos _cidadãos brasileiros na condição 
de vítimas ou testemunhas de crime. Embora a tra
mitação de ambos os projetos atravesse morosidade 
para além da paciência da sociedade, o Senado já 
chancelou sua aprovação, e, agora, os dois projetos 
aguardam apenas o pronunciamento da Câmara so
bre seu mérito. 

Também junto à imprensa, os projetos e aspa
lavras do Senador Júlio Campos produziram reper
cussão indiscutivelmente positiva A mais recente 
delas se refere, naturalmente, à aprovação, pela Co
missão de Assuntos Sociais do Senado, em março 
último, de. projeto que assegura ao empregado o di
reito de escolher a instituição bancária onde deseja 
receber seu salário. Na verdade, se bem recordar
mos, anterior a essa, a voz critica de Júlio Campos 

veio a público em 1997, por ocasião da polémica 
surgida sobre a construção da rodo-hidrovia do Ta
pajós. Convicto da premência do projeto para a reto
mada do desenvolvimento das regiões do médio
norte e norte de Mato Grosso. Júlio Campos cobrou 
do então Ministro dos Transportes, Sr. Alcides Sal
danha, maior empenho e determinação no compro
misso de atender às reivindicações de mudança na 
precária infra-estrutura regionaL 

Igualmente, como Senador, devemos destacar 
sua participação, em 1994, como Observador Parla
mentar da Delegação Brasileira que integrou a aber
tura da XLIX Sessão da Assembléia Geral das Na
ções Unidas. Na mesma linha, Júlio Campos con
quistou reconhecimento público de grande relevân
cia, como a condecoração da ordem do Mérito Muni
cipalista Mato-Grossense dos Municípios em 1993, 
bem como a Medalha da Ordem do Mérito da Justiça 
do Trabalho em 1994. 

Sr. Presidente, em suma, o nome do Senador 
e futuro Governador Júlio Campos tem sido associa
do às virtiJdes da competência intelectual, da integri
dade moral, da seriedade, do trabalho e da doação. 
Referencial de devoção apaixonada à causa pública, 
a que tem dedicado com exclusividade seus dias 
alongados e suas noites encompridadas, nunca fur
tou-lhe o dever de defender e de realçar a estrela de 
Mato Grosso no democrático sistema de relações da 
Federação brasileira. 

Quanto a mim, inspirado no exemplo do amigo 
Júlio Campos, percebo com nitidez o que se e5pera 
de um cidadão que, como eu, talvez seja um dia es
colhido para representar meu Estado na Câmara 
Alta. E os exemplos que me vêm de cada um dos 
que aqui me antecederam hão de me garantir a for
Ça e a coragem que pressinto em cada um dos ilus
tres Colegas com quem aqui conviverei, como um 
apoio, um suporte e um farol a me guiar os passos 
nesta Casa. 

Desejo, finalmente, registrar e agradecer a pre
sença de muitas personalidades do Estado de Mato 
Grosso que aqui vieram para nos prestigiar, corno os 
empresários de Mato Grosso, os meus colegas pro
fissionais liberais, a Executiva do Partido da Frente 
Uberal, aqui representada pelo seu Presidente, Dr. 
Simar de Freitas; pelo Secretário-Geral, Ricardo 
Corrêa; pelo Tesoureiro, Otávio Jacarandá; e pelo 
Uder do PFl na Assembléia legislativa, Deputado 
Moisés FeRrim. 

Quero ainda ressaltar a presença do Presiden
te da Farnato e, VICe-Presidente da CNA, José de 
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'~Vila; do rresident., e Diretores da Federação da 
Agricu~ura de fv1ato Grosso do Sul e de todos aque
~es que vieram aqui nos prestigiar. 

Agradeço e,o Deputado Gi!mar Fabris, que está 
~hegando aqui, e ao meu filho, que, com S. Ex", 
está-se dirigindo a esta Casa. Em especial, agrade
ço ao Deputado Federal We!inton Fagundes, compa
nheiro de todas as horas, a quem conhecemos 
quando criança e, e.gora, temos a satisfação de vê
~o represent•u " nosso Estado na Cân1ara dos De
putados. 

Por uitimo, em especial, agradeço à minha es
pos« e à minha família, que sempre me incentivaram 
" me aj"daram nos bons e maus momentos. Agra
deço à minha querida Rondonópolis, terra em que 
sempre militei politicamente, da qual fui Prefeito e 
representante na Assembléia Legislativa de Mato 
Grosso, como Deputado Estadual, por duas vezes. 
O meu agradecimento àquele povo e ao povo de 
Mato Grosso em geral por terem dado oportunidade 
a um filho daquela terra de estar hoje sendo o seu 
representante no Senado Federal. 

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

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao nobre Senador José Saad, que áiSpC)e 
de vinte minutos para fazer seu pronunciamento. 

O SR. JOSÉ SAAD (PMDB - GO. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador. ) - Sr. 
Presidente, Sr•s. e Srs. Senadores, estou inscrito 
para falar ~obre vultos do Estado de Goiás, como 
acabou de fale.r o eminente Senador agora empos
sado. 

Antes de abordar esse assunto, desejo cum
primentar o substiluto do Senador Júlio Campos e 
dizer que, de todas as formas, estamos felizes. 
Estamos otimamente servidos: o que saiu deixa 
lembranças e faz falta, mas está bem substituído 
pelo que chega aqui neste momento, com as mes
mas qualidades. 

Sr. Presidente, Sr"s: e Srs. Senadores, época 
de eleição é época perigosa. É preciso muito cuida
do, bom senso e equilíbrio para que não se venha a 
dizer coisas de que se possa arrepender mais tarde, 
quando estiverem ausentes o calor da refrega eleito
ral e os sentimentos por ela atiçados. 

A idade e a experiência muito ajudam nesse 
comedimento. Por isso, pode-se desculpar, ainda 
que com certo desapontamento, um político que, 
ainda jovem, ofuscado pelas paixões politicas, co-

mete injustiças contra pessoas sérias e honradas. 
Foi o que ocorreu com o Deputado Federal pelo 
PSDB de Goiás Marconi Perillo. 

O Deputado Marconi Perillo, recentemente, da 
tribuna da Câmara dos Deputados, acusou a Secre
tária de Educação do Estado de Goiás, Professora 
Terezinha Vieira dos Santos, de ter instituído, nas 
palavras do Deputado, "cutto à personalidade" nas 
escolas da rede pública do Estado. Chegou a com
parar o comportamento da Secretária ao dos diri
gentes de regimes totalitários, entre os quais citou o 
da antiga União Soviética e o da ditadura militar no 
Brasil. 

Há de se proclamar que a Secretária de Edu
cação de Goiás, Professora T erezinha Vieira dos 
Santos, já completa o seu segundo período à frente 
da Secretaria, perfazendo um total de quase oito 
anos, merecendo o respeito e a admiração das auto
ridades do Estado e de todo o povo goiano, tendo, 
inclusive, elevado para o quinto lugar a posição do 
Estado de Goiás no cenário educacional do Pais, re
tirando-o do décimo quinto. 

O que motivou o Deputado a fazer acusação 
tão grave contra a Professora, com palavras tão du
ras e com tamanho estardalhaço, foi um ofício da 
Superintendência de Ensino Fundamental e Médio, 
repartição subordinada à Secretaria de Educação do 
Estado de Goiás. Nesse oficio do ano de 1991 -
fato, portanto, ocorrido há exatos sete anos -, insti
tuía-se concurso de redação sobre vuttos da história 
de Goiás e, com a intenção de orientar os alunos na 
escolha de alguns nomes, sugeriam-se nomes de 
personalidades, tais corno: Pedro Ludovico Teixeira, 
que marcou época no Governo do Estado de Goiás, 
inclusive com a implantação e a mudança da capital 
para Goiânia; os Prefeitos de Goiãnia, Venera·ldo 
Freitas e Colemar Natal da Silva, e escmores corno 
Bernardo Élis e Cora Coralina. Foram sugeridos ain

. da nomes de outras personalidades marcantes para 
o Estado, corno o nome do ex-Governador Mauro 
Borges e o ex-Governador - atual Senador - !ris Re
zende Machado Machado. 

Foi isso, pois, que desagradou ao Deputado: a 
inclusão do ex-Governador !ris Rezende na lista dos 
nomes sugeridos pela Secretaria de Educação, num 
concurso de redação em escolas públicas. 

Nem sequer quero discutir quando o fato 
ocorreu, se agora ou antes, se a acusação é ou 
não oportuna, dada a decorrência do temp". 
Quero aproveitar a oportunidade para fazer uma 
reflexão. 
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Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, muitos 
são os brasileiros que. com toda a razão, dizem que 
nosso País só reconhece o valor das pessoas quan
do elas morrem. Quando vivas, por melhores que 
sejam, nada valem. Homenagens, só póstumas. Às 
vezes, nem mesmo quando mortas são homenagea
das. Temos ai o exemplo recente do passamento do 
urbanista Lúcio Costa, que concebeu e deu ao Brasil 
esta bela Capital onde moramos e que foi seputtado 
no esquecimento, com a discrição que cultivou em 
vida, mas que não condisse com sua história de 
grande homem. 

Pois bem. quem, em sã consciência, há de 
negar que não se pode discorrer sobre a história 
recente de Goiás. a história dos úttimos 40 anos, 
sem citar a figura insigne do ex-Governador lris Re
zende? 

Não dá, é impossível' lris Rezende foi vereador 
por Goiânia e Presidente da Câmara de Vereadores 
daquela cidade; Prefeito de Goiânia; Deputado Esta
dual mais votado, tendo ocupado a Presidência da 
Assembléia Legislativa; cumpriu dois mandatos 
como Governador de Goiás, foi Ministro da Agricuttu
ra e Ministro da Justiça e recém-eleito Senador mais 
votado proporcionalmente. Essa é a biografia do ho
mem! Essas são suas credenciais que o qualificam 
como personalidade relevantissima da história re
cente do meu Estado de Goiás. 

Logo, nada mais natural do que, num concurso 
de redação de colegiais sobre personalidades da 
história g<>iana, figurar o nome de lris Rezende, jun
tamente com os de Pedro Ludovico Teixeira, Bernar
do Élis, Colemar Natal da Silva, Venerando de Frei
tas, Cora Coralina, Mauro Borges, Nion Albemaz e 
tantos outros. Ou então não se fale aos alunos sobre 
história de Goiás dos úttimos 40 anos! 

Seria lógico que as páginas da história de 
Goiás ficassem em branco nestes 40 anos, sem 
memória a ser registrada e cultivada, porque nelas 
se inclui uma de suas principais personalidades, 
que neste momento coloca novamente seu nome 
à disposição do povo goiano para as próximas elei
ções, nas quais já conta com o apoio de 80% do 
eleitorado? 

Em suma, Sr. Presidente, o Deputado Marconi 
Perillo incorreu em grave injustiça ao fazer as acusa
ções que fez, dando-lhe larga publicidade. A figura 
histórica de lris Rezende transcende qualquer ques
tiúncula envolvendo o embate eleitoral. Temos de 
pensar grande e não nos prender a essas coisinhas, 
a essas intrigazinhas da política. Foi leviano o Depu-

lado e foi injusto, tanto com a Secretária de Educa
ção, Pcalessora T erezinha Vieira dos Santos, quanto 
com o ex-Governador lris Rezende. 

O Deputado Marconi Perillo tem prestado rele
vantes serviços ao nosso Estado, e se continuar tra
balhador e reivindicante como é certamente deverá 
ter o seu nome ocupando um lugar de destaque na 
história de Goiás, vindo, quem sabe, também, a figu
rar nas composições colegiais. 

Espero que o Deputado Federal Marconi Perillo 
faça um exame de consciência e possa reparar o 
equivoco que cometeu. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao Senador Ramez Tebet. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Leomar Ouinta
nilha. (Pausa.) 

Convoco à tribuna o Sr. Senador Juvêncio 
Dias. S. Ex" dispõe de vinte minutos. 

O SR. JUV~NCIO DIAS (PMDB- PA. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, venho a esta 
Casa para substituir o nobre Senador Coutinho Jor
ge, recém-nomeado Ministro do Tribunal de Contas 
do Estado do Pará. 

Tenho certeza de que o Senador Coutinho Jor
ge, dono de um maravilhoso currículo de serviços 
prestados não só ao meu Estado, mas à Nação bra
sileira, desenvolverá, a exemplo do que fez nesta 
Casa, um trabalho profícuo, honesto, digno; dárá di
mensão justa, correta, modema ao nosso T nbunal 
de Contas. 

Fico penalizado ao ver que o Senador Couti
nho Jorge deixa esta Casa, mas reconfortado ao sa
ber que S. Ex" vai desempenhar funções tão gran
des e importantes no meu Estado, como aqui o fez 
com muita dignidade. Votto a esta Casa preocupa
do com a grave crise que enfrenta o setor produti
vo da minha terra, crise decorrente da fatta de 
condições de nos adaptarmos a uma inexorável 
economia globalizante. Essa crise não assola só o 
meu Estado. Os jornais, as revistas informam que a 
crise é nacional, atinge todo o País. Constato ainda 
que essa drticuldade não ocorre apenas no setor da 
economia Há problemas paralelos que são causa 
ou efeito da crise na economia, por exemplo, o con
flito na politica, no qual estão engoHados todos os 
partidos. 

Chego aqui como representante do PMDB e 
preocupo-me com o meu Partido, que tem uma traje-
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tória fantástica na história recente do Brasil: a demo
cratização. Além disso, o PMDB levou esperança 
para centenas de milhares de pessoas que, até en
tão, estavam marginalizadas de todo processo políti
co desta Nação. 

Tenho certeza de que o bom senso prevale
cerá dentro do meu Partido. Tenho confiança nos 
nossos Uderes, que saberão levar essa agremia
ção poderosa às eleições e sair dela vitoriosa, 
como um partido sólido, como o partido do próximo 
milênio. 

Confio no talento das Lideranças do meu Parti
do. Confio no talento indiscutível do Senador Jader 
Barbalho. S. Ex" saberá o caminho, apontando a 
verdadeira estrada para o reencontro do PMDB. Se
nador Jader Barbalho, conte comigo nessa guerra, 
nessa cruzada, que marcará, mais uma vez, o com
promisso histórico do PMDB com esta Nação! 

Muito obrigado. 

O SR. JOSÉ SAAD (PMDB - GO) - Sr. Presi
dente peço a palavra para uma comunicação. 

O SR- PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Para 
uma comunicação, concedo a palavra ao Senador 
José Saad. 

O Slt JOSÉ SAAD (PMDB - GO. Para uma 
comunicação de Liderança. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, em nome 
do PMDB, desejo mannestar a satisfação pela pre
sença do nosso novo Senador, agora empossado. 
Nosso Líder e Chefe Jader Barbalho, impossibilita
do de comparecer a esta sessão para, pessoal
mente, saudar o nosso novo Senador, pediu-me 
que transmitisse a S. Ex" e a esta Casa a satisfa
ção da Liderança e do Partido por sua presença en
tre nós. 

Parabéns! Seja bem-vindo ao nosso convívio. 

O SR_ PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Não há 
mais oradores inscritos. 

_ O nobre Senador Lúcio Alcãntara enviou dis-
curso à Mesa para ser publicado, na forma do dis
posto no art 203 do Regimento Interno. 

S. Ex" será atendido. 

O SR_ LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE)
Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, entre as te
ses mais consensualmente aceitas no Brasil de nos
sos dias destaca-se aquela que confere à educação, 
papel do mais absoluto relevo para a construção de 
uma sociedade economicamente próspera, social
mente justa e politicamente desenvolvida. Em verda-

de, estamos todos de acordo quailto à imperiosa ne
cessidade de se oferecer aos brasileiros, sem qual
quer lonna de exclusão, o acesso e a permanência 
em um sistema educacional qualfficadO, capaz de 
atender às exigências suscitadas pelos tempos 
alUais e de formar cidadãos aptos a compreender a 
realidade da qual são parte integrante, neta interfe
rindo com consciência e sabedoria. 

Eis porque o Pais aplaude o esforço atualmen
te em marcha, sob a lúcida liderança do Ministério 
da Educação e do Desporto, no sentido de promover 
uma autêntica revolução em nossa educação básica. 
Ao ensino fundamental, correspondendo às séries 
de escolaridade obrigatória, confere-se a prioridade 
que lhe é devida: coloca-se em prática um ~undo de 
Valorização, orientando a adequada utilização dos 
recursos constitucionalmente vinculados à educação 
e possibilitando o pagamento de salários mais dig
nos aos professores; garante-se a distribuição da 
merenda escolar, descentralizando recursos e sua 
gestão; os livros didáticos chegam à escola pública 
no momento certo, escolhidos a partir de criteriosa 
análise de seus conteúdos; lançam-se os PSiâme
tros Curriculares Nacionais, de modo a orientar o tra
balho didático de maneira inovadora, entre tantas 
outras medidas sensatas e necessárias. 

Agora mesmo, no último dia 1• de junho, o 
Conselho Nacional de Educação aprovou o Pamcer 
elaborado pela Conselheira Guiomar Namo de Melo, 
relativo às novas diretrizes para o ensino médio. o 
texto aprovado aprimora a proposta encamin,hada 
pelo MEC e sinaliza para os novos tempos que che
gam a esse nível de ensino - o antigo Segundo 
Grau- sempre carente de atenÇão, rumos e identi
dade. 

Em meio a tudo isso, no entanto, manffesta-se, 
em toda sua extensão, a crise do ensino superior. 
Não vou abordar, neste momento, o quadro vivido 
pelas universidades federais, cujas atividades aca
dêmicas, em sua quase totalidade, estão paralisadas 
há mais de setenta dias. Sem entrar no mérito da 
questão, cabe-me constatar, com tristeza e apreen
são, a magnitude do problema que, ultlapassando 
as fronteiras das universidades, atinge em cheio a 
sociedade. A propósito, confio no bom senso e no 
elevado espirito de professores e de autoridades go
vernamentais para que se chegue à solução do im
passe. Nessa perspectiva, vejo com muita esperan
ça a proposta encaminhada pelo Executivo ao Con
gresso Nacional, !ralando de ampliar a remuneração 
dos docentes das instituições federais de ensino su
perior. 
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Mesmo tangenciando essa questão, Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, é a resperto do ensino 
superior que gostaria de me ocupar, neste meu pro
nunciamento. Começo por uma constatação, cuja 
singeleza numérica contrasta firmemente com seu 
significado: temos hoje, no Brasil, algo em tomo de 
um milhão e seiscentos mil estudantes matriculados 
em nossas instituições de ensino superior, a esma
gadora maioria em faculdades isoladas. 

Esse número representa cerca de 1% da popu
lação brasileira! Pelos padrões internacionais, esta· 
belecidos em comparação ao percentual de estu
dantes que concluem o ensino médio, aptos, por
tanto, para prosseguirem seus estudos em nível 
mais elevado, o Brasil deveria ter, no mínimo, de 
três a quatro vezes mais alunos nos cursos de gra
duação. Por que isso não ocorre? O que impede o 
acesso normal e regular de nossos jovens às facul
dades? O que pode e deve ser fe~o para reverter 
esse quadro? 

Antes de mais nada, uma observação essen
cial: o fato de estannos vivendo um periodo singular 
da História, no qual uma economia altamente inter
nacionalizada estimula a crescente ooncorrência, in
crustada em um ambiente de acirrada competrtivida· 
de, ter acesso à informação e ao domínio do conhe
cimento passa a ser condição fundamental, insubsti
tuível mesmo, para que uma nação se posicione 
bem em face do novo cenário mundial. Ora, como 
alcançar esse estágio se o nível superior da edu
cação - exatamente aquele mais vocacionado 
para a produção do saber, a disseminação do co
nhecimento e a tecnologia de ponta·- continua ve
dado a milhões de jovens? Como imaginar um 
Brasil novo, próspero e pujante, mais democrático 
e menos desigual, se a imensa maioria da popula
ção é mantida afastada das salas de aula e dos la
boratórios universitários? 

Sabemos perfeitamente bem que o ideal seria 
a existência de vagas para todos em instituições 
públicas, admitida a presença da iniciativa privada 
como saudável opção para os que a ela querem e 
podem recorrer. Há, no entanto, enorme distância 
entre intenção e gesto... Por mais comprometido · 
que esteja com a educação pública - e este Go
verno, verdade seja drta, é exemplo exponencial 
desse tipo de compromisso -, há um lim~ real, con
creto, intransponível, a partir do qual não há como 
prosseguir. 

A realidade da educação superior brasileira é, 
a esse respeito, emblemática. Por imperativo oonsti-

tucional, cabe à União a responsabilidade por esse 
nível do ensino. Ora, a manutenção e o desenvolvi
mento das 52 instrtuições federais de ensino supe
rior representam, anualmente, a utilização de cerca 
de 70% - repito. 70% - dos recursos do Tesouro 
que oompõem o orçamento do Ministério da Educa
ção e do Desporto. Penso ser desnecessário fazer 
uso de qualquer outro tipo de argumentação para 
demonstrar, de forma cabal e irrespondível, a inca
pacidade que tem o Governo Federal de arcar oom 
mais despesas no setor. 

Está provado, pois, Sr. Presidente, não ter a 
União a maos elementar possibilidade de ampliar o 
número de unoversidades e de faculdades em rela
ção às que hoje mantém. A propósrto, não nos es
queçamos que, com o mais integral apoio da socie
dade brasileira, o Governo Federal tem aumentado 
consideravelmente o apoio técnico e financeiro aos 
Estados e aos Munocípios para concretizar o sonho 
mais urgente e imediato que todos nós temos: a 
nova configuração da educação básica, de que o 
País tanto necessita. 

Essas são razões suficientemente fortes para 
que compreendamos a impossibilidade material de a 
União ampliar sua participação, como mantenedora, 
na educação superior. Em que pese isso, e pelos 
motivos que explicitei há pouco, o País precisa de 
mais, muito mais vagas nos cursos de graduação. 
Nesse ponto, não há como negar a vrtal participação 
de instituições privadas na área. 

Acontece. porém. que nos defrontamos, então, 
com um problema social grave: parte considerável 
da clientela que procura essas instituições para fazer 
seu curso superior encontra enormes difoculdades 
para pagar as devidas mensalidades; muitos, sim
plesmente, não conseguem fazê-lo. Como resolver a 
questão? Existe alguma saída? 

Acredito, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, que o País Já encontrou um caminho adequa
do para a superação do problema. Trata-se do 
Programa de Crédito Educativo, um instrumento 
simples de empréstimo a estudantes carentes que, 
se bem gerido, tem todas as condições para bem 
cumprir sua missão, ou seja, viabilizar a fonnação. 
em nível superior, de milhares de brasileiros que, de 
outra maneira. não teriam corno pagar por seus es
tudos em uma íacuidade. 

o dramático, porém, é que o Creduc, embora 
surgido na década de 70, jamais conseguiu se insti
tucionalizar. Fattou-lhe, ao longo desses anos todos, 
indispensável "vontade política" que, à maneira da 
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fé, tem o dom de remover montanhas. Hoje, mais 
do que nunca, estou absolutamente convencido de 
que não basta a boa vontade do MEC para viabili
zar o Programa. Tão importante quanto isso é fa
zer com que o· Creduc seja assumido, incondicio
nal e integralmente, como um programa de Gover
no, de modo que MEC, Seplan, Fazenda e Caixa 
Econômica Federal falem a mesma linguagem, dire
cionem seus esforços para a consecução dos mesmos 
objetivos e garantam, assim, a pennanência e a regu
laridade de um programa de tamanha dimensão sociaL 

O Congresso Nacional já fez a sua parte. To
das as vezes em que foi chamado, não fattou ao seu 
dever, dando ao Creduc a cobertura legal de que ca
recia. Ainda agora tramita nesta Casa matéria da 
mais atta relevância referente ao Crédito Educativo, 
propondo critérios mais justos de alocação de recur
sos pelas JeQiôes biasileiras. No entanto, repito, so
mente a adoção do Creduc como um importante pro
grama governamental - e não apenas de um setor 
do Governo - é que lhe conferirá a estrutura de que 
tanto necessita 

Há poucos dias, recebi conespondência da rei
toria da Universidade de Fortaleza. Pude, então, per
ceber com clareza as inúmeras e inaceitáveis distor
ções que um belo programa, como o Creduc, pode 
apresentar quando não se está verdadeiramente ins
titucionalizado. Por exemplo: enquanto as regiões 
Sul e Sudeste, detentoras dos melhores índices edu
cacionais, ficam com 81% dos recursos do Creduc, 
o Nordeste recebe 14% o Centro-Oeste 3% e o Nor
te, míseros 2"k. 

Lembro, a propósito, que, se é pequena a pro
porção entre população/universitários em todo o 
País, em meu Estado, o Ceará, essa proporção cai à 
metade em relaçãp à média brasileira. Como rever
ter esse quadro? 

Para responder à indagação, faço minhas as 
palavras do Professor Antônio Colaço Martins, Reitor 
da Unffor: 'Para chegarmos à média do Brasfl, deve
ríamos dobrar a nossa população universitária. 
Como faremos sem urna justa distribuição dos recur
sos, sem um espeial esforço para atenuar as desi
gualdades? Como fazer, sem um programa que ga
ranta a permanência do aluno pobre nas insituições 
de ensino superior? É lícito pensar que o Creduc de
vesse ter um tratamento mais equitativo para com o 
Nordeste. Máxime neste ano de seca, em que não 
só não há produção agícola, mas até mesmo o patri
mônio dos agricultores é desfeito para assegurarem 
a própria misera sobrevivência'. 

Lembra, ainda o Reitor da Unrtor que sua uni
versidade 'tem recebido cartas de pais de alunos 
pedindo compreensão e justificando sua inadim
plência, por não terem mais o que vender para co
brir as despesas de seus filhos. Em cada carta, 
além de sofrimento físico-material, percebe-se o 
sofrimento moral, psicológico, a angústia de pais 
diante da iminência de seus filhos não se forma
rem ou, certamente retardarem a conclusão de 
seus cursos·. 

Vemos, portanto, demonstração de que o Cre
duc não pode mais continuar a existir em bases 
nada sólida, sempre ao alvitre de ares positivos ou 
negativos, numa imegularidade perversa que massa
cra o aluno e desmoraliza qualquer tentativa séria de 
planejamento por parte das instituições. Tomemos o 
exemplo da citada Universidade de Fortaleza, um 
caso entre centenas de outros: no segundo semes
tre de 1994, 2.500 de seus alunos eram financiados 
pelo Creduc, hoje, o número de beneficiados não 
passa de 1.679 alunos. Mais, ainda, em 1996, o 
MEC não autorizou novos contratos do Crédito Edu
cativo; no ano seguinte, somente houve seleção para 
novos contratos no primeiro semestre, em 1998, até o 
presente momento, não há sequer informação ou es
perança de novos contratos. É desalentador! 

Por tudo ;o que aqui foi dito, finalizo meu pro
nunciamento fazendo um apelo ao Governo, que 
tanto tem feito na área da educação, para que, de 
urna vez por todas, institucionalize o Creduc, único 
meio de fazê-lo funcionar com regularidade e eficiên
cia. Emergencialmente, apelo ao Ministro Paulo Re
nato para que determine a abertura do Processo de 
seleção para a celebração de novos contratos, de 
modo a permitir que tantos estudantes que necessi
tam do Crédito Educativo possam ser ate.-.:lidos. So
bretudo, faço um veemente apelo no sentido de que 
sejam reestudados os critérios de distribuição regional 
dos recursos do Programa,. até mesmo como forma 
de contribuir para que não se perenizem as desigual
dades que tanto maltratam a consciência nacional. 

Era o que eu tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos, comunicando às Senhoras e Senhores 
Senadores que a sessão não deliberativa de ama
nhã, será realizada às 1 O horas. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 5 minutos.) 
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Ata da 761 Sessão Não Deliberativa, 
em 25 de junho de 1998 

4!! Sessão Legislativa Ordinária da 5()! Legislatura 
Presidência do Sr.: Geraldo Melo . 

. (Inicia-se a sessão às 10 horas) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Ra
mez Tebet, procederá à leijura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

N" 188, de 1998 (n" 736198, na origem), de 23 
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei 
n" 18, de 1998-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento FISCal da União, em favor do Mi
nistério da Educação e do Desporto, crédoo suple
mentar no valor de sessenta e um milhõeil, ·novecen
tos e quarenta e cinco mil, seicentos e trinta e cinco 
reais, para os fins que especifica, sancionado e 
transformado na Lei n• 9.666, de 23 de junho de 
1998. 

N" 189, de 1998 (n" 737198, na origem), de 23 
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de lei 
n" 19, de 1998-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento FISCal da União, em favor do Mi
nistério da Educação e do Desporto, crédito especial 
até o limije de cinco milhões, três mil, oitocentos e 
noventa e ooo reais, para os fins que especifiCa, 
sancionado e transformado na Lei n• 9.667, de 23 de 
junho de 1998. 

N" 190, de 1998 (n" 738198, na origem), de 23 
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei 
da Câmara n" 70, de 1997 (n" 3.280197, na Casa de 
origem), que altera os arts. 17 e 18 da Lei n" 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973, que institui o Código de 
Processo Civil, sancionado e transformado na Lei 
n" 9.668, de 23 de junho de 1998. 

N" 191, de 1998 (n" 739198, na origem), de 23 
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei 
n• 13, de 1998-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento FISCal da União, em favor do Mi
nistério da Indústria, do Comércio e do Turismo, cré
doo suplementar até o lirme de seis milhões de 

reais, para os fins que especifiCa, sancionado e 
transformado na Lei n• 9.669, de 23 de junho de 
1998. 

(Serão feitas as devidas comunicações 
à CAmara dos Deputados.) 

OFÍCIO 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N" 134198, de 24 do corrente, comunicando a 
aprovação do Projeto de Lei do Senado n" 195, de 
1995 (n" 4.573198, naquela Casa), de autoria do Se
nador José Eduardo Outra, que concede anistia de 
muHas cominadas pelo Tribunal Superior do Tra
balho e entidades sindicais representativas dos 
empregados da Empresa Petróleo Brasileiro SIA
PETROBRÁS, no período em que menciona. 

(Projeto enviado à sanção em 24-6-98.) 

PARECERES 

PARECER N" 395, DE 1998 

Da Comissão de Educação, sobre o 
Proteto de Decreto Legislativo n• 170, de 
1995 (n" 15&'95 na C6mara dos Deputados), 
que "llfii'Ova o ato que renova a pennls
sio outorgada à FM Cidade llh6us Uda. 
para explorar serviço da radiodifusão so
nora em freqiiincla modulada na cidade 
da Ilhéus, Eatado da Bahia •. 

Relator: Senador Djalma Bessll 

I - Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje
to de Decreto Legislativo n• 170, de 1995 (n• 158, de 
1995, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova permissão à FM Cidade Ilhéus Uda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em ITe
qüência modulada na cidade de Ilhéus, Estado da 
Bahia. 

Por meio da Mensagem Presidencial n" 875, de 
1994, o Presidente da República submete ao Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n• 757, 
de 4 de outubro de 1994, que renova permissão 
para exploração de canal de radiodifusão sonora, 
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nos tennos do art. 49, XII, combinado com o§ 1º 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 FM Cidade Ilhéus Ltda: 

Nome do Sclclo Cotlsta 

Roy Raymand Cox 

Frederico S.V.P. Cox 

Cotas de Participação 

30.000 

30.000 

60.000 

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 Pedro 
Ganedo, e aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado ju
rídico, oonstitucional e vazado em boa técnica legis
lativa. 

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 Pod .. r Executivo, nos ter
mos do art. 223 da Constrtuição Federal, deve obe
decer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e 
crrtérios 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 análise desta Comissão 
de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS n• 170, de 1995, evidencia o 
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re
solução n• 39192, fiCando caracterizado que a em
presa FM Cidade Ilhéus Lida. atendeu a todos os 
requisitos técnicos e legais para habilitar-se à reno
vação da permissão, opinamos pela aprovação do 
ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo origi
nário da Câmara dos Deputados. 

Sala da Comissão, 2 de junho de 1998.- Joel 
de Hollanda, Vice-Presidente no exercício da Presi
dência - Djalma Besaa, Relator - Jefferson P6res 

- Hugo Napoleão- Edison Lobão- Leomar Quin
tanilha - Elcio Alvares - Nabor Júnior - Eman
cles Amorim - José Fogaça - Gerson Camata -
Romeu Tuma - EmUla Fernandes- João Rocha
Romero Jucá- Leonel Paiva (sem voto)- Jonas 
Pinheiro (sem voto) - Francelina Pereira (sem 
voto) -Gilberto Miranda (sem voto). 

PARECER N" 396, DE 1998 

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo n" 29, de 
1996 (n" 147195, na Câmara dos Deputados), 
que "aprova o ato que renova a permis· 
são outorgada à Empresa São Borjense 
de Comunicações Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em fre
qiiência modulada na cidade de São Bor
ja, Estado do Rio Grande do Sul". 

Relatara: Senadora Emilis Fernandes 

I - Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje
to de Decreto Legislativo n• 29, de 1996 (n• 147, de 
1995, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova permissão à Empresa São Borjense de 
Comunicações Ltda., para explorar serviço de radio
difusão sonora em frequência modulada, na cidade 
de São Borja, Estado do Rio Grande do Sul. 

Por meio da Mensagem Presidencial n• 303, de 
1992, o então Presidente da Repúbliéa submete ao 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria n" 102, 
de 22 de junho de 1992, que renova permissão para 
exploração de canal de radiodHusão sonora, nos ter
mos do art. 49, XII, combinado oom o § 1" do art. 223, 
ambos da Constrtuição 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 a seu deferi
mento. 

É a seguinte a composição acionária do em
preendimento Empresa São Borjense de Comunica
ções Lida.: 

-do Sócio Cotlsta 

Roque Auri Andras 

AHredo Aroo Andres 

Bernardnc>LopesFenaira 

Timóteo- Escobar 

Cotas da P.udr ; -o 

135 

131 

24 

10 

300 



486 ANAIS DO SENADO FEDERAL JUNHO DE 1998 

O presente projeto foi examinado pela Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e lnfonná
tica da Cãmala dos Deputados, tendo recebido pale

cer lavO!áwl de seu relator, Deputado AJoysio Nunes 
Ferreira, e aprovação unânime, daquela Comissão. 

Na Comssão de Constituição e Justiça e de Re
dação daquela Casa, o Projeto foi considerado juridico, 
constituciooaJ e vazado em boa técnica legislativa 

H - 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 de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter
mos do art. 223 da Constituição Federal, deve obede
cer, nesta Casa do Legislativo, às fonnalidades e crité
rios estabelecidos pela resolução SF rP 39, de 1992. 
Essa norma interna relaciona uma série de informaçõ
es 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 análise desta Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS n• 29, de 1996, evídencía o 
cumprimento das formafidade estabelecidas na Re
solução n• 39/92, ficando caracterizado que a em
presa São Borjense de Comunicações Ltda., aten
deu a todos os requisitos técnicos e legais para habi
litar-se à renovação da permissão, opinamos pela 
aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo originário da Cãmara dos Deputados. 

Sala da Comissão, 2 de junho de 1998. - Joel 
de Hollanda, Vice-Presidente no exercício da Presi
dência - Emllla Fernandes, Relatora - Jettet-. 
Péres - Hugo Nepalaãa - Edlaon Lobão - a.-
mar Qulntanllha - Elcio Alvares- Nabor Júnior
DJalma 8eua - José Fogaça -Gerson camata
Romeu Tuma -João Rocha - Romero Jucá - Er
nandes Amorim - Leonel Paiva (Sem voto) - Jo
nas Pinheiro (Sem voto)- Francelino Pereira (sem 
voto)- Gilberto Miranda (sem voto}. 

PARECER Nt 397, DE 1998 

Da Com" a rã c de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto I eg" 'a'ho n" 82, de 1!1!J7 
(n" 404197, na Cimara dos Deputados), que 
"aprova o ato que renova a concessão de
faida à Rádio e Televisão Bandeirantes 
Lida~ para explorar ..-viço de radiodifu
são de sons e Imagens (televl8ão) na cida
de de São Paulo, Es1ado de São Paulo". 

Relator. Senador Romeu Tuma 

I - Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje
to de Decreto Legislativo n• 62, de 1997 (n• 404, de 
1997, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova concessão à Rádio e Televisão Bandei
rantes Lida., para explorar serviço de radiodifusão 
de sons e imagens (televisão) na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo. 

Por meio da Mensagem Presidencial n• 614, de 
1994, o Presidente da República submete ao Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 1° de 
agosto de 1994, que renova concessão para explo
ração de canal de radiodifusão e sons e imagens, 
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 os órgãos 
competentes daquele Ministério manifestaram-se so
bre o pedido, considerando-o instruído de acordo 
com a legislação aplicável, o que levou ao deferi
mento do pedido de renovação. 

~ a seguinte a composição acionária do em
preendimento Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda.: 

-do-~ 
João Jorge s
-Helena M.B. s
João Carlos s
Ricaldo de Barros 5aad 

Tololdo~ 

2113.290 

1.140 

285 

285 

285.0011 

O Presente projeto foi examinado pela Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido 
parecer faVO!ável de seu relator, Deputado Luiz Piau
hylino, 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. 

I - Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Con
gresso Nacional, dos ates que outorgam e renovam 
concessão, pennissão 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
decer, nesta Casa Legislativa, às formalidades e cri
térios estabelecidos pela Resolução SF n• 39, de 
1992. Essa norma interna, relaciona uma série de in-

_____________ , ______ -·-----~-- ............... - ....... ··---·--·-
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fonnações 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 de documentação 
que acompanha o PDS n• 82, de 1997, evidencia o 
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re
solução n" 39192, focando caracterizado que a em
presa Rádio e Televisão Bandeirantes Lida. atendeu 
a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar
se à renovação da concessão, opinamos pela apro
vação do ato, na forma do Projeto de Decreto Legis
latiVo originário da Câmara dos Deputados. 

Sala da Comissão, 2 de junho de 1998. - Joel 
de Hollanda, Vice-Presidente no exercício da Presi
dência - Romeu Tuma, Relator - Jefferson Pén!s 
- Hugo Napoleão - Edison Lobão - L.eomar Quin
tanilha - Romero Jucá - Nabor Júnior - Djalma 
Bessa -José Fogaça - Gerson Camata - Eman
des Amorim - Emllia Fernandes - João Rocha -
Leonel Paiva (Sem voto)- Jonas Pinheiro (sem 
voto) -Gilberto Minmcla (sem voto). 

PARECER N"398, DE 1998 

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo n• 112, de 
1997 (n" 434197, na Cârnlwa dos Deputados, 
que •aprova o ato que renova a permis
são outorgada à R6clio lguatemi FM Sté
reo Uda, para explorar serviço de radio
difusão 110110111 em frequência modulada 
na cidade de Bebedouro, Estado de São 
Paulo". 

Relator: Senador Romeu Tuma 

1-Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje
to de Decreto LegislatiVo n" 112, de 1997 (n• 434, de 
1997, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova pennissão à Rádio lguatemi FM Stéreo 
Lida. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada na cidade de Bebedouro, 
Estado de São Paulo. 

Por meio da Mensagem Presidencial n• 1.226, 
de 1994, o Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional o ato constante da Porta
ria n• 1.083, de 6 de dezembro de 1994, que renova 
penmissão pala exploração de canal de radiodnusão 
sonora, nos tenmos 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 so
licitação de renovação foi instruída de conlonnidade 
com a legislação aplicável, o que levou ao seu defe
rimento. 

É a seguinte a composição acionária do em
preendimento Rádio lguatemi FM Stéreo Ltda: 

Nome do S6clo Cotlsla 

Conceição Eloisa G. garrido 

José Cal1os Baptista do Carmo 

Aobe<10- de Oliveira 

Sérgio Sessa Stamato 

Cotas da Pet11clpacla 

1.250 

1250 

1250 

1250 

5.0110 

O presente projeto foi examinado pela Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática da Cãrnara dos Deputados, tendo recebido 
parecer favorável de seu relator, Deputado Pedro 
I rujo, 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 outorllam e renovam 
concessão, pennissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiodnusão sonora e de sons 
e imagens, praticados pelo PO<Jer 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
fonnações 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• 112, de 1997, evidancia o 
cumprimento das fonnalidades estabelecidas na Re
solução n• 39192, ficando caracterizado que a em
presa Rádio lguatemi FM Stéreo Ltda. atendeu a to
dos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à 
renovação da pennissão, opinamos pela aprovação 
do ato, na fonna do Projeto de Decreto LegislatiVo 
originário da Câmara dos Deputados. 

Sala da Comissão, 2 de junho de 1998. - Joel 
de Hollancla, Vice-Presidente no exercfcio da Presi-
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dência - Romeu Tuma, Relator - Jefferson Péres 
- Hugo Napoleão- Edison Lobão- L.eomar Quin
tanilha - Elclo Alvares - Nabor Júnior - Djalma 
Bessa - José Fogaça - Gérson Camata - Emilia 
Fernandes- Romero Jucá- Joio Rocha- Eman
des Amorim - l.-,el Paiva (sem voto)- Ftaw:elino 
Pereira (sem voto)- Gilberto Minlncla (sem voto). 

PARECER N• 399, DE 1998 

Da Comlsslo de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legialativo n" 124, de 
1997 (n" 463197, na Câmara dos Deputados) 
que "aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Sociedade da Ba
hia S.A. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Salvador, Estado da Bahia". 

Relator: Senador Djalma Bessa 

I - Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje
to de Decreto Legislativo n1 124, de 1997 (n• 463, de 
1997, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova pennissão à Rádio Sociedade da Bahia 
S.A., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Salvador, Es
tado da Bahia. 

Por meio da Mensagem Presidencial n• 1.325, 
de 1996, o Presidente da República submete ac 
Congresso Nacional o alo constante da Potlaria n" 591, 
de 31 de maio de 1996, que renova pennissão para 
exploração de canal de radiodifusão sonora, nos ter
mos do art. 49, XII, combinado com o § 11 do arl 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 solicita
ção de renovação fOi instruída de confonnidade com a 
legislação apfocáve~ o que levou ao seu deferimenlo. 

É a seguirite a composição acionária do em
preendimento Rádio Sociedade da Bahia SA: 

NamecloS6clo~ --T-Wz Padro ~ lllljo 

"""" RodrigUes lllljo .-...R. !rujo de A.~ 

OUiros 

COIIIS ele Pw1 ' 'p c'a 

285.541 

19.067.637 

18.644.372 

18.643.648 

2.7fü.3ZT 

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 Corauci 
Sobrinho, e aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação daquela Casa. o Projeto foi considerado ;..ooico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa 

11 - Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Con
gresso Nacional, dos atos que outorgam e renolf!lm 
conoessão, pennissão 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
decer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e 
critérios estabelecidos pela Resolução SF n" 39, de 
1992. Essa nonna interna relaciona uma série de in
fonnações 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 á análise desta Comissão 
de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS n• 124, de 1997, evidencia o 
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re
solução n• 39/92, ficando caracterizado que a em
presa Rádio Sociedade da Bahia S.A. atendeu a to
dos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à 
renovação da pennissão, opinamos pela aprovação 
do ato, na fonna do Projeto de Decreto Legislativo 
originário da Câmara dos Deputados. 

Sala da Comissão, 2 de junho de 1998. -' Joel 
de Hollanda, Vice-Presidente no exen::fcio da Presi
dência - Djalma Bessa, Relator - Jelfersch1 Péres 
-Hugo Napoleão- Edlson Lobão-~ Quln
tanilha - Elclo Alvares - Nabor Júnior - Eman
des Amorim - José Fogaça - Romeu Tuma -
Emilia Femancles -João Rocha- Romero Jucá
Leonel Paiva (Sem Voto) - Jonas Pinheiro (Sem 
Voto) Francelino Pereira (Sem Voto) -Gilberto Mi
randa (Sem Voto). 

PARECER H" 400, DE 1998 

011 Comissão ele Educaçio, sobre o 
Projelo de DecreiD Leglalatlvo n" 12&, de 
1997 (n" .rtw, na Clnaa dos Dept..._), 
que "aprova O ato que renova a COIOC 11 ÍC 

outclgada à Se cled&de R6dlo Carij6s Lida., 
para explorar .-viço de racllodlfusio so
non em onda tropical na cidade de Con
selhello Lafalele. Estado de Minas Garals". 

Relator: Senador Francelino Pereira 

----------·-------···--·-----·---- -- -----------·------·- ----·-- -·- --·--
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I - Relatório 

Por meio da Mensagem Presidencial n" 244, de 
1997, o Presidente da República submete ao Con
gresso Nacional decreto de 17 de fevereiro de 1997, 
que renova concessão à Sociedade Rádio Carijós 
Uda., para exploração de canal de radioõtfusão so
nora. nos tennos 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, que faz parte 
des1e processado, informa que a solicitação de reno
vação foi instrulda de conformidade com a legislação 
aplicável. 

O presente projeto foi examinado pela Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática da Câmara dos Depu1ados, 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 Final daquela Casa, o projeto foi conside
rado juridico, constitucional e vazado em boa técnica 
legislativa. 

li-Voto 

A Rádio Carijós vem prestando, hé- .quase 40 
anos, relevantes serviços à sociedade de Conselhei
ro Lafaiete e de uma vasta região alcançada pelas 
suas transmissões, desempenhando importante pa
pel no desenvolvimento econOmico, social e cultural 
daquela parte do território de Minas Gerais. 

Conheço, e bem, o diretor - presidente da Rá
dio Carijós, Agostinho Campos Neto. Sei tratar- de 
cidadão permanentemente preocupado com a ne
cessidade de informar a população de Conselheiro 
L.afaiete e dos municlpios vizinhos, transmitindo-lhes 
cultura e lazer, tarefas que são exen::idas com mes
tria e competência pela sua emissora. 

Sei, também, que sua administração é susten
tada por um se1eto grupo de profissionais, entre lo
cutoras, repórteres e comentaristas, todos dedicados 
a oferecer aos mineiros uma rádio de alto nlvel, que 
informe, oriente e divirta. 

Tendo em vista que o exame de documentação 
que acompanha o projeto evidencia o cumprimento 
das toonalidades emabsleo:irlas na Resolo oçiin n" 39'92. 
do Senado, ficando caracterizado que a Sociedade 
Rádio Clube Carijós Ltda. atendeu a todos os requi
sitos técnicos e legais para habilitar- à renovação 
da concessão, opinamos pela aprovação do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 126, de 1997, confOITilll o 
texto originário da Câmara dos Deputados. 

Sala da Comissão, 2 de junho de 1998. - Joel 
ele Hollancla, V!Ce-Prasidente no exerclcio da Presi
dência - FniiiCellno Pereira, Relator - Jel're.
Nres - Hugo Napolaio - Nabor Júnior - Eman
cles Amorim - Elclo Alvllras - Leomllr Quinlllnl
lha - DJaima 8eMa - Joe6 Fogaça - Glnon C. 
mata - Romeu Tuma - Emllla Fernandes - Joio 
Rocha-R~ Jtd- Edlson Lobão (sem voto) 
- '--1111 Plllva (sem voto) - Jonas Pinheiro (sem 
voto)- Gilberto Miranda (sem voto). 

PARECER N" 401, DE 1998 

Da Comlasão ele Educação, sobre o 
Projeto ele Decreto Legislativo n•140, ele 
1917 (n"133S7, na can-a dos Depullldoa), 
que "aprov11 o ato que renove a COI'lCII 
aio outorgada l Rádio Cultura ele llheua 
Ltda. para explorar serviço de radlodlfu
aio sonora em onda m6dla na clclacle ele 
llh6ua, Estado da Bahla". 

Relator. Senador Djalma Beaall 

1- Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje
to de Decreto Legislativo n" 140, de 1997 (n• 473, de 
1997, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova couc mão à Rádio Cultura de Ilhéus 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Ilhéus, Estadc? da Bahia. 

Por meio da Mensagem Presidencial n" 280, de 
1996, o Presidente da República submete ao. Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 8 de 
abril de 1996, que renova concessão para mcplora
ção de canal de radiodifusão sonora, nos tennos d< 1 

art 49, XII, combinado com o § 1° do art 223, am
bos 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 instrulda de confonnidade 
com a legislação aplicável, o que levou ao seu defe
rimento. 

É a seguinte a composição acionária do em
preendimento Rádio Cultura de Ilhéus Ltda.: ------. 
FnldGa8lnHI 

ElasEidGa8ln 

Cota de Patl •r la 
5.200.000 

1.600.000 

1.600.000 

1.600.00 

1Q.CIIIIIJIII 

-----------------··-·--·--·--·· ··-----· .. - .. ·-· 
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O Presente projeto foi examinado pela Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática da CâmaJa dos Deputados, tendo recebido pa
recer favorável de seu relalllr, Deputado Octávio Ellsio. 

Na Conissão de Constituição e Justiça e de Re
dação daquela Casa, o Projeto foi considerado Pfdico,• 
constitucionaJ e vazado em boa técnica legistaliva. 

I - Voto do Relator 

O proc e s so de exame e apreciação, pelo Con
gresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam 
concessão, pennissão ou autorização panl 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, dew obede
cer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e crité
rios estallelecms pela Resolução SF ~ 39, de 1992. 
Essa norma iniBma relaciona uma série de informaçõ
es a serem pteslar'as e exigências a S8l8lft CU114Jiidas 
pela entidade ptelendenle, bem como pelo Ministério 
das Comunicações, e que devem instruir o ptO< : o 
submetido à análise desta COI o ·s são de Edi iCIIÇio 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS~ 140, de 1997, evidencia o 
cumprimento das fonnalidades estallele cidas na Re
solução ~ 39/92, ficando caracterizado que a em
prasa Rádio Cultura de Ilhéus Lida. atendeu a todos 
os requisitos técnicos e legais panl habilitar-se à re
novação da concessão, opinamos pela aproveçio 
do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo 
originário da CAmara do Deputados. 

Sala da Comissão, 2 de junho de 1998. - Joel 
Hollandll, VIC8-I'residenl$ no Exen::lcio da Presidên
cia - DjeiiM a-, Relator - ......_ ....... -
Hugo Nllpoleio-Ecl'-t Lobio- .._Quinta
... - Elclo Arv.e. - N8bor Jlinlor- EIMI._ 
Amorim - Joú Fogaça - Gerson c.mata - Ro
IMII Tuma- Emita Feio•._- Joio RoeM
~ Juc6- Leonel Paiva (Sem valo)- JoMs 
Pinheiro (Sem Voto) - flaocellno l'enllra (Sem 
Voto) - Gilberto lllnmda (Sem Voto). 

PARECER N" 402, DE 1-

Dii Comlaio ele Ed11CII9iO, IOin, O 
Projelo ele Decreto Leglalatlvo ~ 141' ele 
1997 (~ Q4NT, .. Clma'llctc. Dlpl ... ), 
que "apnMI O aiD q• I'IIIICift 8 COIICBI 

aio da R6dlo Coméllo Proc6plo L.tda.. 

para explorar -. ele radlocllfudo -
n«a an onda m6dla na ciciada ele Com6-
llo 1'\"a c 6plo, Estado do Paranoli". 

Relator: Senador [)Jalma EleaL 

1- Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje
to de Decreto Legislativo~ 141, de 1997 (n• 474, de 
1997, na CAmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova concessão à Rádio Comélio Procópio 
Uda. para explorar seoviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Comél"oo Procópio, Es
tado do Paraná. 

Por meio da Mensagem Presidencial ~ 966, de 
1996, o Presidente da República submete ao Con
gresso Nacional o ato constante do Decnelo de 2 de 
outubro de 1996, que renova concessão para explo
ração de canal de radiodifusão sonora, 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 pnesente so
licitação de renovação foi instrulda de conformidade 
com a legislação aplicável, o que levou ao seu defe
rimento. 

~ a seguinte a composição acionária do em
preendimento Rádio Comélio Procópio Lida.: 

-cio-~ ---c.tJonlorl---
8.000 

1.800 

200 

10.CIIIO 

o presente projeto foi examinado pela Comis
slo de Ciência e Tecnologia, Comunicação e lnfor
mélica da CAmara dos Deputados, tendo necebido 
parecer favorável de seu nelator, Deputado Octávio 
Elfsio, e apcovação, contra o voto do Deputado Phi
lemon Rodrigues, daquela Comissão. 

Em - exposição, o Deputado Philemon Ro
drigues propõe a oejeição da renovação pelo fato de 
que as emissoras não estão respeitando os arts. 220 
a 223 da Constituição Federal. veiculando programa
çio ~às crianças e aos adolescentes, em 
horário inadequado, demonSirando total desrespeito 
pelo público. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redeçio daquela Casa, o Projeto foi considerado ju
rldico, constitucional e vazado em boa técnica legis
lativa, contra os votos dos Deputados Marcelo Déda 
e Luiz Edueldo Greenhalgh. 

U - VOID do Relator 

O ptoc e sso de exame e a apreciação, pelo 
Congresso Nacional, dos aios que outorgam e reno-
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vam concessão, permissão ou autorização para que 
se executem serviços de radiodifusão 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 formalida
des 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 de
vem instruir o processo submetido à análise desta 
Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS n• 141, de 1997, evidencia o 
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re
solução n" 39/92, ficando caracterizado que a em
presa Rádio Cornélia Procópio Lida. atendeu a todos 
os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à re
novação da concessão, opinamos pela aprovação 
do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislatiw 
originário da Câmara dos Deputados. 

Sala da Comis• í.o, 2 de junho de 1998. - Joel 
de Hollllnda, VK:e-Presidente no Exercício da Presi
dência- Djalma a-, Relator - Jefferson Péres 
-Hugo Napoleio- Edlson Lobão- Leomar Quin
tanllha - Elclo Alvares - Nabor Júnior - Ernan
des Amwlm -~ Fogaça - Gérson Camata -
Rona~ Tuma- Emilia Fernandes- João Rocha
Romero Jucá- Leonel Paiva (sem voto)- Jonas 
Pinheiro (sem voto) - Francelino Pereira (sem 
voto)- Gilberto Miranda (sem voto). 

PARECER H" 403, DE 1998 

Da Comissão de EduCação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo n" 32, de 
1998 (n" 4811197, na Cimln elos Deputados), 
que •aprova o ato que renova a cotoces 
8io defeilcla ii Rádio Globo de Brastlia 
Lida para explorar serviço de raéllodlfu-
8io sonora em onda médls na cidade de 
Brastlla, Distrito Federal". 

Relator: Senador Leonel Paiva 

I - Relatório 

Chga a esta Comissão, para parecer, o Projeto 
de Decrelo Legislativo n" 32, de 1998 (n" 488, de 
1997, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova concessão à Rádio Globo . de . Brasília 
Lida para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda mécia na cidade de BrasOia Oislrito Federal. 

Por meio da Mensagem Presidencial n• 608, de 
1994, o Presidente da República submete ao Con-

gresso Nacional o ato constante do Decreto s/n, de 
29 de julho de 1994, que renova concessão para ex
ploração de canal de radiodifusão sonora, nos ter
mos do art.49, XII, combinado com o§ 1• do arl223, 
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 solicita
ção de renovação foi instituida de conformidade com a 
legislação apficável. o que levou ao seu deferimento. 

É a seguinte a ::omposição acionária do em
preendimento Rádio Globo de Brasília Lida: 

Nome do Sócio COtletll COt8 de Pwd 'p ela José- MmiMo 9.999.820 

Luiz PauloJacoblnada F. Vascoucelos 1.000.000 

-Marinhe> (espólio) 108 

Vlclórlo Alba Sena da ~ 72 

Total do COla 10 000 000 

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 Marcelo 
Barbieri, e aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquala Casa. o Projeto foi considerado ju
rídico, constitucional e vazado em boa técnica legis
lativa 

U - 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 dá &ons 
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, no& ter
mos do art 223 da Constituição Federal, deve obe
decei-, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e 

, critérios estabelecidos. pela Resolução SF n" 39,. de 
· 1992. Essa norma intema relaciona urna 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
truir o processo submetido à análise desta Comissão 
de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS n" 32, de 1998, evidencia o 
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re
solução n• 39192, ficando caracterizado que a em
presa RAdio Globo de Brasnia Lida atendeu a todos 
os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à re
novação da concessão, opinamos pela ap!OVIIÇão 
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do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo 
originário da Câmara dos Deputados. 

Sala da Comissão, 2 de junho de 1998. - Joel 
ele Hollauda, Vice-Presidente no exercfcio da Presi
dência- Leonel Paiva, Relator- Jefferson P"-
Hugo Nllpoleio - Leomllr Qulntanllhll - Elclo AI
- - N11bor Júnior- Djlllmll BesM - Joeé Fo
IIIIÇII - Gérson Cllmlltll - Romeu T1111111 - Emfllll 
Fernandes - Joio l.Qbão (sem voto) - "- PI
nheiro (sem voto) - Francelino Pereira - Gilberto 
Mlnmdll (sem voto). 

PARECER NO 404, DE 1998 

011 Comissão ele Educllçio, sobre o 
Projeto ele Decreto Legisllltlvo ~ 40, ele 
1998 (~ 41RIITT, na Clnwa dos Depullldos), 
que •aprova o ato que renova a COIICea 
são deferida à Rádio Cullura ArllnlqUIIJ"II 
Udll. pan explorar -oiço de radlociHu
lio ~em ondlllroplcal na cidade da 
Araraquara, Estado de São Paulo". 

Relator: Senador Romeu T1111111 

1- Relatório 

Chega a esta Comi•sãn, pata pmecer, o Projeto 
de Decreto l..sgislatiw ~ 40, de 1998 (~ 497, de 1997, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que re
nova coo o e s sã11 à Rádio Cultura Araraquara Lida. 
pata explorar serviço de radiodífusão sono<a em onda 
tropical m cidade de Araraquala. Eslado de São Paulo. 

Por meio da Mensagem Presidencial ~ 25, de 
1995, o Presidente da República submete ao Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 27 
de dezembro de 1994, que renova cor< e s são para 
exploração de canal de radiodifusão sonora. nos ter
mos do art. 49, XII, oombio oado com o§ 1• do art. 223, 
ambos da Constituição Federal. 

A exposição de motivos do Ministro das Comu
nicações ao Presidente da República. documenlo que 
integra os autos, dá. conta de que a PI e se nts soficila
ção de renovação foi instrufda de conlumidade com a 
legis' ;M aplicável. o que leiloo ao seu deleointado. 

É a seguinte a composição acionária do em
preendimento Rádio Cultura Araraquara Uda.: 

-do-~ 
l.IIB asa Eberle ~ 

Jl.dlh asa Lupo 

Iene lupo QWrlno dos -
-Lupo 

Cot.driPa•hll tia 

2.470.953 

1.620.2&4 

1011.143 

2.640 

UOQCJIII 

O presente projeto foi examinado pela Comis
são de Ciência e T ecnologla, Comunicação e Infor
mática da Câmara dos Deputados, tendo racebklo 
parecer favontvel de seu relator, Deputado Hélio Ro
sas, e aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Con ·s sr c de Conslluição e Justiça e de Re
dação daquela c-, o Projeto foi cooiSidecado jurfdico, 
constitucional e vazando em boa técnica legislativa. 

R- Voto do Relator 

O proc ass c de exame e apreciação, pelo Con
gresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam 
coucessão. pennissão 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 obede
oer, nesta Casa do L.egislatiiiO, às fonnalidades e ctilé
rios eslallelec;b; pela Resoh ção SF ~ 39, de 1992. 
Essa nonna íniBma relaciona uma série de Uonnaçõ· 
es a serem prestadas e exigências a serem a.mpridas 
pela entidade Plllleudente. bem como pelo Ministério 
das Con1unio ações, e que devem instruir o PI' • s D 
Slbollltido à análise desta Coo o · -o de Edo ocação. 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS n• 40, de 1998, evidencia o 
cumprimento das fonnalidades estabela:ilas na Ae-
5011 ção ~ 39192. ficando caracterizado que .. em
presa Rádio Cultura Araraquara Lida. atendeu a to
dos os requisitos técnicos e legais pata habilitar-se à 
renawçáo da COIIC P S SãO, opinamos ~ aprovação 
do ato, na fooma do Projeto de OeCieiD Legislativo 
originário da CArnarll dos Deputados. . 

Sala da ComisSão, 2 de junho de 1998. - Joel 
ele Hollllndll, VICe-Presidente no Exerclcio da Presi
dência -~ Tuma, Relator- Jeffal- P"
-Hugo Nllpallia -Ed'-1 Lobio-L.aou: .. Quln
tanllha - Elclo Alvares - Nllbor Júnior - Djüna 
.... - Joeé ~-o.-, c.n.ta- Emlln
-Amorim- Emlllll Fei;•ldes- Joio Aoc:hll
~ Juc6 - Leonel Paivll (Sem Voto) - "
PI;.IIII;o (Sem Voto) -~ .....,.. (Sem 
Voto)- Gilberto lllrilnda (Sem Voto). 

PARECER N"405, DE 1998 

Da Comi r -a ele Edi;c89io, ea11nt o 
PrQieiD ele Decrlllo I I gl I !Ivo ~ 51, ele 
19118 (NR 501W7, na Clnwll dos Olp' 'aa), 
q;l8"tp~Waoldoq;l8_a_ til i 
outargada l Sa cl1 ~ de R6dlo Clube da 
Vagli•• LliiL. para aplcx• -• ele ra
ilrllll'oJÚO - - onda boplc:IIIM 0-
diideda v ....... Eallldoda-o.-.·. 

Relator: Senador Frili1CIIIIno Pereira 
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I - Relatório 

Por meio da Mensagem Presidencial n" 11, de 
1997, o Presidente da República submete ao Congres
so Nacional decrelll de 20 de dezembro de 1996, que 
renova concessão à Sociedade Rádio Clube de Vargi
nha Uda., para exploração de canal de radiodiusão 
sonora. nos termos do art. 49, XII, combinado com 
o § 1• do art. 223, ambos da Constituição Federal 

A Exposição de Motivos do Ministro das Com.lni
cações ao Presidente da República. que faz parte des
te pn • a1o, informa que a solicitação de renovação 
foi ilstrufda de confomidade com a legislação apicáYSI. 

É a seguinte a composição acionária da Socie
dade Rádio Clube de Varginha Lida.: 

Iracy Aparecida Rem6 Billllncourt 

Uiz FeoiiBIIdo Rem6 Billllncourt 

- Aloysio /laropiJa de Razende 
José Anblnio Rem6 Bilancourt 

OuiJos 

li-Voto 

37,88% 

26,88% 

8,50% 

6,15% 

20,81% 

Tendo em vista que o exame da documenlação 
que acompanha o projeto evidencia o cumprimento 
das formalidades estabelecidas na Resolução n" 39192 
no Senado, ficando caracterizado que a Sociedade 
Rádio Clube de Varginha Lida., atendeu a todos os 
requisitos técnicos e legais para habilitar~ à reno
vação da cone e s são, opinamos pela aprovação do 
Projeto de Decreto Legislativo n" 51, de 1998, con
fonne o texto originário da CârnaJa dos Oepul8dos. 

Sala da Comissão, 2 de junho de 1998. - Joel 
de Hollancla, VJCe-Presidente no exercício da P·esi
dência - Fnll'".c:allno Pereira, RelatOr - ...,._ 
Pérw- Hugo Napalaão Nabor Junlor- en-n
eles Amorim - Elclo Alvares - l.eomar Qulnlanl
lhll - Djalma 8eAa -José Fogaça - Gel--. Ce
mata - Romeu Tuma - Emftia Fernanclea - Joio 
Rocha- Romao Juc:é-E~ L.obio (sem voto) 
- Leonel Paiva (sem voto) - .tor.. Pinheiro (sem 
voto)- Gilberto lllinlncla (sem voto). 

PARECER ~ 406, DE 1998 

Da Comlsalo de Ecluc8çio, sobre o 
Pfojeto • Dacnllo Leglelallvo ~ 55, • 
1118 (~ 51&'117, .. Clmlrll doa Depuactoa), 
que ·.- o ato que - • pennls
do • IWdlo Pioneira St6rao Lida., para 
explorar, - direito de exdu1Mdade, 

-· • racllodlfusio - - freqiiincla modulada na cidade de Porto 
Alegre, Ealado elo Rio Grande do Sul". 

Relatara: Senadora Emftla Fernllndea 

1- Relatório 

Chega a esta Comissão, para pal8C8r, o Proje
to de Decreto Legislativo n" 55, de 1998 (n" 516, de 
1997, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova pennissão à Rádio Pioneira Stérao Uda. 
para explorar seMço de raãoodifusão sonora em fra
qüência modulada na cidade de Porto Alegra, Esta
do do Rio Grande do Sul 

Por meio da Mensagem Presidencial n" 272, de 
1997, o Presidente da República submete ao Con
gresso Nacional o ato cans1arte da Portaria rfl 2.1l75, 
de 16 de dezembro de 1996, que renova permissão 
para exploração de canal de radiodifusão sonora. 
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 eo Presidente da República, documento 
que integra os autos, dá oonte de que a presente so
licitação de renovação foi instruída de conformidade 
com a legislação aplicável, o que levou eo seu defe
rimento. 

É a seguinte a composição acionária do em
preendimento Rédio Pioneira Stérao Uda.: 

cae.·dePaU 'rEcta 

2.400.000 

2.400.000 

1.200.000 

· .......... 
o presente projeto foi examinado pela Co!nis

são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e lnfor
mélica da Câmara dos Deputados, tendo reoabido 
pal8C8r faiiOiável de seu relator, Deputado Oclávio 
Elísio, e 8piOV8Ção unAnime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redaçiio daqllela Casa. o Projeto foi COIISidenldo ju
rfdico, constitucional e vazado em boa técnica legis
lativa. 

I - Voto do Ralator 

O proc e a a o de exame e apreciação, pelo Con
gAISSO Nacional, dos aiOS que outorgam e renovam 
001 c a ssão, pennissão ou autorização para que se 
..-:utem seMços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens, ptalitados pelo Poder Executivo, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, deve 
cOedecer, nesta Casa do legislativo, às fomlalida
deB e crilérios •••toelecidcis pela Resolução SF n" 39, 
de 1992. Esa nonna interna relaciona uma série de 
informações a serem prestadas e exigências a se
rem cumpridas pela entidade pretendente, bem 
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como pelo Ministério das Comunicações, e que de
vem instruir o processo submetido à análise desta 
Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS n• 55, de 1998, evidencia o 
cumprimento das fonnalidades estabelecidas na Re
solução n• 39192, ficando caracterizado que a em
presa Rádio Pioneira Stéreo Uda. atendeu a todos 
os requisitos técnicos e legais para habilitar::"se à re
novação da permissão, opinamos pela aprovação do 
ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo origi
nário da Câmara dos Deputados. 

Sala da Comissão, 2 de junho de 1998. - Joel 
de Hollanda, 1• Vice-Presidente no exercicio da 
Presidência - Emllla Fernandes, Relalora - Jeffer
son Péres - Hugo Napoleão - Edlson Lobão -
leoiMr Qulntanllha - Elclo Alv.w - Nabor Jú
nior- Djalma Besu - Joe6 Fogaça- G6Ron Ca
mata - Romeu Tuma - Romero Jucli - Joio Ro
cha - Emandes Amorim - '--* Paivll (sem 
voto) -Jonas Pinheiro (sem voto)- Francellno Pe
reira <- voto)- Gilberto Miranda (sem voto). 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Expe-
diente lido vai à publicação. ._ ·. 

O SR. PRESIDENTC (Geraldo Melo) -A Pres~ 
dência recebeu, do Governo do Estado do Rio de 
Janeiro, o Oficio n" 256198, na origem, de 15 do cor
rente, encaminhando, nos termos do § 2" do art. 2" 
da Resolução n" 129, de 1997, a documentação re
ferente à oferta pública de tltulos emitidos no dia 1° 
doconente. 

O expediente, anexado ao processado do Pro
jeto de Resolução n" 166, de 1997, vai à Comissão 
de Assuntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTC (Geraldo Melo)- A Pres~ 
dência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Oficio 
n• S/59, de 1998 (n" 1.685/98, na origem), de 25 do 
corrente, encaminhando pareoer relalivo à solicita
ção do Governo do Estado de RondOnia acerca da 
operação de aquisição de dividas, no âmbito do Pro
grama de Apoio à ~o e ao Ajuste Foscai 
dos Estados, no valor de cinqüenta e sete milhões, 
cento e um mil, setecentos e ssss anta e quatro reais 
e noventa e seis centavos, a preços de 28 de feve
reiro de 1997. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econ6-
micos, que terá o prazo de 15 dias, para sua apre
ciação, nos termos da Resolução n" 70, de 1995, 
com a redação dada pela Resolução n" 12, de 1997. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n" 1.669, adolada em 

19 de junho de 1998 e publicada no dia 22 do~
mo mês e ano, que "Mera a Lei n" 9.649, de 27 de 
maio de 1998 que dispõe sobre a organização da 
Presidência da República e dos Ministérios, e dé ou
tras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, 
e nos termos dos §§ 4° e SO do art. 2" da Resolu
ção n" 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão 
Mista incumbida de emitir p81BC8r sobre a matéria: 

SENADORES 

Tlluleres Suplentes 
PFL 

Hugo Napoleão Francelino Pereira 
Edison Lobão Gilberto Miranda 

PMOB 
Jader Barbalho Fernando Bezerra 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PSOB 
Sergio Machado Osmar Dias 

Bloco Oposição (PT/PDT/PSBIPPS) 
Eduardo Suplicy Sebastião Rocha 

Epitaáo Cafeteira 

Mendonça Rlho 
VdmarRocha 

PPB 
L.eomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

PFL 

PSOB 

Suplantes 

~Bandeira 
Reinhold Stephanes 

Aécio Neves Adroeldo Streck 
Arnaldo Madeira Jovair Arantes 

Bloco (PMDBIPRONA) 
Geddel VIBira Uma Wagner Rossi 

Bloco (PT/PDTIPC do B) 
Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 
Odekno Leão Gérson Peres 

De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendátlo para a ~ 
tação da matéria: 

Dia 25-6-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 26-&-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 27 -&-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão M"ISia emitir o parecer 
sobre a admissililidade 

Até 6-7-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 21-7-98- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Será feita 

a devida comunicação à CArnara dos Deputados. 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Há ora· 
dores inscritos. 

Por cessão do Senador José Saad, concedo a 
pala\118 ao Sr. SeMdor Ramez Tebet, por vinte mi· 
nutos. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr" Senadora Benedita da Silva, Srs. 
Senadores, traz-me à tribuna, hoje, um assunto de 
extrema importância para a defesa da sociedade 
brasileira. 

Ontem, a Câmara dos Deputados, em regime 
de urgência urgentlssima, houve por bem aprovar 
projeto de iniciativa do Poder Executivo, tipHicando 
como crime hediondo a falsificação e a aduheração 
de alimentos e de remédios, tentando suprir uma la
cuna do Código Penal Brasileiro de 1940. 

Esse assunto me preocupava, e ainda me 
preocupa, bem como a sociedade brasileira, a tal 
ponto que eu preparava projeto de lei para ser sub
metido a esta Casa quando o Poder Executivo se 
antecipou. Sorte nossa, porque sabemos que, quan
do o Poder Executivo quer, as coisas acontecem no 
Poder Legislativo. 

Dessa forma, o projeto de lei já foi aprovado na 
Câmata dos Deputados e, ao chegar a esta Casa, 
haverá de ter a mesma rapidez em sua tramitação. 
Haveremos nós, os Senadores da República, de tra
tar desse assunto de forma que, o mais rapidamente 
possfvel, possa o Presidente da República transfor
má-lo em lei definitivamente, sancionando o projeto 
que, com toda certeza, também será aprovado nesta 
Casa, a fim de salvaguardar e defender os interes
ses da sociedade brasileira. 

Há algum tempo, ouvfamos falar que os came
lôs vendiam, nas praças públicas e nas calçadas, 
produtos falsificados, como relógios, rádios, canetas
tinteiro, objetos desse jaez, numa atitude por si só 
condenável. Mas, imaginem, Sr. Presidente, Srs. Se
nadores. o que está acontecendo com a sociedade 
brasileira: quando o mundo evolui tecnológica e 
cientificamente, quando se descobrem remédios 
para cuidar da saúde humana, quando doenças es
tão sendo estudadas pelos cientistas, quando os go
vernos gastam - e têm que gastar- recursos para a 
descoberta de medicamentos que possam minorar a 
dor humana, eis que, no Brasil, a população vive so
bressaltada, porque os noticiários nos dão conta de 
"fabricantes' e de laboratórios farmacêuticos ines
crupulosos, enfim, de uma rede de criminosos até 
agora praticamente impunes, pois a nossa legisla
ção, que data de 1940, pune levemente crimes tão 

bárbaros, como são aqueles que atentam contra a 
saúde pública e, portanto, contra a coletividade. 

Não se trata de pegar um revólver e atirar num 
ser humano! A onda de violência está aumentando 
neste mundo globalizado, em virtude do desempre
go, da miséria, da fome, das causas sociais. Mas 
esse tipo de violência que vende· remédios falsifica
dos, com substlncias indispensáveis ao tratamento 
da doença fahando em sua fórmula, constitui falta de 
respetto ao ser humano. Até mesmo anticoncepcio
nais já estão sendo falsificados, na ânsia do lucro 
desenfreado, da ambição desmedida! Então, corno 
pode a legislação punir esses crimes com penas le
ves, que nunca uhrapassam, pelo Código de 1940, a 
marca dos quatro anos de !'c .são? 

É preciso, realmente, uma legislação mais se
vera e dura, porque, via de regra, esses crimes não 
têm causas sociais, não são produto da pobreza, da 
miséria e do desemprego. Eles devem ser tratados 
de forma implacável, porque são crimes frios e in
confessáveis, planejados em laboratórios. 

A sociedade brasileira não pode continuar ex
posta dessa forma. Voha e meia os noticiários dão 
conta da fabricação de medicamentos contra doen
ças terríveis corno AIOS, câncer, tuberculose e dia
betes, que também mata. Anteontem, aqui, na Capi
tal da Repáblica, flagrou-se e prendeu-se vendedor 
de anticoncepcional. Até isso estão falsificando, Sr. 
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores. Portanto, agiu 
bem a Câmara dos Deputados: feSJXl!ldeu imediata
mente à ação do Poder Executivo que enviou para 
aquela Casa projeto de lei mediante o qual passam 
a ser hediondos os crimes praticados contra a saúde 
pública. 

Sr. Presidente, o Código Penal de 1940 não 
prevê para esses crimes punição semelhante à dos 
crimes hediondos. A pena mais severa que consta 
daquele Código, que tem os seus méritos, é para 
quem tenta envenenar água potável. Sr. Presidente, 
Sr"s. e Srs. Senadores, os fatos evoluíram. Permita
me dizer-lhes que há uma crise comportamental sé
ria, há uma crise comportamental exagerada. O ver
bo ter está ultrapassando em mum o verbo ser. 
Hoje, as pessoas valem pelo que têm, e quem tem 
quer ter ainda mais. E a pessoa, o que ela é, está 
sendo relegada a um plano inferiorizado. Tudo isso é 
produto da tecnologia, da ciência, do avanço, da glo
babaçáo, de um mundo sem fronteiras. Não sei 
exatamente a que isso se deve, mas Sr. Presidente, 
Sr"s. e Srs. Senadores, como Senador, devo exigir e 
prestar a minha parcela de contribuição para que 
esse projeto de lei, aprovado ontem pela Câmara 
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dos Deputados em regime de urgência urgentlssima, 
tenha o mesmo tratamento quando chegar a esta 
Casa. Sem dúvida nenhuma, após o recesso, já em 
agosto, dlwemos aprová-lo, a fim de que possamos 
salvaguardar os interesses da nossa sociedade, que 
não pode continuar sendo enganada. Penso, Sr. 
Presidente, que deverlamos grifar os produtos com 
um selo de garantia Não sei se isso seria válido, 
porque até o selo de garantia pode ser lalsificado -
falsifica-se tudo na ânsia do lucro fácil, do enriqueci
mento ilícito, ainda que à custa da vida de milhares e 
milhares de cidadãos. 

Sr. Presidente, é o registro que faço nesta ma
nhã: CUII !primento O Poder Executillo por ter enviado 
a mensagem e os Srs. Deputados por terem votado 
a matéria rapidamente. Oxalá o mesmo acouteça 
nesta Casa. 

Sr. Presidente, há problemas aos quais temos 
que dar I8SpDSta rápida. A sociedade não tolerará 
que um projeto dessa envergadura fique engalinhan
do meses e meses até ser aprovado. No Senado da 
República temos dado demonstração de eficiêl iáa 
quando se trata de matéria de interesse da socieda
de. O Senado Federal e o Congresso Nacional não 
têm faltado em suas repostas a essas exigências im
portantes de interesse da sociedade brasileira. Cum
primento, repilo, a CAmara dos Deputados, fonnu.. 
Jande votos para que já no mês de agosto tenhamos 
esse projeiiO aprovado também nesta Casa, caso 
não necessite de revisão, uma vez que, como casa 
revisol'a,. temos o direito de tentar apetfeiçoá-lo. 
Caso haja necessidade de qualquer alteração, a ta
remos o mais rapidamente possivet De qualquer 
maneira, devemos votar esse projeto em regime de 
urgência urgentfssima, porque a sociedade não toJe.. 
ra mais crimes dessa natureza. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao- Senador Leomar Quintanilha. S. Ex" 
dispõe de vinta minutos. 

O SR. LEOMAR QUINTANiutA (PPB- TO. 
Pronuncia o seguinta discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. PniSidente, Si"s. e Srs. Senadonls, uma 
disputa que se ·acirra a cada dia entra Govemo e 
ptofessores, com uma greve que se arrasta hé. mais 
de dois meses, convida-nos a uma l8fledo em ra
zão de suas conseqüências. 

Se, de um lado, entendemos justas as reivindi
cações do corpo docente na sua luta cotidiana, e, via 
de regra, essa luta centra-se na condiçiio 8Blarial; 
se, de outro lado, são razoáveis as ponderações do 
Gollerno em não ceder a essa ou àquela raivindica-

ção - reajuste salarial ou nas demais questões pro
postas -, um ponto é fundamental, Sr. Presidente: 
quem está eletivamente ganhando com isso? No 
meu entendimento, ninguém. E quem está perden
do? A sociedade, diretamente o corpo discente, 
aqueles que, há mais de dois meses, não assistem 
à8 suas aulas, aqueles que, em conseqüência desse 
atraso, terão todo o seu planejanstto, toda a sua 
programação, toda a sua vida reestruturada. 

Essa situação, essa pendência acinada não 
pode continuar, Sr. PniSidente. É preciso que haja 
transigência de ambos: do Governo, que não pode 
ceder, nem atender a tudo; e dos professores, que 
também não podem desejar serem atendidos em 
tudo. Se, de um lado, são justas as alegações dos 
profassores, de outro, o Govemo, em algumas situa· 
ções, não tem como, de imediato, atender a tais rei
vindicações. Espero, Sr. Presidente, que dessa lide, 
dessa pendenga, dessa discussão entra professores 
e Governo - as questões reivindicadas pelos profes
sores não dependem exclusivamente da ação direta. 
imediata, da decisão pura e simples do Governo, 
mas deverão tramitar na CAmara dos Deputados e 
no Senado Federal - sulja a compreensão e a sensi
bilidade para que o impasse não perdure mais. 
Sabe se que o prejulzo é enonne, Sr. Presidente. v .. 
wmos num mundo corupelilioo, onde a educação é 
cada vez mais irT1XH'tante e fundamental na forma· 
ção e no preparo do individuo. O mu.ndo é competilj. 
vo, globalizado, e há países mais desenvolvidos que 
o nosso, em melhor siluaçio. É preciso que a nossa 
universidade seja efativamente ajustada a esses de
safios de hoje, ajustada ao que a sociedade brasilei
ra está a requerer. Não é posslvel continuar penali
zando os pn:oleaa DniS e sobretudo os alunos, princi
pais ~ud'ICBdos com essa greve. 

Era o que eu tinha a registrar nesta manhã, Sr. 
Presidenta. 

O SR- PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra à Senadora Benedila da Silva, por per
muta com o Senador Osmer Dias. s. Ex" õiSpÕe de 
vinte minutos. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (BiocaJPT- RJ. 
Pronuriáa o seguinte diacurso. Sem revisão da ora
dora.) - Sr. Presidente, s.-... e Srs. Senadores. em 
primeiro lugar, agradeço ao Senador Osrnar Dias 
pela gentileza de me ceder a vez. 

Sr. PniSidente, faço um ""COI'"m"'llll"'ntário sobre o 
que o nosso grande jornalista, defensor das causas 
ralativas - dlreitoe humanos, Gillerto Dimenatein, 
publicou sobre a pesquisa leite pelo Professor Már 
cio Pochmann, do lnatiluto de Economia da Unicarrl 
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{Universidade Estadual de Campinas). A pesquisa 
revela que os jovens com menos de 25 anos perde
ram 861 mil postos de trabalho, entre 1989 e 1996, 
no Brasil Além disso, 1,6 milhão de empregos 
para essa faixa etária, que antes eram situados no 
mercado de trabalho formal, como a indústria, pas
saram para o mercado informal, os chamados "bi
cos", que não oferecem segurança alguma, nem 
garantia a esses pobres jovens, que, em sua gran
de maioria, estão expostos aos mais variados tipos 
de trabalho. 

O desemprego, somado ao baixo grau de es
colaridade desses jovens, está se tomando um dos 
principais fatores de risco para o aumento da violên
cia que presenciamos, segundo avaliação da própria 
Polícia Militar. Na Grande São Paulo, por exemplo, 
50% dos jovens de 15 a 17 anos que hoje buscam 
trabalho não o encontram, conforme pesquisa do 
Dieese/Seade relativa ao mês de maio. Essa pesqui
sa ainda destacou o fato de que os chefes de famí
lia, com o desemprego à taxa de 19%, o que obrigou 
os jovens a salrem em busca de uma vaga no mer
cado de trabalho para contnbuir com o sustento da 
famRia, têm tido grande dificuldade de acesso ao tra
balho. Essa pesquisa, na verdade, está mostrando a 
realidade vivida pelos nossos jovens que não estão 
sendo computados nos índices de desemprego. A 
pesquisa faz essa denúncia, porque há um aumento 
da População Economicamente Ativa e os jovens 
estão sendo retirados das salas de aula, o que é 
uma lástima. 

Esses são fatos e constatações que precisam 
ser encarados de frente. Não adianta reconhecer o 
problema e ficar de btaços cruzados, mas sim pro
por ações que resuttem no aumento do número de 
vagas que absorvam essa classe de trabalhadores 
que cresce vertiginosamente e intensificar a aplica
ção de recursos no setor educacional. Propostas 
como a Bolsa Escola e o Salário Educação são 
exemplos de medidas práticas que têm dado certo. 
Por que não estendê-las às demais regiões ainda 
não alcançadas? 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, tenho 
absoluta certeza de que fiz aproximadamente seis 
discutsOS referentes à questão do desemprego no 
Pais. Referi-me principalmente à nossa preocupação 
com o índice crescente da violência e da criminalida
de no Pais, com o envolvimento de jovens que, a 
principio. estão fora do processo educacional devido 
à sua situação social ou estão fora do men:ado de 
trabalho, porque encontram dificuldade de ter aces
so a ele. 

Segundo Pochmann, até os jovens de 15 a 19 
anos - fase em que a maioria dos brasileiros come
ça a procurar trabalho - sofreram com o desempre
go. A perda foi de 498 mil postos de trabalho. Só 
houve aumento para quem tem de 18 a 24 anos, 
mas esse aumento foi quase insignificante. Em sua 
pesquisa, ele constatou que o aumento foi de 0,3%. 
"As poucas oportunidades de trabalho que são aber
tas no Brasil tenderam a se concentrar nas peque
nas e micmempresas", diz Poctvnann no estudo. O 
detalhe é que essas empresas são tradicionalmente 
conhecidas pelas condições precárias de ~. 
pelos baixos salários e pela instabilidade em seus 
contratos, não porque isso seja uma caraclerfstica 
intrínseca delas, mas por urna questão conjuntural 
em que estão inseridas. 

Há realmente fatta de investimento e de prote
ção, inclusive governamental, no estimulo e no in
centivo a pequenas e médias empresas. As peque
nas e micmempresas estão de parabéns, porque, 
mesmo não podendo oferecer as mesmas vanta
gens das grandes empresas, já que disso depende a 
sua sobrevivência, e1as ainda são as que mais em
pregam a mão-de-obra jovem em busca de seu pri
meiro emprego. 

A problemática inserção dos jovens no merca
do de trabalho exige medidas complexas para sua 
solução. ·A questão da educação é central, mas não 
é suficiente", diz Helena Abramo, ~ especia
lizada na área de juventude, que paÍticípou, em Bra
sRia, no dia 22 último, do Seminário • Jovens Aconte
cendo na Trilha das Politicas Públicas". "Sem pensar 
em outras polftic8s, especialmente nas de mercado 
de trabalho, como vamos conseguir que os jovens 
construam qualquer projeto de futuro?", pergunta. 

Medidas como a reforma no ensino médio, que 
prevê a diversificação de 25% do curriculo com vis
tas à inserção pmfissionaJ dos jovens, não lograrão 
êxito caso se apresentem isoladamente. De que 
adianta profissionaliza sem oferecer vagas suficien
tas no mercado de trabalho que absol..am esses 
profissionais? 

Quando se estabelece uma relação entre de
semprego e violência juvenil, obtemos números as
sustadores. "Mais de dois te<ços das p e s • oas com 
menos de 21 anos preses nem sequer passaram da 
41 série do 1• grau", segundo pesquisa apresentada 
no livro O Adolescente e o Ato lnfracional, organiza
do por Mério Volpi, ex-Coordenador do Movimento 
Nacional dos Meninos e Meninas de Rua. De um to
tal de 4.245 jovens pesquisados, 53% não trabalha
vam quando foram presos e 44% estavam no mer-
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cado de trabalho informal, aquele que oferece salá
rios e condições de trabalho muito piores do que os 
traficantes. O resultado dessa pesquisa é muito tris
te, principalmente quando olhamos para os pequeni
nos, que irão, num futuro próximo, enfrentar essa 
realidade cruel e implacável, ou seja, a marginalida
de e a cadeia. 

O proc s ss o que vivemos hoje é altamente mar
ginalizador. Não é de hoje que presenciamos, nas ci
dades e no interior, crianças trocando as salas de 
aula por miseros R$5,00 por semana Sr"s. e Srs. 
Senadores, isso é um absurdo. Como poderemos 
colher bons frutos, se a árvore não está sendo bem 
cuidada? Diante disso, não poderemos, de loona al
guma, alegar o desconhecimento das razões do re
crudescimento de ranta miséria e violência. 

Para nossa reflexão, deixo o seguinte questio
namento, que, em outras opcltunidades, já fiz desta 
triluna: o que podemos esperar dos jovens com este 
perfil: sem instrução, qualificação e emprego? Será 
que nosso únioo objetivo é ter uma compaixão apa
rentemente sentimental ou a coragem e a ousadia 
de punir os responséveis que não dão oportunidades 
a esses jovens? 

"Tudo tem o seu tempo deteminado, e 
há tempo para todo propósito debaixo do céu: 

Há tempo de nascer, e tempo de mor
rer; tempo de plantar, e tempo de arrancar o 
que se plantou; ... • 

(Ecles. 3, 1-2) 

Com certeza, o tempo desses jovens não é de 
trabalhar, mas sim de estudar. 

Era o que eu tinha a dizer. 
Muito obrigada, Sr. Presidente. · 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Zanete CardinaL S. Ex" 
dispõe de vinte minutos para o seu pronunciamento. 

O SR. ZAHETE CARDINAL (PFL - MT. Pro
rwncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, ocupo a tri
buna desta Casa para defender a urgência da im
plantação de um programa de utilização intensiva do 
modal hidroviério em nosso Pais, cuja malha com 
possibilidade de navegação alcança, a curto PfliZO, a 
significativa marca de 25 mil quiiOmetros. 

Sem dúvida, essa rica rede natural, devida
mente adaptada, será o meio de transporte mais be· 
ralo do Pais, sobretudo na Região Centro-Oeste 
amazOnica, promovendo o desenvolvimento dessa 
imensa e pmmissora ál8a do território nacional 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
consciente do enonne potencial de desenvolvimento 

de nossas vias navegáveis e de que a implantação 
dessas vias de transporte exigem investimento pe
queno, em comparação com os enonnes benefícios 
delas resultantes, incluiu a construção de diversas 
hidmvias em seu programa Brasil em At;ão, com o 
objetivo de explorá-las de forma planejada, sem pre
juízo para o meio ambiente. 

Algumas dessas obras, porém, vêm encontran
do sérios obstáculos à sua implantação, Sr. Presi
dente, e, infelizmente, dentre essas inclui-se a hidra
via Tapajó&-Teles Pires, de fundamental importância 
para os Estados de Mato Grosso, Amazonas e Pará. 

Por essa razão, aqui estou para falar sobre a 
imporlãncia dessas hidmvias paro o BlasiJ e princi· 
palmente sobre os benefícios da construção da hi
dmvia Tapajós-Teles Pires. 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, a Hi· 
dmvia Tapajó&-Teles Pires, que integrará o Municí
pio de Santarém, no Pará. à região de Cachoeira 
Rasteira, no Mato Grosso, é um dos 42 projatos do 
plano de metas "Brasil em Ação", fato que, por si só, 
já toma inequíwca sua importância para o Pais. 

Com uma extensão de 1.043 quilõmetms qua
drados, essa importante obra engloba todo o curso 
do rio T apajós, no Estado do Pará, e o trecho inferior 
de seu principal lonnador, o rio Teles Piles, na fron
teira do Pará com o Mato Grosso, e tem sido objato 
de aprofundados estudos desde 1991. 

A construção dessa hidmvia promoverá, sem 
dúvida, a expansão das fronteiras agrícolas da Re
gião Centro-Oeste e do Estado do Pará, atualmente 
cercadas em sua expansão por falta de um silltema 
de transportes adequado. A implantação dessas 
obras encurtará signifiCativamente o caminho para o 
escoamento dos produtos do Centro-Oeste para o 
men:ado exmmo, beneficiando uma área de 711 qui
lômetros quadrados, que possui 50 milhões de hec
laRIS de terras agricultáveis capazes de produzir 100 
milhões de toneladas de grãos. 

Sr"s. e Sls. Senadores, trata-se de uma obra 
de relevância indiscutível. O Ministério dos Transpor
tes desenvolve estudos e projeta a hidrovia Tapajós 
- Teles Pires há sete anos, e as conclusões desses 
trabalhos indicam ser inequívoca a viabilidade do 
~ndimento. tanto sob o aspecto econ6mioo 
quanto SOCial. 

Estima-se que, nos dez primeiros anos de ope
ração, a hidrovia, com a utilização de uma frota de 
100 comboios para o transporte de 13,5 milhões de 
toneladas por ano, criará cerca de mil posto& de em
pregos diretos, entre tripulantes de emben:ações, 
.,_soai de manutenção, reparo e construção naval, 
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e pessoal administrativo. Além desses postos, outros 
também serão criados na área de operação, manu
tenção e administração dos terminais portuários. 

Acredita~ que, em toda a área de influência 
da hidrovia, deverão surgir pelo menos 30 mil novos 
empregos, benef~ndo, direta ou indiretamente, 
cerca de 150 mil habitantes da região, pois surgirão 
também novos mercados de trabalho na agricultura, 
na agroindústria e nos serviços decorrentes.-

Sr. Presidente, ao longo da hidrovia T apajós
Teles Pires, ~distinguir quatro trechos bem 
dilerenciados: o Baixo T apajós, o trecho das corre
deiras do Médio T apajós, o Médio T apajós e o Baixo 
Teles Pires. 

Para a implantação definitiva da navegação de 
caráter comercial ao longo da hidrovia, toma-se ne
cessária a realização de dragagens e demx:amentos 
em 40 passagens difíceis do Médio Tapajós e em 30 
passagens difíceis do Baixo Teles Pires, além da 
abertura de um canal, com uma eclusa, no leito do 
rio, para vencer o desnível das cachoeiras de São 
Luís, a um custo total de R$139.988.000,00. Além 
dessas obras a serem realizadas nos leitos dos rios, 
será necessário implantar um serviço de ~izamen
to e sinalização, estimado em R$1 ,2 milhão. 

A área de influência da hidrovia abrange 21 
Municípios do Estado de Mato Grosso e 8 do Estado 
do Pará. Com base nas estimativas de produção de 
grãos desses 29 municípios, obtidas pela projeção 
das produções alUais, estima-se que as economias 
nos custos de transporte, obtidas com a utilização do 
modal hidroviário, em seis anos de operação, cobri
rão os investimentos feitos na obra, prova eloqüente 
da viabilidade do empreendimento. 

Com a construção dessa hidrovia estaremos 
proporcionando, àRegião Norte e Nordeste do Mato 
Grosso e a vários Municipios do Estado do Pará, 
uma série de benefícios da maior importância para o 
desenvolvimento daquela imensa e fértil área do ter
ritório nacional. 

Haverá, sem dúvida, o incentivo à agroindús
tria, agregando valores à produção; a implantação 
de novas empresas, maior geração de empregos, 
aumento na arrecadação de impostos, aumento da 
produção de grãos, preços mais competitivos no 
mercado internacional, com repera ISSÕ8S positivas em 
nossas expor1açóes e em nossa balança comen:ial. 

Sl"s. e Srs. Senadores, bem sabemos que a 
agroindústria representa, nos dias de hoje, cerca de 
40% de tudo o que exportamos e o quanto é crucial, 
neste momento, para o Pais, o aumento das nossas 

exportações, para revertermos o preocupante défoctt 
de nossas contas externas. 

Hoje a produção de grãos da Região Centro
Oeste viaja mais de dois mil quilômetros para atingir 
os portos do Centro-Sul do Pais. São milhares de 
canetas cruzando estradas em precário estado de 
conservação e elevado custo de recuperação e ma
nutenção. 

De acordo com o projeto coordenado pela Ad
ministração das Hidrovias da Amazônia Oriental -
AHIMOR, aprovado pelo Departamento de Hidrovias 
Interiores do Ministério dos Transportes, essa obra 
vai garantir o escoamento, pelo rio T apajós, da pro
dução de grãos da rica zona agrícola do norte do 
Mato Grosso e do Centro-Oeste do Pais para os 
portos exportadores do Maranhão e do Pará. 

As estimativas menos otimistas indicam que a 
hidrovia poderia escoar cerca de cinco milhões de 
toneladas de soja que hoje saem do território nacio
nal pelos portos do Sul do Pais, aonde chegam por 
via rodoviária. Somente a economia no custo do 
transporte dessa quantidade de soja pelo modal hi
droviário representa mais de R$200 milhões; importân
cia esta que pagaria todas as obras da hidrovia Tapa
jós-Teles Pires, orçada em cerca de R$140 milhões. 

Pelo modal de transporte rodoviário, atualmen
te utilizado, a soja só pode ser colocada nos portos 
americanos a um custo de US$208.80 por tonelada, 
ou seja, 30% mais cara que a soja produzida nos 
Estados Unidos, que é de US$160.30 a tonelada. 

Com a construção dessa hidrovia, pode-se 
economizar até 40% no custo do frete, Sr. Presiden
te, tomando possível ao produto brasileiro chegar ao 
mercado americano a um preço menor que a soja 
produzida nos Estados Unidos. 

s.-s. e Srs. Senadores, seria inconcebfvel para 
um pafs como o nosso, com recursos hídricos tão 
abundantes, traçar suas estratégias de desenvolvi
mento para o próximo milênio sem dar prioridade à 
construção de hidrovias. A viabilização de hidrovias 
como a Tapajós-Teles Pires ou como a Araguaia
Tocantins possibiitará a existêrocia de um corredor 
de transporte hidroferroviário para o escoamento da 
safra de grãos dos férteis campos de Mato Grosso, 
Goiás e Tocantins, ligando o Brasil Central aos im
portantes terminais portuários da Região Norte do 
Pafs, localizados, como sabemos, nos Estados do 
Maranhão e do Pará. 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso re
conhece a irnportAncia de se expandir a utilização do 
modal hidroviário no Pais e priorizou a construção 
de diversas hidrovias em seu programa Brasil em 
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Ação, com o objetivo de explorá-las de forma plane
jada, sem prejuízo para o meio ambiente e com sig
nnicatíva diminuição do custo dos fretes nos preços 
finais de nossos produtos. 

Infelizmente, a possibilidade de os nossos pro
dutos se tomarem mais competitivos no mercado ex
temo não agrada a todos, e obras de construção de 
hidrovias, como a Tapajós-Teles Pires e a Araguaia
Tocantins, vêm sendo objeto de ações judiciais. 

Estou convicto, porém, de que serão infrutífe
ras as ações de todos aqueles que, a pretexto de 
defesa dos dire~os indígenas e da proteção do meio 
ambiente, procuram entravar o desenvolvimento de 
nossa região e impedir a maior competitividade de 
nossos produtos. 

Por meio das hidrovias, iremos viabilizar eco
nomicamente a produção nacional, que, há oito 
anos, não consegue ultrapassar o patamar dos 80 
milhões de toneladas de grãos. 

Sem dúvida, a utilização mais intensiva de nos
sa imensa rede hidroviária será o meio de transporte 
mais barato do País, além de não exigir grandes in
vestimentos para sua implantação e conservação. 

Por essa razão, ao concluir meu pronuncia
mento, quero apelar veementemente ao Governo 
Federal, para que, a despetto de todos os obstácu
los, insista em sua determinação de priorizar a cons
trução de hidrovias em nosso Pais, e aos membros 
do Congresso Nacional, para que decidam com os 
olhos voltados para os reais interesses do Pais e 
para a melhoria das condições de vida de nosso 
povo. 

Como representante do Estado de Mato Gros
so no Senado Federal e defensor dos interesses da 
Região Centro-Oeste, uma das mais promissoras do 
Brasil sob o ponto de vista socioeconômico, pois tem 
todas as condições-para tomar-se o celeiro mundial 
da produção de grãos, espero que todas as autorida
des envolvidas envidem todos os seus esforços para 
remover os entraves que estão atrasando a i~ 
tação da hidrovia Tapajós-Teles Pires. 

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

Mutto obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao Senador Osmar Dias, por vinte mi
nutos. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, semana passa· 
da. o Presidente da República anunciou o plano para 
a safra 98199. 

Em primeiro lugar, é preciso acabarmos com a 
idéia vigente neste Pais de que política agrícola sig
nifiCa recursos de crédoo rural. Parece-me que o 
Presidente da República entendeu bem isso, criando 
mecanismos que podem promover a modernização 
da agricultura É preciso, porém, dizer a Sua Exce
lência que, no seu segundo mandato, a agricultura 
espera que se conclua essa obra, que se iniciou 
criando novos mecanismos de política agrfcola no 
Pais. Eles ainda são modestos, tímidos, para colocar 
a nossa agricultura em pé de igualdade com outros 
blocos econômicos que dão prioridade à produção 
agrfcola e que transformam o assunto agricultura em 
assunto de governo. 

Quero comentar rapidamente, Sr. Presidente, 
algumas medidas que foram anunciadas de forma 
positiva; e outras que ainda deixam a desejar. Mas, 
evidentemente, cumpre-nos entender o momento 
que vive o Pais, em que a estabilidade da moeda 
trouxe alguns problemas, mas resolveu muttos ou
tros. Aqueles que falam do desemprego hoje teriam 
um discurso muoo mais forte, se ainda estivéssemos 
convivendo com a inflação. O desemptego, ai sim, 
seria devastador neste Pais, porque não dá para 
combinar inflação alta com nível de emprego baixo. 

O Ministro da Agricultura, Francisco Turra, jun
to com o !?residente da República, anunciou que o 
montante de recursos para o crédoo deste ano será 
de R$11 bilhões. Corno eu âiSse, polftica agrfcola 
não é apenas crédtto rural, mas o cÍédito rural é, 
sem dúvida alguma, um dos componentes importan
tes dentro desse contexto de política agricola. Trate
se de um aumento substancial, já que, no ano pas
sado, R$7,3 bnhões foram liberados para financiar a 
safra 97/98, que ficou no mesmo patamar dos últi
mos 5 anos, em tomo de 80 milhões de toneladas. 

Isso signnica que, se o crédito liberado, de 
R$7,3 bilhões, já havia sido superior ao da safra an
terior 96197, que ficou em tomo de R$5,3 bilhões, 
não foi suficiente para alavancar a produção agrfcola 
em nosso Pais, demonstrando. mais uma vez, que 
só crédoo não resolve o problema da produção. É ló
gico que R$11 bilhões é melhor que R$7 bilhões, 
mas acredtto que poderfarnos fazer algo mais do 
que alocar esses recursos e reduzir a taxa de juros 
para os produtores médios e grandes, que deverá 
ser de 8, 75% - menor do que 9,5%. Já se trata de 
um avanço, se considerarmos que a moeda continua 
estável. A redução da taxa de juros para o Pronal, 
de 6,5% para 5, 75%, representa também uma van
tagem, mas ainda hé uma rec1amaçio do setor, pois, 
ficando a inflação anual em tomo de 4%, esses juros 
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ainda são altos. Esperamos que, para a próxima sa
fra, o Presidente continue avançando, aumentando o 
crédito e reduzindo a taxa de juros. 

Mais um ponto positivo, Sr. Presidente, é exa
tamente o da agricultura familiar. Quando se reclama 
do desemprego em nosso País, não podemos es
quecer que a agricultura ainda é responsável direta
mente pela geração de 30% dos empregos de forma 
direta; se tomarmos todos os setores envolvidos 
com a agricultura, chega a 60% o índice de empre
gos que depende do setor agrícola em nosso País. 

Entendendo que a pequena propriedade é, 
sem dúvida, uma unidade geradora de empregos, 
visto que, para cada 9 hectares de uma pequena 
propriedade, um emprego é garantido, o Presidente 
da República, que já havia criado o Programa Nacio
nal da Agricultura Familiar e alocado no ano passa
do R$1,62 bilhão para o setor, aumentou esse valor 
para R$2,35 bilhões. 

Sobre o Pronal, não há dúvida de que aqui te
mos de lazer elogios. O Presidente Fernando Henri
que criou um programa específiCO para a pequena 
propriedade, o que não existia Percebendo a sua 
importância, pois gerou, no ano passado, 400 mil 
empregos, Sua Excelência aumentou o volume de 
recursos. 

Mas, Sr. Presidente, é preciso entender que te
mos em nosso País mais de 5 milhões de pequenas 
propriedades, das quais 2,3 milhões não têm, nem 
nunca tiveram acesso a nenhuma política de gover
no: ao crédito, à armazenagem, à assistência técni
ca ou aos avanços da pesquisa Assim, se pudésse
mos, mesmo diminuindo recursos de outros setores, 
ampliar os recursos para a agricultura familiar, esta
ríamos resolvendo um problema muito sério, que é o 
do êxodo rural e que, nos últimos dez anos,_alastou 
do campo, das pequenas propriedades, justamente 
as unidades produtoras de alimento, um milhão de 
famílias. E a maior prova de que necessitamos am
pliar os investimentos na agricultura fammar são as 
importações de comida que eStamOs realizando nes
te ano, quando o Brasil deve importar dois milhões 
de toneladas de arroz e cerca de duzentas mil tone
ladas de feijão. Para nós isso é vergonhoso: impor
tar feijão e anoz, alguns anos atrás, jamais passaria 
pela cabeça de alguém neste País. E, no entanto, 
vamos importar dois milhões de toneladas de arroz e 
duzentas mil toneladas de feijão! 

Além de promover um avanço no crédito para a 
agricultura familiar, também é preciso que o Governo 
tenha políticas específicas para algumas culturas. 
Se prevê, por exemplo, uma produção em excesso 

de arroz ou de feijão em determinado ano, C• Gover
no deve partir para o estímulo de uma cultura para a 
qual haja previsões negativas naquele mesmo ano. 

Mas, no ano passado, quando já pn•víamos 
que o Governo deveria autorizar a importação de ar
roz e de feijão para suprir o mercado intem.;, não lo
mos ouvidos. O 1'8$Uitado é que, além de estarmos 
importanJo, estamos aumentando o déficit da balan
ça comercial, que, no ano passado - nunca é de
mais-lembrar-', chégoú a quase US$9 bilhões. Se 
descontarmos o superávit da balança na área da 
agricultura, que superou US$1 O bilhões, o déficit da 
balança comercial chega a US$ 20 bilhões. Portanto, 
foca demonstrada, para o Governo, a importância da 
agricuffura não apenas para a geração de empregos 
e de renda, mas, sobretudo, para equilibrar a balan
ça comerciaL A agricultura contribui sobremaneira 
para a redução do déliclt da balança comercial em 
nosso País. Repito: não fosse o desempenho agrí
cola, o último déficit comercial brasileiro registrado 
teria sido o dobro do que foi. 

A agricultura familiar merece consideração es
pecial, e o Governo deveria ampliar ainda mais os 
recursos a ela destinados. É preciso reconhecer que 
em relação ao ano passado eles já melhoraram, 
mas, mesmo assim, serão insufiCientes, porque o 
próprio . Governo prevê atender oitocentas mil famí
lias e, como eu disse, são mais de cir .oo milhões de 
pequenos produtores espalhados por todo o País. 

Para o Proger, também se decidiu por uma am
pliação de praticamente 100% em relação ao ano 
passado. O Governo anuncia R$1,3 bilhão de recur
sos para a geração de empregos no campo, estabe
lecendo um limite de R$15 mil por produtor. Ao lado 
do Pronal, o Proger é um programa não apenas de 
desenvolvirtlento econOmico, mas também de de
senvolvimento social, porque atende os mais neces
sitados e combate a grande preocupação dos cen
tros urbanos: o êxodo rural, que traz para a cidade 
trabalhadores que concorrerão com aqueles qué es
tão empregados ou com aqueles que já estão de
sempregados nas cidades. 

Quero lembrar aqui um dado da FAO. Segundo 
ela. uma família, no campo, custa, ao ano, US$2,4 
mil para o governo; na cidade, essa mesma lamRia 
custará US$8,4 mil, porque passará a exigir a infra
estrutura que é necessária na zona urbana, além 
dos benefícios que buscará ali e que no campo já 
existem, concedidos pela natureza 

É bom que o Governo tenha esses números na 
cabeça. Investir na agricultura familiar, na pequena 
propriedade, no Proger, ampliando os recursos a 
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eles destinados signifoca reduzir as necessidades de 
investimento para combater as conseqüências do 
desemprego, principalmente nos grandes centros ur
banos. 

Uma grande novidade, Sr. Presidente, foi o 
anúncio dos recursos para coiTeçáo do solo. Pratica
mente desde a década de 70 não tínhamos recursos 
para investimento no calcário, que é essencial princi
palmente para nós, do Sul, e para as áreas de fron
teiras novas. No Centro-Oeste, no Nordeste e no 
Norte do País áreas novas estão sendo incorpora
das- devem ser incorporadas- à agricultura, por
que apenas com o aumento de produtividade não 
atingiremos os cem milhões de toneladas de grãos. 

Twemos, nos últimos dez anos, uma redução 
da área plantada, na verdade. Plantávamos 42 m~ 
lhões de hectares e neste ano plantamos 38 milhões 
de hectares: há dez anos plantávamos quatro milhõ
es de hectares a mais. Se houve redução foi porque 
faltou incentivo, faltou política que garantisse o plan
tio naquelas áreas e a ampliação, a incorporação de 
novas áreas. 

A liberação de recursos para o calcário será de 
extrema importância. Não podemos nem sonhar em 
aumento de produtividade em nossas terras sem a 
utilização do calcário, que tomará disponíveis o fós
foro, o potássio e o nifrogênio nos adubos químicos 
colocados na terra, que compõem um elevado índice 
no custo de produção. É ele um componente de alto 
custo para a produção e tem de ser potencializado, 
para que possamos arrancar da terra mais prod~ 
dade. 

O estímulo apenas à pecuária do Rio Grande 
do Sul e de Santa Catarina não é uma boa medida, 
Sr. Presidente. Para que outras unidades da Federa
ção atingissem o nfvel de sanidade dos rebanhos 
desses Estados, que estão livres da febre aftosa, o 
crédito à pecuária teria de ser estendido a eles - in
clusive ao Paraná. que já está com suas áreas livres 
de febre aftosa e aguarda apenas o reconhecimento 
dessa situação pelas entidades internacionais. 

Uma outra linha de crédito que representou be
neffcío para o desenvolvimento do Pafs foi a de R$1 
bilhão para investimento na aquisição de máquinas. 
Só espero que esse novo investimento não seja 
igual àquele do Finame que os agricultores chama
vam "três em um": o agricultor financiava um tratar e 
pagava !Jês. Exatamente isso levou o Governo a 
criar a securitização. O Finame foi a grande causa 
da criação da securitização para que as dfvídas fos
sem llE'gOCiadas, roladas, como foram e como estão 
sendo ainda, abrindo-se a possibilidade, nesse plano 

de safra, para que as dívidas até R$200 mil possam 
ser negociadas com novos erocargos e novos prazos. 

Sr. Presidente, como disse no início, estou aqui 
para colaborar com o Presidente na questão da agri
cultura. Não há nenhuma dúvida de que o Presiden
te já tomou atitudes, medidas que significam avan
ços e que significam um grande passo para a 
modernização da nossa agricultura. tomando-a mais 
competitiva. No entanto, faltam algumas medidas 
que terão de ser adotadas ainda neste Governo ou 
na próxima gestão do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso. Espero que Sua Excelência reconheça que 
ainda não foram atendidas todas as exigências e o;e
quer foram cumpridas todas as promessas feitas du
rante a primeira campanha eleitoral. 

Refiro-me, Sr. Presidente, à infra-estrutura. 
Ouvi aqui o discurso do nosso Colega, Senador Za
nete Cardinal, que falou antes de mim, no qual ele 
se referia à hidrovia. ao transporte hidrovíário em 
nosso País, que pode trazer mais competitividade 
para a agricultura. Creio que esse é, sem sombra de 
dúvida, o maior investimento que se pode fazer para 
o bem da agricultura: o investimento em transporte. 

Não ternos um sistema de transporte que nos 
permita competir com as zonas de produção, por 
exemplo, da Argentina, da União Européia, dos Es
tados Unidos. Se formos comparar os dados, vere
mos que a Argentina gasta, para levar uma tonelada 
de grãos ao porto, cerca de US$15. Nós gastamos, 
em média, US$32 e, em algumas ll!!Íiões, chega a 
US$48 o gasto para. se levar uma tonelada de grãos 
ao porto. É evidente que a diferença em relação à 
Argentina nos tira algumas falias importantes de 
mercado, o que poderia ser resolvido com as hidro
vias - onde elas podem ser feitas - e com as ferro
vias. Esses investimentos têm um custo muito menor 
do que salvar bancos, por exemplo. 

Fazer ferrovias representaria, sem nenhuma 
dúvida, um marco na modernização do Pafs que o 
Presidente inscreveria no seu Governo. Dessa for
ma, nosso País seria inclufdo de fato no Primeiro 
Mundo, passando a competir com os outros palses 
de igual para igual - se levarmos em consideração 
os números dos Estados Unidos, ficaremos muito 
mais distantes, porque uma tonelada de grãos chega 
ao porto nos Estados Unidos custando US$9. 

Além disso, é preciso modernizar os portos. Há 
longas décadas ouvimos aqui discursos sobre isso e 
os próprios governos fazem planos para contornar 
os entraves que representam os portos para o de
senvolvimento do Pais. Não sei se o programa de 
privatização será a soiução. É preciso muito cuidado 
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para que não sejam colocadas pessoas incompeten
tes para tomar conta de setores fundamentais para o 
desenvolvimento econõmico do País. 

No caso dos portos, tornemos o exemplo do 
Porto de Paranaguá Lá, para ser embarcada uma 
tonelada de grãos, paga-se US$9. Na Argentina, 
paga- US$5 e, nos Estados Unidos, US$3. Se so
marmos essas duas diferenças- transportes e por
tos -, chegaremos à conclusão de que no Brasil há 
um custo adicional de quase 15% em relação ao 
custo de produção. 

Fui verificar o custo de produção, na porteira 
da fazenda, de uma tonelada de soja Cheguei à 
conclusão de que o Brasil tem o mesmo custo de 
produção na porteira da fazenda, mas tem um pro
blema que se acresce ao dos transportes e ao dos 
portos: a carga tributária. 

Vejo aqui o Deputado Luiz Carlos Hauly, que, 
aliás, tem urna proposta de reforma tributária, na Câ
mara dos Deputados, essencial e inadiável para um 
país que quer se colocar no cenário internacional 
como urna grande potência de produção, de exporta
ção. Ao invés de continuannos contabilizando défi
cits na balança. temos de partir de forma acelerada, 
vigorosa, corajosa, para adquirir superávits exploran
do exatarnente a nossa vocação, que é a agricultura, 
a agroindústria. 

Pois bem, não aprovamos a reforma tributária 
aqui. Ela sequer foi analisada pelo Senado. E preci
samos dela, porque sem ela é impossível competir. 
Vejam: no setor de produção de grãos, temos urna 
média de 25,5% de impostos, enquanto na Algentina 
essa média é de 15 a 16%; no Chile, de 12%; nos 
Estados Unidos, em tomo de 16%. Se somarmos 
essas diferenças, chegaremos à conclusão de que, 
daqui a alguns anos - nos últimos dez anos a Argen
tina multiprrcou por ~rês a sua produção de soja, por 
exemplo -, vamos encontrar dificuldades enonnes 
para competir com aqueles que já são nossos com
petidores, mas com quem ainda podemos rivalizar 
em razão da !aba de oferta no mercado internacio
nal, da baixa oferta ou até, em muttos casos, da de
manda crescente. Há, evidentemente, no caso parti
cular deste ano, os problemas enfrentados pelos ti
gres asiáticos, que praticamente salram do mercado 
comprador, o que nos trouxe prejuízos devido aos 
preços das commodities internacionais. 

O Brasil precisa pensar de forma rnutto rápida 
em acionar todos os mecanismos que nos possam 
colocar em pé de igualdade para competir nos mer
cados internacionais. Não há como fazer isso sem 
urna reforma tributária profunda Haveremos de 

fazê-la, quem sabe, depois das eleições, e, se isso 
não for possível neste ano, no ano que vem. 

Aproveito, portanto, para saudar o Deputado 
Luiz Carlos Hauly e pedir-lhe que encaminhe ao Se
nado a sua proposta, porque queremos começar a 
estudá-la. 

Sr. Presidente, Senador Eduardo Suplicy, para 
encerrar, lembro também que o Governo precisa 
acionar algumas salvaguardas. Vemos, no mundo 
inteiro, que países capttalistas com base mais sólida 
e já com seus problemas econõmicos resolvidos pro
tegem os seus produtores, o seu men::ado e os seus 
empregos. No Brasil, essa "modernização" que nos 
deixa com urna economia aberta demais, sem cmê
rios de defesa do produtor nacional, tem sido um fa
tor gerador de desemprego. Cansei de citsr os 
exemplos do algodão, do trigo e de outros produtos. 
Os produtores de arroz do Rio Grande do Sul, por 
exemplo, já atravessam a fronteira para produzir ar
roz do outro lado, em razão da carga tributária e da 
taxa de juros. Isso significa exportar empregos, o 
que não estamos em condições de fazer. Queremos, 
isso sim, implantar políticas, métodos e medidas que 
possam gerar emprego e renda em nosso País. É 
preciso, portanto, proteger o nosso produtor da im
portação desmesurada, sem critérios, que ocorre a 
despetto da modernização. 

Quero saudar o Presidente, porque há mutto 
tempo venho fazendo um pedido: o·. Brasil precisa 
enfrentar finnemente o protecionismo de outras re
giões do mundo. A União Européia e os Estados 
Unidos destinam, em média, US$475 bilhões a sub
sídios, todos os anos, para proteger suas econo
mias, sua agricultura Existem países na União Euro
péia, Sr. Presidente, que chegam a subsidiar 80% 
de suas produções agrícolas. Assim fica fácil produ
zir, exportar e competir em qualquer lugar do mundo! 

O Brasil não precisa fazer Isso, mas precisa 
brigar para que a globalização seja mais ética, para 
que os países que poderiam hoje estar gerando em
prego em outras áreas dessem oportunidade, fizes
sem urna Vllldadeira integração de men:ado, redu
zindo o protecionismo e os altos índices de subsi
dies, que estão matando alguns setores da nossa 
atividade agrícola. 

Em resumo, Sr. Presidente, na média, o Plano 
Sefra é bom. Sonho ainda, no entanto. com uma po
lítica agrícola que dê renda ao produtor, que lhe dê 
segurança e margem de lucro que lhe pennitam ficar 
em sua propriedade e não ficar sonhando com ou
tras atividades, na cidade, onde ele quase sempre 
encontra frustnlção e desemprego. Esse foi o cami-
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nho de milhares de desempregados das cidades e 
de milhares de sem-terra que hoje querem terra por 
meio da reforma agrária, mas que um dia perderam 
o seu pedaço de terra por falta de condições, de infra
estrutura e, sobretudo, de segurança na atividade. 

Sonho com esse dia, Sr. Presidente. Houve 
avanços no primeiro mandato do Presidente Fernan
do Henrique Cardoso, mas eles não foram suficien
tes. Creio que no segundo mandato de Sua E;)<celãn
cia teremos esse dia. 

O Sr- Eduardo Suplicy (BiocoiPT- SP) - Per
mite-me um breve aparte, Senador Osmar Dias? 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR) - Se o Pre
sidente permitir ... Ainda tenho tempo, Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O tem
po de V. Ex" acaba de se esgotar, mas acredito que 
a contnbuição do Senador Eduardo Suplicy seja im
portante de se ouvir. 

O Sr. Eduardo Suplicy (BiocoiPT - SP) - É 
importante o registre que V. Ex" faz, Senador Osmar 
Dias, dos resultados da política agrícola até agora 
desenvolvida pelo Governo Fernando Henrique Car
doso. V. Ex" é uma das pessoas que mais de perto 
acompanham os problemas da agricuttura e é inte
ressante observar que V. Ex' faz um diagnóstico 
bastante dure. V. Ex' refere-se-à·proaução de diver
sos bens importantes para a cesta básica, para o pa
drão normal de consumo da população brasileira, e 
alerta para o fato de que muitos desses produtos 
acabaram tendo sua produção diminuída. Alguns 
produtos muito significativos para a criação de opor
tunidades de trabalho na agricuttura, como, por 
exemplo, o algodão, tiveram sua produção diminuí
da, inclusive no Estado de V. Ex', o Paraná A pro
dução do café também diminuiu bastante, apesar de 
agora estar sendo feito esforço para a sua recupera
ção - que ainda nãe é suficiente. Eu até pedi, Sena
dor Osmar Dias, por intermédio de um requerimento 
de inlormações ao Ministre Extraordinário de Política 
Fundiária, um balanço, após três anos e meio, da 
estrutura fundiária brasileira. Logo que ele assumiu, 
em 1996, foi divulgado o Atlas Fundiário do Incra, 
com dados de 1992, indicando que 2,5% dos maio
res proprietários de terras do País detinham nada 
menos do que 57% da área agricultável. O que teria 
ocorrido desde então, durante o Governo Fernando 
Henrique Cardoso e até a presente data? Segundo 
informações do INCRA, duzentas mil famílias foram 
assentadas. Talvez V. Ex' tenha dados ainda mais 
precisos e atualizados, mas quando o Secretário 
Executivo do Ministério da Agricuttura, Guilherme da 
Silva Dias, deixou o seu cargo, t!m meados do ano 

passado, ele informou que, até aquela data, cerca 
de 400 mil pequenos agricuttores já haviam deixado 
a agricuttura e o campo, sem explicitar exatamente o 
que teria ocorrido. Eram pequenos agricuttores que 
abandonaram e venderam suas pequenas proprie
dades que, portanto, foram absorvidas pelos maio
res? A pergunta que encaminhei pelo requerimento 
de informações indagava se o Ministro de Assuntos 
Fundiários teria um balanço para nós, uma radiogra
fia do Atlas Fundiário divulgado em 1996 sobre 
1992. Com o assentamento de duzentas mil famOias, 
mais todas aquelas que saíram do campo, qual seria 
o efeito líquido? Haveria, efetivamente, urna melhor 
estrutura fundiária, do ponto de vista da equidade, 
ou ainda a concentração fundiária seria a caracterís
tica principal? Parece-me que acelerar a reforma 
agrária com mais assentamentos do que até agora 
vem sendo feito, estimular as formas cooperativas 
de produção, inclusive dando muita força ao peque
no agricuttor, à agricuttura familiar, mas também às 
formas cooperativas de produção, as experiências 
de banco do povo, as pequenas somas emprestadas 
aos pequenos, sem grande burocracia, sem grandes 
garantias, bem como a instituição de um programa 
de renda mínima que teria efeitos inclusive sobre a 
economia .agrícola seriam passos importantes na di
ração de corrigir problemas tais como os que V. Ex" 
aponta. Era essa a contribuição que gostaria de dar 
ao seu pronunciamento. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR) - Sr. Presi
dente, quero agradecer ao Senador Suplicy pelo 
aparte, que cumpre um papel importante da Oposi
ção. porque este é o verdadeiro papel: criticar, mas 
apontar sugestões. V. Ex", Senador Eduardo Supli
cy, acaba de dar boas sugestões, que, aliás, se for
mos discuti-las, iremos concordar com todas. Mas 
precisamos, Senador, talvez, criar os mecanismos 
de operacionalização dessas sugestões, que o Go
verno, por uma ou por outra razão, não aplica, mes
mo entendendo que são boas. Acho que as sugestões 
de V. Ex', todas elas, ajudariam a promover a verda
deira justiça no campo, com urna melhor distribuição 
da terra, porque a concentração de terras em nosso 
País é indiscutível, já que qualquer estatística de
monstra que ela existe e é muito forte. 

Agradeço a contribuição de V. Ex", Senador 
Sunlicy, e encerro, Sr. Presidente, agradecendo a to
lerãncia de V. Ex". 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Meio)-- Concedo a 
palavra, por vinte !Tinutos, ao Senador Romero Jucá. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL - RR. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
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Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, dois assuntos 
me trazem à tribuna nesta manhã, assuntos impor
tantes para minha região e para meu Estado. 

O primeiro deles, na sintonia do discurso do 
Senador, e quem sabe futuro Ministro, Osrnar Dias -
porque, sem dúvida, S. Ex" é um político que tem 
experiência e importante contribuição a dar ao setor 
da agricuHura em nosso País - trata da intensifica
ção do apoio aos produtores da Amazônia e, em es
pecial, de Roraima, vítimas da tragédia dos incên
dios que abateram o Estado há alguns meses. 

Os agricuHores de Roraima passam por extre
ma necessidade. No meu Estado, já começou a cho
ver, mas o período de chuvas este ano será curto, e, 
até agora, o apoio necessário para retomada da pro
dução nas vicinais, para retomada da condição so
cial e econômica do sul do Estado e dos Municípios 
mais ligados à produção ainda não se deu. 

Portanto, faço um apelo ao Governo Federal e 
Estadual para que intensifiquem e agilizem procedi
mentos no sentido de que os agricuHores de Rorai
ma e dos Municípios, notadarnente mais agrícolas, 
como Caroebe, São João da Baliza, São Luiz. Rorai
nópolis, AHo Alegre, Caracaraí, Cantá e Bonfim te
nham condição de receber recursos, que já estão 
encaminhados, alguns deles prometidos, mas que, 
na verdade, não chegam até o ponto final do produ
tor das vicinais. 

Há o Pronaf, cujos recursos até agora não fo
ram liberados para os produtores. Há ainda as libe
rações atrasadas do Procera, as liberações atrasa
das dos recursos definidos. para assentamentos de 
áreas do Incra e a prometida ajuda pa1a as vitimas do 
incêndio, que até agora não chegou ao seu ponto final. 

Deixo, portanto, registrada a minha preocupa
ção e faço um apelo ao Presidente Fernando Henri
que Cardoso, ao Ministro Francisco Turra e ao Go
vernador do Estado para que agilizem as ações, por
que, daqui a pouco, muda a situação climática do 
Estado e não adianta chegar semente, não adianta 
chegar apoio depois das chuvas, quando efetiva
mente teremos mais urna frustração de safra. 

Outro assunto, Sr. Presidente, é doloroso e 
preocupante, sobre o clima de violência que vem rei
nando em Roraima. Temos feito denúncias desta tri
buna sobre a inoperância do Governo do Estado, da 
faHa de apoio à Polícia Militar e à Polícia Civil, da fal
ta de concurso público, enfim, da faHa de decisão 
política de resguardar e de investir na segurança do 
meu Estado 

Esta semana, aconteceu um lato lamentável, 
sobre o qual não poderíamos nos calar. Três ho-

mens encapuzados invadiram a residência do médi
co Mozart Pinheiro, na cidade de Boa Vosta, onde 
permaneceram por duas horas batendo e ameaçan
do com revólver sua lamma, numa tortura e violência 
inimagináveis. 

O médico Mozart Pinheiro, por coincidência, 
uma semana antes deste atentado, havia sido apro
vado como candidato a V.aK>ovemador na coliga
ção das Oposições, que tem exatamente a ex-Pra
feita Tereza Jucá como candidata a Governadora. 
Mozart Pinheiro, militante do PFL, médico que tem 
uma história de serviços prestados a Roraima e ao 
nosso povo, foi escolhido candidato a Vice-Gover
nador na chapa de oposições, que une o PSDB e 
o PFL e também partidos de esquerda, porque em 
Roraima estamos todos juntos, lutando pela demo
cracia e contra o uso e abusos da máquina do Go
verno. 

Estranhamente, o médico Mozart Pinheiro foi 
agredido, espancado e essa denúncia foi efetivada 
não só na Secretaria de Segurança Pública como 
também na Polícia Federal. Aliás, quero aqui regis
lfar a ação rápida do Ministro Renan Caiheiros e do 
Diretor-Geral da Polícia Federal, Dr. Vocente Chelotti, 
que determinaram à Polícia Federal imediata investi
gação para apuração dos fatos. Infelizmente, a Polí
cia Federal teve que proceder assim, porque a polí
cia do Estado e a Secretaria de Segurança Pública 
não detinham material nem para retirar impressão di
gital dos bandidos que invadiram a cása do médico 
Mozart Pinheiro e levaram seu carro, abandonando-
o depois. -

Deixo registrado meu repúdio a essa violência, 
esperando que tanto a Polícia Féderal quanto a polí
cia do governo de estado tornem as providências, 
não só para investigar e elucidar o caso, mas para 
diminuir o clima de violência que reina em Roraima. 

Dias atrás, um jovem estudante foi morto por 
uma galera dentro do parque público do Governo do 
Estado e agora o candidato a vice-govemador das 
oposições, em uma ação que não queremos dizer 
que foi política - não estamos tazendo acusação 
nesse sentido - mas que demonstra que se um can
didato a vice-govemador, se um médico conhecido é 
vítima desse tipo de violência em sua própria casa, 
imaginem como deve estar vivendo um morador po
bre dos bairros mais afastados ou do interior de Ro
raima. 

É importante coibir esse clima de violência para 
que tenhamos, na prática, uma eleição democrática 
onde seja respeitada a vontade popular. 

Muito obrigado. 
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O Sr-l. ,>RESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a 
mesa, cfícios que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário 
em e;:ercício, Senador Ramez Tebet. 

São lidos os seguintes: 

OF. N°118/98-GLPFL 

Brasflia, 24 de junho de 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico o Senador Za

n"te Cardinal para ocupar, como titular, a vaga deste 
Partido, nas seguintes Comissões Permanentes, em 
virtude de licença do Senador Júlio Campos: 

Comissão de Assuntos Económicos - CAE; 
Comissão de Assuntos Sociais - CAS; e 
Comissão de Fiscalização e Controle - CFC 
Indico, ainda, o Senador Zanete Cardinal para 

ocupar a vaga do PFL, nas seguintes Comissões 
Temporárias: 

- Destinada a promover atualização e novos 
estudos e levantamentos sobre a abertura de fren
tes de produção agropecuária, extrativa e de diver
sificada gama de insumos industiais ou de bens 
acabados na região dos cerrados e em toda inter
lândia do Corredor de Transportes Centro-Leste, 
que liga o Brasil Central e regiões adjacentes até o 
Oceano Pacflico ao Complexo Portuário do Espírito 
Santo, como titular, 

- Destinada a estudar as causas do desempre
go e de subemprego no Brasil, como t~ular. 

Atenciosamente, Senador Edison Lobão, Lí
der do PFL, em exercício. 

OF. N2 120/98-GLPFL 

Brasflia, 24 de junho de 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, solicito sejam feitas al

terações na compos;yão deste Partido na Comissão 
Temporária destinada a promover estudos tendo em 
vista o exame de propostas de Reforma Tributária, 
de modo que o Senador Vilspn Kleinübing ocupe 
urna vaga de titular e o Senador Bello Parga passe a 
ocupar uma vaga de suplente. 

Atenciosamente, Senador Edison Lobão, · Lí
der do PFL, em exercício. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Serão 
feitas as substituições solicitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do 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, neste 

exalo momento, um índio yanomami pode estar mor
rendo, de malária, de intecção respiratória, de diar
réia ou de tuberculose. As doenças chegaram com 
os garimpeiros e - como estes -, não foram mais 
embora. E os yanomami não são exceção, é gra
víssima a situação da saúde nas áreas indígenas 
do Brasil. A Funai, que era a responsável pelo se
lar, passou essa atribuição para a Fundação Na
cional de Saúde, ligada ao Ministério da Saúde. 
Criou-se, a partir daí, uma confusão institucional 
imensa. Ao que parece, nenhum órgão tem condi
ções plenas de assumir a questão: a Fundação Na
cional de Saúde, porque não está em todos os Esta
dos, e a Funai, pelo estado de sucateamento no qual, 
infefiZJ1lE!nle, se encontra. 

Precisamos de soluções urgentes, e é sobre 
isso que venho falar hoje nesta tribuna. 

VoHeroos à realidade yanomami. Como se 
sabe, os garimpeiros entraram na área yanomami 
com autorização da Funai e de lá só saíram, em par
te, graças à enorme pressão nacional e internacio
nal. Essa mesma pressão permitiu o trabalho das 
ONGs e a criação do Distrito SanMrio Yanomami, 
primeiro e - por enquanto - único distrito sanMrio 
indígena do Brasil. Graças à sua criação, há sete 
anos, o quadro de genocídio existente entre 1987 e 
1990, quando a terra yanomami não era reconhecida 
e estava invadida por cerca de 40 mil garimpeiros, 
com mortalidade estimada em 500 yan.omami a cada 
ano, foi reduzido para 225 óbitos, em 1991, e 124 
óbitos em 1993. Em 1997, foram 125 óbitos. Por sua 
vez, o Coeficiente de Natalidade Geral subiu de 29,1 
por mil, em 1992, para 45,56 por mil, em 1996. Tam
bém foi possível recensear todos os yanomami e co
nhecer cada uma de suas aldeias. Avanços signifiCa
tivos, não há dúvida, pelos quais congratulo a coor
denação e os funcionários do referido ;:listrilo SanM
rio Yanomami. 

Esses funcionários, em grande parte, foram 
contratados após grande mobilização de entidades 
civis eclesiásticas. O Governo realizou o concurso, e 
foram preenchidos apenas 150 dos 219 postos pre
vistos. Várias categorias fiCaram deficitárias, como 
médicos, técnicos de laboratório e auxiliares de en
fermagem. Esses funcionários concursados encon
tram-se hoje em processo de paralisação. A má re
muneração (Nível Superior, R$720 e Nível Médio, 
R$360) e as difiCflimas conoições de trabalho leva
ram os funcionários do DSY a reivindicar aumento 
no valor das diárias; aumento no número de funcio
nários aluando dentrr :la reserva; investimentos go
vernamentais na infra-estrutura dos postos de saúde 
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indígenas e médicos para supervisão e treinamento, 
principalmente nos casos de epidemia. 

A reivindicação dos trabalhadores é justa, as
sim como justo é o direito dos índios yanomami de 
receber atendimento médico e ambulatorial em suas 
aldeias. Os yanomami vivem numa floresta equato
rial densa. de cerca de 9 milhões de heclares, em 
200 comunidades, onde só se chega de avião mono
motor. Os postos de saúde, que ficam próximos às 
pistas e contam com farmácia e alojamento, são 
muito simples. Dos postos para as aldeias tem de se 
ir a pé pela floresta, em caminhadas de seis a oito 
horas, para se chegar nas aldeias e lá tratar das 
pessoas. Isso exige que o profissional fique pelo me
nos urna semana tratando dos casos locais e viven
do o cotidiano indígena. 

Tove oportunidade de conhecer pessoalmente o 
Parque Y anornami, em 1992, quando lá estive com a 
Sr" Cláudia Andrujá, que é justamente uma das pes
soas que mais se tem dedicado à preservação da 
área e dos índios yanomami. 

Tratar da saúde dos yanomami é uma ativida
de que exige vocação, estímulo financeiro e qualifi
cação. Médicos de algumas ONGs, que têm convê
nio com a Fundação Nacional da Saúde, vêm tra
balhando no treinamento desses profissionais para 
que possam diagnosticar as principais doenças e 
prescrever a medicação adequada A sua atuação 
é importantíssima, uma vez que os médicos que 
passaram no concurso não vão ao Distrito Sanitá
rio Yanornami, restringindo as suas atividades à 
Casa do Índio, em Boas VISta- pelo menos boa par
te deles. 

Os funcionários do Distrito Sanitário Yanoma
mi, por meio do Sindicato dos SefVidores Públicos 
Federais do EstadQ de Roraima, do Sindicato dos 
Trabalhadores de Saúde do Estado de Rotaima e da 
Confederação dos Trabalhadores no Serviço Públi
co, enviaram-me um dossiê com inúmeras denún
cias referentes às suas condições de trab8Jho e à 
saúde yanomami. · 

Transmiti as denúncias ao Ministro da Saúde, 
na forma de requerimento de infonnação assinado 
por mim e pela Senador Marina Silva. A resposta, 
um parecer técnico do Dr. Edgar Dias Magalhães, 
Coordenador do DSY, nos chegou recentemente à 
mão - está anexado a este pronunciamento para 
registro - e, além de trazer essas inl.>rmações so
bre o dectrnio nos óbitos, que mencionei acima, 
confirma que os índios de um lado e os funcioná
rios da Fundação Nacional de Saúde de outro, to-

dos precisam de nedobrada atenção do nosso Go
verno. 

Os yanomami são o grupo indígena mais nu
meroso da América que ainda mantém seu patrimô
nio cultural pré-<:olombiano preservado em alto grau. 
Dessa forma, constituem um tesouro cultural e hu
mano que devemos tratar com todo cuidado, carinho 
e atenção. Louvo por isso os médicos, enfermeiros e 
auxiliares que, enfrentando imensas dificuldades, lu-, 
tam pelo direito de condições dignas de trabalho 
para atenderem à população yanomami. 

A Fundação Nacional de Saúde está em viaS 
de ser extinta, o que nos preocupa muito. Não po
demos esquecer que a Constituição garante que a 
saúde do índio é responsabilida~e do Governo Fe
deral. 

Sr. Presidente, apelo a esta Casa para que 
aprove sem maiores delongas o PLC 6311997, do 
Deputado Sérgio Arouca, do PPS do Rio de Janeiro, 
que dispõe sobre as condições e funcionamentos de 
serviços de saúde para as populações indígenas. O 
referido projeto institui um subsistema de atenção à 
saúde indígena, componente do Sistema Único de 
Saúde. A necessidade de sua criação, na forma de 
Distritos Sanitários Indígenas, foi inclusive resolução 
da 11 Conferência Nacional de Saúde para os Povos 
Indígenas, realizada em 1993. Tal iniciativa contri
buirá para sanar uma omissão na legislação de saú
de do nosso País e possibilitará que ás nações e os 
indivíduos indígenas pÍlssam ter acesso a um ~e
ma de saúde que respeite seus direitos de cidadania 
e culturas. 

Insisto na gravidade do problema da saúde in
dígena no Brasil e, especif1C81T18nte, dos índios ya
nomami. E a melhoria na saúde desse povo passa 
pela gamntia de sua permanência em suas terras, 
pela upulsáo definitiva dos garimpeiros das mes
mas e pelo justo atendimento das reivindlcaç6es dos 
funcionários da Fundação Nacional de Saúde de Ro
raima. assim como pela sua qualificação. Não pode
mos ficar de blaços cruzados enquanto qualquer ia
nomami esteja morrendo. 

Assim. Sr. Presidante, requeiro seja transcrita 
a resposta ao requerimento de informações mencio
nado. 

Goslaria, Sr. Presidente, de tratar do impasse 
que ainda persiste com respeito às reivindicações 
dos docentes e dos servidOres do sistema de ensino 
universitário federal, outro assunto de grande rele
vância. 



508 ANAIS DO SENADO FEDERAL JUNHO DE 1998 

Ainda ontem, visitei os dezenove professores 
que se encontram em greve de fome no auditório 
Dois Candangos, na Universidade de Brasma, os 
quais se sentem no dever de esclarecer a opinião 
pública sobre o signifiCado político do ato pacifiSta 
que estão realizando, que coloca em risco a própria 
vida e leva em consideração exemplo como o de 
Gandhi, o qual conseguiu, por meio de inúmeras 
ações pacifistas, colaborar tão intensamente para 
que fosse conquistada a independência da fndia 

Os professores dizem que estão se privando 
de alimentos porque se dão conta da política ab
surda que produz, no Brasil, milhões de excluídos 
da educação, do trabalho, da moradia, do alimento 
básico e, sobretudo, da participação nas decisões 
que envolvem os grandes interesses públicos brasi
leiros. 

A greve da universidade pública brasileira já 
dura quase noventa dias e as perspectivas de solu
ção são ainda difíceis de serem encontradas. Apa
rentemente, o ponto central dessa greve diz respeito 
à questão salarial. No entanto, uma pauta de no mí
nimo quinze itens provocaram o movimento. Na ver
dade, o núcleo da luta é por uma universidade e um 
ensino de qualidade. O modelo de universidade de
fendido pelos movimentos procura garantir o princí
pio básico de integração entre o ensino, a pesquisa 
e a extensão. 

Há no Brasil, hoje, cinquenta e duas instituiçõ
es federais de ensino superior. Com exceção dos 
antigos territórios, contamos também com pelo me
nos uma universidade estadual em cada Unidade da 

· federação, com maior número nos Estados de São 
Paulo e Paraná.· E, aindà. quarenta e quatro t10Spi
tais univeisitários, estes absorvendo 10% do orça
mento das IFES, e. 30% 'de sua força de trabalho. 
Isto sem falar rias escolas· técnicas, centros federais 
de educação e tecnologia e alguns centros dEi eau
cação de primeiro grau ligados à universidade biaSi-

. leira. . ' 

. É importante que ·assinalemos alguns dados 
básicos para que se compreendam os arguroo.ntos e 
as convicções daqueles que estão realizando esse 
movimento: 

a) apesar do sucateamento e das difiCUldades 
hoje encontradas, 90% das pesquisas científiCaS e 
tecnológicas hoje realizadas no País estão sob a 
responsabilidade das universidades públicas; 

b) segundo resultados alcançados com os exa
mes aplicados pelo Ministério da Educação em 

1997, o rendimento da rede pública foi bastante su
perior ao da rede de escolas privadas. 

Esses são resultados alcançados sob o mo
delo de universidade pública, gratuita e de qualida
de que defendemos e que vemos ameaçados com 
o modelo utilitarista que permeia a proposta do 
Projeto de Lei n• 4.605198, em tramitação na Câma
ra dos Deputados. 

Esse projeto ainda contém inúmeros equívocos 
veiculados pela proposta do Programa de Incentivo 
à Docência que integrava o art. 6" da Medida Provi
sória recém-aprovada e que, entretanto, acabou 
sendo suprimido. Caso esse projeto seja aprova
do, prevalecerá, no máximo, uma concepção de 
escola de 3° grau e não o conceito de universida
de que guarda a responsabilidade com respeito à 
produção, à organização e ao avanço do conheci
mento. 

O Projeto 4.605198 encaminha uma proposta 
onde prepondera exclusivamente a quantidade de 
aulas, assumindo muito mais importãncia que a pes
quisa, a aproximação com a comunidade e a apren
dizagem a partir de uma prática, através da exten
são, e o ensino mais diretamente atrelado ao avanço 
do conhecimento. É um projeto que aprofunda dife
renças, segmentando a categoria de profissionais da 
educação, acabando com a paridade entre ativos e 
inativos, excluindo professores da universidade, do 
2" e do 1• graus, bem como os servidOres técnicos e 
administrativos dessas instituições. 

Ontem, Sr. Presidente, foi adiada a votação na 
. Câmara dos Deputados com o objetivo de se conti
nuar a tentativa de negociação. Apesar de se dizer 
aberto ao diálogo, o Governo insiste no seu modelo 
de ·escola simplista e linear, com a qual não pode
·mos ·concordar. Va:le ressaltar a responsabilidade do 
papel do Congresso nesta questão. Esta instituição 
vem sendo convocada como mediadora entre os 
rnovimeniDs sociais e o Governo, dando a nós, parla
mentares, uin papel de maior responsabilidade com 
relação à lul1ção SOCial dessas instituições educacio

. naís.no ~global de nossa sociedade. 

Quero cumprimentar o esforço dos Deputados 
e ·Senadores que estão se .empenhando na media
ção desse entendimento com o Ministro Paulo Re
nato Souza. S. Ex" precisou ausentar-se de Brasí
lia, ontem, pois seu pai não passava bem de saú
de. Desejo-lhe melhoras e espero que S. Ex" te
nha condições para chegar a um entendimento com 
os docentes e servidores das universidades públicas 
federais. 
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Apelamos para que esta Casa acompanhe de 
perto as negociações em desenvolvimento na Câ
mara para que, no momento devido, possamos vo
tar essa matéria com a maior rapidez possível e 
de maneira correta, uma vez que os alunos neces
sitam voltar às aulas, os docentes e demais profis
sionais necessitam dar continuidade ao seu valioso 
trabalho, além de acabar com o risco de vida a que 
estão se submetendo os professores em greve de 
fome. 

Sr. Presidente, gostaria de assinalar os nomes 
desses professores: Alexis Leite, António Rafael da 
Silva, Cândido Medeiros, Delso Uma Filho, Durval 
Cruz Prazeres, lrenilda Ângelo Santos, Maria Luiza 
Fontenelle (aposentada), Marcelo Guina Ferreira, 
Nelson O Doki, Pedro Rodolpho Jungers Abib, Car
los Adalberto Celedoni, Alexandre Luiz Gonçalves 
de Resende, Glauco Falcão de Araújo, Jorge Paulo 
Watrin, Raimundo Nonato Nunes, Man:os Lourenço 
Herter, Valter Pires Pereira, Celi Taffarel e Mauricio 
Roberto da Silva. 

Sr. Presidente, solidarizamo-nos com esses 
professores em greve de fome, ao mesmo tempo 
em que pedimos a transcrição, na Integra, do mani
festo desses professores na defesa da lriversidade 
pública. 

Com respeito ao depoimento feito, ontem, pelo 
Ministro Luís Carlos Mendonça de Barros, que tive 
oportunidade de acompanhar e do qual participei por 
atenção do Presidente da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e lntonnática, Arolde de 
Oliveira, que presidiu os trabalhos, oportunidade em 
que o Ministro Luis Carlos Mendonça· de Barros di
vulgou os dados relativos ao valor estimado por em
presas de auditoria com respeito ao valor patrimonial 
e ao valor mlnimo de venda das empresas que cons
tituem o Sistema Telêbrás, T elesp e outras, conside
ro que cabe ainda uma averiguação a respeito. 

Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente de Honra 
do PT, havia proposto ao Ministro Luis Carlos Men
donça de Barros que aceitasse fosse apontada pela 
Oposição uma empresa de auditoria para também 
fazer uma avaliação. O Ministro Luis Carlos Men
donça de Barros mencionou, ontem, que existem os 
canais institucionais previstos na Constituição brasi
leira para essa averiguação, citando o Tribunal de 
Contas da União. 

Sr. Presidente, de maneira até consistente com 
sua observação, quero aqui adiantar que na próxima 
terça-feira, quando da reunião da Comissão de As
suntos Econõmicos, aprasentarei um requerimento 

para que o Tribunal de Contas da União faça uma 
auditoria visando comprovar a quaiidade dos estu
dos realizados por essas três empresas de auditoria, 
para averiguar se, de fato, o valor mlnimo por elas 
estimado é o mais adequado. 

Espero que a Comissão de Assuntos Económi
cos, tendo em vista a importância da decisão que 
será tomada, de pronto, aprove esse requerimento 
para que seja enviado imediatamente ao Tribunal 
de Contas da União, a fim de que este órgão pos
sa examinar, no mais breve espaço de tempo pos
slvel, todo o processo encaminhado à Comissão -
onde depOs ontem o Ministro Luís Carlos Mendon
ça de Barros. S. Ex" entregou mais de 50 pastas, 
volumes grandes, que foram objeto do estudo de 
avaliação. 

Obviamente o Tribunal de Contas da União de
verá dizer quai o tempo necessário para lazer essa 
auditoria. Então, realizando-se esse estudo, urna vez 
que a Comissão de Assuntos Econômicos aprove 
essa auditoria - segue inclusive o que foi proposto 
pelo Ministro"l.:tlls Carlos Mendonça de Barros-, no 
mau entender, o leilão das empresas do conjunto 
T elebrás só poderá ser eletivado após a realização 
dessa auditoria. Assinalo que o próprio Ministro Luis 
Carlos Mendonça de Barros fez a sugestão no senti
do de que se utilizasse os canais institucionais exis
tentes, e mencionou o Tnbunal de Contas da União. 
Como S. Ex' não acatou a sugestão dQ Lula e men
cionou que há o Tribunal de Contas, então, vamos 
fazer uso deste instrumento. Espero que a CAE 
aprove este requerimento, que, de pronto, seja enca
minhado ao Tribunal para que taça o estudo; e que 
possa o mesmo ser realizado antes do leilão. Se se 
constatar que o preço mlnimo é o adequado, tudo 
bem. Agora, se não puder lazer o estudo em tem
po hábil, então, que haja o adiamento do leilão até 
que se conclua este estudo. Se porventura o Tri
bunal de Contas disser que houve erro na estirnati
ve, que se adote um novo procedimento; se disser 
que a estimativa foi bem feita, então encaminhare
mos o resultado desse estudo ao Presidente de 
honra do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, bem como 
ao Presidente do PDT, Leonel Brizola, ambos can
didatos à Presidência e à Vice-Presidência de Re
pública, respectivamente, pela coligação PT, PDT, 
PCdoBePSB. 

Muito obrigado. 

DOCUIIENTOS A QUE SER REFERE 
O SR. EDUARDO SUPUCY Ell SEU~ 
NUNCIAIIENTO: 

--- -----------··-· -----··--------·- ··---· ---··· . 
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Aviso TI0 205/GM Em 13 de. maio de 1998 ... 

Senhor Primeiro -Secretário, 

Reporto-me ao Oficio n° 176 (SF), dessa procedência, 

referente ao Requerimento de lnfonnação n° 128, de 1998, de autoria dos 

Senadores Eduardo Suplicy e Marina Silva, em que solicitam infonnações sobre 

as providências t(>l'lladas por este Ministério para apurar denúncias contra a 

Coordenação Regional da Fundação Nacional de Saúde em Roraima, e indagam 

em que medida este órgão está contribuindo e agindo para a criação de distritos 

sanitários indígenas no bojo de uma política pública, em conformidade com os 

objetivos últimos das duas Conferências de Saúde Indígena. 

A propósito, encaminho os pareceres anexos, exaral;fos pela 

Fundação Nacional de Saúde, contendo os esclarecimentos acerca ~- referida 

proposição. 

A Sua Excelência o Senhor 
Senador RONALDO CUNHA LIMA 
Primeiro-Secretátio do Senado Federal 
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MiniSk."rio cJa Saúde 
Fundação Nu&.:ionul da Saúde 

Coordenação Rqiunal dl! Rorutma 
lli!ro1rito Sanítârio Yunomanu 

PARECER TÉCNICO N' 02 DATA: 17 de mart!) de 19')11. 

Auunto: · Comcn1órios ao Rcqucrimcn1o de lnfonn:JÇÕCS N'I2H. de 19'J8 do Senado Fc:dcral 

Senhor Coordenador Regional. 

Tendo nxcbido de V. S.. cm 12103/<)ll.pcdido de manifestação quanlo 30 Rcqucrimcnlo de lnfonnaç6cs 
N"I2S. de 19'J8 do Senado Fc:dcral oriundo de demanda dos Senadores Eduardo Suplicy e Marina Silva. 
honra-me prcsl3r alguns esclaJ<eimenlos. embora não esiCja em posiç:lo de relacionar as provid6nc:ias 
IOa1;ld3s. conforme roquisilado. P.JSSO a onalisar ilcm por ilcnt somando 3 eles obol:rvaç6cs que juiBD 
pertinentes. Por \'C7..CS me farei rcpctith•o em determinados aspc:ctos.. mas será por que inOucm em vários 
dos problemas aprcscnlados. 

ilcm I 

.. I. Quais as providencias tomadas parn apurar :as seguintes denúncias contra a Coordcnaçio 
Rc&ion•l da Fundação Nocional de S.ildc cm Rornima: ·· 

hem I Lclra A 

-alem relação à implanlaç:lo do Progrnma de Oncoccrcosc que deveria Ter sido rcolii.ado 
cm 199:7. de acordo com p!'oposta claboracb pelo Dr. GiO\-ani Evclim Cocllto. Gerente 
Nacional de Endcmias fOCõlis: ·· 

Rcsposla a corgo do Dr. RcnncryS Pinheiro. Responsável pelo ProjCio de Conlrolc da Oncoccrcosc - RR. 

Ílcm I LCira B 

·b)quanto à ausência de médicos c profission:~is de saüdc ncx:essãrios nas ãn:as indigcnas. 
lcwndo indevidamente os ogcntcs de soildc c au.vliares de cnfennagcm a f=n:m 
proscriç:lo de mcdicomcn1os: ·· 

Há fall3 de Recursos Humanos pora trabalharem cm arcof O concurso promovido pora proenchcr vaps no~ 
DSY ·RR só conseguiu preencher CC1C1 de 150 dos 2\9 postos pn:vistos. V:lrias colcgorias fiCDnlm 
defiCitirias. como mcdicos. tCcnicos de laboratórios c au.vliarcs de enfermagem. ~mas nem foram 
auiOri:aldas o proenchi~o-~o MARE (ll_!OIOrisJasc inlé~)-_j 

A forma do sclcç:lo dos concursaclos não privilegiou profissionais com afinidade polll o dcscnwlvimcato) 
do lli\idadcs junto :ls popdaçé!cs indigcnas. nas c.•igcniCS COIIdiçi5cs do compo. Isso. somado i "'* . 
-~ do Poder Execuliw (Nivcl Superior R$720.110. Nlvcl Médio RS360.1Ml aproximadluncalc) c J 
:ls ~~-condiç6cs do trabalho. tem k:\'ado a grande resistência pora entrada cm árco por ponc dos 
,_ i:rvidorcs c lall1b!m dos antigos conlrlllados lcmpor:lrios. Há COIICCI1IrliÇio de pcsrml na c:i<mdo do 
Bae ViOla 13mbém pela intcrpretaç:lo da Lei 8112 no que se refere aos estudantes: CSICI nJo do do 
ncahuma forma prejudicados cm seu direito do freqllCnlar aulas. mesmo havendo prejuízo do cxerclcio do 
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5WIS funções no interior do estado~ c pela generalização dos duploltriplo-,·inculos cmprcgatícios de 
scnidorcs c contratados tempor.irios. 

Ílcm I Lcln~ C 

-c) quanto à situação ag.ra,-antc de Slúdc do indio c grande nUmero de óbitos nas aldeias:·· 

Roraima c a Unidade da fcdcr.lç;lo que melhor tem c:suuturado um scniço de saúde indigc11:1. 

A Fundaçõlo Nacional de Saúde atr.a\'és da Coordenaç;lo de Roraima tem realizado nos 7 anos de 
c.~ do Distrito Sanitário Y anomami um cnonnc trabalho cm prol da saúde Y anomami c da 
instalaç;lo de um modelo difcn:nciado de atcnçio lxtscado nas n:soluçà:s das duas Conferências Nacionais 
de Saúde hxlígcna c que se resume no modelo dos .. Distritos S;aniuirios Especiais Indígenas·· que estilo 
c:otllfiii'Ctl'dos c comungam de todos os pnncipios do SUS. 

O DSY-RR é composto por 2~ Pólos-base de assistência a que estão ligadas de I a 15 das aldeias 
Yanomami. A FNS mantém din:tamcntc 13 destes póloHme sendo 2 mantidos pela FUNAI e 9 por 
ONG·s (Médicos do Mundo- MDM; M~ E\-aoFica da Am:uõnia- MEVA; Missão NO\-as Tribos do 
BlliSil - MNTB c Missão Catrimani. Ordem Consolata - Dioceses de Rolllima; Comissão Pró-Y anonmmi 
- CCPY. sendo o pmgr.una de saúde desta mantido pela FNS atr.t\'ÓS de sua:ssivos convênios). Além disto 
a FNS 0\antém a Unidade Hospitalar Casa do indio de Boa Ytsta. hospital que mantém uma média diária 
de I .&O intcmos; também mantém. atm'ÓS de convêaio a· Unidade Mista Casa de Cura. administrada pela 
Dioccsc c que se destina ao tllltamcmo de pocicntcs de longa dur.lç:lo de intemaç;lo como tubetculosc c 
lcisbmanioscs. 

O quadro de gcnocidio agalopodo existente entre 1987 c I9'JO. quando a terra Yanomami nilo era ainda 
reconhecida c csta\"D in,-adida por cx:te1 de 4_!!.tMMI primpci~m escandalosa monatodadc de csun•odos 
50() Yanomami a c;~da ano foi reduzido paru 223 Óbitos cm 1991 c 12-' óbilos cm 194J:l. 

Variação da Mortalidade Absoluta 
Area Indígena Yanomami 
1988 a 1998 

N" de Óbitos na Área Ya~o~ami 1S88-97 
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Distribuição da população, número de óbitos e Coeficiente de Mortalidade Geral 
Ãrea lndiaena Yanomami de Roraima. 1991 a 1997. 
ANO POPULACÀO 
1991 7629 
1992 7~90 

1993 7502 
1994 7663 
1995 7793 
1996 7839 
1997 7839 

• ftOI.iJ~ •.c 19101198. paaivd dr:·~ 
I-" ~no.:: DSY!l-~S-RR.OI:~&. 

N"OBITOS 
225 
207 
1H 
165 
I t)() 
138 
125* 

C.M.GERAL 
29.49 
27.~ 

16.53 
21.S3 
2~.38 

17.60 
15.95 

O Coeficiente de Natalidade Geral subiu de 29.1 por mil em 1992 pora 46.56 por mil em 1996. Tambc!m 
foi possi\·cl rcccnsc:u todos os Yõlnomami c conhecer Côlda uma de suas aldeias. São cnom1cs .3\'õiRÇOS 

cujos mCriaos são de nossa instituiç;lo e seus scn'idorcs. 

Coeficiente de Natalidade Geral 
na Área Indígena Yanomami de Roraima 
1991 a 1997 
AliO o Nascidos Vhm 
1991 7()29 52 
I~J2 1-'90 218 
1993 7502 28~ 

199-' 7663 H7 
1995 7793 275 
199() 7839 3f>5 
1'1'17 7839 J.IS .. 
• ... , ... tu~ •• .. lana~Cidi!-. 
•• nt•il~alo! I~IQI '9tt.pu&i,•..:loi.:.Jk~ 
F~.::: I>SY FNS-RR.OI91. 

CNG 
6.81 
29.10 
37.9<1 
32.23 
35.28 
~.S6 

-1-4.39 

A faiCól de assistência no iado Venezuelano da fronrcira. som:Kf:J à grande mobWdadc cspaci.<JJ dos 
Yanomaani. IC\'OU a sucessivos sunos de nmlári01 cm \'árias localidades. 

Há a prcscnçoa condnua de garimpeiros na tem Yanomami desde o início da invasão em 1987. Em 1997{__ 
ola CSI0\'0 franqueada à garimpaii"JJl durante todo o ano uma \'C:Z que a operaç;lo Sel\'a Liue (de retirada ' 
de garimpeiros) da FUNAI foi interrompida no início- do .ntês.de 1rn1rço com unm estimaU\'a de resíduo de 
3.000 garimpciros em toda. a região. Venezuela inclusí\'C. .....~ 

Voltamos a afirmar que o aho investimento que a FNS vem fazendo para estruturar um sistema sólido de 
saúde p:u;a o pQ\'0 Yanoammi depende. além da manutenção dos investimentos atuais. do cnfrcntamcnto 
doslos :iSpeaos. 

NõiS outr.lS ârcas indígcn:JS. habitadas por oito etnias. situadas a nordeste e sudeste de Romima a FNS tem 
\'iobili<ado a irnpl:lntaç;lo do que dO\ocria sor um novo Distrito Sanillirio Espc:cial Indígena quando hou"or 
"'8JJbii1CillaÇilo e espaço i1151itucional para isto. SOO os povo:; indígenas do lavrado o serras do c:stado. 

A organ~ dos serviços neste futuro distrito. que chamamos "OSL", contempla uma rede posiOS de 
saúde bjerarquizada. com base na sua capacid;vte de m:oJutivjdade. Os "'pólos-base" de assistência visam 
a:ntraliz:lr as inf01'1113Ç6es e n:gistros de dados. bem como ter maior resolutivic:bdc: na atenção básica 3· 
saúdo das comunidades a ele ligados; no elllalllO.~ cada uma das pouco mais de 200 alcleios l!.,rocura-sc 
1cr uma Jãanáeia b:zsU;ameme equipada c p:Jo menos um agemc indígena de S:Jixle para apoiâ·J~ 

/Hoje soma-so um 10111 de 113 posiOS de saúde. a maioria eonsuuidos em muliroes pelas próprias 
. comu~ scodo que muitos encontram-se com insraJ~ pn:x:;irias c iaadcquadas. ncc:cssitando de 
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reformas c ;ampliações. moth-o pelo qU&ll :~ FNS adquiriril este <Jno. pela segunda \"CZ.. materiais básicos de 
construção para ceder às comunidades. J::i aluam nas :áreas indígenas do lavrndo cerca de ..UKJ Agentes 
Indígenas de Saüde (AIS) distribuídos em l58 comunidades. organi:a~dos num sistema de referencia c , 
contr:t referencia ,·inculados a H Pólos-base. cobrindo uma populaçjo de 19.623 individuas. A maior: 
pane dos AIS é de ,-oluntârios sendo que IRO reccbcm bolsa (R$120JKl) da FNS \'ia êonvênio com a~ 
orpnizaç:Jo indlgena Conselho Indígena de Roroima. 08 possuem \'inculo cmpregaticio com a flJNAI. 
cm tomo de OS são contralildos pela Secretaria de Saiadc c prefcitufiiS. Estes Agentes de SóiUdc s:lo · 
reguJam\Cnlc acompanhados c nxicJados por um gmpo fCcnico composto pela FNS c outrns org;mi:t..óiÇÕcs
do Núcleo lnsacrinstitucional de saúde Indígena. 

Os Microscopistas indígenas. que atuam no diagnôstico I<Ibor.norial e tratamento dos pacientes no 
programa de controle da m:~lária. são cm nUmero de -&.S. A fom1aç:io deste tem sido feito cm área para 
onde pcrmancntcmcntc J Técnicos de Labor:uório da FNS viajam com a firuJhdoldc t:J.mbém de 
supcnisionar swa atuação. Vários microscopistas indígenas estão sendo gradati\'a.mcruc c:~pacitados põlr.l 

dCtgnôstico de outros doenças cndCmiClS cm suas regiões. como lcishmaniose culâne:a c tuberculose. 

A assistCnciól sccundãriól c terciária tem sido rcali7..adôl pela Casa do Índio. Casa de Cura e hospitais da 
rede do SUS. Casos que ncccssilam proçcdimcn1os nmis cspcc&ali:l.ados são encaminhados a oulros centros 
de nlaior rcsoluth·id:ulc. atra,·és de TFD. muilas YCI.CS com acompanhamento de profissional cJc 
cnfcnnagcm com conhecimento da cultur.~ indígena cm qucstlo. 

Oito indios Macuxi trabllham como colaboradores da FNS no controle do anofclino (mabiria) cm ãn:as 
iadigcnas de dilicil acc:sso. Todos for.am· treinados. rcccbcm EPL suprimentos c cquipomcntos c solo 
supcn·isionados pelos técnicos da FNS. 

item I Lctro O 

-d) quanto a Casa do indio cm Rotllinm. cabe indagar sobre a ·reforma pm·iSla para 1997 
que ainda não foi iniciada:·sobre·o grande número de criaDÇaS vítimas de compliCIÇÕe$ por 
IRA c diar-réias: sobre a falta constante de medicamentos c materiais no local; c sobre ;as 

condições dcficicnlcs de conscrvaçáo de afimcnlos:-

No di:t OS de j;lnciro. dala em que foi assinada a denúncias dos sindicatos SINTRAS c SINDSEF-RR. a I 
obra d:a Unidade Hospitalar Casa do indio já havia sido iniciada com ia\Sialaçào da ploaca com pr.~m. ,-aJor 
c duraç:lo da . construção. Côlnlciros c locaçqo ·ela obra. Eslcs . proccdimcnaos foram .n.,turnlmcntc 
imcrrompidos no período dos festejos ~ fim de ano reiniciando nos primeiros dias de janeiro. 

TanlO neste ponlo da rcfonna da CUSil do índio quanto cm outros foi dcntonstr.~da por pane das .cntKbdc:s 
dclluncinlllllS. scn:lo m:i fé. pouco critério. f•lta de rigor. c responsabilidade na vcrilicaçjo da proccdCncin 
c \"Cracid:ldc das iiC''StÇÕCS IC\-adas às cnaidacics sindicais. 

como • denúncia de imprudência c omissão de socorro contra a MOdica Morin Apon:cida da Silva 
(infcaologista.. proflSSional de inqucstioná\'el compctencía c única a trabalhar na área Yanoraami
hli ....,.., 10 '"*· Páginas ll6. 28 a 38 do Dossiê de Denúncia).- A. 'época da ·denuncia os flliiJS jli 
csta\11n1 sendo apurados cm comissão de sindicãncia peta Coordenação de Roraima: 
a dcmíncia contro os agentes indígenas de snildc e .seu sislema local dc•saildc configurado no OSL 

(Páginas 255 a 260): 
os OlaqUCS infundados DO Coordenador do DSY. no qual foram delegadas n:sponsabilidadcs atmvés do 
McmorondaiGABICRIFNSIRRI28/<JS c Panaria 22i'J7 da CR-RR. que não cumpriria CSiásio 
prabgtório. cometeria improbidades administrativas como assinar ponlO. marcar faltas.. pedir 
informaçócs etc. (p:iginas 7-úa c 231 ). 

É pn:ocupaatc lembrar que estas inverdades estão contid:ls num importnntc DossiC de Denúncia 
cacomiahado a inslànc:ias tio imponantes como PGR-RR. OAB-RR. Conselho Nacional de Saúde. 
Ministro da Salidc. CIMI c Senado fcdcr.JI. Assim sendo. nos manifestamos pn:ocupados com os pn:juúos 
que afirmações possivelmente IC\'ianm; possam trazer poro nosso órpo, compos10 do muilOI profdliOnail 
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sérios c compror.~ctidos com a saúde pública cm nosso pais c com a ação indigcnist3 uma \'C/. que j.i se 
manifcsaam afctados c dcsmoci\·ados. 

hcm I Letra E 

-c) quanto :ls condiçoks de trabolho ofcn:cid:ts aos scn·idon:s: c.•tstenc~a de 10 I 
profissionais de saiJdc com contrato5 tcmpor.lrios de trabolho: ttabalho cm regime de 
coofinaniCIIto inadequado de all"DDes de saitdc. cnfcmtciros c au..;liarcs: falta de imuni<aç;lo 
para hepatite 8 c Delta patil os profissionais de saUdc.. .. 

O item 6b do Dossie de Denúncia se n:fcn: à cmsteacía de 101 prolissiollais de saiJdc com contrato. 
tcmpor.irio -cuja ausência. represcmar.i ~ roduçio de ra:unos humanos para atuaÇilo principolmcate 
jgrifo nosso I nos pólos-llosc l:i= indi&enal. Urge. pottanto. cnquadr:í-los aos quadros jsicl do f'NS/RR.
Dc\·cmos csclarca:r que do tot;~.l de contr.uados somente JS s;lo profissiono:lis de saUdc (5 Enfcmtciros. 24·. 
Auxiliares de Enfcnn:tgcm. 115 l..ólborJtoristas c I Biomédico) c do total geral só 33 cstào cm lotados cm 
arca indigcna (listólgcm cm anc:xot 

Os contmtos sõo por pr.tl.o determinado (cm 111/ll~f<Jl ~~ meses impronos;h-cis- Lei 87~5. pronosado5 
ate 31112198 por Medido Pnn·isória do PRI não dc\'Cndo ter o cmpn:gador nenhuma abri~ (pela Lei 
X7~5. nenhuma possibilidade) de rciiO\·:i-los. O trabalhador sabe quando seu contrato expira c g;>nha como 
con1pcnsação a garantia de indcniz.ação caso haj;l rcscisio anacs do prazo c:ontrauml c rcmuncr.ação igu;~l 
.. ultimo ni\-cl do plano de carreira do Scn·idor Público Federal. A proposta de cnquadr.JniCnto pode. ser 
\'ista como tcntati\-a rcprtl\"á>-cl de 110\o -,rem da alegria- que a Constituição federal promulg;>do cm 
1988 ,·isou t:anir da Administração Pública Cslabc:lco:ndo COIIIO única forma de ingresso aos Quadros de 
Scn·odoo:s da União o Concurso Público. V:irios dos antigos contratados do f'NS-RR concom:r.un. se 
dassificar.un. foram nomeados c 1omaram posse após o Concurso Público da FNS autoriLado par.a 
pn:cnchcr \-ag;>S pam a saúde indigcna cm Ror.u~n rca:bcm hoje o salório inici:IJ do com:ira 
de scn·idor do Exccuti\·o (RS720.1MI pam \'CI Su ' . - RS320.tMI pam Ni\'CI Médio}: caso os 
contratados sejam finalmcmc cfcti\'Ddos com seus sa · de ccno modo pm·ilcgiados. os scnidon:s que 
por meritos pessoais conquistaram ullla.,)oag;> no quadro da Uniio continuariam nx:dlcndo menos que os 
-candidatos a passageiros do trem da alegria" (corno Cientista Social me permito obscn-ar que. cm 
RorJima parece loa\·cr uma accitaçilo enorme dos 'jcilinhos para ingresso no scrv~ Público. rcsqu~ 
do cultura de Território Federal}. 

"'trabalho em rq;me dt coafiaamenro inadequado de a,:enra de saúde. cafei'IDdros c ausiliara~ 

:. O que se está noRlCõlndo de -regime de confinamento·· nada m:1is é: do que 1rabalhar numa IOCõllidadc do 
inlcrior do Brasil com um único meio de acesso. Assim são as ,·ilas c cidades dos alto-rios ama:tõnicos c 
assim são. Via de rcgr.a. o lr;ab;alho nas OJidcias indígenas de noss:a região. Há que se estar disposto a ~ 
sacrificio de substituir a con\'i\"Cncia social urba1101 por uma outra.. riquissima c única. com um po\·o 
indiscnade pouco contato. É quasc um opçllo pessoal c. isto posto. foi feita uma sctcç:lo simplificado c um 
concurso poiblico para selccionar pessoal para assistCncia ã :in:a Yanomami. Este pressuposto bós'"o 
parece não ser IC\-ado cm considcr:IÇi}o. 

Os meios de comunicaçolo do dois. Todos os postOS tem de uma a duas cstaÇ4}cs de radiofonia (do f'NS 
e/ou FUNAil c todos n:cd>ctn de um a dois \'ÕOS por semana. alguns tem võos quase diários. 

Os sindicaiOS auton:s das dcnímcias talvez possam ter se baseado cm opinroes de scrvidon:s que do 
poucos afeitos ao trabalbo cm i= por uma r.wlo priaápal que. taiVC'l até pelos baixos salários. se aplica 
a srandc nlaioria do pessoal de saúde contratado tcmpoJário c SCIVidor a ·disposiç;lo • da saúde indigcz"" 
muitos tem mais de um vinculo cmpn:gatlcio. Trabalbom paro a FNS c. mais fn:qí!mtcmcntc. tamloél>. 
para o g<l\-crno do Estado. Pn:rcilura de Boa Vista c Hospilais c Cllnicas paniculan:s. Com isso. Mo tem 
disponibilidade paro \1ajar por \'ilrios dias ao interior. onde se localizam os arcas indiscnas. Esta é uma 
ilcplidadc paoa a qual a Coonlcnaçlo do DSY IFNS-RR chama a atcnçlo c Me> go~~~ha amip com isso. 
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Desconhece-se que paro1 se colocar um profissional na arca Yanomami gasu-sc de duas :1 quatro hor.!S de 
,.ôo cm cada ,·iagcm. A FNS mantCm 13 posaos de saUdc. c di apoio a lllõlis U9 ll13ntidos por ONG"s. 
situados entre 2:50 a :500 km de distinciõl de Boa Vista. Embor.1 hõljam ,-õos diãrios JXlrol lrJnsponc de 
suprimcmos. combusfi,·cis c outros 4 a FNS g;~Sla 2JI) hor.JS vôo mcns.Jis .&JO todo). não é cconomicamcnlc 
,-~vcl mamcr os profissionuis cm árCõl por períodos de lcmpo muito cunos. Nem umpouco isto C 
iniCrL"SSOUih! p:~r.1 o andamcnao do ~rYiço de assas~t.!ncia ils aldeias uma n:z que cst;IS situam-se a 
diSiâm.."l~S \'ari.l\"CiS dos paslos de saUdc dc\'Cndo han:r tempo ~ra OJS equipes pl;mc~rcm. se dcsJOCõlrcm. 
fa~.crcm tr.uamcnto in loco caso necessário. c scmpfc é ncccssoirio. rctorn:srcm c ao mesmo 1cmpo terem 
1cn1po de compreender as demandas de Iodas as regiões cnyot,·idas cont dado pólo--base de assistência. 
possibilitando definir as condutas que dc\-crão ser lomadas{ Se hã grande rodb:io de prolissiOR;Iis csrcS 
não chcg;Jm a conhc:ccr a popul01çào com que estão 1r~balfumdo. nem a gcogr.afia da região. nem têm 
tempo de se dar a conhecer par.a o usuãrio do sistcm;a de saüdc: os Y o.momaml. não f01lantcs do ponuguCs. 
culluratmcntc origíll:lis. com uma concepção do procc:sso saúde-doença dí\•crsa da nossa.~ 

O rcgunc de lrJbalho utilit.ado pela FNS parJ a ilrca Yanomami atua.lmcntc C de -&.5 dias cm área mdíçcn:J 
co111 I 5 dias de descanso. 

Um problcm:1 I! que parJ cada dia de afastamento da sede o scl"\-idor cJc ârc;,. recebe uma indcnil'.açào de 
RSI7.h-&.. muito h.:lixa. Isso faJ. com que h:Jja uma rci\·indic;açào gcncr~liz.ada p;:10 IXJg;tmcmo de diârias 
llt$57.0U ni\d mCdio c RSl.x.uu ni\"cl supcnon cai~ que não é possi,"CIIcgahnentc uma ,.C/. que qu:mcJo 
o ~I(;,M;uncnln d:s s..:l.lc C habiw.;JJ o scn·•dor n:Jo f;v JUI. a cfuirias c sun :1 incJcnit.:IÇÕCS. Assim. 'Juando 
protiss1ona1s que não se d:slocam habiluahncntc da sede \'iajam par~ a ârca mdi~cna eles lcgalmcmc 
t;ucm JU.I. :1 diârias. provoc:mdo um scntimcn1o de insatisfação amda maior nos funcionânos pc.mancmcs 
de ~:anrpo. Com nsr;,s ii rcsoln:r esse problema. 01 CR-RR dcnmndoo. jumo oi PrCsidêiiÓ<J dõJ FNS. •• 
rC\·isão do v:~lor da lndcnil'.ação de Campo par~ 01IY,o cm aorno de RSJU.OU mas. ao que pan .. -ce. a proposla 
não f,li _julgada \"iiJ,·ct c pcnuancccmos com a lcgalic:bdc discn:panlc. 

roaltoa de imuni".t.açãu llotra hcllottitc 8 c Delta 1101rJ. o" prnfininnoai" de ,otUdc 
Todos os s..:n 1dorcs c contt'Jlados <.1 scrYIÇO da saúds: indígcnól for.un orientados a se ,·acin.01n:m contrJ 
llcpautc c F"'-brc Amarcl;t. Não C papel da FNS disponibili1.ar a ,·acin.açào. uma ,.w. que o SUS gar:nuc 
'-"SSC St.:I"YIÇO. O que acolll"-"CC. c parece T cr Sido 01qui :.tpro\"Citado. C que hou,·c f;.alla no segundo scmcs(rc do 
:mo p;~ssado &; doses d.a ,·acina comr~ Hcpatilt.: 8 ~r.l toda a população do Br~sll. Todos os 
imunobiológ1cos solo adquiridos ccmrJiil'..aduncmc pelo Progr~tna Nacion<JI de hnun•aç:io - PNI c a 
Rcg,iuu;ll d..: RR da FNS •~<io poc.Jc ser rcspons:lbllio~.;•da por isso. O mesmo problcm.01 ocorre ;Uualmcmc 
.;om algu.,:; Soros An11ofiJicos q~•c não cs1ào disponh·c•s no Centro &.: Comrolc de Zoonosc de Ror.uma. 
r\.'Sponsa\~1 por Sllõt d1S1nbuiçiio. 

Item ! 

.. ., Em que medida. tendo cm '1s1a o quadro de descaso a s;.uidc do indio c IC\·ando cm 
consideração as sugestões da Cosa1. o Ministério cslol conlribuindo c agmdo para a cri;lçào 
de distntos sanu:irios mdigcnas no OOJO de uma polil1ca pUblica. cm confOmudólc!! com os 
oh.telt\ os ullimo~ das duas Confcrênctas de S:uJdc lndigctt.l. :· 

Hâ nuJcli•üç::io legal sobre ;.a rcsponsabilid:ldc inslitucional sobre a saUdc indígena no p;~ís um:1 \"C/. que 
\ 1gora a csdnixula Resolução N'll2 da Conuss:lo lmcrsctonal criada pelo Decreto 1141. onde as ali\·idadcs 
de .ôl~tsiCnc•a primaria são responsabilidade cb FUNAI c as aU\'id:ldcs de controle de cndc:mias. 
imun11.açào. cdUCJçào cm saUdc. dcscm-ol\'imcnto con1unit:Jrio c 1rcmamcnao de agcnlcs indigcnas de 
saU~ ~ào obrigaç;lo da FNS. Ao mesmo 1cmpo. as rccomcudaçõcs da 2a ContCrCnci.01 Nac10nal <k SaUdl: 
lndigcn;• !Formosa. JIJIHt p01nc uucgr:.uuc da •i' CNS. no scnudo da ~:onsmn;ão cJo modelo di! Oistnlos 
~nuanos Especiais Indígenas - DSEI' s com autononua gestor.~ 

Em Hor.;unJ.:J. os tCcJJicos d:J SOJucJc indígena na Coordcna~o Rcgtonal têm lrJbalhado na construç:lo cJc 
um S~:~undo Oisuuo S.ô!nllãrio Espectai lndigena lDSEil par~ as c1mas que \'in:m no lavr-Jdo c scrr~s a 

------------ ---------· -~---· --·---~-- ... ·--~~~---
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leste do Estado. Esac dislrito p:sssou a ser conhecido CDR10 DSL (0. S. E. I. do lcsiC: de Roraim:u 
li.ute•tm:mdo ..:onto uma Sl!çào do Distnlo Sanuario Y:momaani c ulili1.ando pane do pessoal dcslinado ;a 

este. A proposto de criação deste segundo diSirilo. auiÕnomo. nunt:l foi ]C\ -.do lldionlc dcnlro do FNS por 
-rolla de rcgulamcnloçào do modelo dos DSEI"s). O DSL con1a hoje com =de 180 mini-pos1os de 
SOlide di\ididos cm 2~ regiões (pólos-bosct c oltndendo pouco 01ais de 21KI aldeias. Possui ~00 Agcnlcs 
Indígenas de Salidc. ~S MicroscopiSias lnnjgcnas c H Borrifadon:s Indígenas ln:inados. supervisionados c 
n1an1idos principolmcmc pela FNS. · 

Ed9~~~ An~:•lt 
Coordenador do DSY /FNS-RR 

Anexo: Quadro de DiSiribuiçào do pessoal disponh-cl para o Programa de Saúde do Índio 
Lista nominal dos profissionais disponh·cis para S:aúde dú indio por cucgoria c lOCJI de lotação. 

Resumo das atividades do programa do controle da oncocercose 
em Roraima 

As atividades exercidas pelo Programa Brasileiro de Controle da Oncocercose em 
Roraima, podem ser assim resumidos de 1993 a 1996. A Fundação Nacional de 
Saúde realizou as atividades d!! atualização epidemiológica do foco Yanomami, 
obtendo dados de campos nas áreas de parasitologia, entomologia e oftalmologia. 
Dos 28 Pólos Bases existentes na área (dos quais 23 sobre jurisdição da 
Fundação Nacional de Saúde em Roraima) 27 foram avaliados e estratificados. 

Foram examinados 3.966 indivíduos, sendo 3.757 indígenas, com um total 
de 1.188 positivos. Os resultados desse trabalho revelaram a existência de 
comunidades com diferentes extratos de endemicidade, conforme a tabela a 
seguir. 

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

517 



518 ANAIS DO SENADO FEDERAL JUNHO DE 1998 

POLO BASE EST. POP. POP. CASOS PREVALENCIA CMFL ESTRATO 
TOT. EXAMINADA 

Ajarani RR 38 28 o o o Não 
endêmica 

Barcelos AM 70 72 1 o 0.02 Não 
endêmica 

Alto Mucajai RR 219 66 o o o Não 
endêmica 

Aracá AM 141 118 8 6.7 0.07 Hipo ·--·--------- 1:ii&f 
__ 222 ____ 

'25 10.9 0.2- -----.,--
• Auans RR Hipo --·---------- -,- --45 35 Baixo Catrimane RR o o o Não 

endêmica 
B. Mucajai RR 117 42 o o o Não 

endêmica 
BalawaU AM 241 186 141 75.8 1.76 H i per 

Demini AM 102 86 1.1 112 O.Q1 Hipo 

Ericó RR 282 41 3 7.3 0.06 Hipo 

Homoxi RR 247 83 65 78.3 5.47 Hiper 

Marari AM 477 78 o o o Nilo 
endêmica 

Sla.lzabel AM 792 330 o o o Não 
endêmica 

São Gabriel AM 1.118 534 19 3.5 0.02 Hipo 

M. Calrimane RR 432 254 1 0.3 o Hlpo 

N.Oemini AM 166 109 40 38.6 0.53 Meso 

Paapiu RR 314 91 43 47.2 0.77 Meso 

Palimiu RR 275 148 51 34.4 0.55 Mesa 
Parafure RR 309 58 25 43.1 0.28 Meso 

Surucucu RR 1.348 128 80 68.4 2.79 HIP'Ir 
Toototobi AM 323 278 155 58.1 1.41 Meso 

Tukuxim RR 333 198 183 83.1 2.82 Hiper 

Urancoera RR 55 48 o o o Não 
endémica 

Waikas RR 63 33 1 3.0 0.03 Hipo 

Xitei RR 754 538 338 63.0 . 1.;43 . .. Hlper 

Xiriana RR 430 -- - - - Suspeita 
Ãtto.C:atrimane RR 95 78 25 32 0.381 Meso 
Padauaris. AM 185 .. 97 o o o Nlo 

enclêmlca 
Minaçú GO - - - - - suspeita 

Em 1997 iniciou o tratamento para 07 pólo base com doses semestrais com 
150figlkg de ivermectina por um período de aproximadamente 1 O anos. 

Os pólos bases foram escolhidos para inicio de tratamento baseado na 
infra-estrutura sanitária existente nesses pólos. 

----·-----------·---··------------. 
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Pólo base Instituição Recursos Recursos Serviço de 
resoonsável humanos materiais saúde 

Xitei FNS 1 médico e4 Posto de saúde Controle da 
auxiliares de radiofonia e malária e 
enfermagem rede de frios imunizacão 

Toototobi CCPY (ONG) 2 médicos4 Posto de saúde Controle da 
auxiliares de radiofonia e malária e 

enfermagem e 3 rede de frios imunização 
microscooistas 

Balawaú CCPY (ONG) 2médicos4 Posto de saúde Controle da 
auxiliares de radiofonia e malária e 
enfermagem rede de frios imunização 

Paapiú MDM (ONG) 1 médico 1 Posto de saúde Controle da 
enfermeira e 2 radiofonia e malária e 
microscopistas rede de frios imunizacão 

Oemini CCPY (ONG) 2 médicos 4 Posto de saúde Controle da 
auxiliares de radiofonia e malária e 
enfermágem rede de frios imunizacão 

Ericó FNS 1 médicos2 Posto de saúde Controle da 
auxiliares de radiofonia e malária e 

enfermagem e 1 rede de frios imunização 
microscopistas 

Homoxi FNS 1 médicos 2 Posto de saúde Controle da 
auxiliares de radiofonia e malária e 

enfermagem e 1 rede de frios imunização 
microscopistas 

Outras atividades desenvolvidas além do tratamento na área indígena são 
diagnosticar e garantir tratamento aos funcionários de FNS, FUNAI e ONGs que 
por acaso tenham se contaminado durante a prestação de serviço na área 
Yanomami, atualmente es!Ao em tratamento 21 funcionários. 

Para o ano de 1998 está planejado a continuidade do tratamento nas áreas 
já trabalhadas e expansão dentro do possível para os outros pólos hiper 
endêmicos. E fortalecimento da infra-estrutura na sede e nos pólos bases da área 
Yanomami. 
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QUADRO DEMONSTRATIVO DO PESSOAL CA SAÚDE INDÍGENA 

OSY os. CASADO ENTOMOLOGIA USANE EPIDEM!OLOGIA OUTROS TOTAL 
sede 

~··· 
se<lo · ár~a INOIO 

Auxiliar de Enferma Jem . 17 . 5 43 . --i-· 
. 1 . 66 

Enlermelro . 5 . 4 10 . 2 . 21 
T ec. Laboratório . 7 . 3 8 . . . 1 19 
Mli<lico ' - 1 . . 6 . . 7 
Agente de Saúde Publica ' . . 1 . 12 5 . 5 23 
Engenheiro : . . . . . . 2 . 2 
Assislente Social ' - . 2 - . . 2 
Antropólogo : 1 1 - . . . . 2 
Bió~ - . - . . 3 - . 3 
Odonlólogo - 1 - . 4 . . . . 5 
Nulridonisla . - - . 1 - - 1 2 
Pslcolooo . . - . . . - . 1 1 
Administrador 1 - 1 - 1 . - . 1("} 4 
Agenle Administrativo 5 2 2 - 5 1 - 2 13 30 
F annaCI!ulico ·z . - . 1 . - . . 3 
M~dico Velerlnlirio . - . . . . . I 1 
Téc. Assuntos EducaciOnais 1 . . . . . . . 1 
T é c. Em ComunicaÇão Social 1 . . . . . . . . 1 
Aux.Serv.Gerais 3 12 - . 9 5 . - 7 36 
Guarda de Endemias . - . . 3 . . . 3 
inlérprele . 3 . . 1 . . . 4 
Blomédlco . - . . 1 . . . . 1 
Entomólooo - - - . . 1 • . . 1 
J..!Oiofisla - - 2 - 3 - . - . 5 

- -- --- -·--

Tol•l ~-- 63 I 1e I 95 I 25 I 1 I e I 28 I 243 I 

Outros~ Calazar,lnfonnálica. Coordenaçlo, Financeiro. Frocuradorla. Alio Alegre 
Farm6da. Prorocolo, FA, Estallsllca. Selor Pessoal e PABX 

(")lolação provisório na_Paralbll 

v. 
i:l 

~ 
~ 
"' g 
"' !:!;~ 

8 

~ 

~ 
:t o 
o 
"' -~ 
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02. Enfenneoro 

pessoal da salide indígena 

PESSOAL DA SAÚDE DO iNDIO POR FUNÇÃO E LOTAÇÃO 

01. Auxiliar de Enfermagem 

NOME LOTAçAO VoNCULO 
AlaneiCie Neves Marques Casa ao lndio contratado 
Ana ce11 da Silva Manlns Casa do lndio contratadu 
AntOnla Mana da Silva Subrinhu casa do lndio servidor 
Antonio Alves Miranda casa do lndio contl'lltadO 
Antonio Eudes LOureto de Ollvelta Casa do lndio servidor 



522 ANAIS DO SENADO FEDERAL JUNHO DE 1998 



JUNHO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

pessoal da saUde indígena 

03.Técnico de LabOralon.ri( 

·04. Médico 

05. ~~geme ele Saúde Pública 
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06.Engenheoro 

NOME LOTAÇAO VINCULO 
Auousto José Monteiro Oiooo JUnior USANE servtUor 
Hamitton Brasil Feitosa USANE servidor 

07. ASSistente Social 

NOME LOTAÇAo VINCULO 
CláuQio COsta de Araolio Casa ao lndio SCIVK10r 

CletOe BISPO aos santos C4sa do lndio setvidor 

· 08. Antropólogo 

NOME LOTA AO VINCULO 
Ed~ ard Dias Maaalhàes DSY servidor 
Ivan Soares Falias OSY servidor 

09. Biólogo 

NOME LOTACAO VINCULO 
Artinete S. de Medetro liEomoiCQia servlidor 
Óucir"'ierat Ãouiar Barros omotoaoa servidor 
Manuel André Legu1zamon omoog1a setVidor· 

-
to. Odontólogo 

' 
1 

11. Nutrtclonlsta · 

-------------·-----··--···---··----·--- ··-- --·-·· 
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12. PSicóloga 

lkla Maria ae Ouetroz 
I NOME LOTAÇAO 1=.!0 ' Selor·de Psie:Oio!!oa 

13. Adminislradot 

14. Agente Adimistrativo 
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15. Farmacêutico 

NOME LOTA.ÇAO VINCULO 
111nklln Wellinaton Rille1m OSY (Farmacta) servidOr 

Rosv Caneleira Anlony OSYIFarméCial servKIDr -· Mana Lúcta Brasllelm lacellla Casa ao lndio contratado 

16. Médico Vetennano 

NOME LOTAÇAO VINCULO 

Maria de fatama ela RoCha Silvestre Calazar se<VIdor 

17. T6cnico em Assuntos Educacionais 

NOME LOTAÇAO VINCULO 

Ataacy oe Souza xav1er OSY S81VJdor 

18. ncntco em ComuniCação Social 

NOME LOTAÇAO VINCULO 
Verónica Oe S. Figuetreoo OSY servidor 

pvssoal da saúde indígena 

19.Awdiiar de SeiVIços Gerais 

------- ·-----------····-···-···-··· ........... ····--· ·-··· .... ··-·-
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20. GÜaraa de Endemias 

Z1.1nt~te 

22. l!iOmé<IICO 

NOME LOTAÇAO VINCULO 
Laerte Lamounier CIISII do lndlo contratado 

23. Emomólogo 

24. Motorista 
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MANIFESTO DOS PROFESSORES UNIVERSITARJOS EM GREVE DE FOME NA DEFE A
DA UNIVERSIDADE PÚBUCA 

Pfivo..me da comida porque me privam da palavra 
que tem fome de ser. Privo-me da comida porque 
me tiram a voz. o salário e tentam tirar-me o respei
to. Tenho tome de verdade. Tenho fome de saber. 
Tenho tome de justiça. 

Nós, abaixo-assinados, docentes das lnsti
tuÇões Federais de Ensino Superior, sentimo-nos 
no dever de esclarecer â. opinião pública sobre o 
significado políttco do ato pacifista e extremado, por 
nós materializado a partir de hoje. através de uma 
greve de tome. Privamo-nos da comida porque nos 
damos conta de uma política absurda, que produz, 
no Brasil, milhões de excluidos da educação, do 
trabalho, da moradia, do alimento básico .... e, so
bretudo. da participação nas decisões que envolvem 
os grandes interesses públicos brasileiros. Esta 
estratégia é a culminância de um longo processo no 
qual vimos esgotadas todas as tentativas de esta
belecer um efetivo diálogo com os representantes 
do govemo Fernando Henrique Cardoso, no que 
tange à pauta de reivindicações protocolizada no 
MEC pelo ANDES/Sindicato Nacional, desde de
zembro de 1996. Nessa pauta. explicitamos a pro
posta de defesa da Universidade Pública, e o Go
verno sequer se dignou a responder. 

O ADEUS À UNIVERSIDADE PÚBLICA 

Ao longo dos três anos e meio do govemo 
de FHC, as universidades públicas sofreram sucate
amento, corte de verbas e de bolsas, e tiveram os 
seus quadros docentes drasticamente reduzidos. 
Para além dos casos de óbrtos, um número expres
sivo de docentes sentiu-se coagido a aposentar-se, 
movido por ameaças de perda de direitos trabalhis
tas, quando por ocasião da reforma da previdência. 
Outros, por sua vez. demitiram-se das IFES. atraí
dos por propostas de instituições que se propunham 
a remunerá-los condignamente, em consonância 
com suas respectivas qualificações. Ao longo desse 
período. os docentes ligados às IFES tiveram seus 
vencimentos congelados, sendo obrigados a convi
ver com perdas..saJariais que hoje gravitam em tomo 
de 50%. Na atuaüdade, as universidades públicas 
apresentam um déficit de aproximadamente sete mil 
professores." · 

Em pronunciamento em cadeia nacionaL o 
Ministro Paulo Renato apresentou-se como uma 
pessoa aberta ao diálogo, fazendo um apelo aos 
professores em greve para que retomassem às 
atMeades." çemprometendo-se a pagar os salários 
~ue havia retido autoritariamente, querendo. com 
ISSO, vender à opinião pUblica uma imagem de pes
soa tolerante. e a idéia de que a greve seria motiva
da meramente pela questão salarial. Entretanto, ao 
longo de seu discurso ficaram claras suas reais 
intenÇõãs. Ao afirmar que estava enviando ao Con
gresso Nacional um projeto de lei que trata da Grati-

ficação de Estímulo à Docência, acrescentou q~e 
esse projeto contemplaria o máximo de melhorias 
possíveis no sentido de resolver a crise das univer
sidades pUblicas federais, dentro dos limites orça
mentârios disponíveis pelo governo. tendo, segundo 
ele, o mérito de incorporar inUmeras sugestões ad
vindas de diversos segmentos da comunidade aca
dêmica. 

O Que o ministro ocultou em seu discurso foi 
o desrespeito que representa tal Projeto com rela
ção a uma série de postulados construídos ao longo 
das últimas décadas pelo mov1mento docente, vi
sando garantir uma universidade autónoma, cuja 
produção compatibilize ensino, pesquisa e extensão. 
Com este procedimento, o min1stro procura evitar 
que se aprofunde o desgaste Que o Governo vem 
sofrendo diante da sociedade por mostrar-se inca
paz de resolver os problemas e de conviver com a 
diversidade de idéias, virtude indispensável àqueles 
que se propõem a exercer funções de proeminência 
no interior da máquina estatal, transferindo para o 
Congresso a responsabilidade de promulgar um.J 
medida extremamente impopular. Protelando delibe
radamente a formulação de qualquer resposta ao 
Movimento Docente, o Ministro pretendia cansar os 
professores e irritar aos alunos e aos pais dos alu
nos. 

GREVE DE FOME: ATO EXTREMADO E PACI· 
FISTA 

Nas guerras contemporãneas os comba
tentes utilizam armas atómicas, químicas e biológi
cas, um arcabouço repressivo aniquiladot de vidas. 
com um pOder de destruição sem paralelo na histó
ria da humanidade. Nesta luta. em defesa das Uni
versidades Públicas. dispomos apenas de nossos -
corpos. O sangue corre em nossas veias. Um cora
ção pulsa.. Apresentamo-nos, assim, movidos por 
idéias, sensibilidade. gosto pela arte e amor pela 
vida •.. no limite de nossas torças. 

Quem diria que os rumos da privatizaÇão 
das IFES. bem como a simulação da abertura ao 
diálogo do Ministro da Educação Paulo Renato Sou
za, iria conduzir-nos no dia de hoje. 15 de junho de 
1998, a revitalizar uma das mais terríveis artes de 
que é capaz o ser humano: A ARTE DA FOME. Tal 
como o protagonista kafkiano. nós também o faze
mos por fatta de gosto para as comidas existentes, 
dieta com gosto de opressão. sem possibilidade de 
escolha - preparada no tacho de um projeto hege
mónico. marcado pela exclusão do ser humano .. 

Por tudo isso. estamos em Greve de Fome e 
exigimos: 

A RETIRADA DO PROJETO DE LEI QUE "INST~ 
TUI A GRATIFICAÇÃO À DDCtNCIA NO MAGIS
TÉRIO SUPERIOR, E DÀ OUTRAS PROVIDÊNC~ 
AS" E A APRESENTAÇÃO IMEDIATA DE UM 
PROJETO OE LEI NEGOCIADO COM O MOV~ 
MENTO DOCENTE DAS IFES, NO PRAZO A SER 
VOTADO (ATÉ 30/06198} 
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PARTICIPANTES VOLUNTÁRIOS DA GREVE DE FOME/ ANDES-SN 

1. Alexis Leite· Universidade Fede: ;:::~ Piauí- Filosofia- 44 anos AOUFPI-. Seção Sindical 

2. Antônio Rafael da Silva- UniverSidade Federal do Maranhão- APRUMA-Seção Sindical- Medicina-
57 anos 

3. Cândido Medeiros - Universidade Federal do Maranhão- APRUMA- Seção Sind1cal Enfennagem
Obstetra e Ginecologia - 36 anos 

4. Detso Uma Filho- Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro- ADUA-RJ - Seçâo Sindical- 46 
anos - Desenho 

5. Durval Cruz Prazeres- Universtdade Federal do Maranhão- APRUMA- Seçâo Sindical -
Aposentado - 58 anos - Artes 

6. lrenilda Ãngela Santos- Universidade Federal de Mato Grosso- AOUFMAT- Seção Sindical- 34 
anos - Sei'VJÇO Social 

7. Maria Luiza Fontenelle- Universtdade Federal do Ceará- AOUFC- Seção Sindical- Sociologia- 55 
anos - Aposentada 

8. Marcelo Guina Ferre1ra- Umvers1dade Federal de Goiás- ADUFG - Seção Sindical - 29 anos
Educação Fisica 

9. Nelson O. Doki- Centro Federal de Educaçào do Paràná- SINOOCEFET- PR- Seção Sindical· 
Matemática - 50 anos 

10. Pedro ROdolpho Jungers Ab1b- Umvers1dade Federal da Bahia- APUS- Seção Sindical - 36 anos -
Educação Fisica 

11. Canos Adalberto Celedon1 - Umvers1dade Federal do Ceará - AOUFC -Seçào Sindical - 51 anos -
Farmác•a 

12. Alexandre Luiz Gonçalves de Resende • Universidade de Srasilia - ADUnB - Seção Sindical -
Educaçào Fisica • 33 anos 

13. Glauco Falcão de AraUjo - Umversidade de Srasilia - AOUnB- Seção Sindical - Educação Fisica • 35 
anos 

14. Jorge Paulo Watrin- Universidade Federal do Pará- AOUFPA- Seção Sjnd•cal ·_ Hi~!~ria- 42 anos 

15. Raimundo Nonato Nunes - Universidade Federal do Aio Grande do Nane - ADUAN· Seção Sindical 
Educação Fisiea- 48 anos 

16. Marcos Lourenço Herter - Umvers•dade Federal de Santa Catarina - APUFSC -Seção Sindical -
Centro de Educação - 40 anos 

17. Valter Pires Peretra- Umverstdade Federal do Es~nro Santo. ADUFES- Seçào Sindical· Dep. 
Historia - 51 anos 

18. Celi Taffarel - Universidade Federal de Pernambuco- ADUFEPE -Seção Sindical - Dep. Educação 
Fisica- 47 anos > _{.·. 

19. Mauricio Roberto da Silva- Universtdade Federal~- APUFSC -Seção Sindical- Educação 
Fis1ca- 47 anos • 

S. Exls serão atendidos. 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os pe
didos de transcrição fonnulados por V. Ex" no decor
rer do seu discurso serão atendidos na fonna regi
mental. 

Não há mais oradores inscritos. 

Os Srs. Senadores Lúcio Alcântara e Odacir 
Soares enviaram discursos à Mesa para serem pu
blicados na fonna do disposto no art. 203 do Regi
mento Interno. 

O SR. LOclo ALCANTARA (PSDB "'-CE)
Sr. Presidente, Sl"s. e Srs. Senadores, vai longe o 
tempo em que abraçávamos a tese do desenvolvi
mento a qualquer preço. Trazido para cá pelos colo
nizadores, cujo único objetivo era explorar a terra e 
dela extrair a maior quantidade de riqueza no menor 
prazo possfvel, esse modelo predador destruiu flo
restas, envenenou rios, dizimou inecuperáveis espé
cies da fauna e da flora do Pais. 

----------------
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Hoje, impulsionados pelas discussões da Rio 
92 e pela consciência ambiental cada dia mais acen
tuada, os ventos mudaram de rumo. Economia, ago
ra. rima com ecologia. O substantiVo desenvoMmen
to mudou de companhia. Precisa vir necessariamen
te casado com o adjetivo sustentável. Um e outro 
formam um todo impossfvel de separar. 

Assimilar o novo conceito implica mudança 
de mentalidade. Implica transformar a cultura em
presarial. Implica, em conseqüência, mudança de 
metas, métodos e estratégias. É novo paradigma 
que empresas, governo e população necessitam 
ap<ender. 

Aprender, Sr. Presidente, não só por amor ao 
Pais, à qualidade de vida e por zelo pelas fontes -
sempre esgotáveis - dos recursos naturais. Mas 
também por imposição internacional. A pressão de 
Iom vem de todos os lados. 

O mandamento número um exige respeito à 
natureza. É que os danos causados ao meio am
biente não se restringem à fronteira do Pais. Ao con
trário. Estendem-se a outras nações. vizinhas ou 
distantes. Lembremos o exemplo de Chemobyt ou, 
se quisermos caso mais recente, o medo de nova 
guerra no Golfo Pérsico. Teme-se que armas bio
lógicas ali escondidas atinjam algo mais que o alvo 
apontado. 

O segundo mandamento condiciona a conces
são de empJéstimos de instituições internacionais à 
análise rigorosa do impecto ambiental. Em outras 
palavras: nenhum projeto terá aval do BID ou do 

Banco Mundial se não prevenir possíveis danos cau
sados à natureza. 

Resultado: precisamos aprender por amor 
ou por dor. Precisamos superar o conflito entre 
ecologia e economia, que, no conceito de desen
volvimento sustentável, fica definitivamente supe
rado. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o desenvolvi
mento sustentável pressupõe forte aliança entre 
governo e empresariado. Os elos da corrente de
vem ·estar irremediavelmente movidos pelos mes
mos ideais. Cada um tem seu papel. Se um deixar 
de cumprir a sua parte, compromete a função do 
outro. 

Recebi há pouco, Sr. Presidente, o Relatório 
de Sustentabilidade Empresarial. Nele, o Conselho 
Empresarial Brasileiro para o DesenvoMmento Sus-

tentável, formado por representantes dos principais 
segmentos empresariais do País, apresenta uma 
verdadeira radiografia do caminho a ser trilhado pelo 
setor. 

Ali está exposto o compêndio de ações leva
das avante no sentido de lastrear os modernos 
conceitos de sustentabilidade, calcados na ecoefi
ciência. Está também claramente expressa a de
terminação conjunta dos empresários de acelerar 
a luta para a definição de políticos capazes de con
duzir ao único modelo de desenvoMmento aceito 
pela comunidade nacional e internacional desta fim 
de século. 

O relatório, Sr. Presidente, constitui prova de 
que o segmento empresarial se tem empenhado em 
fortificar o elo da corrente que ele representa. É 
passo importante. Mas não suficiente. Os outros elos 
p<eéisam andar paralelamente. 

É o desafio dos bfasileiros neste final de rrilênio. 

Espera-se que o Governo revele com ações 
práticas - o objetivo de andar nessa direção. 

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

Muito obrigado. 

O SR. ODACIR SOARES (PTB - AO) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a questão do de
semprego é um dos maiores e mais preocupantes 
problemas no presente e no horizonte da sociedade 
nacional. As pesquisas vêm demonstrando o quanto 
o desernpl8go assusta e o quanto é preocupação 
em tarmos do amanhã de grandissirna parte das la
mOias brasileiras. É um fenómeno que nos dias pre
sentes perpassa o ânimo de jovens e velhos, ho
mens e mulheres. 

Levantamento feito pela Vox Popull, executa
do entre 14 e 16 de junho, mostrou que 32% dos 
eleitores do Brasn indicam o combate ao desempre
go como o maior desafio para os responsáveis pela 
condução do Pais. 

As taxas de desemprego patentearam uma si
tuação de exploração nos primeiros meses deste 
ano. De acordo com pesquisa oficial realizada pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE, 
o índice sattou de 7,25% da população em condiçõ
es de trabalhar em janeiro, para 8,18% em março. 
No mês de abril, o resultado foi um pouco melhor, 
reduzindo-se para 7,94%. De então para cá, a taxa 
se tem mantido nesse patamar, com tandência para 
o agravamento. 

. ---~~-~------ ______________ ,. __________________ ---~~------
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Diante de um panorama desse gênero, é com
preensível que muitos vejam na questão-do desem
prego a tragédia do mundo globalizado. Em nome da 
globalização, segundo muitos analistas, o desempre
go se vem institucionalizando, pois a globalização, 
como está sendo praticada, aumenta sem fim a dívi
da interna e externa do Pais por força dos altos juros 
pagos à especulação financeira mundial, obriga à 
venda dos ativos nacionais e conduz à abertura des
controlada das fronteiras nacionais, submetendo as 
nações emergentes ao domínio de poucos e podero
sos países. 

Para o professor de economia e administração 
da Universidade de São Paulo e consuttor de empre
sas. José Pastore, a situação ainda pode piorar. Se
gundo declarações prestadas à revista Veja, para o 
professor, • ... o Brasil tem dois problemas enormes a 
resolver. Um é o do ~rego. que ainda vai C111S
cer. O outro é o da má qualidade dos empregos que 
estão sendo criados no pais, em sua maioria traba
lhos infoirnais. • 

Há os que atribuem à tecnologia a responsabi
lidade pelo aumento do desemprego, seja no que diz 
respeito ao número de trabalhadores que tem o con
trato de trabalho rescindido, seja pela falta de cria
ção de novos postos de trabalho. Para José Pastore, 
a culpa não é da tecnologia, pois, segundo ele, "há 
países avançados que usam intensamente a tecno
logia e têm desemprego baixo". Outros têm alta tec
nologia e têm também desemprego alto, embora o 
nível educacional da população seja similar ao dos 
países com desemprego baixo. 

De acordo ainda com Pastore, as causas, se
gundo o que resulta das pesquisas, estaria no se
guinte: "quando a tecnologia cai num aínbiente com 

. crescimento e educação baixos e legislação traba
lhista flexível, provoca desemprego. Quando a legis
lação é flexlvel, os trabalhadores são educados e a 
economia cresce,· o efeito no emprego - conclui o 
professor - é desprezível". 

No Brasil atual, infelizmente, subsistem essas 
três perversidades: crescimento baixo, educação 
ruim e legislação trabalhista inflexível. Por essa ra
zão espectro e de solução de longo prazo. A isso, 
pode-se acrescentar o problema dos juros altos, 
as questões de ordem cambial e as sobrecargas 
tributárias. Tem-se então um quadro ainda mais pe
sado a enflentar e mais dWicil de solucionar em curto 
prazo. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, a tarefa 
a fazer não é simples, é extlemamente complexa. 

·--· ----·-·-·-------

Não pode ser executada simplesmente petas cha
madas forças do mercado. O mercado é predomi
nantemente imediatista, tem pressa, quer o lucro 
aqui e agora. 

Nesse contexto, desponta evidente a neces
sidade de iniciativa do Estado, para promover e 
desencadear ações geradoras de emprego, para o 
presente e para o futuro. Para o presente porque é 
preciso proporcionar oportunidade de trabalho às 
forças agora disponíveis, necessitadas e em 
condições de produzir. Para o futuro, implemen
tando ações que visem à preparação para o que 
há de vir. 

Na verdade, o desenvolvimento tecnológico, no 
que se relere aos seus efeitos, ainda está nos pri
mórdios. Essa realidade demonstra-se de forma 
transparente se considerannos que as máquinas 
produtivas estão cada vez mais rápidas, mais efi
cientes, mais baratas e em constantes mutuações. 
Como estará esse cenário no fim da primeira década 
do milênio que o mundo está por começar? 

Segundo informações disponíveis, nos primei
ros anos da década de noventa, o Brasil gerava cer

•ce de 360 mil IICMIS postos formais de trabalho por 
ano. A partir de 1995, esse número sofreu urna que
da: o Pais passou a criar 300 mil empregos por ano. 
Nos Estados Unidos, esse quantitativo é atingido em 
somente um mês. 

Felizmente, no Brastl ainda existem espaços 
enonnes a S8f8ll1 ocupados. Não me refiro somente 
a espaços geográficos a S8f8ll1 povoados no sentido 
demográfico. Refiro-me aos setores que estão à es
pera de investimentos e que são grandes criadores 

de postos de trabalho, com extraordinário impacto 
na dinãmica do desenvolvimento do País. 

Também não me restrinjo apenas às necessi
dade urbanas. A agricultura brasileira também 
deve ser mencionada, pois se encontra hoje humi
lhada, com segrnantos, como o do algodão e do 
arroz, inviabilizados pelas importações. A agricul
tura brasileira, como grande empregadora de mão
de-obra em nível familiar e de pequenos empreen
dimentos, encontra-se em uma situação de insus
tentabilidade, pela falta de urna polftica agrlcola 
real e abrangente. Política agrlcola não é apenas 
disponibilidade de crédito, muito menos quando o 
crédito é operacionalizado com critérios puramente 
bancários, critérios esses cujas caracterlsticas e 
mecanismos são radicalmente antagOnicos à reali-
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dade agrícola. Nossa agricultura de há muito e sis
tematicamente encontra-se submetida ao cons
trangimento de transferir renda, especialmente 
quando se trata de pequenos e médios produtores 
rurais. 

Como politico e corno membro do Partido T ra
balhista Brasileiro, confesso que me senti aliviado 
com as recentes noticias oriundas do Governo, dan- . 
do conta de que seriio postas em prática algumas 
medidas de real potencialidade para a criação de 
ernpf8QOS no Brasil. São medidas promovidas pelo 
Estado, mas que IIIMllvef!l aqueles setores que se . 
encontram reprimidos na jlua capacidade de gera
ção de empregOs. 

É a1vissareiro ler ná ·imprensa que 'hoje há 
consenso entre a equipe-8co0omica e às conselhei
ros pollticos ·do prásidente: os juros 'têm que cal I"~· 
seja porque ll!l· espaço ·para a queda dos juros, , 
seja porque, ~ illros menores, ~ mais cresci
mento econOnik:o e mei10S desemprego. Essa ta
refa é preciPuiunente tiliàia de reSpónsabitidad do 
Governo. -. '; ~·· ! ~ ~ · 

Paralelamente; tanméln. traz IIOVb alento a 110' 
tlcia de que outras medidas serão exaçutadas, corno 
o aumento do -wlume de recurso& para investimen
tos, a ~iação do fundo de aval do SeMço Brasi-

leiro de Apoio à Microempresa- SEBRAE, para ga
rantia dos empréstimos às pequenas empresas, o in
centivo à construção civil e a instalação de projetos
piloto em várias capitais do País. Esses projelos te
riam o alcance assegurado por meio de ação conjun
ta dos Ministérios destinada a minorar o desempre
go. Além disso, está sendo planejado o lançamen-

to de um programa de retreinamento de mão-de
obra. 

Todas essas iniciativas apontam para novos 
horizontes, reavivam a esperança de milhões de 
brasileiros que precisam reencontrar o emprego 
perdido ou que se encontram à procura do primeiro 
emprego. 

A impossibilidade de encontrar trabalho e o 
sentido de obsoletisrno que pode instalar-$ no âni
mo dos trabalhadores brasileiros é uma das coisas 
mais dolorosas que podem acontecer. Tal fato corrói 
o tecido da c:oesOO social e encafTiinha os cidadãos 
para o desrespeito à coletividade e para a indisponi
birldade ciY!I. 

A globalização não institucionaliza o desempre
go. O que consagra o desemprego é a falta de apro
priadas iniciativas politicas que dinamizem os seto
res amortecidos da economia nacional. Nesse cam
po, o Brasil tem enormes potencialidades, pois é um 
Pais a construir. 

. Sr. Presidente, Sra& e Srs. Senadores, nosso 
Pais, pode considerar-se privilegiado. pelas potencia
lidades com que foi servido, pelas neqssidades que 
Iam e pela vontade de vencer de seu povo. Mere
cem apl&usos as iniciativas que abrem para essas 
fórças caminhoS de realização. 

Era o que -eu tinha a dizer. 

'o· SR. PRESIDENTE (GeialdÓ Mtílo) - Nada 
mais ha!l8ndó a tratar, a Presidência varencerrar os 
trabalhos. 

Está encenada a sessão .. 

(Uwanta-se a sessão és 11 horas e 56 minutos.) 

ATA DA 75" SESSÃO NÃO DELIBERATIV A. REALIZADA EM 24 Dt: 
- JUNHO DE 1991 

(PubUcada ao DSF, de %5 de Jllllllo de 1991) 

RE'TIFICAÇÃO 

. -- À página n• 11060, I" coluna, na subsaiçio de comuniCIIÇio do 
Senador Zanete Cardinal, refet-ente a sua filiaçio perticüria e nome per!-. 

Oade self: 

Sala das Sessões, 24 de junbo de 1998 • Zaaete Ferreira Cilrdllllll 

l..eitHe: 

Sala das Sessões, 24 de junbo de 1998 - Seaador Zuete Cudla.& (PFLIMT}. 
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Ata da 771 Sessão Não Deliberativa 
em 26 de junho de 1998 

4~ Sessão Legislativa Ordinária da 5Ql! Legislatura 

Presidência do Sr. Geraldo Melo 

(Inicia-se a sessão às 9 horas) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Ro
mero Jucã, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

AVISOS 

DE MINISTROS DE ESTADO 

N• 820198, de 9 do corrente, do Ministro de Es
tado da Justiça, encaminhando as informações refe
rentes ao Requerimento n• 260, de 1998, do Sena
dor Romeu Tuma 

As informações, em cópias, foram en
caminhadas ao requerente e anexadas ao 
Projeto de Decreto Legislativo n• 131, de 
1997, que está com sua tramitação inter
rompida. 

O requerimento vai ao Arquivo. 
O Projeto de Decreto Legislativo n" 131, 

de 1997, continuará com sua tramitação inter
rompida aguardando, na Secretaria-Geral da 
Mesa, a resposta aos Requerimentos n"s 259 
e 375, de 1998. 

NO 512198, de 18 do corrente, do Ministro do 
Estado da Fazenda, solicitando a prorrogação do 
prazo previsto para a resposta ao Requerimento n• 
231, de 1998, do Senador Emandes Amorim, tendo 
em vista que a análise da matéria encontra-se em 
fase de conclusão. 

A solicitação do Ministro foi encami
nhada. em oópia, ao requerente. 

O requerimento aguardará na Secre
taria-Geral da Mesa a remessa das infor
mações. 

PROJETOS RECEBIDOS DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 24, DE 1998 
(N• 4.556194, na Casa de origem) 

Dispõe sobre o piso salarial dos mé
dicos e cirurgiões dentistas, alterando dis
positivos da Lei n" 3.999, de 15 de dezem.. 
broe 1961. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Os arts. 4°, 52 e 82 da Lei n' 3.999, de 

15 de dezembro e 1961, passam a vigorar com a se
guinte redação: 

• Art. 42 o piso salarial dos médicos 
dos cirurgiões-dentistas, nos termos do inci
so V do art. 7" da Constituição Federal, 
constitui a remuneração mínima devida pe
los serviços profissionais por eles prestados, 
com relação de emprego, a P!'Ssoas tisicas 
ou jurídicas de direito privado." 

•Art. 52 FICII fixado o piso salarial dos 
médicos e cirurgiões dentistas em R$ 988,41 
(novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e 
um centavos), e o dos auxiliares em R$ 
140,00 (cento e quarenta reais). 

§ 12 O piso salarial previsto neste artigo 
será reajustado de acordo com a política sala
rial adotada pelo Governo Federal para os tra
balhadores em geral. 

§ 2" O piso salarial para médicos e cirur
giões-dentistas previsto neste artigo somente 
será devido a partir da vigência desta Lei.· 

• Art. B" A duração normal do trabalho 
dos médicos cirurgiões-dentistas e auxiliares 
será, no máximo, de quatro horas diárias, não 
podendo uftrapassar vinte horas semanais. 

§ 1• Para cada noventa minutos de tra
balho haverá um repouso de dez minutos. 

§ 2" Mediante acordo escrito, ou por 
motivo de força maior, poderá ser o horário 
normal acrescido de horas suplementares, 
em número não excedente de duas por dia. 
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§ 32 A remuneração da hora suplemen
tar não será inferior à da hora normal acres
cida de cem por cento." 

Art. 22 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3º Revogam-se os arts. 7º. 12 e 13 da Lei 
n• 3.999, de 15 de novembro de 1961. 

PROJETO DE LEI ORIGINAL N° 4.556, DE 1994 

Dispõe sobre o piso salarial de mé
dicos e cirurgiões-dentistas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• O piso salarial de médicos e cirurgiões

dentistas a que se refere a Lei n• 3.999, de 15 de 
dezembro de 1961, fica fixado em 988,41 URV (Uni
dade Real de Valor), ou outro índice que venha substi
tui-la, para 20 (vinte) horas semanais de trabalho. 

Parágrafo único. O valor referido no caput des
te artigo expresso em URV, após sua conversão ao 
novo padrão monetário, será reajustado com base 
no mesmo índice e na mesma data em que houver 
atualização do salário mínimo const~ucional, exclui· 
do aumentos reais. 

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

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

Justificação 

O presente Projeto de Lei objetiva a atualiza
ção de piso salarial dos médicos e cirurgiões-dentis
tas instRuídos pela Lei n• 3.999/61. de modo a recu· 
perar o poder de compra da época da respectiva edi
ção, fixando-se o valor em URV em correspondência 
com o estabelecimento na mesma lei, devidamente 
atualizado. 

Vale ressaltar que o presente Projeto de Lei 
não cria novos ônus econômicos aos empregados. 
limMndo-se a atualizar monetáriamente o piso sala· 
rial que foi i~uído -em 1961, através da Lei n" 3.999, 
daquele ano. 

Do ponto de vista social, merece destaque a 
preocupação dos profissionais da área de saúde 
com os baixos proventos recebidos, que induzem a 
uma carga de trabalho excessiva, de até doze horas 
diárias, para atender suas necessidades básicas de 
sobrevivência, com reflexo na qualidade do serviço 
prestado à população. 

Não há como se deixar de reconhecer que o 
quadro de degradação da saúde se deve, em parte, 
aos baixos salários e às condições de trabalho avi· 
tantes a que são submetidos os médicos e cirurgiões· 
dentistas. 

Ressatte-se, finalmente, que se trata de um se
ter profissional relevante, para cujo exercício exige
se profissionais que qualificados e permanentemen-

-- ··- -----··--··-··--··-------

te atualizado, o que; por si só, justifica uma remune
ração condizente com a complexidade e responsabi
lidade da atividade exercida. 

Re~ero o apoio de todos os nobres parlamen
tares para aprovação desta proposição, o mais ur-
gentemente possível. · 

Temos absoluta certeza que nossos colegas 
legisladores, que se preocupam com a saúde no 

· Pais darão o apóio necessário à aprovação deste 
projeto. 

Sala das Sessões, 1 O de maio de 1994. - Vir· 
mondes Cruvinel- PMDB/GO. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N° 3.999- DE 15 DE DEZEMBRO DE 1961 

Altera o salário mínimo dos médicos 
e cirurgiões-dentistas. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congre$o Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. 1° O salário mínimo dos médicos passa a 

vigorar nos níveis e da forma estabelecida na pre
sente lei. 

Art. 2• A classificação de atividades ou tarefas, 
desdobrando-se por funções, será a seguinte: 

a) médicos (seja qual for a especiaidade); 
b) auxiliar de laboratorista e radiologista e inter-

nos). . 
Art. 3° Não se compreende na ciassificação de 

atividades ou tarefas, previstas nesta lei (obrigandp ao 
pagamento de remuneração) o eslágio efetuado para 
especialização ou melhoria de tirocínio desde que não 
exceda ao prazo máximo de seis meses e permita a 
sucessão regular no quadro de beneficiados. 

Art. 4° É salário mínimo dos médicos a remu
neração mínima, permitida por lei pelos serviços pro
fissionais prestados por médicos, com a relação de 
emprego, a pessoas físicas ou jurídicas de dire~o 
privado. 

Art. 5° Rca fixado o salário mínimo dos médi
cos em quantia igual a três vezes e o dos auxiliares 
a duas vezes mais o salário mfnimo comum das re
giões ou sub-regiões em que exercerem a profissão, 

Art. 6" O disposto no art. 5° aplica-se aos médi
cos que, não suje~os ao horário previsto na alínea a 
do artigo a•. prestam assistência domiciliar por conta 
de pessoas físicas ou jurídicas de dire~o privado, 
como empregados destas, mediante remuneração 
por prazo determinado 

Art. 7" Sempre que forem atteradas as tabelas 
do salário mfnimo comum, nas localidades onde o 
salário mínimo geral corresponder a valor inferior à 
metade da sorna do mais alto e do mais baixo salá· 
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rio mínimo em vigor no país, o salário-mínimo dos 
médicos será reajustado para valor correspondente 
a três vezes e o dos auxiliares para duas vezes mais 
esta metade. 

Art. s• A duração normal do trabalho, salvo 
acordo escrito que não fira de modo algum o dispos
to no artigo 12, será: 

a) para médicos, no mínimo de duas horas e 
no máximo de quatro horas diárias; 

b) para os auxiliares será de quatro horas diárias. 
§ 12 Para cada noventa minutos de trabalho 

gozará o médico de um repouso de dez minutos. 
§ 22 Aos médicos e auxiliares que contratarem 

com mais de um empregador, é vedado o trabalho 
além de seis horas diárias. 

§ 3" Mediante acordo escrito, ou por motivo de for
ça maior poderá ser o horário normal acrescido de horas 
suplementares, em número não excedente de duas. 

§ 42 A remuneração da hora suplementar não 
será nunca inferior a 25% (vinte e cinco por cento) à 
da hora normal. 

Art. 92 O trabalho notumo terá remuneração 
superior à do diurno e, para esse efeito, sua remune
ração terá um acréscimo de 20% (vinte por cento), 
pelo menos, sobre a hora diurna. 

Art. 1 O. O profissional, designado para servir 
fora da cidade ou vila para a qual tenha sido contra
tado, não poderá: 

a) perceber importância inferior a do nível míni
mo de remuneração que vigore naquela localidade; 

b) sof~r redução caso se observe nível infe-
rior. 

Art. 11. As modificações futuras de critério ter
ritorial para a fixação dos salários mínimos comuns, 
em tabelas, aproveitarão, também, para os dos mé
dicos. 

Art. 12. Na hipótese do ajuste ou contrato de 
trabalho ser incluído à base-hora, o total da remune
ração devida não poderá perfazer quantia inferior a 
vinte e cinco (25) vezes o valor da soma das duas 
(2) primeiras horas, -conforme o valor horário calcula
do para a respectiva localidade. 

Art. 13. São aplicáveis ao salário mínimo dos 
médicos as disposições de caráter geral, sobre o sa
lário mínimo, constantes do Decreto-Lei n• 5.452, de 
12 de maio de 1949 (CLn. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA 
SECRETARIA-GERAL DA MESA. 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

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

V - piso salarial proporcional à extensão e à 
complexidade do trabalho; 

(À Comissão de Assuntos Sociais.) 

DE LEI DA CÃMARA N• 25, DE 1998 
(N" 2.3nl96, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Altera a redação do art. 190 do De
creto-Lei n• 1.001, de 21 de outubro de 
1969- Código Penal Militar. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 O art. 190 do Decreto-Lei n• 1.001, de 

21 de outubro de 1969 - Código Penal Militar, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

"Deserfão Especial Art. 190. Deixar o 
militar, de apresentar-se no momento da parti
da do navio ou aeronave, de que é tripulante, 
ou do deslocamento da unidade ou força em 
que serve: 

Pena - detenção, até três meses, se 
após a partida ou deslocamento de apresen
tar, dentro de vinte e quatro horas, à autorida
de militar do lugar, ou, na falta desta, à autori
dade policial, para ser comunicada a apresen
tação ao comando militar competente. 

§ 1° Se a apresentação .se der dentro 
de prazo superior a vinte e q'uatro horas e 
não excedente a cinco dias: 

Pena - detenção, de dois a oito rnes'es. 
§ 2º Se superior a cinco dias e não ex

cedente a oito dias: 
Pena- detenção, de três meses a um 

ano. 
§ 3° Se superior a oito dias: 
Pena -detenção, de seis meses a dois 

anos. 
Aumento de pena § 42 A pena é au

mentada de um terço, se tratar de sargento, 
subtenente ou suboficial, e de metade, se 
oficial." 

Art. 22 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

MENSAGEM N• 875, 
DE 16 DE SETEMBRO DE 1996 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do artigo 61 da Constituição Fede

ral submeto à elevada deliberação de Vossas Exce
lências, acompanhado de Exposição de Motivos do 
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Senhor Ministro de Estado da Justiça, o texto do pro
jeto de lei que "Altera a redação do art. 190 do De
creto-Lei n• 1.001, de 21 de outubro de 1969 - Códi
go Penal Militar". 

Brasília, 16 de setembro de 1996. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 527, DE 13 DE SE
TEMBRO DE 1996, DO SR. MINISTRO DE 
ESTADO DA JUSTIÇA 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca, 

Submeto à consideração de Vossa Excelência 
o anexo Projeto de Lei que dá nova redação ao art. 
190 do Decreto-Lei n• 1.001, de 21 de outubro de 
1969 - Código Penal Mil~ar 

2. A propositura, de iniciativa do Superior T ribu
nal Militar, objetiva, precipuamente, suprir omissão 
no art. 190 do Decreto-Lei n• 1.001, de 1969, que 
não prevê penalidade para o desertor cuja apresen
tação ou captura ocorra após dez dias da consuma
ção do crime de deserção especial, o que está a exi
gir imediata pr_ovidência. 

3. Além disso, a proposta visa a reduzir de dez 
para oito dias o prazo constante do § 2• do citado 
art. 190, e a punir, com mais rigor, a deserção prati
cada por sargento, subtenente, suboficial e oficial, 
tendo, para isto, a~erado a redação do § 3º vigente, 
que passará a § 4° 

4. Estas, sem síntese, as normas que inte
gram a propositura que ora submeto ao elevado 
descortino de Vossa Excelência, e que, se aceitas, 
contribuirão para o aperfeiçoamento da legislação 
penal mil~ar. 

Respertosamente. - Nelson A. Jobim, Ministro 
de Estado da Justiça. 

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA N• 527 
DE 13 DE SETEMBRO DE 1996 

1. Síntese do problema ou da s~uação que reclama 
providências: 

O Código Penal Mil~ar não prevê penalidade 
para o desertor cuja apresentação ou captura ocorra 
após dez dias da consumação do crime de deserção 
especial. 

2. Soluções e providências contidas no ato normati
vo ou na medida proposta: 

A~ra o art. 190 do Decreto-Lei n' 1.001, de 21 
de outubro de 1969- Código Penal Militar. 

3. Memativas existentes à medida ou atos propostos: 
Não há 

4. Custos: 
Não há 

5. Razões que justifiquem a urgência: 
Não há 

6. Impacto sobre o meio ambiente: 
Não há. 

7. Síntese do Parecer do Órgão Jurídico: 
O projeto é constitucional e jurídico. 

PROJETO DE LEI ORIGINAL 
N2 2.377, OE 1996 

Altera a redação do artigo 190 do 
Decreto-Lei n• 1.001, de 21 de outubro de 
1969 - Código Penal Militar. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art.1' O art.190 do Decreto-Lei n' 1.001, de 21 

de outubro de 1969 - Código Penal Militar,. passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Deserção especial 
Art. 190. Deixa o militar de apresen

tar-se no momento da partida do navio ou 
aeronave, de que é tripulante, ou do deslo
camento da unidade ou força em que ser-
ve: 

Pena - detenção, até três meses, se 
após a partida ou deslocamento se apre
sentar, dentro de vinte e quatro horas. à 
autoridade militar do lugar; ou, na falta 
desta, à autoridade policial, para ser c_om~
nicada a apresentação ao comando mil~ar 
competente. 

§ 12 Se a apresentação se der dentro 
do prazo superior a vinte e quatro horas e 
não excedente a cinco dias: 

Pena - detenção, de dois a orto meses. 
§ 2° - Se superior a cinco dias e não 

excedente a oito dias: 
Pena - detenção, de três meses a um 

ano. 
§ 32 - Se superior a orto dias: 
Pena -detenção, de seis meses a dois 

anos. 

Aumento de pena 

§ 4º A pena é aumentada de um terço, 
se tratar de sargento. subtenente ou subofi
cial, e de metade, se oficial. • 

Art. 22 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Brasília. 

------------ ---·- ---- ---- ----- - ----------------- - . 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N' 1.001, 
DE 21 DE OUTUBRO DE 1969 

Código Penal Militar 

Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exérci
to e da Aeronáltica Militar, usando das atribuições 
que lhes confere o art. 3' do Ato Institucional n' 16, 
de 14 de outubro de ~969, combinado com o§ 1' do 
art. 2°, do Ato Institucional n' 5, de 13 de dezembro 
de 1968, decretam: 

Código Penal Militar 

PARTE ESPECIAL 

LIVRO I 
Dos Crimes Militares em Tempo de Paz 

TÍTULO III 
Dos Crimes contra o Serviço Militar 

e o Dever Militar 

CAPÍTULO 11 
Da Deserção 

Deserção especial 
Art. 190. Deixa o militar de apresentar

se no momento da partida do navio ou aero
nave, de que é tripulante, ou da partida ou 
do deslocamento da unidade ou força em 
que serve: 

Pena - detenção, até três meses, se 
após a partida ou deslocamento, se apre
sentar, dentro em vinte e quatro horas, à au
toridade ·militar de lugar, ou, na falta desta, 
à autoridade policial, para ser comunicada a 
apresentação a comando militar da região, 
distrito ou zona. 

§ 1' Se a apresentação se der dentro 
de prazo superior a vinte e quatro horas e 
não excedente a cinco dias: 

Pena- detenção, de dois a oito meses. 
§ 2g Se superior a cinco dias e não ex

cedente a dez dias: 
Pena - detenção, de três meses a um 

ano. 
§ 3' Se se tratar de oficial, a pena é 

agravada. 

(Ã Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 26, DE 1998 
(N' 2.863/97, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Estabelece as sanções administrati
vas e penais em caso de realização de ati
vidades proibidas pela Convenção Interna
cional, sobre a Proibição do Desenvolvi
mento, Produção, Estocagem e Uso das 
Annas Químicas e sobre a Destruição das 
Annas Químicas existentes no mundo 
(CPAQ). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' Sob pena de sofrer sanções penais ou 

administrativas. previstas nesta Lei, e sem prejuízo 
das demais sanções cabíveis, nenhuma pessoa físi
ca ou jurídica: 

I - realizará, no Brasil, atividade verdade pela 
Convenção Internacional, sobre a Proibição do De
senvolvimento, Produção e Uso das Armas Quími
cas e sobre a Destruição das Armas Químicas exis
tentes no mundo (CPAQ); 

11 - contribuirá para a realização, no Brasil ou 
no exterior, da atividade vedada pela ÇPAQ; 

III - omrtirá inforrnaçi.J ou prestará informação 
incorreta à Comissão lnterministerial para Assuntos re
lativos à Convenção sobre a Proibição das Annas Quí
micas e sua aplicação no Brasil, criada pelo Decreto n' 
2.074, de 14 de novembro de 1996, 14 de novembro, 
doravante referida como Comissão lnterminisierial, ou 
se recusará a colàborar com essa Comissão lntermi
nisteriai, no exercício de suas funções legais. 

Art. 2° A Comissão lnterrninisterial arbrtrará sobre 
a pertinência, por um lado, da aplicação de sanções 
administrativas e, por outro lado, da tomada de provi
dências necessárias à iniciativa do processo criminal, 
caso julgue serem imputáveis sanções penais. 

Art. 3' Comissões ou imprecisões de informa
ção, bem como não colaboração com a Comissão 
lnterministerial no exercício de suas funções legais, 
constituem infração administrativa, ficando o infrator 
sujeito às seguintes penalidades: 

I - advertência 
11- multa; 
III- perda do bem envolvido na infração; 
IV - suspensão do direito de comercializar, 

pelo prazo de seis meses e cinco anos; 

-------------~-····-------·----· 
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V - cassação de habilitação para atuação no 
comércio, no caso de reincidência. 

§ 1 º A advertência será aplicada, por escrito, 
no caso de infrações de menor relevância. 

§ 22 A multa será aplicada, conforme a infra
ção, no valor de R$5.000.00 (cinco mil reais) a 
R$50.000,00 (cinqüenta mil reais). 

§ 32 As penalidades previstas nos incisos 11. III, 
IV e V podem ser aplicadas cumulativamente, levan
do-se em consideração a gravidade da infração e os 
antecedentes do infrator. 

§ 42 As penalidades administrativas serão apli
cadas pela Comissão lnterministerial, depois de apu
rada a infração em processo administrativo, no qual 
se assegurará ao infrator amplo direito de defesa. 

Art. 42 Constitui crime: 
I -fazer uso de armas químicas ou realizar, no 

Brasil. atividade que envolva a pesquisa, produção, 
estocagem, aquisição, transferência, importação ou 
exportação, de armas químicas ou de substâncias 
químicas abrangidas pela CPAQ com a finalidade de 
produção de tais armas; 

11- contribuir, direta ou indiretamente, por ação 
ou omissão, para o uso de armas químicas ou para 
a realização, no Brasil ou no exterior, das atividades 
arroladas no inciso anterior. 

Pena: reclusão, de um a dez anos. 
Art. 52 Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 62 Revogam-se as disposições em centrá-

rio. 

MENSAGEM N2 342, DE 17 DE MARÇO DE 1997 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do artigo 61 da Constrtuição Fede

ral, submeto à elevooa deliberação de Vossas Exce
lências, acompanhado de Exposição de Motivos dos 
Senhores Ministros de Estado da Marinha, do Exér
cito, da Aeronáutica, das Relações Exteriores, da In
dústria, do Comércio e do Turismo, da Ciência e 
Tecnologia, do Chefe do Estado-Maior das Forças 
Armadas e do Secretário de Assuntos Estratégicos 
da Presidência da República. o texto do projeto de 
lei que "Estabelece as sanções adminstrativas e pe
nais em caso de realização de atividades proibidas 
pela Convenção Internacional sobre a Proibição do 
Desenvolvimento, Produção, Estocagem e Uso das 
Armas Químicas e sobre a Destruição das Armas 
Químicas existentes no mundo (CPAQ)". 

Brasília, 17 de março de 1997. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

---·----- ____ .. _____ _ 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS INTERMINISTERIAL 
N2 086/MM/MAEr/MICT/MCT/EMFNSAE-PR DE 
12 DE MARÇO DE 1997, DOS SENHORES MI
NISTROS DE ESTADO DA MARINHA, DO 
EXÉRCITO, DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 
DA AERONÁUTICA, DA INDÚSTRIA, DO CO
MÉRCIO E DO TURISMO, DA CIÊNCIA E TEC
NOLOGIA, DO ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS 
ARMADAS E DO SECRETÁRIO DE ASSUN
TOS ESTRATÉGICOS DA PRESIDÊNCIA DA 
REPÚBLICA. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

A Convenção Internacional sobre a Proibição do 
Desenvolvimento, Produção, Estocagem e Uso das 
Armas Químicas e sobre a Destruição das Armas Quí
micas Existentes no Mundo, foi aprovada pelo Decreto 
Legislativo n2 9, de 6 de março de 1996, e ratificada 
pelo Governo brasileiro em 13 de março de 1996. 

2) A referida Convenção prevê, em seu artigo 7", a 
implementação de legislação em cada Estado-Parte com 
previsão de sanções a pessoas físicas. e jurídicas que 
exerçam atividades por ela proibidas, no Brasil ou no ex
terior. Nesse sentido, o Decreto n2 2.074, de 14-11-96, 
que cria a "Comissão lntenninisterial para Assuntos re
lativos à Convenção sobre a Proibição do Desenvolvi
mento, Produção, Estocagem e Uso das Armas Quími
cas e sobre a Destruição das Annas Químicas ~xisten
tes no mundo (CPAQ) e sua aplicação no Brasil", pre
vê, em seu artigo 3Q, o estabelecimento de sanções 
administrativas e penais, em caso de realização de ati
vidade vedada pela referida Convenção, bem como de 
omissão de informação, prestação de informação in
correta ou não colaboração com a referida Comissão 
lnterministerial no exercício de suas funções legais, por 
parte de pessoas físicas ou jurídicas. 

3) Nessas condições, temos a honra de sub
meter a Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei, 
que dispõe sobre as sanções aplicáveis em caso de 
realização das atividades acima referidas. 

Respertosamente, - Mauro Cesar Rodrigues 
Pereira, Ministro de Estado da Marinha - Luiz Felipe 
Lampreia, Ministro de Estado das Relações Exteriores 
- Zenildo Gonzaga Zoroastro de Lucena, Ministro de 
Estado do Exérctto - Lélio Viana Lobo, Ministro de Es
tado da Aeronáutica - Francisco Domelles, Ministro de 
Estado da Indústria, do Comércio e do Turiamo - Bene
dito Onofre Bezerra Leonel, Ministro de Estado Chefe 
do Estado-Maior das Forças Armadas- José Israel Var
gas, Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia - R o
na Ido Moto Sardenberg, Secretário de Assuntos Es
tratégicos da Presidência da República. 
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PROJETO DE LEI ORIGINAL N• 2.863, DE 1997 

Estabelece as sanções administrativas 
e penais em caso de realização de ativida
des proibidas pela Convenção Internacional 
sobre a Proibição do Desenvolvimento, Pro
dução, Estocagern e Uso das Armas Quími
case sobre a Distruição das Armas Quími
cas existentes no mundo (CPAQ); 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Sob pena de sofrer sanções penais ou 

administrativas, previstas na presente Lei e sem pre
juízo das demais sanções cabíveis, nenhuma pes
soa física ou jurídica: 

I - realizará, no Brasil, atividade vedada pela 
Convenção Internacional sobre a Proibição do De
senvolvimento, Produção e Uso das Armas Quími
cas e sobre a Destruição das Armas Químicas exis
tentes no mundo (CPAQ); 

11 - contribuirá para a realização, no Brasil ou 
no exterior, de atividade vedada pela CPAQ; 

III - omitirá informação ou prestará informação 
incorreta à Comissão lnterministerial para Assuntos 
relativos à Convenção sobre a Proibição das Armas 
Químicas e sua aplicação no Brasil, criada pelo De
creto n• 2.074, de 14 de novembro de 1996, dora
vante referida como Comissão, lnterministerial, ou 
recusará a colaborar com essa Comissão lnterminis
terial no exercício de suas funções legais. 

Art. 2º A Comissão lnterministerial arbitrará sobre 
a pertinência, por um lado, da aplicação de sanções 
administrativas e, por outro lado, da tomada de provi
dências necessárias à iniciativa do prOcesso criminal, 
caso julgue serem imputáveis sanções penais. 

Art. 32 Omissões ou imprecisões de informa
ção, bem como a não colaboração com a Comissão 
lnterministerial no exercício de suas funções legais, 
constituem infração administrativa, ficando o infrator 
sujeito às seguintes penalidades: 

I - advertência; 
li-multa; 
III- perda do bem envolvido na infração: 
IV -suspensão do direito de comercializar, pelo 

prazo de seis meses a cinco anos. 

V - cassação da habilitação para atuação no 
comércio, no caso de reincidência. 

§ 1• A advertência será aplicada por escrito, no 
caso de infrações de menor relevância. 

§ 2" A mutta será aplicada, conforme a infração, 
no valor de R$5.000,00 (cinco mil) a R$50.000,00 (cin
qüenta mil reais). 

§ 32 As penalidades previstas nos incisos 11, III, 
IV e V podem ser aplicadas cumulativamente, levan
do-se em consideração a gravidade da infração e os 
antecedentes do infrator. 

§ 4º As penalidades administrativas serão apli
cadas pela Comissão lnterministerial, depois de apu
rada a infração em processo administrativo, no qual 
se assegurarâ ao infrator amplo direito de defesa. 

Art. 4º Constitui crime: 
I -fazer uso de armas químicas ou realizar, no 

Brasil. atividade que envolva a pesquisa, produção, 
estocagem, aquisição, transferência, importação ou 
exportação de armas químicas ou de substâncias 
químicas abrangidas pela CPAQ com a finalidade de 
produção de tais armas: 

11 - contribuir, direta ou indiretamente, por ação 
ou omissão, para o uso de armas químicas ou para 
a realização, no Brasil ou no exterior, das atividades 
arroladas na alínea anterior. Pena: reclusão, de um a 
dez anos. 

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

Brasília, 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

DECRETO LEGISLATIVO N• 9 
DE 29 DE FEVEREIRO DE 1996 

Aprova o tex1o da Convénção Interna
cional sobre a Proibição do Desenvolvi
mento, Produção, Estocagern e Uso de Ar
mas Químicas e sobre a Destruição elas Ar
mas Químicas existentes no mundo, assi
nada pelo Brasil em 13 de janeiro de 1993. 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, José Samey, Presidente do Senado Fe
deral, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento 
Interno, promulgo o seguinte Decreto Legislativo: 

O Congresso Nacional, decreta: 
Art. 1• É aprovado o texto da Convenção In

ternacional sobre a Proibição do Desenvolvimento, 
Produção, Estocagem e Uso de Armas Químicas e 
sobre a Destruição das ArmasQuímicas existen: 
tes no mundo, assinada pelo Brasil em 13 de janeiro 
de 1993. 

Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do 
Congresso Nacional quaisquer atas que impliquem 
revisão da referida Convenção, bem como quaisquer 
atas que. nos termos do art. 49, I, da Constituição 
Federal, acarretem encargos ou compromissos gra
vosos ao patrimônio nacional. 



540 ANAIS DO SENADO FEDERAL JUNHO DE !998 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

DECRETO N' 2.074 
DE 14 DE NOVEMBRO DE 1996 

Cria a Comissão lnterministerial, 
para a aplicação dos dispositivos da Con
venção Internacional sobre a Proibição 
do Desenvolvimento, Produção, Estoca
gem e uso das armas químicas e sobre a 
Destruição das Armas Químicas Existen
tes no Mundo (CPAQ) e elenca as obriga
ções e deveres e decorrentes da CPAQ. 

Art. 1' Cria a Comissão lnterministerial para a 
aplicação dos dispositivos da Convenção lnternacio~ 
nal sobre a Proibição do Desenvolvimento, Redução, 
Estocagem e Uso das Armas Químicas e sobre a 
Destruição das Armas Químicas existentes no mun
do (CPAQ). 

§ 1' O Secretário de Assuntos Estratégicos da 
Presidência da República presidirá a Comissão ln
terministerial, e nesta qualidade corresponde à Auto
ridade Nacional a que se refere a Convenção de que 
trata este artigo. 

§ 2' A Comissão lnterministerial será integrada 
por um representante de cada um dos seguintes ór
gãos: 

a) Ministério da Justiça; 
b) Ministério da Marinha; 
c) Ministério do Exército; 
d) Ministério da Fazenda; 
e) Ministério das Relações Exteriores; 
f) Ministério da Aeronáutica; 
g) Ministério da Indústria, do Comércio e do 

Turismo; 
h) Ministério da Ciência e Tecnologia; 
i) Estado-Maior das Forças Armadas; 
j) Secretaria de Assuntos Estratégicos da Pre

sidência da República. 
· § 3' O representante da Secretaria de Assun

tos Estratégicos da Presidência da República substi
tuirá o Presidente da Comissão lnterministerial em 
suas eventuais ausências; 

§ 4' Os membros da Comissão e respectivos 
suplentes serão indicados pelos titulares dos órgãos 
representados e designados pelo Secretário de As
suntos Estratégicos da Presidência da República. 

§ 5' A Secretaria de Assuntos Estratégicos da 
Presidência da República exercerá a função de Se
cretaria-Executiva Permanente da Comissão lntermi
nisterial prestando o apoio técnico e administrativo 
necessário aos trabalhos da Comissão. 

§ 62 Os representantes dos órgãos participan
tes da Comissão lnterministerial agirão de forma 
coordenada e prestarão à Secretaria-Executiva infor
mações relativas à sua área de competência. 

§ 7' A Secretaria-Executiva deverá prestar 
contas de suas atividades à Comissão lnterministe
rial, periodicamente e sempre que solicitada por um 
dos representantes dos órgãos integrantes da Co
missão. 

§ 8' A Comissão lnterministerial poderá, a 
qualquer tempo, contar com a colaboração de repre
sentantes de órgãos públicos ou entidades nacionais 
na realização de suas atribuições. 

Art. 2' São atribuições da Comissão lnterminis
terial: 

I - acompanhamento da observância dos dis
positivos da CPAQ por parte de pessoas físicas e ju
rídicas; 

11 - elaboração e prestação à Organização 
para a Pro1bição das Armas Químicas (OPAQ), cria
da pela CPAQ, das declarações inicial e posteriores 
requeridas por essa Convenção; 

III - coleta, processamento e conservação sigi
losa de dados para prestação das declarações refe
ridas na alínea anterior; 

IV - acompanhamento e tomada de providên
cias para as inspeções e rotina e/ou por denúncia a 
serem realizadas pela OPAQ em instalações indus
triais ou de qualquer espécie situadas i;Jo Brasil; 

V - eventual realização de visitas de verifica
ção, com vistas à conferência das informações for
necidas, em instalações industriais ou de qualquer 
espécie, em caso de não colaboração com a Comis
são lnterministerial no exercício de suas funções le
gais; 

VI - aplicação de sanções administrativas pre
vistas em lei, bem como da tomada de providência 
necessárias à persecução legal para fins de aplica
ção das sanções penais cabíveis, em relação res
pectivamente, às pessoas jurídicas ou físicas que 
não cumpram o disposto no art. 32 deste Decreto; 

VIl- aprovação de seu regulamento. 
Art. 3' Sob pena de sofrer sanções penais ou 

administrativas previstas em lei, nenhuma pessoa fí
sica ou jurídica: 

I- realizará atividade vedada pela CPAQ; 
11 - contribuirá. di reta ou indiretamente, para a 

realização de atividade vedada pela CPAQ; 
III - omitirá informação ou prestará informação 

incorreta à Comissão lnterministeria\, ou se recusará 
a colaborar com essa Comissão no exercício de 
suas funções legais. 
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Art. 4' Às pessoas tisicas ou jurídicas engaja
das em atividades de produção, comercialização ou 
pesquisa, envolvendo os elementos abrangidos na 
CPAQ, incumbe providenciar: 

I - declaração inicial, em formulários a ser for
necido pela Secretaria-Executiva, sobre as operaçõ
es de exportação e importação ou quaisquer ativida
des de produção, comercialização ou pesquisa en
volvendo os élemento abrangidos na CPAQ; 

11 - declarações de atualização que contem
plem toda informação relativa às operações e ativi
dades a que se refere o inciso I deste artigo, realiza
das no exercício anterior; 

III - a pedido da Secretaria-Executiva, a qual
quer momento informações julgadas necessárias 
para o atendimento a dispositivos da CPAQ e, con
seqüentemente, para o exercício das funções legais 
da Comissao lnterministerial. 

§ 1' As declarações, a serem entregues à Se
cretaria-Executiva, devem conter, conforme o ele
mento produzido, consumido, comercializado ou 
pesquisado pelo declarante, todo o conjunto de infor
mações requeridas pela CPAQ. 

§ 2' Omissões e imprecisões de informação 
serão examinadas pela Comissão lnterministeiial, 
que decidirá sobre as medidas cabíveis, conforme o 
disposto em lei ordinária. 

Art. 52 A pedido da Comissão lnterministerial, 
pessoas tisicas ou jurídicas: 

I - permitirão o acesso a instalações sob sua 
responsabilidade por parte de inspetores e assisten
tes de inspeção da OPAQ, nas condições estabele
cidas pela CPAQ; 

11 - colaborarão com os inspetores e assisten
tes e inspeção no exercício de suas tarefas, facul
tando-lhes o uso de aparelhagem pertinente, bem 
como a coleta e a retirada de amostras para análise 
in situ ou em outro local, dentro dos limites estabe
lecidos pela CPAQ; 

III- garantirão a integridade tisica dos inspeto
res e assistentes de inspeção e a inviolabilidade de 
seus pertences e de sua comunicação, bem como o 
direito de manterem. sem constrangimento ou qual
quer tipo de interferência ou monitoramento, comuni
cação direta com destinatários situados fora do local 
inspecionado, dentro dos limites estabelecidos no 
Anexo sobre Implementação e Verificação e no Ane
xo sobre a Proteção das Informações Confidenciais 
daCPAQ; 

IV- permitirão o acesso a instalações que con
trolem ou utilizem, a qualquer titulo, por parte de inspe
tores e assistentes de inspeção, indicados pela Cernis-

são lnterministerial, em eventual visita de verificação 
de dados, sujeitando-se às sanções previstas em lei 
no caso . de não colaboração com a Comissão lnter
ministerial no exercício de suas funções legais. 

Art. 6' Os inspetores e assistentes de inspeção 
da OPAQ, quando em Missão oficial no Brasil, goza
rão dos privilégios e imunidades diplomáticos previs
tos na Convenção de Viena sobre Relações Diplo
máticas. 

Art. 7" Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação. 

(Às Comissões de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional e de Constituição, Justiça 
e Cidadania.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•,27, DE 1998 
(N• 4.157198, na Casa de origem) 

Institui o Programa Nacional de 
Apoio à Infância, dispõe sobre a amplia
ção dos benefícios da merenda escolar e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' Fica instituído o Programa Nacional de 

Apoio à Infância - PRONAI, cuja finalidade é de via
bilizar a alimentação de gestantes e crianças de zero 
a sete anos para: 

I - contribuir para um povo brasileiro sadio, in
teligente e produtivo, assegurando-se. o pleno exer
cício dos direitos da cidadania. 

11 - promover e estimular a regionalização da 
produção alimentícia brasileira, por intermédio de fi
nanciamentos dos recursos humanos locais, evitan
do-se migração para os grandes centros urbanos 
pela criação de empregos. 

Art. 2" O PRONAI será implementado por inter
médio do Fundo Nacional de Alimentação e Incenti
vo aos projetes de alimentação da criança. 

Parágrafo único. Os incentivos criados por esta 
Lei somente serão concedidos a projetes de alimen
tação destinados a gestantes e crianças de zero a 
sete anos de idade. 

Art. 3' Fica instituído o Fundo Nacional de Ali-
·' mentação, cuja função é captar e destinar recursos 

para projetes de alimentação compatíveis ·com o 
Pronai, estimulando a produção alimentícia regional
mente, gerando empregos na pequena e média pro
priedade rural. 

§ 1' Os recursos do FNA serão aplicados em 
projetes alimentares compatíveis com os objetivos 
do Pronai, formulados pelos Conselhos de Alimenta
ção Escolar previstos na Lei n• 8.913, de 12 de julho 
de 1994, e, quando cabível, em conjunto com o~ pe-
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quenos e médios produtores rurais da região a que 
pertencer a unidade da federação destinatária dos 
recursos da merenda escolar. 

§ 2" Os recursos do FNA não poderão ser utili
zados para quaisquer outros fins que não os conti
dos diretamente nos objetivos do Pronai. 

§ 3" Os Conselhos de Alimentação Escolar ou 
pequenos e médios produtores, recebedores de re
cursos do FNA e executores de projetes de alimen
tação, prestarão contas da destinação dos recursos 
à Secretaria de Educação Fundacional do Ministério 
da Educação e do Desporto, sob pena de responsa
bilização pessoal de seus agentes, nos termos da le
gislação aplicável. 

Art. 42 O FNA funcionará sob a forma de apoio 
a fundo perdido ou de empréstimos reembolsáveis, 
conforme estabelece o regulamento, e será consti
tuído dos seguintes recursos. 

I - recursos ordinários do Tesouro Nacional 
oriundos de dotação orçamentária especifica; 

11- doações, nos termos da legislação vigente; 
III - legados; 
IV - subvenções e auxmos de entidades de 

qualquer natureza, inclusive de organismos interna
cionais; 

V - recursos de outras fontes. 
Parágrafo único. A dotação orçamentária espe

cifica será aferida subsidiariamente ao montante das 
disponibilidades do FNA destinadas ao exercício fi
nanceiro subsequente, garantindo a extensão dos 
benefícios da merenda escolar. 

Art. s• Para cumprimento das finalidades ex
pressas no art. 1° desta Lei, os projetes de alimenta
ção em cujo favor serão captados os recursos pelo 
FNA e canalizados ao PRONAI atenderão ao objeti
vo de distribuição gratuita de alimentos a gestantes 
e crianças de zero a sete anos de idade, por meio da 
estrutura dos Conselhos de Alimentação Escolar dos 
Estados, Distrito Federal e Municípios, responsáveis 
pela merenda escolar. 

Art. 6" Nenhuma aplicação dos recursos previs
tos nesta Lei poderá ser feita par qualquer tipo de in
tennediação. 

Art. 7" Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL NO 4.157, DE 1998 

Institui o Programa Nacional de 
Apoio à infância, dispõe sobre a amplia-

------------·-- ......... .. 

ção dos benefícios da merenda escolar e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' Fica insmuído o Programa Nacional de 

Apoio à Infância- PRONAI, cuja finalidade é de via
bilizar a alimentação de gestantes e crianças de zero 
a sete anos para: · 

I - contribuir para um povo brasileiro sadio, in
teligente e produtivo, assegurando-se o pleno exer
cício dos direttos da cidadania. 

11 - promover e estimular a regionalização da 
produção alimentícia brasileira, por intermédio de fi
nanciamentos dos recursos humanos locais, evttan
do-se migração para os grandes centros urbanos 
pela criação de empregos. 

Art. 22 O Pronai será implementado por inter
médio do Fundo Nacional de Alimentação e Incenti
vo aos projetes de alimentação da criança. 

Parágrafo único. Os incentivos criados pela 
presente Lei somente serão concedidos a projetes 
de alimentação destinados a gestantes e crianças de 
zero a sete anos de idade. 

Art. 32 Para cumprimento das finalidades ex
pressas no art. 12 desta Lei, os projetas de alimenta
ção em cujo favor serão captados os recursos pelo 
FNA e canalizado ao Pronai atenderão ao objetivo 
de distribuição gratuita de alimentos e gestantes e 
crianças de zero a sete anos de idade, através da 
estrutura dos Conselhos de Alimentação Escolar dos 
Estados, Distnto Federal e Municípios, responsáveis 
pela merenda escolar. 

Art. 4° Fica instttuído o Fundo Nacional de Ali
mentação, cuja função é de captar e destinar recur
sos para projetes de alimentação compatíveis com o 
Pronai, estimulando a produção alimentícia regional
mente, gerando empregos na pequena e média pro
priedade rural. 

§ 1° Os recursos do FNA serão aplicados em 
projetas alimentares compatíveis com os objetivos 
do Pronai, fonnulados pelos Conselhos de Alimenta
ção Escolar previstos na Lei n• 8.913194, e, quando 
cabível, em conjunto com os pequenos e médios 
produtores rurais da região a que pertencer a unida
de da federação destinatária das recursos da meren
da escolar. 

§ 2" Os recursos da FNA não poderão ser utili
zados para quaisquer outros fins que não os conti
dos diretamente nos objetivos do Pronai. 

§ 3° Os Conselhos de Alimentação Escolar ou 
pequenos e médios produtores , recebedores de re
cursos do FNA e executores de projetes de alimen
tação, prestarão contas da destinação dos recursos 
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a Secretaria de Edur·.,dO Fundacional do Ministério 
da Educação ~ ~o Desporto, sob pena de responsa
bilização pessoal de seus agentes nos tennos da le
gislação ap!icãvel. 

Art. 5º O FNA funcionará sob fonna de apoio a 
fundo perdido ou de empréstimos reembolsáveis, 
confonne estabelecer o regulamento, e constrtuído 
dos seguintes r~cursos: 

I - recursOs ordinários do Tesouro Nacionalo 
oriundos de dotação orçamentária específica; 

11 - doações, nos tennos da legislação vigente; 
III-legados; 
IV - subvenções e auxmos de entidades de qual

quer natureza, inclusive de organismos internacionais; 
V- recursos de outras fontes. 
Parágrafo único - A dotação orçamentária es

pecífica será aferida subsidiariamente ao montante 
das disponibilidades do FNA destinadas ao exercício 
financeiro subsequente, garantindo a extensão dos 
benefícios da merenda escolar. 

Art. 6º Nenhuma aplicação dos recursos previs
tos nesta Lei poderá ser lena por qualquer tipo de in
tennediação. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
aplicação. 

Art. 8º Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

Justificação 

Na crença de que a Primeira lnfãncia, do nasci
turo aos sete anos de idade, é estágio de fundamen
tal importância no desenvolvimento físico e mental 
do ser humano, devendo, portanto, ·ter tratamento 
prioritário e toda a atenção da comunidade e dos go
vernos, e de que nesta fase a alimentação adequada 
faz o grande papel de fortalecer a base de um ser 
humano sadio, inteligente e produtivo para toda a 
sociedade, é precípuo que o Estado ao exercer sua 
função constrtucionalmente delineada de atendimen
to à saúde, viabilize a alimentação dos brasileiros, 
não só após o início da idade escolar, mas também 
anterionnente, alimentando, inclusive, o nascrturo, já 
sujeito de dirertos nos tennos da lei civil. 

Garantindo a alimentação das gestantes e crian
ças de O a sete anos, o País estará garantindo seu fu
turo social e económico, confonne o rtem 2.5 da Carta 
Nova Delhi, que textualmente assevera: "Se não ali
menannos adequadamente a primeira infância, todos 
os projetes serão inúteis" (Unesco- 1993). 

De observar que o custo financeiro, em nível 
de assistência social, ocasionado por uma popula
ção doente e debilitada, é incomensuravelmente 

maior que o atinente à e.ilme:-.:açào e educação 
apropriadas na fase a e fo:-iT.z.ç2:. 

Neste contexto, é de it.,;.-,aa:-nentai importância 
que o benefício da merenaa escoiar previsto na lei de 
diretrizes orçamentárias e com t:atcimento específico 
conferido pela legislação ordinána. seja ampliado as 
gestantes e crianças até sete anos de idade, razão 
pela qual deve ser imediatamente implantada tal ex
tensão, com a dotação orçamentár.a correspondente, 
assim como a instrtuição de incentivos fiscais que via
bilizem, estimulando, a participação da iniciativa priva
da na ampliação do benefício por todo o País. 

Outra diretriz e fundamental importância que in
clusive, combate os males nacionais do desemprego 
e a migração populacional aos grandes centros ur
banos, é o aproveitamento dos produtos alimentícios 
da merenda escolar produzidos na região em que 
consumidos, diminuindo, diminuindo os custos de 
transporte e ativando as economias locais de fonna 
descentralizada. 

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998. -
Deputado Hélio Bicudo, Deputada Rita Camata, 
Coordenadora da Frente Parlamentar pela Criança. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI Nº 8.913, DE 12 DE JULHO DE 1994 

Dispõe sobre a descentralização da 
merenda escolar. 

Art. 1 º Os recursos consignados no orçamento 
da União, destinados a programas de alimentação 
escolar em estabelecimentos de educação pré-esco
lar e de ensino fundamental, serão repassados, em 
parcelas mensais, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios. 

§ 1 º O montante dos recursos repassados a 
cada Estado, ao Distrito Federal e a cada Município 
será diretamente proporcional ao número de matrí
culas nos sistemas de ensino por eles mantidas. 

§ 2º Os recursos destinados a programas de 
alimentação escolar em estabelecimentos mantidos 
pela União poderão ser administrados pelos municí
pios em que esses estabelecimentos se encontram 
localizados. 

Art.. 22 Os recursos só serão repassados aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que te
nham, em funcionamento, Conselhos de Alimenta
ção Escolar, constrtuídos por representantes do ór
gão de administração da educação pública, dos pro
fessores, dos pais e alunos, de trabalhadores, po
dendo também incluir representantes de outros seg
mentos da sociedade local. 
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Art. 3º Cabe ao Conselho de Alimentação Es
colar, entre outras, a fiscalização e o controle da 
aplicação dos recursos destinados à merenda esco
lar, e a elaboração de seu Regimento Interno. 

Art. 42 A elaboração dos cardápios dos progra
mas de alimentação escolar, sob a responsabilidade 
dos Estados e Municípios, através de nutricionista 
capacitado, será desenvolvida em acordo com o 
Conselho de Alimentação Escolar, e respeitará os 
hábitos alimentares de cada localidade, sua vocação 
agrícola e a preferência pelos produtos in natura. 

Art. 52 Na aquisição de insumos, serão prioriza
dos os produtos de cada região, visando a redução 
dos custos. 

Art. 6" A União e os Estados prestarão assis
tência técnica aos Municípios, em especial na área 
da pesquisa em alimentação e nutrição, elaboração 
de cardápios e na execução de programas relativos 
à aplicação de recursos de que trata esta Lei. 

Art. 7" Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 82 Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

Às Comissões de Assuntos Econômicos, de 
Assuntos Sociais e de Educação. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 28, DE 1998 
(N" 4.342198, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Autoriza a promoção post mortem do 
Procurador da República Pedro Jorge de 
Melo e Silva. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Fica o Procurador-Geral da República 

autorizado a promover post mortem, ao cargo de 
Subprocurador-Geral da República, o Procurador da 
República de 1° Categoria Pedro Jorge de Melo e 
Silva, assassinado em 3 de março de 1982, no cum
primento do dever profissional. 

Parágrafo único. A promoção de que trata o 
caput produzirá todos os seus efeitos, a partir do 
respectivo ato, inclusive em relação ao benefício da 
pensão por morte. 

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

MENSAGEM N• 355, DE 25 DE MARÇO DE 1998 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos tennos do artigo 61 da Constituição Fede

ral, submeto à elevada deliberação de Vossas Exce
lências, acompanhado de Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado da Administração Federal 

e Refonna do Estado, o texto do projeto de lei que 
·Autoriza a promoção post mortem do Procurador 
da República Pedro Jorge de Melo e Silva'. 

Brasília, .25 de março de 1998 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 30/MARE, DE 10 DE 
MARÇO DE 1998, DO SR. MINISTRO DE ES
TADO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E RE-
FORMA DO ESTADO . 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 
Encaminhamos a Vossa Excelência a anexa 

Exposição de Motivos, que conternpla proposta de 
Projeto de Lei concedendo promoção post mortem 
no cargo de Subprocurador-Geral da República ao 
Procurador Pedro Jorge de Melo e Silva, assassina
do em 1982 no exercício e em razão do cargo. 

2. A medida proposta decorre de solicitação do 
Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da Repú
blica Federativa do Brasil, por intennédio do Ofício 
PGRIGABIN• 124, de 23 de abril de 1997, em que 
menciona a necessidade de lei específica em face 
de omissão sobre o assunto na Lei Complementar n• 
75, de 20 de maio de 1993, bem como informa sobre 
a existência de vários precedentes na área militar, 
como se verifica do Decreto n• 1.432, ·de 3 de outu
bro de 1962 e das Leis n"s 1.373, de 29 de maio de 
1951,4.241, de 5 de julho de 1963, e do Decreto-Le
gislativo n• 70, de 8 de outubro de 1974. 

3. Vale lembrar que Vossa Excelência admitiu 
o ex-Procurador Pedro Jorge de Melo e Silva, no 
Quadro Suplementar da Ordem do Riq Branco, a tí
tulo póstumo, no Grau Olicial, por intennédio do De
creto de 26 de abril de 1996, publicado no DIJirlo 
Oficial da União, de 29 de abril de 1996. 

4. O atendimento à solicitação demostra a soli
dariedade do Poder Executivo no ~nhecimento 
dos relevantes serviços prestados à Nação pelo ex
Procurador, que se não tivesse sido vítima de la
mentável fato, já teria, segundo assevera o Titular da 
Procuradoria-Geral da República, galgado, há vários 
anos, o último grau da carreira do Ministério Público 
Federal. 

5. Destaca-se da documentação que integra a 
solicitação, que o ex-Procurador deu o .melhor de sua 
inteligência, de sua cultura e de sua fonnação moral, 
no desempenho do cargo ao qual se dedicou com afin
co, exercendo com ccinsciência jurídica o poder de 
acusar aqueles que praticaram delitos contra a admi
nistração federal, como representante do Ministério 
Público Federal junto à Justiça Federal, Justiça Eleito
ral, Justiça do Trabalho, Justiça Estadual e Conselho 
penitenciário, sempre ccim proficiência 

6. Estas, Senhor Presidente, as razões que 
justificam o projeto de lei que ora submetemos à ele
vada apreciação de Vossa Excelência. 
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Respettosamente. - Luís Carlos Bresser Pe
reira - Ministro da Administração Federal e Reforma 
do Estado. 

PROJETO DE LEI ORIGINAL N" 4.342, DE 1998 

Autoriza a promoção post mortem do 
Procurador da República Pedro Jorge de 
Melo e Silva. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica o Procurador-Geral da República 

autorizado a promover post mortem, ao cargo de 
Subprocurador·Geral da República, o Procurador da 
República de 1• Categoria Pedro Jorge de Melo e 
Silva, assassinado em 3 de março de 1982, no cum· 
primento do dever profissional. 

Parágrafo único. A promoção de que trata o ca· 
put produzirá todos os seus efettos, a partir do res
pectivo ato, inclusive em relação ao benefício da 
pensão por morte. 

Art. 22 Esta Lei -entra em vigor na data de sua 
publicação. 

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.) 

PARECER 

PARECER N2 407, DE 1998 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do 
Senado n• 165, de 1997, que "Dispõe so
bre a responsabilidade civil e criminal em 
virtude de dano ou morte . causados por 
alimentos doados a pessoas carentes". 

Relator. Senador Antonio Carlos Valadares 

1- Relatório 

Encontra-se sob exame desta Comissão o Pro
jeto de Lei do Senado n• 165, de 1997, que :dtspõe 
sobre a responsabilidade civil e criminal em virtude 
de qano ou morte causados por alimentos doados a 
pessoas carentes". 

O referido projeto, de autoria do nobre Senador 
Lúcio Alcântara, visa a permttir que a pessoa natural 
ou jurídica que doar alimentos fique isenta de res
ponsabilidade, civil ou criminal, em relação ao dano · 
que o bem doado possa vir a causar em relaçã~ a 
terceiros. 

O propóstto do projeto é incentivar a doação de 
alimentos a pessoas carentes, mediante a elimina
ção do risco de que o ato humanitário possa trans· 
formar em motivo para reparação de dano, se sobre-

vierem prejuízos de qualquer espécie para os desti
natários do bem doado. 

No prazo regimental, não foram oferecidas 
emendas ao projeto, conforme consta de registro 
consignado na respectiva folha de tramitação. 

11- Voto 

A iniciativa ora examinada merece acolhida, 
em razão do elevado senso humanitário de seus ter
mos, que operam em benefício de pessoas impossi
bilttadas de satisfazer as necessidades básicas da 
vida como, por exemplo, a de se alimentar. O proje
to, portanto, objetiva facilitar a doação de alimentos 
em favor dessas pessoas, privadas dos mais ele
mentares direitos do ser humano. 

Com efetto, a legislação aluai d~iculta o ato da 
doação, em virtude do receio das pessoas de que 
uma liberalidade do doador possa se transformar em 
fonte de aborrecimentos, haja vista a possibilidade 
de virem a ser responsabilizadas por danos causa
dos a terceiros. 

Inegavelmente, o projeto de lei em causa pode 
favorecer, de forma sign~icativa, a disposição de 
doar alimentos. Além disso, não se elimina a respon
sabilidade do doador no caso de doações que, dolo
samente, ou por negligência do doador. causem pre
juízo a outrem. Também não se exime da responsa
bilidade o doador que descumprir normas relativas à 
fabricação, ao processamento, preparo, manuseio, 
conservação, estoque ou transporte aos alimentos. 
Houve, desse modo, preocupação no sentido de ga
rantir, pelo menos, parâmetros mínimos de seguran
ça em relação ao ato de doar alimentos. 

Continuam responsáveis por seus atos, portanto, 
aqueles que doarem, de forma dolosa, ou por negli
gência, bens impróprios para o consumo. Esta é a ga
rantia mínima que a lei deve manter, no que tange à 
responsabilidade do doador. A inovação do projeto 
consiste, em suma, na proteção dada ao doador de 
boa-fé em relação às conseqüencias do ato da doa
ção, quando os alimentos doados causarem dano ou 

. morte a terceiros, até por culpa da entidade beneficiá
• ria responsável por sua distribuição e não do doador. 

Em conclusão, cabe ressaltar que o elevado 
sentido humanttário do Projeto de Lei do Senado n• 
165, de 1997, leva-nos a opinar favoravelmente no 
sentido de sua aprovação quanto ao mérito, em ra
zão dos argumentos anteriormente expedidos. 

Sala da Comissão, 27 de maio de 1998 - Ber
nardo Cabral, Presidente- Antonio C&rlos Maga· 
lhães, Relator - Djalma Bessa - José Fogaça -
Pedro Simon - Beni Veras - Lúcio Alcãntara -
Francelina Pereira - Edison Lobão - Jefferson 
Péres. 
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TEXTO FINAL APROVADO PELA 
CCJ AO PLS N2 165, DE 1997 

Dispõe sobre a responsabilidade ci
vil e criminal em virtude de dano ou mor
te causados por alimentos doados a pes
soas carente. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 A pessoa natural ou jurídica, que doar 

alimentos, industrializados ou não, preparados ou 
não, a pessoa carentes, diretamente, ou por intermé
dio de entidades, associações ou fundações, sem 
fins lucrativos, fica isenta de cominação civil ou cri
minal resultante de dano ou morte ocasionados ao 
beneficiado, pelo bem doado, desde que não se ca
racterize; 

I - dolo ou negligência; 
11 - descumprimento das leis e regulamentos. 

aplicáveis à fabricação, processamento, preparo, 
manuseio, conservação, estoque ou transporte de 
produtos alimentar. 

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

Sala da Comissão, 27 de maio de 1998. - Se
nador Bernardo Cabral, Presidente da Comissão de 
Const~uição, Justiça e Cidadania. 

OF N• 031-1998-CCJ 

Brasília, 27 de maio de 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a V. Exa. 

que em reunião realizada nesta data essa Comissão 
deliberou pela aprovação do PLS n• 165197, que 
"Dispõe sobre a responsabilidade civil e criminal em 
virtude de dano ou morte causados por alimentos 
doados a pessoas carentes". 

Cordialmente. - Senador Bernardo Cabral, 
Presidente da Comissão de Const~uição Justiça e 
Cidadania. 

TEXTO FINAL DO PROJETO DE LEI DO SENADO 
N" 165, DE 1997 

(Aprovado pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, adequado aos termos da 

Lei Complementar n• 95, de 26-2-98) 

Acrescenta artigo ao Código Civil (Lei 
n• 3.071, de 12 de janeiro de 1916) e pará
grafo ao art. 120 do Código Penal (Decreto
Lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940). 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 12 O Código Civil, Lei n• 3.071, de 12 de ja
neiro de 1916, passa a vigorar acrescido do seguinte 
art. 1.532-A: 

"Art. 1.532-A. A pessoa natural ou jurí
dica que doar alimentos, industrializados ou 
não, preparados ou não, a pessoas caren
tes, diretamente, ou por inteímédio de enti
dades, associações ou fundações, sem fins 
lucrativos, fica isenta de cominação civil re
suttante de dano ou morte ocasionados ao 
beneficiado, pelo bem doado desde que não 
se ca•acterize: 

I - dolo ou negligência; 
11 - descumprimento das leis e regu

lamentos aplicáveis à fabricação, proces
samento, preparo, manuseio, ·conserva
ção, estoque ou transporte de produto ali
mentar.· 

Art. 22 O Código Penal, Decreto-lei n• 2.848, de 
7 de dezembro de 1940, passa a vigorar acrescido 
do seguinte § 9° em seu art.129: 

"Art.129 .............................................. .. 
§ 92 A pessoa natural ou jurídica que 

doar alimentos, industrializados ou não. pre
parados ou não, a pessoas carentes direta
mente, ou por intermédio de entidades, as
sociações ou fundações sem fins luc·rati
vos, fica isenta de cominação penal resul
tante de dano ou morte ocasionados ao be
neficiado, pelo bem doado, desde que não 
se caracterize: 

I - dolo ou negligência; 
11 - descumprimento das leis e regula

mentos aplicáveis à fabricação, • processa
mento, preparo, manuseio, conseiVação, es
toque ou transporte de produto alimentar." 

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

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

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a 
mesa. ofício que será lido pelo 1° Secretário em 
exercício, Senador Romero Jucá. 

É lido o seguinte: 

OF. Nº 031/1998/CCJ 

Brasília, 27 de maio de 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a V. Exa. 

que em reunião realizada nesta data esta Comissão 
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deliberou pela aprovação do PLS n• 165/97, que 
"Dispõe sobre a responsabilidade civil e criminal em 
virtude de dano ou morte causados por alimentos 
doados a pessoas carentes". 

Cordialmente. - Senador Bernardo Cabral, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. 

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

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Romero Jucá. 

São lidos os seguintes: 

OF. Nº 119/98-GLPFL 

Brasília, 24 de junho de 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, solicito sejam feitas al

terações na composição deste Partido na Comissão 
Temporária destinada a estudar as causas do de
semprego e do subemprego no Brasil, de modo que 
o Senador Djalma Bessa ocupe uma vaga de t~ular 
e o Senador Zanete Cardinal passe a ocupar uma 
vaga de suplente. 

Atenciosamente. - Senador Edison Lobão, Li
der do PFL, em exercício. 

OFÍCIO N2 1.095-L-PFU98 

Brasília, 25 de junho de 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência o Deputado Elias Murad, PSDBIMG, para fa
zer parte, na condição de membro ttlular, da Comis
são Mista destinada a em~ir parecer à Medida Provi
sória n• 1.669, de 19 de junho de 1998, que "Aijera a 
Lei n• 9.649, de 27 de maio de 1998, que dispõe so
bre a organização-da Presidência da República e 
dos Ministérios, e dá outras providências", em subs
trtuição ao Deputado Mendonça Filho. 

Atenciosamente. - Deputado Inocêncio Oli
veira, Líder do PFL. 

SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Serão fei
tas as substrtuições solicrtadas. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presi
dência esclarece ao Plenário que o texto final do 
Projeto de Lei do Senado n• 165, de 1997, aprovado 
pela Comissão de Constrtuição, Justiça e Cidadania, 
cujo parecer foi lido anteriormente, foi adequado às 
disposições da Lei Complementar n• 95, de 1998. 

Com referência ao Projeto de Lei do Senado n• 
165, de 1997, abrir-se-à o prazo de cinco dias úteis 

para interposição de recurso, por um décimo da 
composição da Casa, para que seja apreciado pelo 
Plenário, nos termos do art. 91, §§ 32 a 52 , do Regi
mento Interno do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presi
dência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício 
n• 1.679/98, na origem, de 25 do corrente, encami
nhando, nos termos da Resolução n• 1, de 1998, do
cumentação relativa à rolagem da dívida mobiliária da 
Prefertura da Cidade do Rio de Janeiro- RJ. 

O expediente, anexado ao processado do Pro
jeto de Resolução n• 179, de 1997, vai à Comissão 
de Assuntos Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presi
dência recebeu. do Banco Central do Brasil, o Ofício 
n• S/60, de 1998 (nº 1.698/98, na origem), de 26 do 
corrente, encaminhando parecer daquele órgão a 
respeito da solicitação do Governo do Estado de 
Pernambuco sobre o contrato de abertura de créd~o 
firmado com a União, com a interveniência do Banco 
do Estado de Pernambuco S/A - BANDEPE e do 
Banco Central, no valor de um bilhão, quatrocentos 
e noventa e dois milhões de reais, no âmbrto do pro
grama de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Rscal 
dos Estados, para financiamento de ajustes prévio à 
privatização daquela instrtuição financeira estadual. 

O expediente vai a Comissão de Assuntos Eco
nômicos, que terá o prazo de quinze dias para sua 
apreciação, nos termos da Resolução i>• 70, de 1995, 
com a redação dada pela Resolução n2 12, de 1997. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presi
dência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Oficio 
n• S/61, de 1998 (nº 1.699/98, na origem), de 26 do 
corrente, encaminhando parecer daquele órgão a 
resperto da solicrtação do Governo do Estado de 
Pernambuco sobre o Contrato de Confissão, Assun
ção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas, 
celebrado com a União, e Termo Adrtivo ao Contra
to, no ãmbrto do Programa de Apoio à Reestrutura
ção e ao Ajuste Fiscal dos Estado, no valor total de 
cento e sessenta e três milhões, seiscentos e qua
renta e um mil, quinhentos e vinte e cinco reais e 
cinqüenta e três centavos, correspondente ao soma
tório dos saldos devedores dos contratos firmados 
com a Caixa Econômica Federal. 

O expediente vai à Comissão de Assuntos 
Económicos, que terá o prazo de quinze dias para 
sua apreciação, nos termos da Resolução n• 70, de 
1995, com a redação dada pela Resolução n• 12, de 
1997. 

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

--------·· -·-- ---------- . ------------
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Concedo a palavra ao Sr. Senador Romero 
Jucá. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, nesta manhã, ve
nho à tribuna para fazer dois registras que considero 
extremamente importantes e elogiosos para esta 
Casa e, particularmente, para mim. 

Nesta semana, no dia 22 de junho, foi entre
gue, na Cidade do Rio de Janeiro, o 4º Prêmio Na
cional de Seguridade Social, patrocinado pelo Insti
tuto Cultural de Seguridade Social, que conta com o 
apoio de diversos fundos de pensão e da entidade 
que os congrega, a Associação Brasileira das Enti
dades Fechadas de Previdência Privada. 

Tive o prazer e a honra de ser um dos home
nageados naquela manhã, juntamente com o Gover
nador Tasso Jereissati, que recebeu o prêmio de Ad
ministração Pública; com o Governador Jaime Ler
ner, que recebeu o prêmio de Ação Assistencial So
cial; com o Deputado Luiz Gushiken, representando 
a Câmara dos Deputados; com o líder empresarial 
Antonio Ermírio de Moraes, representante dos em
presários; com o Presidente da Federação das In
dústrias do Rio de Janeiro, Eduardo Eugênio Gou
veia Vieira. Também foram homenageados o ex-Go
vernador da Bahia, Paulo Souto, na questão de pre
vidência ao servidor público, e a Sr" Ruth Cardoso, 
pelo trabalho do conjunto da Comunidade Solidária. 
Tive a honra de ser agraciado pelo Senado Federal 
com o prêmio Ação Parlamentar deste ano. 

Primeiramente, desta tribuna, Sr. Presidente, 
eu gostaria de registrar os meus agradecimentos às 
inúmeras entidades que participaram dessa premia
ção e da escolha do meu nome. Falando em nome 
dos homenageados_ naquela solenidade, pude dizer 
que entendia essa premiação como uma ·homena
gem das entidades e da sociedade brasileira ao tra
balho que o Senado Federal vem realizando no mo
mento político por que passa o País. Sem dúvida al
guma, nesses poucos anos em que estou no Sena
do Federal corno Senador, tem havido uma ação ex
tremamente profícua nesta Casa. Tenho aprendido 
murro e, mais do que isSo, procurado colaborar com 
os trabalhos. 

Para mim, essa homenagem feita a um Sena
dor de Roraima, o Estado mais pobre da Federação. 
é uma honra redobrada, a qual quero dividir com 
meus Pares Senadores pela ação que temos em
preendido, sob a Presidência do Senador Antonio 
Caries Magalhães, nesta Casa. 

A ação da Previdência, a definição política que 
precisará ser tomada, nos próximos anos, no Pais, é 
de crucial importância para o futuro da nossa popu
lação. Tive oportunidade de fazer esse chamamento 
quando agradeci, em nome dos homenageados, a 
premiação. Naquele cenário, pude reafirmar que a 
Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o Go
verno Federal estão dispostos a fazer uma discus
são mais profunda para realinhar a questão da Pre
vidência no Brasil e fazer as mudanças e os ajustes 
necessários, para que as futuras gerações não pa
guem o preço da inércia, da polrticagem e da fa~a de 
ação, que pode comprometer a Previdência futura
mente. 

Portanto, fica aqui o meu agradecimento ao 
Instituto Cu~ural de Seguridade Social - ICSS e, 
mais do que isso. a palavra de apoio e de incentivo, 
para que as entidades de seguro, as entidades de 
previdência privada, a sociedade brasileira e os seg
mentos que tratam da questão da previdência am
pliem essa discussão e, juntamente com o Congres
so Nacional, busquem um modelo mais adequado 
não só da previdência pública, como também da pre
vidência complementar para o nosso País. 

Antes de encenrar, desejo fazer um apelo a 
esta Casa e, especialmente, à Comissão· de Assun
tos Econômicos e à Comissão de Constrtuição, Justi
ça e Cidadania: 

Nesta Casa, está tramitando o Projeto de Lei 
do Senado n• 89, de minha autoria, que pretende 
ajustar a questão da demissão de servidores pelo 
excesso de despesa relativo à recerta, que é definido 
no teto constrtucional. Pela lei aprovada, os Gover
nadores e Prefertos, até dezembro de 1998 - portan
to, até o final do ano -, teriam que proceder aos cor
tes e aos ajustes necessários para que a despesa 
com pessoal se adequasse à recerta e para que, 
com o pagamento de pessoal, só fosse gasto o equi
valente a 60"~ dessa receita. Mas, com o período 
eleitoral, nos próximos dias, será definrtivamente im
plementada a proibição de qualquer ajuste com pes
soal por conta da legislação eleitoral. 

Tivemos uma reunião com o Governo Federal, 
com o Ministro Bresser Pereira e com a atual Minis
tra Cláudia Costin -e elaboramos um projeto que, 
além de regulamentar a questão da Lei Complemen
tar n• 82 no tocante aos prazos de ajustes dessa 
despesa de 60%, também prevê a ampliação, em 
mais um ano, do tempo necessário para que Prefei
turas e Estados se ajustem ao limite de 60% da re
ceita para gastos com pessoal. 
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Portanto, gostaria de fazer um apelo às comis
sões anteriormente citadas para que o PLS n' 89 pu
desse tramitar rapidamente. É de fundamental im
portância que, até o final do ano, esse projeto esteja 
implantado e aprovado nas duas Casas. Teremos 
que aprová-lo no Senado Federal e, posteriormente, 
na Câmara dos Deputados; do contrário, de aç;>rdo 
com a Lei Complementar e com a Emenda Constitu
cional da Reforma Administrativa aprovada, em 31 
de dezembro, aqueles Governadores e Prefe~os que 
não tiverem os 60% da sua despesa com pessoal 
vinculada à rece~a poderão, a partir de janeiro, dei
xar de receber convênios e transferências federais, o 
que, naturalmente, geraria extremo prejuízo para os 
Estados e Municípios. 

Portanto, fica o nosso alerta e o nosso apelo 
para que tanto a Comissão de Assuntos Económicos 
quanto a Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania dêem tramrtação célere a esse projeto, já ne
gociado com o Governo Federal, que vai facilitar a 
vida de Prefe~os e Governadores, dando, como já 
disse, mais um ano de prazo, para que o lim~e cons
titucional de 60% da despesa com pessoal vinculada 
à receita seja estendido, fazendo com que, no próxi
mo ano, esses ajustes possam ser fertos de acordo 
com a lei e de forma paulatina, não prejudicando, as
sim, os servidores públicos. 

Era o registro que gostaria de fazer. 
Murto obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Não há 
mais oradores inscritos. 

O Sr. Senador Odacir Soares enviou discurso à 
Mesa para ser publicado na forma do disposto no 
art. 203 do Regimento Interno. 

S. Ex" será atendido. 

O SR. ODACIR SOARES (PTB-RO) - Sr. Pre
sidente, Sr"s. e Srs. Senadores, no campo da admi
nistração, tanto nos selares públicos quanto em 
qualquer empresa privada, merece particular aten
ção o que se convencionou chamar de comprometi
mento organizacional. O comportamento humano 
const~ui fator de importância v~al para o dinamismo 
necessário ao êx~o e ao progresso das instituições e 
dos empreendimentos. 

·o Comprometimento Organizacional" - con
forme escreve o Professor Jairo Eduardo Borges An
drade, do Departamento de Psicologia Social e do 
Trabalho da Universidade de Brasília- "refere-se ao 
vínculo psicológico que o trabalhador pode estabele
cer com 9Ua organização de trabalho, ao demonstrar 
crença e ace~ação dos objetivos e valores dessa or-

ganização, apresentar disposição para defendê-la e 
desejar manter o referido vínculo". 

Trata-se de um vínculo de natureza afetiva e, 
sem dúvida, é importante para os objetivos de me
lhoria da qualidade do desempenho do trabalhador. 
Um trabalhador satisfeito com sua organização rep
resenta um caminho aberto para a superação de 
barreiras, para a criatividade, para o zelo em relação 
ao património, para a assiduidade e para a criação 
de a~emativas direcionadas à solução dos proble
mas. 

De acordo ainda com o referido Professor, 
existem três elementos básicos que especialmente 
fundamentam o comprometimento com a organiza
ção: oportunidades de crescimento na carreira e pro
gresso profissional, percepção de justiça na atribui
ção de tarefas e recompensas e posição e influência 
da empresa na sociedade. 

Sr. Presidente, Srs e Srs. Senadores, não é 
meu objetivo neste pronunciamento delongar-me 
sobre essas questões que julgo do maior interesse. 
Trago-as apenas para auxiliar uma breve reflexão 
sobre o estado de ânimo do funcionalismo público 
no Brasil. 

No caso específico, a sensação vivida por esse 
setor e a percepção da sociedade é de que nenhum 
dos elementos acima citados existe no trato que o 
Estado dispensa aos seus servidores:. Não há opor
tunidade de crescimento e progresso na carreira pro
fissional. No contexto da distribuição das tarefas e 
da remuneração, campeia uma difusa e até silencio
sa sensação de injustiça. E .no que diz respeito à po
sição do Estado na sociedade, no Brasil, optou-se 
pela divulgação sistemática de uma visão de impro
priedade e incapacidade do Estado no desempenho 
de tarefas até há pouco consideradas como seus 
inalienáveis atributos e obrigações, tais como educa
ção e saúde. 

No que se refere à remuneração, por exemplo, a 
esmagadora maioria dos funcionários públicos está há 
quatro anos com os vencimentos congelados. Em 
1997, apenas 25 mil e 275 servidores federais tiveram 
reajuste, reajuste que variou de 11 a 204 por cento, de 
acordo com informações fornecidas à imprensa pelo 
Ministério da Administração e Reforma do Estado -
MARE. Esse número representa tão somente 7,42 % 
dos 512 mil servidores públicos federais. Segundo o 
Ministério, o reajuste foi dado aos salários "com defa
sagem em relação ao setor privado" e beneficiaram os 
servidores pertencentes às chamadas carreiras típicas 
de Estado, cujas funções não podem ser exercidas 
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pela iniciativa privada. Trata-se de advogados, ana
listas de finanças, de controle, de orçamento, técni· 
cos do Instituto de Pesquisa Económica Aplicada -
IPEA, oliçiais de chancelaria do ltamaraty, de pes· 
quisadores e técnicos. 

É certo que o programa de estabilização da 
moeda nacional lançado em t 994 interrompeu o tre
mendo descompasso da inflação, mas é também 
vendade que o Estado deixou de fornecer educação, 
saúde e habitação de boa qualidade, enquanto que 
os mesmos serviços prestados pela iniciativa privada 
tiveram aumentos consideráveis, como, por exem
plo, os planos de previdência privada. O carro popu· 
lar brasileiro, também como exemplo, tem preço 
mais alto do que os praticados em toda a América 
Latina. 

É temerário afirmar pura e simplesmente que o 
poder de compra dos salários tem sido assegurado, 
pois é fora de dúvida que se vem constatando, na 
prática, que o dinheiro compra cada vez menos, em
bora isso venha ocorrendo vagarosamente. ba data 
do lançamento do Plano Real até o presente mo· 
mente, calcula-se que a inflação acumulada tenha 
desvalorizado a moeda nacional em aproximada· 
mente 48%. 

Ninguém pode negar a necessidade de redi· 
mensionamento da questão do funcionalismo público 
no Brasil. É preciso corrigir distorções, suprimir privi· 
légios, até .mesmo acabar com os reajustes lineares, 
mas isso não pqde ocorrer por meio de uma at~ude 
de omissão de informações, deixando o tempo pas· 
sar e abrindo caminho para guerra de nervos em vir
tude da faija de esclarecimentos cortetos e de pla
nos transparentes, e colaborando na difusão de uma 
sensação de aniquilamento a conta-gotas. 

De 1996 a 1997, o Governo conseguiu uma 
economia de 1 bilhão e 829 milhões de reais com a 
aplicação de uma política salarial centrada no fim 
dos reajustes lineares e no controle da folha de pa· 
gamento. É elogiável a economia quando te~ com 
base na racionalização dos procedimentos, no con· 
trole para evitar distorções ou fraudes, na estrutura
ção para operar com transparência, eficiência e 
eqüidade; mas é injusta quando se concretiza na 
unilateralidade do arrocho, sem a necessária contra· 
partida dos demais setores, inclusive os da iniciativa 
privada, intervenientes nos mecanismos dos preç_os 
e dos custos dos gêneros indispensáveis ao bem-es
tar mínimo da população. 

Nesse sentido, os servidores públicos vêm 
sendo enormemente sacrificados, seja porque não 

têm recebido reajuste de salários ao longo desse 
tempo, seja porque estão expostos às mais dispara· 
tadas afirmações no sentido de sua responsabilida· 
de quanto aos problemas que a União enfrenta. 

No que diz respeito à correta informação e à 
transparência, quero recuperar a lembrança quanto à 
questão dos professores do ex-Território Federal de 
Rondônia. De acordo com a Lei Complementar nº 
41/81, que elevou o Território à condição de Estado da 
Federação, esses servidores foram absorvidos pela 
União. De fato, são pagos pelo Govemo Federal. No 
entanto, até hoje não tiveram definido seu enquadra· 
mente no Plano Único de Classificação e Retribuição 
de Cargos e Empregos - PUCRCE, o que tem criado 
uma situação de desconforto, de insegurança, de 
apreensão, alvos das mais inconseqüentes afirmações 
relativamente ao que os espera no futuro. 

Tal requerimento está amparado na Lei nº 
7596/87 e foi encaminhado pelo Estado de Rondônia 
em 23 de outubro de 1995 por meio do Ofício nº 
949. O problema atinge aproximadamente 3 mil tra· 
balhadores em educação, cuja solicitação de enqua· 
dramento se encontra no âmbito do Ministério da Ad· 
ministração e da Reforma do Estado, Processo nº 
46040-003659/93-15, mas até hoje continua sem ho· 
rizonte de chegada, sem solução. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, esses 
servidores vivem no desalento, a toda hora esperan· 
do surpresas. Não há condições d~ continuarem 
convivendo com semelhantes problemas. 

Na minha opinião, é um caso concreto em- rela
ção ao qual o Governo deve demonstrar, na prática, 
a verdade do discurso da valorização do servidor pú· 
blico. Caso contrário, a continuar sem solução o pro· 
blema, como evitar o vilipéndio e a desqualificação 
da inst~uição pública? Como esperar que o servidor 
público defenda a organização onde trabalha e com
partilhe dos valores que a mesma defende? 

Não há como modernizar o Estado, sem a par
ticipação, sem o comprometimento organizacional 
dos seus servidores. Não defendo privilégios, delen· 
do a obrigação moral do Estado no sentido da con· 
dução de uma justa, clarividente e eficiente politica 
em relação ao funcionalismo público. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presi· 
dência recebeu, do Senador Abdias Nascimento, 
Presidente da Comissão de Julgamento do Prêmio 
Cruz e Souza de Monografia, as Atas cjas 1' e 2' 
Reuniões, que vão à publicação. 

São as seguintes as atas recebidas: 
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Ata da t• Reunião da Comissão de Julgamento 
do Prêmio Cruz e Sousa de Monografia 

JUNHO DE 1998 

Aos vinte e seis dias do mês de junho de mil novecentos e noventa e oito, às 
quinze horas e trinta minutos, na Sala 2 da Ala Nilo Coelho, reúne-se a 
Comissão de Julgamento do Prêmio Cruz e Sousa de Monografia, com a 
preseonça dos Senhores Senadores Abdias Nascimento (Presidente) e Esperidião 
Amin, do Senhor Deputado Federal Paulo Gouvêa e dos Senhores Iaponan 
Soares e Gerardo Mello Mourão. O Senhor Presidente declara aberta a reunião. 
Informa que a presente reunião tem por finalidade definir os critérios de 

· avaliação dos trabalhos apresentados e a forma da sua distribuição aos membros 
da Comissão. Informa também que, dos sessenta e cinco trabalhos apresentados, 
oito devem ser eliminados por infringirem o Regulamento em seus artigos 7°, 
que estabelece o caráter individual de cada obra, 9°, referente à necessidade de 
identificação por pseudônimo, e I O, relativo à data-limite de entrega dos 
trabalhos. A proposta é aprovada por unanimidade. Distribui, então, as cinqüenta 
e sete monografias restantes a dois relatores: Gerardo Mello Mourão, que fica 
responsável por examinar trinta e oito trabalhos na categoria Geral; e Iaponan 
Soares, ao qual são atribuidas as dezenove monografias da categoria Estudante. 
O Senhor Iaponan Soares pede a palavra para ressaltar o papel da TV Senado na 
divulgação do concurso, que graças a isso pôde atrair candidatos de todo o 
Brasil. Em seguida, o Senhor Presidente enfatiza a importância desta 
homenagem ao Poeta Negro, resultado de parceria sua com o Senhor Sep.ador 
Esperidião Amin, com a qual o Congresso Nacional presta seu tributo a um afro
brasileiro nascido na escravidão e internacionalmente consagrado, depois de sua 
morte, como um dos grandes gênios da poesia universal. Antes de suspender a 

·- s nh Pr "d d . (·,:;, ~,..., ....... ~ reuruao, o e or es1 ente etemuna que eu, .................. ....-r. .. :-:-: .......•. : ........ . 

(Carlos Alberto Medeiros), Assessor Técnico do Gabinete do Senhor Senador 
Abdias ]'l"ascimento e Secretário ad hoc da Comissão de Julgamento, lavre a 
presente Ata. Reaberta a reunião, a Ata é lida pelo Senhor Presidente a aprovada 
pelos membros da Comissão. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, 
às dezesseis horas e quarenta minutos, declara encerrada a reunião e assina a 
presente Ata . . . 

Sala de Reuniões, em 26 de maio de 1998 

Senador Abdias Nascimento 
Presidente 
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MONOGUAFIAS DOS PAUTICIPANTES DO PMMIO CUUZ E SOUSA 

RESULT 1\.00 DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE JULGAMENTO EM 16/US/98 
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PSEUDUNIMU CATEGORIA 
GERAL ESTUDANTE 

SANCIGD X 
NINA TA V ARES X 
TERE X 
VISCONDE DE SABUGOSA X 
JOAO ALMANOBLE X 
JOAO DE LESSA X 
AZUL37 X 
CHARMINIIO X 
JOAO ALMANOBLE X 
ELIMINADO X EDSON ANDRADE - Não adotou pseudónimo. No 

trabalho consta o nome do concorrente. 
CIIARLO"ITE DE L'ISLE X 
VOZ VELADA X 
POLIMNIA X 
TODA COLORIDA X 
ELIMINADO Não adotou pseudônimo e não identificou categoria ~ 

EDINE1 P. MACHADO 
I CISNE NEGRO X 

ADMIRAÇAO X 
IIAIDEE liA YDAN X 
A Til ENA X 
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'.No • PSEUDONIMO CATEGORIA 
GERAL ESTUDANTE 

021 CISNE NEGRO I X 
022 Y AN LARISSA LEONARDO X 
023 CURITIBANO X 
024 VICENTINA G. FERNANDES X 
025 ELIMINADO X 

U26 X-9 X 
027 RANACELLER X 
028 ELIMINADO 

029 JOAO ALBERTO MALUNOO X 
030 VITORJA REGIA X 
031 DE LIA X 

u.h CANI X 
033 POETA MALDITO X 
034 ESINED X 
035 IGNES DE CASTRO X 
036 AXELUFA X 
037 SOUSA ARAUJO X 
038 ALPHONSUS X 
039 NOVALIS X 
040 MALCOMX X 
041 O ASSINALADO X 
042 ALVA LUZ X 
043 DEISE STRELOW X 

------- -- --·- -

OBSERV AÇOES 

RENATA LOPES PEDRO- Não adotou pseudônimo. 

-

-
ANA MARIA SOUZA MENDES e E LOISA 
GONÇALVES LOPES. Nilo tem pseudônirno e não 
houve indicação de categoria. No trabalho constam os 
nomes das concorrentes. 
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"N•. PSEUDONlMO 

044 LUA l 

845 LUZ 00 UNIVERSO 
046 TIJAO 
047 LI LAS 
048 MUSICA 12 
049 

uso 
PAT~ClA REGINA BLACK 

1-J\NÃ CLAltA MOREiRA 
051 ELIMINADO . 

051 MURILO MELATTRI 
053 TAMOIO . 

054 GAVITACRUZ 
US5 HAMURABI 

056 JOAO SOUSA DA CRUZ 
057 CHRONOS 
058 BETHGUEDES 
059 CAMYLO PENNA 
060 BETY 

u61 BAR OU 
062 DADO RIZZI 
063 OURO 
064 LILIBETII PEREIRA 

ELIMINADO 
065 BITTER- ELIMINADO 
066 ASTROLABION 

TOTAL GERAL: 

CATEGORIA 
GERAL ESTUDANTE 
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X -
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X 
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X 
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X 
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X 
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X 
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X 
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38 20 
------ ----

OBSERV AÇOES 
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MARIO FERREIRA. NBo tem pseudônimo. No trabalho 
consta o nome do concorrente. Enviou somente uma 
cópia do trabalho. NUo houve lndicaçilo de categoria. 

I 

No trabalho consta o nome da concorrente e o 
pseudônimo. 
Poslado 21/S/98. 
Postado 14/5/98. Chegou oo Gab. em 08/6/98. 
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Ata da 2" Reunião da Comissão de Julgamento 
do Prêmio Cruz e Sousa de Monografia 

JUNHO DE 1998 

Aos dezesseis dias do mês de junho de um mil novecentos e noventa e oito, as 
quatorze horas, na Sala 2 da Ala Nilo Coelho, reúne-se a Comissão de 
Julgamento do Prêmio Cruz e Sousa de Monografia, com a presença dos 
Senhores Senadores Abdias Nascimento (Presidente) e Esperidião Amin, do 
Senhor Deputado Federal Paulo Gouvêa e dos Senhores Iaponan Soares e 
Gerardo Mello Mourão. O Senhor Presidente declara aberta a reunião, cuja 
finalidade, esclarece, é apresentar os trabalhos escolhidos para premiação e 
menção honrosa, dentre os cinqüenta e oito considerados aceitos pela Comissão 
na forma do Regulamento. Informa que o trabalho do autor identificado como 
"Astrolábion", categoria Estudante, enviado dentro do prazo, mas que só chegou 
á Comissão no dia oito de junho último, foi entregue ao Senhor Iaponan Soares, 
tendo sido examinado normalmente. O Senhor Iaponan Soares pede para que a 
apresentação se inicie pela categoria Estudante, sob sua responsabilidade, por 
ser mais fáciL O Senhor Presidente concorda. O Senhor Iaponan Soares declara 
que, dos ·dezenove trabalhos por ele examinados, apenas dois merecem 
destaque: o de titulo "Sol Negro", de "Murilo Melattri'', que na sua visão 
merece o prêmio, e o intitulado "Biografia", de "Dado Rizzi". Acrescenta que 
seus critérios fo~am originalidade, pesquisa e enfoque. O Senhor Presidente 
coloca a proposta do Senhor Iaponan Soares em votação e esta é aprovada·. por 
unanimidaçle. Em seguida o Senhor Presidente passa a palavra ao Senhor 
Gerardo Mello Mourão. Este declara ter sido árduo o seu trabalho, tanto pelo 
número de monografias examinadas quanto pela qualidade dos textos 
apresentados, em grande parte da lavra de renomados acadêmicos. O melhor 
trabalho foi aquele da autoria de "O Assinalado", que situa Cruz e Sousa como o 
maior dos_ poetas negros da Diáspora, ao lado de Césaire, Damas e Senghor. 
Para menções honrosas, são apontadas as monografias da autoria de "João da 
Sousa Cruz", "Novalis", "Cani'' e "Malcolm X". O Presidente então submete a 
votação essa proposta, que é aprovada por unanimidade, e destaca o estilo do 
relatório apresentado pelo-Senhor Gerardo Mello Mourão. Em seguida, o Senhor 
Senador Esperidião Amin pede á palavra para a,companhar o Presidente no seu 
aplauso ao relatório do Senhor Gerardo Mello Mourão e pede que, na 
publicação que se fará dos trabalhos preffiíados, esse relatóno seJa inserido á 
guisa de prefácio ou apresentação. O Senhor Pres1dente declara-se de pleno 
acordo e acrescenta que solicitará a inserção desse relatório nos Anais do 
Senado. Procede-se então à identificação dos autores dos trabalhos escuihidos. 
Na categoria Estudante, o primeiro cÇJlocado é Carlos Alberto Shirnoti Martins e 
a menção honrosa é de Jairo Santos 'Amparo. Na categoria Geral. Luis Cláudio 

--------·- --------. __________________ ,_____ -· -------
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Ribeiro de Pinho é o primeiro colocado, enquanto Enedy Till, Magali dos Santos 
Moura, Mário Guidarini e Carlos Henrique Almeida ficam com as menções 
honrosas, respectivamente em segundo, terceiro, quarto e quinto lugares. O 
Senhor Presidente declara que, devido à agenda do Congresso, a entrega dos 
prêmios deverá ocorrer no início de agosto P.róximo, a critério dos Senhores 
Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Antes de suspender 

·- S nh Pr .d d . ~~;..., A._..,_ ...J. (C I a reuruao. o e or es1 ente eterrnma que eu, ..... ~: .......... :. .. ~--~·'··· ar os 
Alberto Medeiros), Assessor Técnico do Gabinete do Senhor Senador Abdias 
Nascimento e Secretário ad hoc da Comissão de Julgamento, lavre a presente 
Ata. Reaberta a reunião, a Ata é lida pelo Senhor Presidente e aprovada pelos 
Senhores membros da Comissão de Julgamento. Nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente, ás 15 horas e dez minutos, declara encerrada a reunião e 
assina a presente Ata. 

Sala de Reuniões, em 16 de junho de !998 

Senador Abdias Nascimento 
Presidente 
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Os memb,ros da Comissão de Julgamento do Prêmio Cruz e Sousa, instituído pela Resolução no 1-CN, do Congresso Nacional. em reuniio 
realizada em 16 de junho de 1998, na Sala 2, da Ala Nilo Coelho, no Senado Federal, com a presença de todos os seus membros, abaixo~ 
assinados, após a seleção das monografias concorrentes, decidem escolher os seguintes trabalhos' para a premiação: 

CLASSIL N' ,. 052 
2' 062 

CLASSIF.: N' 
I' b4i 

2' 056 

3' 039 

•• 032 
s· 040 

CATEGORIA ESTUDANTE 

TÍTULO DO TRABALHO: PSEUDONIMO AUTOR 
Cruz e Sousa - Sol Ne2ro Murilo MeJattri Carlos Alberto Shimote Martins 
BiQ;.afia Dado Rizzi Jairo Santos Arnoaro 

CATEGORIA GERAL 

TITULO DO TRABALHO: 
Cruz e Sousa: Simbolismo como 
Transculturalismo 
Cru& e Sousa • Luz e Sombra em sua 
bioorafia 
A _dupla marginalidade de Cruz e Sousa 
frente à sociedade branca e à 
racionalidade oositivista 
Bromei ias 
Poeta neuro de luminoso rastro 

- PSEUDONIMO AUTOR 
O Assinalado Luiz Cláudio Ribeiro de Pinho 

Joio Sousa da Cruz EneddyTill 

Novall.s 

Caní 
MalconX 

MagaJi dos San1os Moura 

Mario Guidarini 
Carlos HenriQue Almeida 

!ÃOAMIN 

.P 1.-<-.....,....t-fl.-<.-- ...._/IA......;; 
- 4ERARDO MELLO MOURÃO 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos; lembrando às Senhoras e Senhores Se
nadores que constará da sessão deliberativa ordiná
ria de segunda-feira, dia 29, a realizar-se às 14 ho
ras e 30 minutos, a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

-1-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N°6, DE 1998 
(Tramitando em conjunto com a Proposta 
de Emenda à Const~uição n• 11. de 1998) 

Quarto dia de discussão, em primeiro turno, da 
Proposta de Emenda à Const~uição n• 6, de 1998, 
tendo como primeiro signatário o Senador José Ro
berto Arruda, que inclui no Ato das Disposições 
Constitucionais T ransnórias artigo que regulariza a 
s~uação funcional de servidores de empresas públi· 
cas federais que há mais de dez anos prestam ser
viços à administração direta, e dá outras providên
cias, tendo 

Parecer soi> n• 318, de 1998, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Sena
dor Romeu Tuma, favorável, nos termos da Emen· 
da n• 1-CCJ (subsmutivo) que apresenta. e pela pre· 
judicialidade da Proposta de Emenda à Constttuição 
n2 11, de 1998. 

-2-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N°11, DE 1998 
(Tram~ando em conjunto com a Proposta 
de Emenda à Const~uição n• .6, de 1998) 

Quarto dia de discussão, em primeiro turno, da 
Proposta de Emenda à Const~ição n• 11, de 1998, 
tendo como primeiro signatário o Senador Geraldo 
Melo, que acrescenta par'ágrafos ao art. 19 do Ato 
das Disposições Const~cionais Trans~órias, dis· 
pondo sobre a s~uação funcional dos servidores e 
empregados públicos federais legalmente cedidos a 
órgãos e entidades da União. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 9 horas e 35 
minutos) 

Ata da 78! Sessão Deliberativa Ordinária 
em 29 de junho de 1998 

~ Sessão Legislativa Ordinária da 5~ Legislatura 

Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães 
Geraldo Melo, Carlos Patrocínio e Lucídio Portel/a 

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

Antonio Carlos Magalhães - Arlindo Porto -
Bello Parga - Benedita da Silva - Beni Veras - Ber
nardo Cabral - Carlos Patrocínio - Casildo Maldaner 
- Djalma Bessa - Edison Lobão - Eduardo Suplicy -
Élcio Alvares - Elói Portela - Emandes Amorim -
Fernando Bezerra - Francisco Benjamim - Geraldo 
Melo - Gerson Camata - Guilherme Palmeira -

Hugo Napole~c - !ris Rezznds :- Jeffe~cn Peres -
João Fr;mça - João Rocha - JosE\ ,O.gripino =; José 
Eduardo - Jo~ Edtiardo Outra - José Fogaça -
José Roberto Arruda - José Saad - Lauro Campos 
- Leomar Ouintanilha - Leonel Paiva - Lucídio Por
tella - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Marina Silva 
- Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna -
Odacir Soares - Pedro Piva - Pedro Simon - Ra
mez Tebet - Roberto Requião - Ronaldo Cunha 
Lima- Wellington Roberto- Zanete Cardinal. 

------ ~-- --~----·---· ---- ·--·--· 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 48 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção a-: Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1º Secretário em exercício. Senador Car
los Patrocínio, procederá à leitura do Expea.ente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Nº 192, de 1998 ( n• 743/98, na origem), de 24 
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei 
n• 1 O, de 1998-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento Fiscal da União crédito suple
mentar no valor de vinte milhões, trinta e dois mil, se
tecentos e quarenta reais, em favor da Justiça Fede
ral, para os fins que especifica, sancionado e trans
formado na Lei n• 9.670, de 24 de junho de 1998. 

Nº 193, de 1998 ( nº 7 44198, na origem), de 24 do 
corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei nº 12, 
de 1998-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da União, em lavor de Encargos Fi
nanceiros da União - Recursos sob Supervisão do Mi
nistério da Fazenda, <;!édito especial até o limite de nove 
mühões, duzentos e quarenta e dois mil, trezentos e 
onze reais, para os fins que especifica, sancionado e 
transtorrnado na Lei nº 9.671, de 24 de junho de 1998. 

Nº' 19~. de ~998 (nº 745/98, na origem), de 24 
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei 
nº 16, de 1998-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, 
em favor do Ministério da Saúde, crédito suplemen
tar no valor de quatrocentos e quinze milhões, seten
ta e nove mil, cento e dezessete reais, para fins que 
especifica, sancionando e transformado na Lei n• 
9.672, de 24 de junho de 1998. 

Nº 195, de 1998 ( n• 746198, na origem), de 24 
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei 

n• 17, de 1998-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Mi
nistério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e 
da Amazônia Legal, crédito especial até o limite de 
nove milhões, oitocentos e sessenta e nove mil e 
quarenta e seis reais, para os fins que especifica, 
sancionado e transformado na Lei nº 9.673, de 24 de 
junho de 1998. 

(Serão feitas as devidas comunicações 
à Cãmara dos Deputados.) 

PROJETO RECEBIDOS DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 29, DE 1998 
(n• 4.207/98, na Casa de origem) 

AHera dispositivos do Capítulo III do 
Título VIII do Código Penal, incluindo na 
classificação dos delitos considerados 
hediondos crimes contra a saúde pública, 
e dá outras providências. 

O Congresso decreta: 

Art. 1 º Os dispositivos a seguir indicados do De
creto-Lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Códi
go Penal, passam a vigorar com a seguinte redação: 

Falsificação, corrupção, aduNeração ou al
teracãD de substâfx;ia ou produtos alimentfcios 

Art. 272. Corromper, adulterar, falsifi
car ou atterar substância ou produto alimen
tício destinado a consumo, tomando-o noci
vo à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo. 

Pena- reclusão, de quatro a oito anos, 
e multa. 

§ · 1° Incorre nas penas deste artigo 
quem fabrir..a, vende, expõe à venda, impor
ta, tem em depósito para vender ou de 
qualquer forma, distribui ou entrega a co~su
mo a substância alimentícia ou o produto fal
sificado, corronpido ou adulterado. 

·---- ----------------- -----.. - - ------------- .. ' -· ' 
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§ 'Z' Está sujeito às mesmas penas quem 
pratica as ações pevistas neste artigo em rela
ção a bebidas, com ou sem teor alcoólico. 

Modalidade culposa 

§ 32 Se o crime é culposo: 

Pena -detenção, de um a dois anos, e 
multa.• 

Falsificação, corrupção, adulteração ou 
'alteração de produto destinado a fins tera
pêuticos ou medicinais 

Art. 273. Falsificar, corronper, adulterar 
ou atterar produto destinado a fins terapêuti
cos ou medicinais: 

Pena - reclusão, de dez a quinze 
anos, e multa; 

§ t• Incluem-se entre os produtos a 
que se relere este artigo os medicamentos, 
as matérias-primas, os insumos farmacêuti
cos, os cosméticos, os saneantes e os de 
uso em diagnóstico. 

§ 'Z' Nas mesmas penas incorre quem 
importa, vende, expõe à venda, tem em de
pósito para vender ou de qualquer forma, 
distribui ou entrega a consumo o produto fal
sificado, corrompido, adutterado ou alterado. 

§ 3" Está sujeito às penas deste artigo 
quem pratica as ações previstas no parágra
fo anterior. em relação a produtos em qual
quer das seguintes condições: 

I .:. sem registro, quando exigível, no 
órgão de vigiláncia sanitária competente; 

11 -em desacordo com a fórmula cons
tante do registro previsto no inciso anterior; 

III - sem as características de identida
de e qualidade admitidas para a sua comer
cialização; 

_, _j IV - com redução de seu valor tera-
- ccêutico ou de sua atividade; 

V - de procedência ignorada; 
VI - adquiridos de estabelecimento sem 

licença da autoridade sanitária competente. 

Modalidade culposa 

§ 4º Se o crime é culposo: 

· Pena -detenção, de um a três anos, e 
multa." 

"Emprego de processo proibido ou de 
substância não permitida 

Art. 274 ................................................ . 

Pena - reclusão, de um a cinco anos, 
e multa." 

"Invólucro ou recipiente com falsa indi
cação 

Art. 275. Inculcar, em invólucro ou reci
piente de produtos alimentícios, terapéuticos 
ou medicinais, a existência de substância 
que não se encontra em seu conteúdo ou 
que nele existe em quantidade menor que a 
mencionada: 

Pena- 18Ct.&sã:>, de uma <iro !RIS, e !TUa." 

"Produto ou substância nas condições 
dos dois artigos anteriores 

Art. 276 ················································· 
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e 

mutta.• 

"Substância destinada à falsicação 

Art. 277. Vender, expor à venda, ter 
em depósito ou ceder substância destinada 
à falsificação de produtos alímentícíos, tera
pêuticos ou medicinais: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos, 
e multa." 

Art. 22 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 4.207, DE 1998 

Altera a redação do Art. 1• da Lei n• 
8.072, de 25 de julho de 1990, incluindo 
na classificação dos delitos considera
dos hediondos, o crime de corrupção, 
adulteração e falsificação de substância 
alimentícia ou medicinal, expondo à ven
da, na forma qualificada (Arl 272 e seus 

----·-·······----- ..•...... •···---·-------····· 
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§ 1•, combinado com o Art. 285, do Códi
go Penal Brasileiro). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• O Arigo 12 da Lei n• 8.072, de 25 de julho 

de 1990. passa a vigorar com a seguinte redação: 

• Ar!. 12 São considerados hediondos 
os crimes de latrocínio (art. 157, § 32 , in 
fine), extorção qualificada pela morte (art. 
158, § 22), extorção mediante sequestro e 
na forma qualificada (art. 159. caput e seus 
§§ 12 , 22 e 3•). estupro (art. 213, caput e 
sua combinação com o art. 223, caput e Pa· 
rágrafo único), atentado violento ao pudor 
(art. 214 e sua combinação com o art. 223, 
caput e Parágrafo único), epidemia com re
sultado morte (art. 267, § 12), envenenamen
to de água potável ou de substância alimen
tícia ou medicinal, qualificado pela morte 
(Ar!. 270, combinado com o art. 285), cor
romper, adulterar, ou falsfficar, substância 
alimentícia ou medicinal destinada a consu
mo tomando-a nociva à saúde, expor à ven
da 'e ter em deposito para vender ou, de 
qualquer forma entregar a consumo, qualifi
cado pela morte (art. 272, e seu§ 12 , combi
nado com o art. 285), todos do Código Penal 
(Decreto-Lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 
1940), e de genocídio (arts. 12, 22 e 32 da Lei 
n• 2.889, de 1 de outubro de 1956), tentados 
ou consumados. • 

Ar!. 2• Esta lei entra em vigor, na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Justilicação 

A Lei n• 8.072, de 25 de julho de 1990, ao elen
car os crimes considerados hediondos e dar-lhes 
procedimentos compatíveis com a extensão anti-so
cial que a sua prática produz, consagrou apenas, 
nos crimes contra à saúde pública, o de envenena
mento de água potável, de uso comum ou particular, 
ou de substância alimentícia ou medicinal, deixando 
de inserir o crime capitulado no art. 272 e seu § 1•, a 
nosso ver, de imensurável dano social, pois atinge 
di reta e, às vezes, irremediavelmente o sagrado bem 
da vida humana. 

o legislador do Código Penal Brasileiro de 
1940, dimensionou generosamente, a punição para 
os infratores desse delito ao penalizá-los em apenas 
um minimo de 2 (dois) e um máximo de 6 (seis) 
anos de reclusão, e mu«a. 

A incidência da ação de fraudadores inescru
pulosos, ávidos de enriquecimento ilicito, ainda que 

à custa da disseminação de substâncias nocivas, e 
até danosas, à saúde, hoje, vem ocorrendo com fre
qüência, explorando a boa-fé pública, com a falsifi
cação de medicamentos, em sua maioria, auto-usá
veis pelo povo. 

A forma qualificada, a exemplo do que ocorre 
com os demais delitos contra à saúde pública, prevê, 
em caso de morte, a aplicação da pena em dobro, 
se ficar comprovada a ação dolosa do agente, e au
mentada em 1/3 da pena cominada ao homicídio cul
poso, se configurada a ação culposa do delinqüente. 

Como se vê, tal como no crime de envenena
mento de água potável ou de substância alimentícia 
ou medicinal, o delito de falsificação das aludidas 
substâncias, também deve merecer o mesmo trata
mento legal e a mesma dimensão na avaliação de 
sua gravidade, uma vez que atenta, igualmente, con
tra à saúde pública, e, no particular contra à saúde 
do cidadão incauto e desavisado. 

Entendemos que delitos como esses causam 
enormes danos à sociedade e também à economia 
popular, pois que atingem as classes menos favore
cidas que buscam no preço mais barato, e na a«er
nativa da auto-medicação, sem prescrição médica, à 
solução paliativa de seus males físicos, devendo ser, 
portanto, também o delito de falsificação de medica
mentos classificado como crime considerado hedoon
do e seu agente sujeito as restrições e as insusceti
bilidades alinhadas no artigo 22 e seus parágrafos, 
da lei ora modificada no presente Projeto de Lei. 

Assim entendendo, submeto a presente proposta 
à consideração da Casa, para exame, pedindo o ·apoio 
dos meus Ilustres Pares para sua aprovação. 

Sala das Sessões, 4 de março de 1998. - De
putado Benedito Domingos, PPBIDF. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CÓDIGO PENAL 

··········································································· 
Art. 272. Corromper, adulterar ou falsificar 

substância alimentícia ou medicinal destinada a con
sumo, tomando-a nociva à saúde: 

Pena- reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. 
§ 12 Está sujeito à mesma pena quem vende, 

expõe à venda. tem em depósito para vender ou, de 
qualquer forma, entrega a consumo a substância 
corrompida, adulterada ou falsificada. 

Modalidade culposa 
§ 22 Se o crime é culposo: 
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) 

ano, e multa. 
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Altemção de substância alimentícia ou medicinal 
Art. 273. Alterar substância alimentícia ou me

dicinal: 
I - modificando-lhe a qualidade ou reduzindo

lhe o valor nutritivo ou terapêutico; 
11 - suprimindo, total ou parcialmente, qualquer 

elemento de sua composição normal, ou substituin
do-o por outro de qualidade inferior. 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e 
multa. 

§ 1º Na mesma pena incorre quem vende, ex
põe à venda, tem em depósito para vender ou, de 
qualquer forma, entrega a consumo a substância al
terada nos termos deste artigo. 

Modalidade culposa: 
§ 2º Se o crime é culposo: 
Pena- detenção, de 2 (dois) a 6 (seis) meses, 

e muHa. 
Emprego de processo proibido ou de substân

cia não permitida 
Art. 274. Empregar, no fabrico de produto des

tinado a consumo, revestimento, gase~icação a~i
cial, matéria corante, substância aromática, anti-sép
tica, conservadora ou qualquer outra não expressa
mente perrnrtida pela legislação sanrtária: 

Pena- detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, e 
multa. 

• Vide art. 276 do Código PenaL 

Invólucro ou recipiente com falsa indicação 

Art. 275. Inculcar, em invólucro ou recipiente 
de produto alimentício ou medicinal, a existência de 
substância que não se encontra em seu conteúdo ou 
que nele existe em quantidade menor que a mencio
nada: 

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, 
ou multa. 

·VIde art. 72,1V, d, da Lei n2 8.137, de 27 de dezembro de 1990. 

• Vide art. 276 do Código Penal. 

Produto ou substância nas condições dos dois arti
gos anteriores 

Art. 276. Vender, expor à venda, ter em depósi
to para vender ou, de qualquer forma, entregar o 
consumo produto nas condições dos arts. 274 e 275: 

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, 
ou multa. 

·Vide art. ?9,1V, d, da lei n11 8.137, de 27dedezembrode 1990. 

Substância destinada à falsificação 
Art. 277. Vender, expor à venda, ter em depósi

to\ou ceder substância destinada à fals~icação de 
pr~uto alimentício ou medicinal: 

' Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) 
\ 

ano, 'e multa. 
Outras substâncias nocivas à saúde pública 

LEI Nº 6.072, DE 25 DE JULHO DE 1990 

Dispõe sobre os crimes hediondos, 
nos termos do art. 5", inciso XLIII, da 
Constituição Federal, e determina outras 
providências. 

Art. 12 São considerados hediondos os seguin
tes crimes, todos tipificados no Decreto-lei número 
2.646, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, 
consumados ou tentados: 

I - homicídio (art. 121), quando praticado em 
atividade típica de grupo de extermínio, ainda que 
cometido por um só agente, e homicídio qualificado 
(art. 121, § 22 , I, 11, III, IV e V); 

11 - latrocínio (art. 157. § 32, in fine); 
III - extorsão mediante seqüestro e na forma 

qualificada (art. 159, caput, e§§ 1º, 2º e 3"); 
V - estupro (art. 213 e sua combinação com o 

art. 223, caput e parágrafo único); 
VI - atentado violento ao pudor (art. 214 e sua 

combinação com o art 223, caput e parágrafo único); 
V11-epidemiacom resuHado morte (art 267, § 1"). 

• Artigo, caput, com r-ção dada pela Lei n' 8.930, de 6-9-1994. 

Parágrafo único. Considera-se também hedion
do o crime de genocídio previsto nos artigos 1º, 22 e 
32 da Lei n• 2.669, de 1• de outubro de 1956, tenta
do ou consumado. 

• Parágrafo com ..-ção dade pela Lei n' 8.930, de 6-9-1994 

LEI N• 6.930 DE 6 DE SETEMBRO DE 1994 

Dá nova redação ao artigo 1• da Lei 
n• s.o12!1l, de 25 de julho de 1990, que 
dispõe sobre os crimes hediondos, nos 
termos do artigo 5", Inciso XUII, da Cons
tituição Federal, e determina outras provi
dências. 

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

e eu sanciono a seguinte lei: 

---·--···------------···· ----------·· ··------·---·--·-··-
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Art. 12 O artigo 1° da Lei n• 8.072, de 25 de julho 
de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação: 

• Art. 1° São considerados hediondos os 
seguintes crimes, todos tipifiCados no Decreto
Lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Có
digo Penal, consumados ou tentados; 

I - homicídio (artigo 121 ), quando prati
cado em atividade típica de grupo de exter
mínio, ainda que cometido por um só agen
te, e homicídio quamicado (artigo 121. § 2°, 
I, 11, III, IV e V); 

11 -latrocínio (artigo 157, § 3º, in fine); 
III - extorsão qualificada pela morte 

(artigo 158, § 2º); 
W- exlolsão medante seciJes1ro e na 1oom 

quaifi:ada (artigo 159, caput, e§§ 1°, 2º e 3º); 
V- estupro (artigo 213 e sua combinação 

com o artigo 223, caput, e parágrafo único); 
VI - atentado violento ao pudor (artigo 

214 e sua combinação com o artigo 223, ca
put, e parágrafo único); 

Vil - epidemia com resuttado morte 
(artigo 267, § n 

Parágrafo único. Considera-se também 
hediondo o crime de genocídio previsto nos 
artigos 12, 22 e 3° da Lei n• 2.889, de 12 de 
outubro de 1956, tentado ou consumado". 

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

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

ITAMAR FRANCO, Presidente da República -
Alexandre de Pauis Dupeyart Martins. 

(A Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.) 

PROJETO DE LEn>A CÂMARA N2 30, DE 1998 
(N" 4.544198, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
afixação de quadro com informações so
bre drogas psicoativas, lícitas e ilícitas, 
em lugares públicos. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° É obrigatória a afixação de quadro com 

informações sobre o uso indevido de drogas psicoa
tivas. líc~as e ilícitas, em lugar de destaque, em veí
culos de transporte coletivo, banes, boates, restau
rantes e similares, drogarias, farmácias, estabeleci
mentos de ensino, entidades sociais, cutturais, re
creativas, esportivas, religiosas ou beneficentes. 

§ 12 Sem o compromisso de atender à exigên
cia estabelecida no caput deste artigo não poderão 
ser obtidos ou renovados os seguintes documentos: 

I -alvará de funcionamento; 
11 - certificados de filantropia, de reconheci

mento de utilidade pública e imunidade tributária; 
III - concessão de permissão de serviços públi

cos ou assemelhados. 
§ 2° As pessoas jurídicas abrangidas já em fun

cionamento terão o prazo de cento e oitenta dias 
para atender o disposto no caput deste 2.rtigo. 

Art. 2° O Poder Executivo regulamentará esta 
lei no prazo de noventa dias. 

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário. 

PROJETO DE LEI ORIGINAL N° 4.544, DE 1998 

Dispõe sobre obrigatoriedade de ba
res, boates, restaurantes e similares, es
tabelecimentos de ensino, entidade so
cial, cultural, recreativa, esportiva ou be
neficente fixarem, em lugar de destaque, 
quadro informativo sobre drogas e con
seqüências de seu uso. 

O Congresso Nacional dP.Creta: 
Art. 12 Bares, boates, restaurantes e similares, 

estabelecimentos de ensino, entidade social, cultu
ral, recreativa, esportiva, religiosa ou beneficente fi
cam obrigados a fixar, em lugar de. destaque, quadro 
com informações científicas sobre drogas psicoati
vas, líc~as e ilíc~s e as conseqüências de seu uso. 

§ 1° Os estabelecimentos abrangidos por esta 
Lei condicionam-se ao atendimento da exigência 
prevista no caput para: 

I - a obtenção ou renovação do alvará de f~n
cionamento; 

11 - a concessão de certificados de filantropia e 
reconhecimento de utilidade pública e imunidade tri
butária. 

§ 2º Os estabelecimentos já em funcionamento 
terão prazo de cento e oitenta dias para atender o 
disposto nesta Lei. 

Art. 2º Cabe ao Poder Executivo regulamentar 
esta Lei no prazo de noventa dias. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação 

A informação é uma das grandes estratégias 
de prevenção contra o uso e abuM de drogas. 

A OMS, Organização Mundial de Saúde, já de
finiu o abuso de drogas, na atualidade, como uma 
doença social epidémica. Como toda epidemia ela 
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apresenta três fatores fundamentais: o Agente (a 
droga), o Hospedeiro (o jovem) e o Ambiente Favo
rável (família, grupos e meio ambiente). 

Como é impossível eliminar as drogas, o que 
resta a fazer, na área de prevenção, além de dimi
nuir a sua disponibilidade, é minimizar a sua atrativi
dade através da conscientização. 

É necessário que, tanto os jovens como os 
adultos, compreendam como as drogas, licitas ou 
não, interagem com o organismo humano. 

A mídia coloca à disposição do público todo 
tipo de informação, às vezes, provocando mais dúvi
das do que esclarecimentos como ocorre com a 
questão das drogas. 

A informação científica e segura, entretanto, é 
pouco divulgada, o que contribui para tomá-la ina
cessível ao grande público. 

Não raro, pais e mestres e mesmo autoridades 
constituídas, desconhecem essas informações e 
como adquiri-las. 

Ao ampliar suas possibilidades de acesso, pre
tende-se além do esclarecimento, evrtar conceitos 
errôneos, distorcidos e até mesmo falsos. 

Já está comprovado que os jovens- principal 
alvo das drogas - apreciam a apresentação de fatos 
científicos concretos e aluais ao invés de pregações, 
dramatismos exagerados ou sensacionalismos. 

Um jovem cientificamente bem informado so
bre drogas, conhece bem os riscos e os perigos do 
seu uso e abuso. 

Disponibilizar estas informações por todos es
ses espaços é uma forma de convocar toda a comu
nidade brasileira para seu indispensável engajamen
to na luta contra as drogas. 

Este projeto deve somar-e à implementação 
dos programas públicos de prevenção da Política 
Nacional de Drogas. 

Sala das Sessões, 26 de junho de 1998. - De
putado Aécio Neves ·- Deputado Elias Murad. 

(À Comissão de Assuntos Sociais.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 31, DE 1998 
(N" 4.600198, na Casa de Origem) 

(de Iniciativa do Presidente da República) 

Dispõe sobre a aplicação da Gratilic:a
ção de Condição Especial de Trabalho -
GCET, criada pela Lei n"9.442, de 14 de mar
ço de 1997, aos militares do Distrito FederaL 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 A Gratificação de Condição Especial de 

Trabalho- GCET, criada pela Lei n• 9.442, de 14 de 
março de 1997, será paga aos milrtares do Distrito 
Federal nas mesmas condições estabelecidas na Lei 
n• 9.633, de 12 de maio de 1998. 

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

Mensagem n• 668, de 3 de junho de 1998 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do art. 61 da Constrtuição Federal, 

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelên
cias, acompanhado de Exposição de Motivos dos 
Senhores Ministros de Estado da Justiça e da Fa
zenda, o texto do projeto de lei que "Dispõe sobre a 
aplicação da Gra@caçao de Condição Especial de 
Trabalho- GCET, criada pela Lei n• 9.442, de 14 de 
março de 1997, aos militares do Distrito Federal". 

Brasília, 3 de junho de 1998. 

EM N° 342-A/MJ/MF 

Em 12 de junho de 1998 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Temos a honra de submeter à elevada consi

deração de Vossa Excelência a anexa proposta de 
Anteprojeto de Lei dispondo sobre a aplicação da 
Gratificação de Condição Especial de Trabalho -
GCET, criada pela Lei n• 9.442, de 14 de março de 
1997, aos militares do Distrito Federal. 

2. A Constrtuição Federal estabelece, no art. 
21, XIV, dentre outras, a competência da União para 
organizar e manter a polícia milrtar e o corpo de 
bombeiros militar do Distrito Federal, e no inciso X 
do § 3• do art. 142, com a redação dada pela Emen
da Constrtucional n• 18 de 5 de fevereiro de 1998, 
que lei disporá sobre a remuneração dos milrtares. 

3. Considerando que os milrtares do Distrito Fe
deral vêm recebendo a GCET e tendo. a Lei n• 9.633 
de 12 de maio de 1998, a~erado os fatoies percentuais 
para cálculo da referida gratificação a partir de 1° de 
fevereiro de 1998, e 1° de fevereiro de 1999, e à' vista 
do acima explicitado sugerimos que a GCET seja paga 
aos milrtares do Distrito Federal nas mesmas condiçõ
es estabelecidas na Lei n• 9.633, de 1998. 

4. Estas Senhor Presidente, as razões que jus
tffícam a nossa proposta. 

PROJETO DE LEI ORIGINAL N• 4.600, DE 1998 

Dispõe sobre a aplicação da Gratifica
ção de Condição Especial de Trabalho -
GCET, criada pela Lei n" 9.44:! de 14 de mar
ço de 1997, aos mirrlares do DlslriiD FederaL 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• A Gratificação de Condição Especial de 

Trabalho- GCET, criada pela Lei n• 9.442, de 14 de 
março de 1997, será paga aos milrtares do Distrito 
Federal nas mesmas condições estabelecidas na Lei 
n• 9.633, de 12 de maio de 1998. 

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

Brasília, 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI Nt ~.44Z, DE 14 DE MARÇO DE 1997 

Cria a• Gratificação dé COndiçlo 
Especial de Trabalho - GCET para os 
servidores militares federais das 
Forças Armadas, altera dispositivos 
das Leis n•s 6.880, de 9 de dezembro 
de 1980, e 8.237, de 30 de setembro de 
1991, disp~e sobre o Auxilio-FUneral a 
ex-cOlllbatentes, e dá outras 
providências. 

Faço. saber que o Presidente da RepUblica 
adotou a Medida Provisória n• 1.544-19, de 
1997, que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Antonio carlos Magalhães, Presidente, 
para os efeitos do disposto no parágrafo 
mico do art. 62 da Constituição Federal, 
pr0111ulgo a seguinte Lei: 

Azt. 1• Fica instituida a Gratificaç&o de COndiçlo Especial 
de trabalho - GCET, devida mensal e regularmente aos servidores 
ailitares federais das Forças Armadãs ocupantes de carqo militar. 

Parágrafo dnico. Excetuam-se do disposto neste artigo as 
praças prestadoras do serviço militar inicial. 

Azt. 2• A Gratiticaçlo de COndição Especial de Trabalho -
GCET será calculada obedecendo I hie.rarquização entre os diversos 
postos e graduaçOes, dentro dos respectivos circulas das Forças 
Armadas e paqa de 1• de aqosto de 1995 até 31 de aqosto de 1996, de 
acordo caã o Anexo I, e a partir de 1" de setembro de 1996, de acordo 
COIIl o Anexo III • · 

Azt. 31 Silllultaneamente, até 31 da agosto de 1996, será 
concedida 1111a Gratiticaçlo Temporária aos servidores de que trata o 
art. 1•, DO valor constante do Anexo Ir. 

Parágrafo Qnico. A Gratificac;:lo Temporária é acumulável COIIl 
a Grat1f1caclo da Conàiçlo Especial de Trabalho - GCET e: 

ai nlo servirá de base para cAlculo de qualquer vantac;&lll ou 
parcela remuneratOria, ressalvadas aquelas de que tratam os arts. 35, 
40, 42 e 86 da Lei n• 8.237, de 30 de setembro de 1991; 

bl será· considerada, até a sua extinc;:&o, para efeito de 
pensOes e remuneraçlo na inatividade. 

kt. 4• A Gratiticac;:lo de Condic;:lo Especial de Trabalho -
GCET passa a integrar a estrutura remuneratOria dos militares da 
ativa, inativoa e pensionistas, prevista na leqislac;:lo em vigor. 

565 
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kt. P O inciso UI da alinea •b• do S l" do art. 3" da 
Lei n• 6.880, de 9 de dezembro de 1980, passa a viqorar com a sequinte 
redacAo: 

•ur - os da reserva ·remunerada, a 
excepcionalmente, os retomados, executando tareta por 
tempo .certo, segundo requlamencaçac para cada Forca 
Armada.• 

Art. 6lt Os arts. 68, 75 e 86 da Lei n.• 8.237, de 1991, 
passam a viqorár cem as sequintes alteraçOes: 

•Art. 68 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
S 1 • O Adicional de Inati viàade inteqrar.t, para 

fins de cAlculo de pensAo. a estrutura de remunerac;:lo do 
militar falecido em serviço ativo, inclusive com menos de 
trinta anos de serviço~ com base nos percentuais 
estabelecidos na 'l'abela VI do Anexo II desta .I.ei. 

S 2" Os efeitos financeiros decorrentes do disposto 
no paráqrato anterior, para os ji falecidos, viqorarAo a 
partir de 1" de dezembro de 199&.• 

,.A.r't. 75 ............................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VIII - ~lta por ocupaclo irregular de Pt6prio 

Nacional ResidenciaJ.• 

•Are. 86. Ao militar da reserva remunerada, excet.o 
quando convocado, re1nclu1do, aesiqnado ou 1110bilizado, e, 
excepcionalmente, ao reformado, que prestarem tarefa por 
tempo certo a qualquer das Forças Armadas, será conferido 
adicional p~ labore calculado sobre os proventos . que 
efetivamente estiver percebendo.• 

Art. r- Ao ex-Combatente que tenba efetivamente participado 
cie aperaçOes bélicas ciurante a Sequnda Guerra Mundial. nos te.tlllos da 
Lei n• S.31S·, de 12 de setembro de 1967, e que esteja percebendo 
Penslo Especial, setá concedido Auxilio-Funeral, para ressarcimento 
das despesas efetuadas, até o li=ite equivalente ao valor do soldo de 
Sequndo-T~nente. · 

Parágrafo único. O Auxilio-Funeral será ressarc~do pelo 
6rqao · responsável pelo pagamento da P~ns.lo Especial à pessoa que 
hauver c:Usteado o tunera1 do ex-Combatente, mediante requerimento. 

Art. ~ Ficam convalidados os atos p~aticados CO!ll base na 
Medida Provisória n• 1.544-18, de 16 de janeiro de 1997. 

Art. p! Esta Lei entra em viqor na data de sua publicacao. 
Art. 10. Revoqam-se· os arts. 41. e 100 da Lei n• 8.237, de 

30 de setembro de 1991. 

Conqre3so Nacional, em 
176• da Independência 

l4 de marco de 1997 
e 109" da RepUblica 

Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
Presidente do Congresso Naciooal 
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~E."<O I 

TAIIEU DE ESC\LO:U..\IL'íO DOS FATORU DA CRA.nnC.\t".\0 Df CO:'\""DIC.\0 ESP!:CL\L DE TJl\BAUIO (GCETl 
( COILIGrmc an 2., 

I OFICIAIS ri' A TO!!" MUI. TlPLICAllVO SOBRE O ~OLDO DE Al.MIRAmt DE ESOUADRill . 
POSTO 

Al.MIRAI(Tt-DE-ESQUADR/1. GENERAL-DE-EXERCITO E TENENiF:-BRIG.uJEIRO 

VICE-AUdii!ANlE. GENERAL-DE-DIVISAO E MAJOR·BRIGADEII!.O 

CONTIIA-AIJdiRANT GENERAL-DE-BRIGADA E BRIGADEII!.O 

CAI'ITAO.DE-MAR-E-GilERIIA E CORONEl. 

C.\PITAO-DE-FRAGATA E TENENTE-CORONEl. 

CAI'ITAO.OE.CORVETA E MAJOR 

CAI'ITAO.TENENTE E CAPITAO 

PRIMEIRO. TENENTE 

SEGUNDO-TENENTE 

11 PRACAS ESPECIAIS CfATDR MU!.tll'l.ICAllVO SOBRE O SOLDO DE GUARDA-MARINHA l . 
GRADUACÁO 

GU~EASPIRANIE~F!CIAL 

ASPIRANTE E CADETE IU!.TIMO ANO) 
ASPIRANTE E CADETE !DEMAIS ANOS~ ALUNO DO CENTitO DE FORMACÁO DE OFICIAIS 
DA AEII.ONÁI1IICA E ALUNO DE ORGÁO DE FORMAÇÁO DE OFICIAIS DA RESERVA 

A!.UNODOCO!.EOIONAVA!.EDAESCO!.APREPARAlORIADECADETESIUl.TIMOANOl 

ALUNO DO COU:OIO NA V A!. E DA ESCOlA PREPARAlORIA DE CADETES (DEMAIS ANOS) 

A!.UNO DA ESCOlA DE fORMAcAO DE SARGENTOS 

GRUMEIE 

AI'I\EIIDIZ.MARO E ALUNO DE ORGÁO DEFORMACÁO DE PRACAS DA RESERVA 

"'- aa•,.•• rFATDRMU!.tll'l.ICATIVO SOBRE O SOLDO DE GUARDA-MARINHAI 

... , 

>DO >E 

il'l •• .., 

I 
I 

FATOR 

0.733 

G.611 

0.644 

0.534 

0.495 

0.411 

0.341 

O.lt!Z 

0.266 

FATDR 

0.377 
0.06.5 

CI.0'9 

0.11'5 

0.1149 

OJM'I 
0.049 

0,040 

FATDR 

G.377 

G.317 

0.263 
0.2%1 
Q.J4J 

0.1%3 
0,109 

. ~V A!. DE I' ClASSE _ ~-~~ sCI!.DADé) DO EXERCITO (E.SPECIAl.IZ.AO) E SOlLWlO-ClARIM OU O.Oil 
ClASSE 

]'ClASSE 

õENAO: 0.06S 

0.049 
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ANE.'CO II 

I -OF!CIAJS 
! POSTO I VALOR tR.Sl 

ALMIRANTE-DE·ESOUADRA. GENEl\ALCDE-EXERCITO E "!"ENEN're·BRIGADEIRO I 453.30 

VICE·AU.i!RANTE. GENERA!.-DE·DIVISÃO E MAJOil-BIUClADEiltO <4U.o10 

.CONTitA·.wAIRANTO. GENERAL·DE·BRIGADA E BRJGADEilUl . 39l.o10 

CAPfT ÁQ.DE-MA!l-ll:-GIJEIU\A E CORONEL 330.30 

CAPrTÁO..OE·I'RAGATAE1CNENI'l:~ORONEL 306.00. 

CAPITÃQ.DE~IlVETA E MAJOR 26-'.30 . 

CAPrT Ao. TENENTE E CAPrT ÃO 210.60 

I'RIMEIIlO-TENENTE 116.90 

SEG!JNDO.TENENTE 164.10 

II PRACAS ESPECIAIS -
GRADUACÃO VALOR (IISl 

GUARDA-MARINHA E ASPlRANTC·A-OFICIAL 110.10· 

ASPIRANTE E CADETE (ULTIMO ANO) lf.20 
ASPIRANTE E CADETE CDEMAIS ANOSJ. ALUKO DO CENTRO DE RJRMACÁO DE 
OflCIAIS DA AERDNAUllCA E ALUNO DE ÓRGÃO DE FORMAÇÁO DE OFICIAIS 
DA RESERVA 

17,40 

ALUNO DO COU:GIO NAVAL E DA ESCOLA PREPARATOIUA DE CADEIB 
16.20 (ÚLTlMOANOl 

ALUNO DO COU:GlO NAVAL E DA ESCOLA PREPARATOIUA D!! CADEIB 
(DEMAIS ANOSl 14.40 

ALUNO DA ESCOLA DE FOl!MACÃO DE SAROENTOS 14.40 

GIUJMEIE 14.40 

APRE:NDIZ-MARINHEIRO E ALUNO OE óRGÃO DE RlRMACÃO D!! PRAÇAS DA 
RESERVA ll.oO 

m PRACAS . 
GRADUA CÃO VALOR (IISl 

stlliOF!CIAI.. E SUIITENENI'E 110.10 

J'RIMEIRO.SARGENTO 93.00 

SEGtJNDO.SARGENTO 77,10 

'IEilCEJRO.SARGENTO 65,10 

CASO IENGAJADOJ E TAifEIRO.MOR 42.00 

T.AifEIRO.DI!-PRIMElRA~ 36.l0 

TAIFEIRQ.DE-sEGUNOA<I.ASSE 32.10 

MARINHEIRO. SOLDADO FtlZILEIIlO NA V AJ.. SOLDADO DO EXERcri0 E 
SOLDADO DE I' CI.ASSE (!!SP!!CIAL!ZAoos. CDRSADOS E EN<lAIADOSl. 
SOLDAIXJ..a.\RIM OU COIINETEiliO DE I' ClASSE E SOLDADO-PARAQUEDISTA 
CENGAJAIXll :!6.40 

MAIUNHI!IIlO. SOLDADO FtlZILEIIlO NAVAL E SOLDADO DE 1' Cl.ASSE !NÃO 
ESPECIALlZADOSl. SOLDADO DO EXEilCII'O CESPEClAIJZADO) E SOLDADO-
a.ARIM OU CORNE1'Eillo DE 2' Cl.ASSE u.oo 
SOLDADO DO EXEilCITO E SOLDADO DE r ,Cl.ASSE 
ESPEC1ALIZADOSl 

CENGAJAOOS k:: NÃO lf.%0 

SOLDAIXKLARIM OU CORNETEIRo DE l' a..A5SE 14AL 
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.uaxow 
TABEU. DE c.U.ct1LO DA GCET 

I OFIC!AISIFATOR MULTII'UCATlVOSOBREOSO . LDODE ~.OE ESOIIADRAI . 
' POSTO FATOR 

ALMIR.AN'Tt·DE-ESQUADRA GE!IERAI.-DE-EXEP.ciTO E 'I'EliEN1'J:·DRIGADEllt0 1.466 

VICE·ALM!RANTE. GENERAL-OE-DIVISA O E MAIOR..SIUOADEIRO 1.376 

CON'fRA..AI.MIRAm GE!IERAL-IJE-BRIOADA E BRIGADEIRO 1.211 

CAPITÁ~E-MAR-E-GUERRA E CORONEL 1.1161 

CAPITÁ~E-fRAGATA E n:NENTE.CORONEI. 0390 

CAPITA~E.CORVETA E MAJOR O.IS6 
CAPITÃO. TENENTE E CAPITÃO 0.611 

PRIME!R.O. TENENTE G.604 

SEGUNDO-TENENTE O;Sll 

ESPECIAIS CFATOilldllLlll'LICAliVO 

III PRACASCFATOilldllL'IlPtJI:A'TMl SOBRE O SOUlO DE OUAIIIlA..MARINl . 
GRADUACÃO FATOR 

SUBOFICIAL E SUBTENENIE 0,7$4 

PRIMEIRO-SARGENTO 0,6]4 

SEGtJNOO.SAROENTO OJ26 

TEII.CEIRO-SAROENTO 11,442 

CABO (ENQ.UÂDOl E TAifEIRQ.MOR 0.216 

TAifEIR~ Q,Z46 

T~ CI,ZJI 

MAIUHHEIIIO. 5010&00 FllZIImO NAVAL. SOl3lAOO DO EXE11ai0 E.SOIJlAilO DE I' 
cv.ssE (ESPEClAIJZADOS. .,CURSADOI E ENCIAIAilOSl. SOI.Dwc>c~J~'IlM OU 

0.171 COIINEIEIRODE I'CASSEESOlll~AIIAQUiiDI!TA(EN<LUADOl 

MARINHEIRO. SOUlADO = NAVAL E DDAJX) CE I' a.ASSE (KAO. 
ESPECIALIZADOS), SOlDADO DO EXEl!C1'0 (ESPECAIJZADO) E ~ OU 
CORNEIEIRODEl'CASSE 0.16' 

SOLDADO 00 EICE!lCli'O E SOLDADO DE 2' CIJISSE (EIIQAI<IDOS E MAo ESPECIAIJZADOSl o.uo 
SOlDAJ)()-ClA.!UM OU CORNEimO DE 3' a.usE 11.091 

Ob&1 ti50cJ. 

I· Valardosoldock:~IO.--CXET-DioliÍ:ioil~ Rl611.00 
l· Volardosoidock:Ouoràa-MmohaiBue-c:olculodaGCETporaa-r. Rl29l.IO 

---------- ·-------····· 
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W N" 9.633, DE 12 DE MAIO DE 1991 

Altera o Anexo m da Lei n• 9.442, de !4 de 
1D11'1;Q de 1997, q1110 di5p<le sobn: a tabela de 
cálculo da GIS!ificaçio de CoDdiçJo Eopocial 
de Trabalho • GCF:r. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
F11;0 saber que o Congrcuo NIICÍ01Ial decma e eo =iono a squinte 

An. I" O Anexo ID da Lei n• 9.442. de 14 de 1D11'1;Q de 1997, passa a vigorar. 

l " aa forma do Anexo l desta Lei. a ponír de 1" de f.-..úo de 1998; 
li. aa fonaa do Anexo n desta Lei, a ponír de 1" de fcv=ira de 1999. 

An. 2" Esta Lei entra tm vigor na doia de sua publicaçlo. 

Brullia. 12 de maio de 1~98; 177"dalndcpend!DciacliO"deRepliblica. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Mmuo César Rodrigries Pereira 
Zenildo de Lucena 
U/io lliana Lobo 
Benedito Onofre Bezerra Leonel 

(ANEXO I. DA·LEI H" 9.6~DB 12DB HAlO ·- UI 
\" 

DB 19981 

JUNHO DE 1998 

I • OFIC:IAXS IFATOR HULT"fk.ICATrvo SOIIIIE O SOLDO DE ALIIIRANTE·DE•ESQt:IADV.I 
POSTO •..• -- ii"Toa 
ALMIRANTE:oÊ:·ESQDAllRÃ. ~ DE EXERCITO E TEIIE!iTi;-:" );üT. 
IIIUGADEIRO 
VJ:c:E·ALMIJ!Ãitn:, <iEIIERAl.·DE·DIVJ:SAO E KAJOR·SRIWEIRÔ --z;JU' 
ccm"IIA·Ai.MUWii'E,·Gmil(i.":-lii-=ãii'cADI""Eãii"Gif>EUO:==--- ··- ·-r.;ss· 
CAPIW·DE=iW(:i.-GiifiüiA E COIICim,- --·-i;aa&: 
c:üf-tlõ:O"i:F!Wã-rA E TE!n:lml-c:aRClHEI. ·z-~ui• 
~nló-Dli•<.'ORVETA 1\ MAJOR "r.Dr 
Cii'ft'Xõ·tiôiiíitE E CAJffló l..iii. 
HBiifio .. iíl&&tz l.lD• 
siGCMXI·TEZWiZII' 

I% • PRACIIS ESPECIJUS IPATOtt MDLTIPt.Xc:ATr.IO SOBllll O SOLDO D1l CIIAimA·M••!RID 
IIUIIm.çlil _,UOll I 
CJDUDA~~~AaPÍüii'i·A-onaAL l.iÜ! 
"AijiUA!ffif"ll. CADETE"""ilítTIMO AHOI o.ftll 
MPIIIAII'ri-i" Cllllmlliaw;s AHOSI, AL11110 DO CER'1'IIO llll romw;l<o: a.:asil 
D& on= ca. •nDNMJ'nc:A li ALIIIIO llll OaaAo llll FOIIIUçJo Dll' ! 
Dnc:IA%SIIARISEIM. I 
"itiiiiõ"õo âilã:to IIR.VAL Iii liA liSCCU.. PltliPiiATóiii llll CA!IftliS" O.US! 
(Cl.TDIO AIIOI 



JUNHO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

ÀLDHO DO COLEGIO NAVAL E DA ESCOLII PREPARATOili DE CADETES· 0,2101 
(DEMAIS AHOSJ ! 
Ai.tmo· llA-üêiii.A DE -=r=o=RMA=ÇAô...,~DE,....,SARGEHTO===~s------------~o.n6! 
GRDMrn: ·----- o;-an1 
ÜRDmiZ-HAIUlllà:IRO I: ALllNO DI OíiQAõ DE FOR!iAÇAô DE PRAÇAS DA 0,171' 
RZSEl!VA -·-- ·---·-------------------

III - PRAÇAS (FATOR. HtlLTIPLit:ATIVO SOBR.E· O SOLDO DE Gt!ARDA-HAIIINHAI 
QLLDU1Çlô F1TC2 
SUBOFICIAL E SUBTENENTE 1. Ul . 
. PRIMEIRO-SARGENTO 1.l51' 
SBQONI)O·SAR.GDrl'O 1,.125! 
tfii.friRO-GAIIGENTO O.US 
t:ABÕTENGÃJÃDÕJ E TAIFEIRO-HOR 0.612! 
TAIFEIRõ7Õs:Pii'fMErliA-CLAsSE 0,52(; 
TAIF'EIRO-DE~GONÔA-CLASSE o,.411i 
MAIUNHEÍ:RÔ ,-SOLDÃÓO":;ftl;;o;;Z;;I::;LE';,.I"'R"'O:-:NA=V"AL,..-,-..,S"'o"Llll=•">D"'O,.....,DO=-,:EifR~;;C;<I;;T0;:;;-;;2---.,;0;., J-i-l;i-1i
S0LilADO DE 1' CLASSE I ESPECIALIZADOS , c:tlllSADOS E ERGAJADOS I , 
SOLDADO-CL1RIII 011 CORNETEIRO DE 1' CLASSE E SOL!lADO
PARAQ11EDISTA I EIIGAJADO I 
WiiniEIRO, SOLDADO ftlZILEIRO NAVAL E SOLDADO DE l' CLASSE: 
IIIAo ESPECIALIZADOS I , SOLDADO DO EXtltC:ITO IESPEC:IALJ:ZADOI E: 
SOI.IlADO • CLARD! 011 CORNEn:IRO DE 2 • CLASSE 
SOI.IlADO ·oo-Exfiic:ITO E SOLDADO OE 2' CLASSE IEIIG.UADOS E Nli5: 
ESPECIALIZADOS) 
SOLDADO~CLARIH·o~u~co==RNETE====I=R=O~D:E~J~'~CLASS~~E=--------·------

·---·-

Obaervac:ões: • 
1 - valor do soldo de 
Oficiais) RS 618,00 

Almirante.de-Esquadra {Ba•e para cálculo da GCET para aa 

" 2 - valor do soldo de Guarda-Marinha (Base para cAlculo da GcrT para a• pra~ 
RS 29l..J.O 

(AHEXO IJ: !lA LZI ll' 9. 6J3 , DI: 12 llll: MAIO lll:r. lll ,., 

~O III 

I - OFICIAIS !FATOR HI1LTIPLit:Anvo SOERE o SOLDO DZ AUUIIANT:E-11E-ESQcr.DRAI 
;oãro r~oma · , · · 
AÜ!IIi:.iiNTZ:ÕJi:ESQtlAORA, <m1EJtAL CE kitíiCITC & ~' t!tii: 
BRIGADEIRO 1 

;V'ICE-AI.HIRAIITi::-aEiifliAL-cE-DIVISló B IIAJOR•BJUCõliDm<l • l,Ui' 
1 CONTRA·~~.- -~~itiGÃÕA g suainjTPn i.s1ií 
,C:UIT.lO-DII·IWI-E-GtiEUA E COROWiL- · ·' ·· z,Ji7; 
:c:ü>IT.ló;DE-:fiWíATÃE-'ffiiiiim:~ ·' i,75ã' 
;cAFrrlo:.õ~CõivETA a MAJoa · · 2;J,7I 
WITM-TEIIEIITE B CU>ftkí e , 1,11•• 

·piuMEIRO-TEIIEIITE 1 i.,i7i · 
iiGõm:xl- lLNENIE 1 •• 1 
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II • PRACAS ESPE~IS IFATOR MULTIPLICATIVO SOBRE O SOLDO D& GCARDA·MARIHHAI 
owiiiÇiõ · ·-r&Tiii __ _ 
·~·~iiÃRINIIA li ASPIRANTE·A•OFICIAL 2,0t4· 
As'pi:ii.iii~TE-&-c1.Di;:n; UÍUIMO ANOI 0,311 
ÂSPii!Ãii'i'E E CADETX !DEMAIS ANOS), ALtmO Do CENTRO DE FORMACAO: 0,32t 

. OE OFICIAIS DA. AERONÁUTICA ! ALCNO DE 0RGJlO DE FORMAc;Ao DEI 
OFICIAIS DA RESERVA . I 
ÃÍ.uNÕ. DO COLÊGIO NAVAL E DA ESCOLA PREPARATORIA OE CADETES'.'.: ----,or,-;l;;;Oõ<& 
!Ol.TIMO ANOJ 

~ ·-·-·. --------- ----------------- -------· 

III • PRACAS IFATOR HUI.TIPLICATIVO SOBRE O SOLDO CE GUARDA·MARINHAI 
QJlADUAçiO------- r&Toã --
SUBOFICIAL i' -StJâTfriENTE 
PRIHEIRO·SARGllNTO --
SEGtlNDO·SAiuli:liTõ •. 
TERCEIRO·SARGENl'Ó ...• --·-·-· ··----

CABO IENGAJADOJ 's-rÃtFEIRO-Hoii-----------
TAIFEIRO·DE~PRIMÉiiiA·CLASsE·;,:,:.:._ ______________ _ 

~FEIRO·DÊ·SEGuNDA·CLAsSE 
WiiiHEIRO, SOLDADO FIIZILEIRO NAVAL, SOLDADO Do EXERCITO !li 
SOLDADO DE 1' CLASSE IESPECIALI%ADOS, C01!SADOS E ENGI\JADOSI,, 
SOLDADO-CLARIM OU • CORNE"l'EIRO DE 1' CLASSE ll SOLDADo·· 
PARAQCJEDISTA IEI'lGAJIIJlOI ! 
MARtNIIEIR0:-5õLiiiiõo-rilZILEIRO NAVAL E SOLDADO DE 1 • CLASSE! 
(Hlo ESPECI.ALI%ADOSI, SOLilACO DO EÚRCtTO (ESPECIALIZADOI lll 

2:,.014· 
1,.711: 
1.4.1: 
1.221! 
o. 7141 
Q,llii 
0,.101 1 

o ••••. 
; 

SOLDADO-CLARIM OU CORNETEIRO DE l' CLASSE I 
iiõüiADo DO EXERCITO E SOLilACO CE l' CLASSE (DIGIIJADOS E IIAi), 
UPECJ:JU.I%ADOSJ 
SÕLéADO-CLAR~iiM~~oumlccaõ:RNETE~~~IROõn<c~E"J7•~CLAS~üUs~E~---------~--ão~,ãa772~: 

o,.3&i1 
; 

Obse:rv•s:c5es' 
1 - Val.or ela •oldo de A.l..mir4D.te-de .. Ji:•qu&clra (ll&ee para c:A.lculo da GCE1" para oa 
OficiaiaJ RS 618,00 

Z - Valor d.o -1d.o de OU&rd&-Harú>IZ& la ... para c:.ilculo d& GCEr para aa pn.ça.l 
RS an.1o 

(A Comissão de Consmuição, Justiça e Cidadania.) 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) • O Expe· 
diente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) · Encer
rou-se, r.a úttima sexta-feira, o prazo para a apre
sentação de emendas ao Projeto de Lei do Senado 
nº 77, de 1996 - Complementar, de autoria do Sena
dor Hugo Napoleão e de outros Srs. Senadores, que 
autoriza o Poder Executivo a criar a Região Integra
da da Grande Teresina e instituir o Programa Espe
cial de Desenvolvimento da Grande Teresina, no Es
tado do Piauí, e dá outras providências. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
A matéria encontra-se em regime de urgência 

e está agendada para a Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária de 1º de julho, quarta-feira. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Passa
mos à lista de oradores. 

Por pennuta com o Senador Eduardo Suplicy, 
tem a palavra, por vinte minutos, a Sr" Senadora Be
nedita da Silva. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT-RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, a Nação brasileira, abalada pelos anos 
de convívio com o flagelo da inflação, desenvolveu 
uma atitude compassiva e pouco critica em relação 
ao Plano Real, atribuindo-lhe poderes quase mági
cos, de um verdadeiro •santo guerreiro·, ungido no 
combate vitorioso contra o "dragão da maldade". 

É inegável que o Plano Real conseguiu resutta
dos significativos e mudou a feição da economia de 
um País estagnado, mergulhado numa inflação que 
chegou ao pico de 2.567% em 1993. Neste ano, pre
vê-se que a inflação brasileira ficará apenas em 3%. 

No inicio do Governo Itamar, o Brasil recebeu 
somente 1 ,6% dos investimentos destinados pelos 
países ricos às nações emergentes. A taxa cresceu 
para 6,7% em 19!16. Do Real para cá, chegaram 
U$30bilhões para novas fábricas ou compra de com
panhias nacionais. Entre as regiões em desenvolvi
mento, o Brasil ocupa o segundo lugar na preferên
cia estrangeira, atrás da China. 

Em três anos e meio, cerca de 10 milhões de 
pessoas, que consumiam apenas o básico, ganha
ram renda para comprar mais. A venda de leite lon
ga vida, chocolate, iogurte, xampu, amaciante de 
roupas, fralda descartável, fomo de microondas, la
vadora de roupas, geladeira, videocassete, aspirador 
de pó e televisão em cores cresceu em 30% ao ano. 

O sinal da inflação em queda e do consumo 
em atta atraiu as companhias muttinacionais - cuja 
presença crescente no Pais é uma das peças da 
nova estratégia brasileira. Há um mercado admirá-

vel, um dos maiores do mundo, fonnado por pes
soas ainda sem acesso a muitos bens. As compa
nhias transnacionais estão vindo para cá, atraídas 
por esse potencial de consumo. 

Foi esse o prêmio mais visível da estabilidade 
económica, ainda que ela tenha tomado a economia 
vulnerável a choques externos e não tenha sido ca
paz de criar trabalho em quantidade e qualidade 
para atender à população e para promover melhoria 
na distribuição de renda. 

O próprio Presidente Fernando Henrique Car
doso, quando do anúncio da instituição do Plano 
Real, falava da necessidade de alcançannos não 
apenas o objetivo da estabilidade, mas também o do 
crescimento, com a resolução dos graves problemas 
resuttantes da intensa desigualdade social. Se Sua 
Excelência reconhece e diz isso, por que não o po
demos dizer? Principalmente as pessoas que têm-se 
dedicado a estudos profundos das desigualdades 
sociais. É o meu caso, corno profissional dessa área. 

Não faço hoje este pronunciamento com uma 
visão de quem tem uma formação acadêmica no 
curso de economia, mas de quem se dedicou, desde 
quando não dispunha de conhecimento, a capacitar
se na universidade da vida até chegar oficialmente à 
Faculdade de Serviço Social e a atribuir-se, na teoria 
introjetada na economia brasileira, a responsabilida
de pelo caos social. 

Se não há como negar os benefícios da estabi
lidade crescente, para uma sociedade que conviveu 
com taxas extraordinárias de inflação por três déca
das, é preciso também admitir que os demais objeti
vos não foram atingidos a contento até o presente 
momento. · 

Quanto à retomada do desenvolvimento, ainda 
que o crescimento do Produto Interno Bruto tenha 
sido positivo nos últimos anos - em torno de 3% a 
4%, certamente está muito aquém das possibUidades 
da economia brasileira, que já atingiu taxas de 7%. 

Em relação à distribuição de renda, a situação 
de desigualdade agravou-se, mesmo levando em 
conta apenas o rendimento do trabalho. A parcela da 
renda dos 50% mais pobres, em 1992, era de 13,1% 
e, em 1996, passou para 12,3%; enquanto a parcela 
da renda dos 20% mais ricos, em 1992, que era de 
61,1%, passou, em 1996, para 62,4%. 

Não é necessário ser economista. Basta fazer 
uma boa leitura dos dados oficiais, colocados à dis
posição daqueles que se dedicam a fazer as somas 
dos percentuais e dos rendimentos deste Pais. 

Nada se compara, entretanto, ao crescimento 
sistemático das taxas de desemprego. Em 1997, a 
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taxa de desemprego foi de 5,66%, quase 50% maior 
do que em 1990, ano em que o País estava em re
cessão e o dinheiro preso nos cofres do Plano Coi
lar. Calcula-se no Governo que a taxa crescerá para 
7% em 1998. Há especialistas que apostam numa 
a~a do desemprego ainda maior, de até 9%. Os 7% 
previstos coincidem com a taxa de 1981, quando o 
País quebrou. 

Ninguém está falando mal ou bem do Plano 
Real. Pelo contrário, estamos reconhecendo o seu 
lado positivo. Não se está também contestando o 
plano, mas apenas confrontando os dados oficiais, 
acredrtando que as previsões do Governo estão, no 
mínimo, equivocadas. 

Prevê o Governo que, até o final de dezembro, 
haverá cinco milhões de brasileiros que, mesmo 
sendo aptos para o trabalho, estarão sem ocupação 
fixa. Dessa vez, não é apenas o peão de obra ou o 
metalúrgico que enfrentam a onda de desemprego, 
como nas recessões clássicas do passado. É tam
bém o brasileiro de classe média que perdeu a colo
cação de supervisor ou gerente e está tonto diante 
de um processo novo no Brasil, difícil de entender. 

As pessoas lêem que a economia está melhor, 
mais produtiva, com preços em queda e bilhões de 
dólares apartando para erguer empresas. De outro 
lado, vêem a guilhotina das demissões operando 
sem parar. 

Cerca de 50 mil pessoas perderam o emprego 
nu processo de privatização das sete maiores esta
tais. Há dez anos, havia um milhão de bancários -
sobraram 470 mil. Ocorreu também o impacto da 
abertura comercial. As fábricas de calçados do Rio 
Grande do Sul empregavam 91 mil pessoas em 
1993. Sob a pressão das importações, só restam 60 
mil ocupados. Há seis anos. a indústria têxtil empre
gava 2,1 milhões de. trabalhadores. Pelas contas de 
hoje, mais de 1,3 milhão de seus operários foram 
para a rua. 

No período compreendido entre julho de 1994 
e dezembro de 1996, foram destruídos 755 mil pos
tos de trabalho com carteira assinada, dos quais 
56% no setor industrial. No caso da indústria da 
transformação. porém, é certo que os efeitos diretos 
e indiretos da abertura comercial são responsáveis 
pela maior parte das ocupações perdidas ao longo 
desse período. De um lado, empregos foram direta
mente destruídos porque parte da produção brasilei
ra foi substrtuída por bens importados. De outro, as 
demissões foram causadas por mudanças substan
ciais nas formas da organização da produção e do 
processo de trabalho - terceirização, automação, etc. 

Embora mais visíveis na indústria, essas novas 
práticas empresariais espalharam-se por outros se
tores. a exemplo dos serviços. As instrtuições finan
ceiras, por exemplo, foram responsáveis por um 
grande número de postos de trabalho destruídos. 

Paralelamente, as ocupações geradas no seg
mento informal do mercado de trabalho têm crescido 
sistematicamente. Desde o início da década de 90, 
cerca de 9 milhões de pessoas economicamente ati
vas encontraram alguma forma de ocupação no mer
cado informal. Essa é a principal razão pela qual as 
taxas de desemprego parecem relativamente ;:,aixas 
no Brasil, se comparadas a índices de alguns países 
europeus. 

Apesar de suas especrticidades, a crise do em
prego - é preciso reconhecer - não é exclusividade 
brasileira. O mundo do trabalho vem passando por 
profundas transformações. Segundo a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), em seu relatório 
1996-1997, aproximadamente 30% da força de tra
balho do planeta está desempregada e subemprega
da. Há dois anos. eram 800 milhões; hoje, são qua
se um bilhão nessas condições. Pela primeira vez, 
no curso do desenvolvimento social, o trabalho hu
mano vem sendo eliminado sistematicamente do 
processo de produção. A tendência é a do agrava
mento, com a introdução acelerada de uma nova ge
ração de sofisticadas tecnologias de informação e de 
comunicação nas diversas srtuações d7 trabalho. 

Então, Sr"s. e Srs. Senadores, a la~ de em
pregos seria um processo irreversível, inerente ao 
estágio de desenvolvimento que a humanidade vive? 
A terceira Revolução Industrial levará à sociedade 
do desemprego ou à sociedade do tempo livre? Vai 
liberar o homem do trabalho desgastante ou desgas
tá-lo ainda mais, reduzindo-o à inatividade forçada? 
Levará ela a uma nova idade de ouro em que traba
lharemos cada vez menos. ganhando cada vez 
mais, ou condenará uns à miséria e outros à hiper
produtividade? E, finalmente, qual o papel dos go
vernos diante dessa nova conjuntura? 

O papel do Governo nessa sociedade emer
gente deve estar menos vinculado aos interesses da 
economia de mercado e mais alinhado com os inte
resses da economia social. Alimentar os pobres, for
necer serviços básicos de saúde à população, edu
car os jovens da Nação, construir moradias a preços 
acessíveis e preservar o meio ambiente são as prio
ridades dos próximos anos. T adas essas áreas críti
cas têm sido praticamente ignoradas pelas forças do 
mercado. Hoje, com a economia formal se retirando 
cada vez mais da vida social do País e com o Esta-
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do recuando de seu papel tradicional de provedor de 
última instância, apenas um esforço organizado da 
sociedade, apoiado pelo Governo, será capaz de 
prestar serviços sociais básicos e revitalizar a eco
nomia social do País. 

Quanto ao desemprego estrutural, o Governo 
pode assumir duas atitudes: aceitar um modelo de 
sociedade dividido entre "os que trabalham e os que 
não trabalham" ou enfrentar o problema de frente e 
dividir o trabalho existente entre todos os cidadãos. 

Entre as aHemativas colocadas, lamentavel
mente, o Presidente Fernando Henrique Cardoso 
certamente escolhe a primeira. Não é à toa que o 
nosso governante alardeou aos quatro cantos que 
era inevitável a existência de pessoas "inempregá
veis', que não serão absorvidas pelo mundo globali
zado. Para elas não existem empregos, e assim será 
sempre. Tudo por causa da faHa de educação e co
nhecimentos tecnológicos, diz Fernando Henrique 
Cardoso, quase colocando a culpa nos próprios tra
balhadores por não conseguirem empregos. 

No entanto, ao mesmo tempo em que lava as 
mãos no que diz respeito às políticas de geração de 
empregos, nosso Presidente se esquece da contri
buição do Plano Real no aumento desenfreado do 
desemprego no País. 

Na verdade, Sr"s. e Srs. Senadores, existem 
algumas causas de desemprego que não têm a ver 
com a globalização; são produtos de políticas que o 
Governo jura necessárias para manter o Real na 
rota traçada: custo do dinheiro extraordinariamente 
elevado, cãmbio que sacrifica as exportações, aber
tura das importações de forma exagerada e num es
paço de tempo curto, reforma tributária que não 
vem, restrições ao crédito e ausência quase total de 
financiamentos de longo prazo. Todos esses são 
motivos que se entrelaçam e constrangem a ativida
de econõmica - e não é preciso ser economista para 
entender isso. 

De qualquer perspectiva que se olhe, fica claro 
que o Governo Fernando Henrique não está, nem de 
longe, preocupado em criar aHemativas de combate 
ao desemprego, nem dá sinais de que vai desviar 
seu governo do caminho já traçado. Em resposta ao 
desemprego, nosso Presidente corta ainda mais ver
bas dos setores sociais e consome nossas reservas 
no pagamento da dívida pública, tudo isso em nome 
da estabilidade econõmica, em que pesem seus 
compromissos eleitorais constantes de seus pronun
ciamentos. 

Qual seria, então, a atitude de um Governo que 
optasse por dividir o trabalho existente entre todos 

os cidadãos? Reduzir a jornada de modo que todos 
possam trabalhar. É claro que uma proposta dessa 
natureza é polêmica e mexe com vários interesses 
enraizados na sociedade capitalista, mas o fato é 
que ela é uma tendência histórica. De acordo com 
estudo do Dieese, enquanto na segunda metade do 
século passado, época da Revolução Industrial, a 
média era de 3. 750 horas trabalhadas por ano, em 
1997 se trabalhava 1.451 horas na Suécia e cerca 
de 1.719 horas anuais na Alemanha. Essa média 
vem caindo paulatinamente. 

A Conferência Internacional do Trabalho, em 
1919, recomendou a redução da jornada de 48 para 
44 horas semanais. E a Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) recomendava, já em 1935, que a 
jornada fosse reduzida para 40 horas. O Brasil ainda 
mantém a jornada semanal de 44 horas, recém-con
quistada na Constituição de 1988, com muito sacrifí
cio de alguns de nós, que lamentávamos não poder 
reduzi-la para 40 horas semanais. 

Hoje, a proposta que defendemos é a de redu
ção da jornada para 40 horas semanais, sem redu
ção de salários. A propósito, está em tramitação na 
Câmara dos Deputados uma proposta de emenda 
constitucional (PEC 231195), de autoria dos Deputa
dos Federais Inácio Arruda (PCdoB - CE) e Paulo 
Paim (PT-RS), que diminui a jornada de todos ostra
balhadores brasileiros para 40 horas semanais e au
menta a remuneração das horas extras de 50% para 
75% a mais que as horas normais; i:Sso porque os 
empresários preferem pagar horas extras a seus 
empregados a arcar com os custos de contratáção 
de novos trabalhadores. 

Outras iniciativas podem minimizar as dificulda
des do trabalhador desempregado, tais como o pas
se-desemprego, o fornecimento de água e luz e a 
promoção de cursos de requalifocação. No entanto, 
são iniciativas de natureza paliativa que não resolve
rão o problema do desemprego. É preciso que o as
sunto entre na ordem do dia de toda a sociedade, 
para que as soluções sejam encontradas e imple
mentadas o mais rápido possível. 

Nas circunstâncias aluais - de expansão sem 
fronteiras do capital -, o desemprego é um fenômeno 
que cresce em escala planetária ao sabor da onda 
neoliberal; não é, porém, uma fatalidade que inde
pende da luta dos trabalhadores. Mesmo em condi
ções desfavoráveis, ele dever ser compreendido 
como parte do confronto histórico entre o capital e o 
trabalho. 

O esforço deve ser conjunto e urgente. Sem 
uma mobilização nacional e um Governo que colo-
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que como prioridade nacional o combate ao desem
prego, pouco pode ser feito. Cabe a nós, Parlamen
tares, colocar essa preocupação no topo de nossa 
pauta de temas essenciais e propor alternativas que 
possam garantir a milhões de brasileiros o direito ao 
trabalho. 

Agradeço a V. Exª. Sr. Presidente, por aguar
dar o término de meu pronunciamento. Com um sen
timento fraterno, faço esta reflexão, que é, ao mes
mo tempo, uma denúncia e um apelo ao Senhor Pre
sidente da República. Nada temos a dizer contra a 
pessoa de Sua Excelência, mas sua política alta
mente equivocada nos traz constantemente, e às ve
zes até constrangidos, a esta tribuna para dizer que 
a bandeira do desemprego está em mãos erradas e 
que não perca mais um de seus dedos com suas 
promessas, mas que veja o povo brasileiro, os traba
lhadores, os desempregados com os olhos voltados 
para o social. 

Murto obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao Senador Ramez T ebet. 
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS. Pronun

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, dia 26 úttimo, 
sexta-feira, foi consagrado, nacionalmente, ao com
bate às drogas, o mais terrível dos males que aflige 
a sociedade brasileira. 

Nesse dia estivemos em Campo Grande, a ca
prtal do meu Estado, acompanhando S. Exª, o Minis
tro da Justiça, Senador Renan Calheiros. e o digno 
Diretor-Geral da Polícia Federal, Dr. Vicente Chellot, 
para lá, simbolicamente, comemorar o Dia Nacional 
de Combate às Drogas, o combate às drogas que 
rondam as escolas públicas e particulares, às drogas 
que corroem o caráter da nossa juventude. 

As drogas, volto a afinnar, constftuem-se no 
maior flagelo da humanidade. E como é difícil com
batê-la! Mas tenho plena convicção de que esse tra
balho pode ser realizado com eficiência através de 
uma mobilização, não de um país, mas de todos os 
países, uma mobilização internacional, pois vivemos 
hoje em um mundo globalizado, sem fronteiras. 

A eficiência da Polícia Federal fez com que ela 
apreendesse, no ano 1997, 23 toneladas de drogas 
em todo o território nacional. Desse total, nove tone
ladas foram apreendidas em meu Estado e incinera
das no dia 26 último, em cerimônia que contou com 
o comparecimento do Ministro da Justiça. 

A apreensão ocorrida vem comprovar que o 
meu Estado, por sua posição geográfica, por ser vi
zinho e fazer fronteira com o Paraguai e Bolívia é um 

dos Estados da Federação brasileira que mais pade
ce desse terrível mal. 

Recente pesquisa do lbope demonstra que a 
quarta preocupação dos pais brasileiros, depois do 
desemprego, dos baixos salários, da saúde, é, sem 
dúvida nenhuma, a possibilidade de ter um filho to
mado do vício, de ter um filho drogado. Quem não 
receia isso? Quem não tem medo disso? Quem não 
sente pânico? E constatamos que esse mal está se 
alastrando, está tomando conta da sociedade brasi
leira. A eficiência da Polícia Federal, embora agrega
da à parceria com as Polícias estaduais e com ou
tros órgãos de repressão, tem sido insuficiente. Ao 
invés de diminuir - infelizmente cumpre registrar com 
tristeza para todos nós -, esse mal tem se alastrado 
cada vez mais. Como disse no início do meu pronun
ciamento, ele já está nas cercanias das escolas, ou 
melhor, já está dentro das escolas. Nossos mestres 
estão preocupados, mais que isso, são ameaçados 
pelos trafiCantes. Sim, eles têm medo dos distribuido
res de drogas, dos poderosos, dos invisíveis, daqueles 
que contrabandeiam os entorpecentes. daqueles que 
querem balizar as crianças do Brasil e do mundo, fa
zendo tudo para que elas se tomem viciadas, garantin
do-lhes um mercado cada vez maior. 

Esse é o quadro, Sr. Presidente, Sr's. e Srs. 
Senadores. Por isso, vim à tribuna para lembrar que 
esta Casa tem responsabilidade, tem necessidade 
de prestar, como em todas as questões de interesse 
do Brasil, sua solidariedade e ajudar a éncontrar solu
ção para o terrivel mal que assola as fammas brasilei
ras. O uso de drogas e o alastramento do narcotrãfico 
têm sido preocupação dos países do mundo inteiro. A 
Organização das Nações Unidas tem se pronunciado 
a respefto. Recentemente, nosso Presidente da Repú
blica lá esteve e, em seu discurso, afirmou que essa é 
a maior chaga social do nosso tempo e que se alastra 
no seio da comunidade internacional. 

Ora, esse mal, se atinge o Brasil de hoje, atin
girá o Brasil de amanhã. Se atinge nossas crianças, 
nossa juventude, está atingindo o presente e o futuro 
de nosso País. Portanto, o Senhor Presidente da 
República, Fernando Henrique Cardoso, acertada
mente anunciou a criação da Secretaria Nacional de 
Combate às Drogas. Realmente, é imprescindível a 
existência de um organismo governamental que te
nha por finalidade principal o combate às drogas, um 
organismo que tenha por finalidade a prevenção, a 
repressão às drogas e a recuperação dos drogados. 

A prevenção, com toda certeza, deve se dar 
por meio de campanhas educativas e de conscienti
zação da sociedade, para que ela se engaje nesse 
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processo, deixando claro para as nossas crianças, 
para a nossa juventude, para os pais, para os chefes 
de família, para os trabalhadores, o perigo sempre 
crescente desse poderoso e terrível mal. 

A repressão, sim, deve ser feita por intermédio 
dos organismos policiais, trabalhando de forma inte
grada, de forma unida, sem nenhuma vaidade, para 
ajudar a combater esse mal. 

E, por fim, deverá ser criada uma secretaria 
que cuide da recuperação, Sr. Presidente e Srs. Se
nadores. Eis outro grande problema: como recuperar 
aqueles que já estão tomados pelo vício, reintegran
do-os ao seio das suas famílias e à sociedade? 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, o tema, 
por certo, não cabe nos 20 minutos regimentais a 
que tenho direito aqui, nem sou um especialista no 
assunto para enfocá-lo por mais tempo e com mais 
competência. Entretanto, Sr. Presidente, não venho 
aqui com pretensão outra a não ser a de alertar e a 
de chamar a atenção mais uma vez sobre esse as
sunto. Por que não fazer isso? Que o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso crie essa secretaria de 
imediato - se ela já não está criada - e a preencha 
com alguém da sociedade brasileira que tenha com
petência, dedicação e, sobretudo, amor. Não acredi
to que alguém possa dirigir uma secretaria dessa en
vergadura e com esse caráter se não for uma pes
soa altamente devotada e profundamente dedicada 
à erradicação desse mal. 

Então, louve-se a Secretaria Nacional de Com
bate às Drogas, que precisa sair do papel imediata
mente para passar a funcionar, porque, Sr. Presi
dente e Srs. Senadores, entendo que é preciso, é 
necessário que assim se proceda urgentemente. 

O Sr. Zanete Cardinal (PFL- Mn- V. Ex' me 
concede um aparte?. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS) - Com 
muita honra, Senador. 

O Sr. Zanete Cardinal (PFL - Mn - Senador 
Ramez Tebet, o pronunciamento de V. Ex' é de 
grande importância. Realmente, ocorreu no dia 26 o 
Dia Nacional de Combate às Drogas. V. Ex' citou 
que o Estado de Mato Grosso está em primeiro lugar 
na apreensão de drogas. Quero dizer a V. Ex" que o 
Estado de Mato Grosso está em segundo lugar. Como 
diz V. Ex', talvez seja um problema das fronteiras que 
temos com o Paraguai, com a Bolívia, enfim, com os 
países vizinhos. V. Ex' está de parabéns. Esse é um 
assunto grave, e o Governo precisa tomar providên
cias, porque as famílias brasileiras não podem ficar à 
mercê disso tudo que está ocorrendo. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS) - Sena
dor Cardinal, quero agradecer a V. Ex' pela interven
ção e aproveitar a oportunidade para dizer da minha 
alegria ao vê-lo aqui no Senador. V. Ex' tomou pos
se há poucos dias. e eu sou daqueles que tem o 
grande prazer de ter no seio da sua família inúmeros 
amigos que residem no Estado de Mato Grosso do 
Sul. Vejo que V. Ex' chegou a esta Casa com vonta
de e, certamente, dará uma grande colaboração ao 
Estado representado por V. Ex' nesta Casa. 

Quero dizer a V. Ex' que nem Mato Grosso do 
Sul nem Mato Grosso ficam contentes com o título 
de serem o primeiro e o segundo lugares na apreen
são de drogas. Não queremos a medalha de ouro, 
nem a de prata, nem sermos caminho das drogas 
para o restante do País. Não é esse o título que está 
sugerido no mapa geográfico do nosso País, não é 
isso o que Deus jogou nos Estados de Mato Grosso 
e de Mato Grosso do Sul. 

Quando as drogas estavam sendo incineradas 
no frigorífico do meu Estado, Senador Cardinal, o 
cheiro era terrível. Fiquei imaginando que não era 
aquele o cheiro desejado para o nosso Estado. Que
remos um outro aroma. Queremos preservar o aro
ma dos nossos campos e das nossas matas. Dese
jamos preservar a beleza dos nossos rios, ter uma 
juventude sã, uma juventude sadia. Juventude sadia 
e sã que ainda existe no nosso Brasil e, graças a 
Deus, é a maior parcela dela. . 

No Dia Nacional de Combate às Drogas, o 
Mato Grosso do Sul recebeu, honrado, o Sr. Ministro 
da Justiça, que pôde constatar, na principal praça 
pública da capital do meu Estado, jovens das esco
las públicas obtendo orientação, educação e tendo a 
oportunidade de se divertirem e saberem o que esta
vam fazendo naquele 26 de junho: 

Então, meu caro Senador Cardinal, desejamos 
para Mato Grosso do Sul. Mato Grosso e'todo o Bra
sil uma melhor qualidade de vida. É esse \o objetivo 
de todos nós, que temos responsabilidade na vida 
pública quanto a esse tema e a outros. 

É grande a responsabilidade dos mestres e 
dos pais. Há necessidade da preservação da família 
e do diálogo familiar; enfim, são ações conjugadas 
que poderão, sem dúvida alguma, contribuir para um 
Brasil melhor, que tenha um amanhã mais radioso 
do que o de hoje. Chega de coisas ruins! Acredito 
que o pior mal que há no Brasil e no mundo inteiro, o 
maior mal que nos assola, a praga mais difícil de ser 
combatida e a guerra mais dura de ser enfrentada é 
a que diz respeito ao combate às drogas. É um caso 
- votto a repetir - de mobilização nacional. 
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São essas as poucas considerações, Sr. Presi
dente, Sr4s. e Srs. Senadores, que pretendia fazer 
na tarde de hoje. 

Mu~o obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.670, adotada em 
24 de junho de 1998 e publicada no dia 25 do mes
mo mês e ano, que "Dispõe sobre a fiscalização das 
atividades relativas ao abastecimento nacional de 
combustíveis, de que trata a Lei n• 9.478, de 6 de 
agosto de 1997, estabelece sanções administrativas 
e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e s• do art. 2" da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constrtuída a Comissão Mista in
cumbida de em~ir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Hugo Napoleão 
Edison Lobão 

Jader Balbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Francelina Pereira 
Gilberto Miranda 

Fernando Bezerra 
Carlos Bezerra 

Sergio Machado Osmar Dias 

Bloco Oposição (PT/PDT/PSBIPPS) 

Eduardo Suplicy 

Eprtacio Cafeteira 

Titulares 

Mario Assad 
Osório Adriano 

AécioNeves 
Arnaldo Madeira 

Sebastião Rocha 

PPB 

Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

Adauto Pereira 
José Rocha 

PSDB 
Adroaldo Streck 

Jovair Arantes 

Bloco (PMDB/PRONA) 

Geddel Vieira Uma Wagner Rossi 

Bloco (PT/PDT/PCdoB) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 
PPB 

Odelmoleão Gérson Peres 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 29-6-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 30-6-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 30-6-98 - prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a 
admissibilidade 

Até 9-7-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 24-7-98- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.671, adotada em 
24 de junho de 1998 e publicada no dia 25 do mes
mo mês e ano, que "Dispõe sobre a adoção de medi
das relacionadas com o Sistema Financeiro da Habrta
ção - SFH, attera as Leis n"s 4.380, de 21 de agosto 
de 1964, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.692, de 28 
de julho de 1993, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2º da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim const~uída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Hugo Napoleão 
Edison Lobão 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Francelina Pereira 
Gilberto Miranda 

Fernando Bezerra 
Carlos Bezerra 

Sergio Machado Osmar Dias 

Bloco Oposição (PT/PDT/PSBIPPS) 

Eduardo Suplicy 

Epitacio Cafeteira 

Titulares 

Casar Bandeira 
Laura Carneiro 

Aécio Neves 
Arru!l~ Ma!:leira 

Sebastião Rocha 

PPB 

Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

Suplentes 

Francisco Horta 
Luiz Durão 

Adroaldo Streck 
Jovair Arantes 



JUNHO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 579 

Bloco (PMDB/PRONA) 

Geddel Vieira Uma Wagner Rossi 

Bloco (PT/PDTIPCdoB) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 

Odelmo Leão Gérson Peres 
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 29-6-98- designação da Comissão Mista 
Dia 30-6-98- instalação da Comissão Mista 
Até 30-6-98 - prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista em~ir o parecer sobre a 
admissibilidade 

Até 9-7-98- prazo final da Comissão Mista 
Até 24-7-98- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Será fe~ 

a devida comunicação à Cámara dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presi

dência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Oficio 
n• S/60, de 1998 (nº 1698/98, na origem), de 26 do 
corrente. encaminhando parecer daquele órgão a 
respe~o da solic~ação do Governo do Estado de 
Pernambuco sobre o contrato de abertura de créd~o 
firmado com a União, com a interveniência do Banco 
do Estado de Pernambuco SI A - Bandepe e do Ban
co Central, no valor de um bilhão, quatrocentos e no
venta e dois milhões de reais, no âmbito do Progra
ma de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal 
dos Estados, 1-ara financiamento de ajustes prévios 
à privatização daquela instituição financeira esta
dual. 

O expediente vai à Comissão de Assuntos 
Econõmicos, que terá o prazo de quinze dias para 
sua apreciação, nos termos da Resolução nº 70, de 
1995, com a redação dada pela Resolução n• 12, de 
1997. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presi
dência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Oficio 
n• S/61, de 1998 (n• 1699/98, na origem), de 26 do 
corrente, encaminhando parecer daquele órgão a 
respe~o da solic~ação do Governo do Estado de 
Pernambuco sobre o Contrato de Confissão, Assun
ção, Consolidação e Refinanciamento de Dividas, 
celebrado com a União, e Termo Ad~ivo ao Contra
to, no âmbüo do Programa de Apoio à Reestrutura
ção e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no valor total de 
cento e sessenta e três milhões, seiscentos e qua
Jenta e um mil, quinhentos e vinte e cinco reais e 
cinqüenta e três centavos, correspondente ao soma-

------ -------··-·-·- . 

tório dos saldos devedores dos contratos firmados 
com a Caixa Económica Federal. 

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 n2 12, de 1997. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presi
dência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Oficio 
nº S/62, de 1998 (n• 1. 709/98, na origem), de 29 do 
corrente, encaminhando parecer daquele órgão a 
respeite do Contrato de Confissão, Assunção, Con
solidação e Refinanciamento de Dívidas, celebrado 
com a União e o Gc·:emo do Estado de Goiás, no 
âmb~o do Programa de Apoio à Reestruturação e ao 
Ajuste Fiscal dos Estados. 

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 n2 12, de 1997. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presi
dência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício 
nº S/63, de 1998 (nº 1.710/98, na origem), de 29 do 
corrente, encaminhando parecer daquele órgão a 
respeito da solicitação do Governo do Estado do Rio 
de Janeiro para contratar operação de créd~o junto 
ao Banco Internacional para Reconstrução e Desen
volvimento - BIRD, no valor de 186 milhões de dóla
res norte-americanos, equivalentes a 
R$211.556.400,00 a preços de 31 · de março de 
1998, cujos recursos serão destinadÓs à execução 
do Programa Estadual de Transportes- PET-1. _ 

O expediente vai à Comissão de As
suntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) 

A Presidência. recebeu, do Banco Central do 
Brasil, o Oficio nº S/64, de 1998 (n°1.722/98, na ori
gem), de 29 do corrente, encaminhando parecer da
quele órgão a respe~o da solic~ação do Governo do 
Estado da Bahia para conceder garantias e contra
garantias, no valor de até vinte e cinco milhões e oi
tocentos mil reais, às operações de crédito a serem 
contratadas no ãmb~o do Programa de Recupera
ção da Lavoura Cacaueira Baiana. . _,_ · 

O expediente vai à Comissão de Assuntos 
Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a 
mesa, Projetas de Lei do Senado que serão lidos 
pelo Sr. Primeiro Secretário em exercício, Senador 
Carlos Patrocínio. 

São lidos os seguintes: 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
N2 132, DE 1998 

Acrescenta parágrafo ao art. 17 ela 
Lei n• 8.069, de 1990 (Estatuto da Criança 
e do Adolescente). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• O Art. 17 da Lei n• 8.069/90 passa a vi

gorar acrescido do seguinte parágrafo: 

"Art. 17 ................................................ .. 

Parágrafo único. Os meios de comuni
cação ficam proibidos de exibir cenas ao 
vivo ou gravados, bem como divulgar fatos e 
nomes, sons, imagens, per silhuetas ou pes
soalmente, fotografia ou por qualquer meio 
que possa identificar criança ou adolescente 
em situação degradante vexatória, de cons
trangimento ou humilhante". 

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

Justificação 

Exibir crianças e adolescentes em situação ve
xatória ou humilhante é violação da lei. No caso, a 
Lei é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que 
lhes assegura a "preservação de sua intimidade, de 
sua imagem social e de sua auto estima, porque a 
formação de sua personalidade de adulo poderá es
tar vinculada a fatos que o envergonham", conforme 
texto de liminar concedida pelo juiz Rodrigo Lobo 
Junqueira Enout, da Vara da Infância e da Juventu
de de São Paulo. 

O Estatuto prevê, em seu artigo 17: ·o direito 
ao respeito consiste na inviolabiftdade da integridade 
física, psíquica e moral da criança e do adolescente, 
abrangendo a preservação da imagem, da identida
de, da autonomia, dos valores, idéias e crianças, dos 
espaços e objetos pessoais." 

Entretanto, não é o que se observa atualmente 
nas emissoras de televisão brasileira, onde a ima
gem de crianças e adolescentes, em situação vexa
tória e hum~hante, é explorada a todo momento, das 
mais variadas formas, para atingir objetivos suspeitos. 

A apresentação desta proposição tem o objeti
vo claro de coibir a exibiÇã<> pública de imagem de 
criança c adolescente, em situação vexatória, cons
trangendo a violaÇão de sua intimidade e identidade, 
em desconformidade com o que determina o Estatu
to da Criança e do Adolescente. 

Não queremos censura. mas ·os meios de co
municações têm de encontrar um espaço na demo-

cracia que respeite os direitos da criança e do ado
lescente•, em consonância com as leis brasileiras. 

Sala das Sessões, 29 de junho de 1998. - Se
nadora Benedita da Silva. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE DO 

DISTRITO FEDERAL 

ESTATUTO DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE 

Lei nº 8.069, de 1990, que acrescenta 
parágrafo ao art. 17 ela Lei nº 8.069, de 1990 
(Estatuto ela Criança e do Adolescente). 

Art. 17. O direito ao respeito consiste na invio
labilidade da integridade física, psíquica e moral da 
criança e do adolescente, abrangendo a preserva
ção da imagem, da identidade, da autonomia, dos 
valores, idéias e crenças, dos espaços e objetos 
pessoais. 

(À Comissão de Assuntos Sociais - de
cisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N" 133, DE 1998- COMPLEMENTAR 

Cria reserva do Fundo de Participa
ção dos Estados e do Distrito Federal -
FPE para as Unidades da Federação que 
abrigarem, em seus territórios, unidades 
de conservação ela natureza e terras indí
genas demarcadas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° O art. 2° da Lei Complementar n• 62, de 

28 de dezembro de 1989, passa a vigorar com a se
guinte redação: 

• Art. 2• Os recursos do Fundo de Parti
cipação dos Estados e do Distrito Federal·-

1 
FPE serão distribuídos da seguinte forma: ... ·· 

I - 84% (oitenta e quatro por cento) às 
Unidades da Federação integrantes das re
giões Norte, Nordeste e Centro-Oeste; 

11 - 14% (catorze por cento) às Unida
des da Federação integrantes das regiões 
Sul e Sudeste; 

III- 2% (dois por cento) para constituir 
Reserva do Fundo de Participação dos Esta
dos e do Distrito Federal a ser distribuída às 
Unidades da Federação que abriguem uni
dades de conservação da natureza e terras 
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indígenas demarcadas, para aplicação em 
projetas de desenvolvimento sustentável, 
segundo diretrizes estabelecidas na regula
mentação desta lei. 

§ 1º Os coeficientes indMduais de partici
pação dos Estados e do Distrito Federal no 
Fundo de Participação dos Estados e do Distri
to Federal - FPE são os contidos no Anexo 
Único, parte integrante desta lei complementar, 
para as parcelas dos incisos I e 11 deste artigo. 

§ 22 A distribuição da parcela a que se 
refere o inciso III far-se-á atribuindo-se, a 
cada Unidade da Federação, um coeficiente 
individual de participação baseado no per
centual de sua área ocupada por unidades 
de conservação da natureza e terras indíge
nas demarcadas, na forma discriminada no 
Anexo 11 desta lei complementar. 

§ 32 As unidades de conservação da 
natureza que darão ensejo aos benefícios 
previstos nesta lei são os parques nacionais, 
as reservas biológicas e estações ecológi
cas federais, as florestas nacionais e as re
servas extrativistas federais. 

Art. 2º O Anexo Único da Lei Complementar n• 
62, de 28 de dezembrode 1989, passa a denominar
se Anexo I. 

Art. 32 O Poder Executivo Federal, através do 
órgão competente, encaminhará anualmente, ao Tri· 
bunal de Contas da União, até o dia 31 de outubro, 
as estatísticas necessárias ao cálculo dos benefícios 
estabelecidos na presente lei. 

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta 
lei no prazo de 120 (cento e vinte)dias, contados da 
data de sua publicação. 

Art. 5" Esta lei complementar entrará em vigor 
120 (cento e vinte )dias após a data de sua publicação. 

ANEXO 11 -
Categoria da Unidade da Federa- Coeficiente 
ção, segundo ·percentual da sua 
área ocupada por unidades de con-
servação da naturaza e terras lndf-

I aenas demarcadas 

al até 5% 1 

bl acima de 5% até 10% 2 

cl acima de 10% até 15% 3 

I dl acima de 15% até 20% 4 

el acima de 20% até 25% 5 ' 

I fl aCima de 25% até 30% 6 

I 111 acima de 30% 7 

·--------·-

Justificação 

A partir dos anos setenta desenvolve-se uma 
percepção crescente de que a conservação do meio 
ambiente, longe de representar um entrave ao de
senvolvimento, constitui garantia fundamental para 
assegurar a sustentabilidade desse desenvolvimen
to, uma vez que o processo acelerado de exaustão 
dos recursos naturais, tanto no aspecto quantrtativo 
quanto no qualrtativo, levaria, eventualmente, ao es
gotamento das possibilidades de crescimento. 

Evolui-se, portanto, da perspectiva da intocabi
lidade da natureza, alheia à urgência de um desen
volvimento capaz de resgatar da miséria imensas 
parcelas da população mundial, reconhecendo-se 
que o desenvolvimento socialmente justo e a conse~
vação do meio ambiente são perfeitamente compatl
veis. Por outro lado, admite-se a necessidade de se 
manterem áreas significativas sob proteção especial, 
onde a utilização dos recursos naturais seja rigoro
samente disciplinada, ou mesmo vedada. A manu
tenção desses espaços naturais especialmente pro
tegidos tem representado, no mundo inteiro, uma 
forma consagrada e eficiente de defesa do patrimõ
nio natural, constituindo instrumento imprescindível 
no esforço por garantir um desenvolvimento susten
tável. É evidente que o desalio da sustentabilidade 
se dirige, de forma mais ampla, ao próprio modus 
operandl da sociedade, seja no plano econõmico, 
politico, social, ambiental ou cultural. .Mas as unida
des de conservação constituem instrame~tos Igual
mente importantes para esta estratégia. 

A aplicação efetiva e conseqüente desse· con
ceito de desenvolvimento sustentável representa 
uma verdadeira revolução no processo de interação 
entre a humanidade e a natureza. pois implica supe
rar um paradigma que se manteve praticamente inal
terado desde os primórdios da Revolução Industrial. 
Mas a adoção concreta desse novo padrão de de
senvolvimento ainda constitui um enorme desafio em 
todo o mundo, pois implica, na maioria das vezes, na 
rer.únc1a de beneficias imediatos, no incremento ao 
investimento, na inversão de maiores recursos tec
nológicos. além .;a relativa incerteza sobre a viab~i
dade econômic;; de cada alternativa que se 1nterpoe 
aos proc..essvs ~~·c.>dt!tivos. A contrapartida, entretanto, 
de todo f;iS2 ssfcrç.o, em termos ambientais, ainda é 
difusa P-"'~ " ,. ''"·"na da população e ocupa uma posi
ção moe>a~'" ra r.~;;a~« de suas prioridades. 

Nas .:..; .. uicces brasileiras, esse desafio assu
me proporções ~1nda maiores, em face dos padrões 
seculares predatórios e de caráter imediatista que 
orientaram a exploração de recursos naturais ao lon-
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go da nossa história. A estrutura do poder politico 
sempre tomou possível e fácil socializar os custos 
ambientais resu~antes dessa exploração descontro
lada, configurando um quadro que se mantém vir
tualmente inalterado até o presente. 

Cresce, ao mesmo tempo, a convicção de que 
o desenvolvimento su~tentável não pode ser alcan
çado apenas pelo emprego de uma vasta legislação 
de cunho coercitivo. Na tarefa ingente de superação 
desse modelo, que necessariamente deverá envol
ver uma estratégia multifacetada, aí incluída a infor
mação e educação ambiental, a participação dos 
segmentos sociais interessados, além das inovações 
tecnológicas, julgamos de fundamental importância o 
uso crescente de instrumentos econõmicos, que têm 
se revelado capazes de alterar preferências sociais em 
direção a novos padrões de produção e consumo. 

Em alguns países já vem se consagrando o 
emprego da tributação e dos incentivos fiscais como 
importante instrumento para induzir os agentes eco
nõmicos a adotar práticas ambientalmente saudá
veis e socialmente mais justas, dentro dos parâme
tros de uma economia de mercado. 

Outra importante estratégia de intervenção, ob
jeto do presente projeto de lei, consiste em dotar o 
PodeLPúblico de recursos específicos para imple
mentação de programas de sua própria iniciativa ou 
para financiar;- em condições favorecidas, projetas 
desenvolvidos pelo setor privado ou por organizaçõ
es comunitárias. Nesse sentido, o presente projeto 
cria, dentro do Fundo de Participação dos Estados e 
do Distrito Fede1al (FPE), uma reserva específica, 
para beneficiar aquelas unidades da federação que 
detêm, em seu território, unidades de conservação 
ambiental ou territórios indígenas demarcados. T ai 
compensação financeira representa um reconheci
mento de que, ao manter territórios especialmente 
protegidos, esses estados necessitam fazer investi
mentos diferenciados e, muitas vezes, mais vultosos 
para implementar programas e projetas, dentro e 
fora das unidades em questão, que garantam pro
cessos sustentáveis de desenvolvimento. 

A parcela de recursos deslocados para essa fi
nalidade, por sua pequena dimensão, terá impacto 
reduzido sobre a distribuição global dos recursos do 
Fundo; ou seja, mesmo para as unidades da Federa
ção que não detêm grandes territórios especialmen
te protegidos, o sacrifício, em termos de receita, será 
quase nulo. Mas a parcela é suficientemente grande 
para viabilizar um amplo leque de projetas com im
portante impacto socioeconõmico, considerando-se 
que os principais estados beneficiários dessa reser-

va do FPE serão aqueles de menor grau de desen
volvimento relativo. 

Ao manter em seus territórios unidades de con
servação federais e territórios indígenas demarca
dos, os Estados prestam significativa contribuição 
para a construção de uma sociedade sustentável, 
um compromisso dos cidadãos e de toda a socieda
de brasileira. Em virtude dessa contribuição e da 
premência que se .impõe a esses Estados em inves
timentos para o desenvolvimento compatível com a 
sustentabilidade, é que se justifica a criação desse 
mecanismo junto ao Fundo de Participação .dos Es
tados. Através desta iniciativa, os Estados passam a 
contar com o apoio de toda a sociedade para manter 
o equilíbrio entre as ações no âmbrto econômico, so
cial e ambiental. 

Trata-se, portanto, de uma medida com enor
me efeito multiplicador e um importante instrumento 
para o desenvolvimento regional ambientalmente 
saudável e que traga esperanças de melhores condi
ções de vida e segmentos significativos da popula
ção dos estados mais pobres. 

Acreditamos que o presente projeto de lei com
plementar representa um passo muito importante no 
sentido de compatibilizar desenvolvimento social e 
defesa do meio ambiente, pelo que esperamos pleno 
apoio de nossos pares. 

Sala das Sessões, 29 de junho de 1998. - Se
nadora Marina Silva. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI COMPLEMENTAR N2 62 
DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989 

Estabelece normas sobre o cálculo, 
a entrega e o controle das liberações dos 
recursos dos Fundos de Participação e 
dá outras providências. 

O Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin
te Lei Complementar: 

Art. 1º O cálculo, a entrega e o controle das li
berações dos recursos do Fundo de Participação 
dos Estados e do Distrito Federal - FPE e o do Fun
do de Participação dos Municípios - FPM, de que 
tratam as alíneas a e b do inciso I do art. 159 da 
Constituição, far-se-ão nos termos desta Lei Com
plementar, consoante o disposto nos incisos 11 e III 
do art. 161 da Constituição. 

Parágrafo único. Para fins do disposto neste 
artigo, integrarão a base de cálculo das transferên
cias, além do montante dos impostos nele referidos, 
inclusive os extintos por comepnsação ou dação, os 
respectivos adicionais, juros e multa moratória, co
brados administrativa ou judicialmente, com a cor
respondente atualização monetária paga. 



JUNHO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 583 

Art. 2º Os recursos do Fundo de Participação 
dos Estados e do Distrito Federal - FPE serão distri
buídos da seguinte forma: 

I - 85% (oitenta e cinco por cento) às Unidades 
da Federação integrantes das regiões Norte, Nor
deste, e Centro-Oeste; 

11 - 15% (quinze por cento) às Unidades da Fe
deração integrantes das regiões Sul e Sudeste. 

§ 12 Os coeficientes individuais de participação 
dos Estados e do Distrito Federal no Fundo de Parti
cipação dos Estados e do Distrito Federal - FPE a 
serem aplicados até o exercício de 1991, inclusive, 
são os constantes do Anexo Único, que é parte inte
grante desta Lei Complementar. 

§ 22 Os critérios de rateio do Fundo de Partici
pação dos Estados e do Distrito Federal, a vigora
rem a partir de 1992, serão fixados em lei específica, 
com base na apuração do censo de 1990. 

§ 3" Até que sejam definidos os critérios a que se 
refere o parágrafo anterior, continuarão em vigor os 
coeficientes estabelecidos nesta Lei Complementar. 

Art. 32 Focam mantidos, até o exercício de 1991, 
inclusive, os aluais critérios de distribuição dos recur
sos do Fundo de Participação dos Municípios - FPM. 

Parágrafo único. A lei estabelecerá os critérios 
de rateio do Fundo de Participação dos Municípios -
FPM, a vigorarem a partir de 1992, com base na 
apuração do Censo de 1990. 

Ar!. 42 A União observará, a partir de março de 
1990, os seguintes prazos máximos na entrega, atra
vés de créditos em contas individuais dos Estados e 
Municípios, dos recursos do Fundo de Participação: 

I - recursos arrecadados do primeiro ao déci
mo dia de cada mês: até o vigésimo dia; 

11 - recursos arrecadados do décimo primeiro 
ao vigésimo dia de cada mês: até o trigésimo dia; 

III - recursos arrecadados do vigésimo primeiro 
dia ao final de cada mês: até o décimo dia do mês 
subseqüente. 

§ 1• Até a data prevista no caput deste artigo, 
a União observará os seguintes prazos máximos: 

I - recursos arrecadados do primeiro ao vigési
mo dia de cada mês: até o décimo quinto do mês 
subseqüente; 

11 - recursos arrecadados do vigésimo primeiro 
dia ao final de cada més: até o vigésimo dia do mês 
subseqüente. 

§ ·2º Ficam sujeitos à correção monetária, com 
base na variação do Bõnus do Tesouro Nacional Fis
cal, os recursos não liberados nos prazos previstos 
neste artigo. 

Ar!. 52 O Tribunal de Contas da União efetuará 
o cálculo das quotas referentes aos Fundos e Parti
cipação e acompanhará, junto aos órgãos compe
tentes da União, a classifiCação das receitas que 
lhes dão origem. 

Parágrafo único. No caso de criação e instala
ção de Município, o Tribunal de Contas da União 
fará revisão dos coeficientes individuais de participa
ção dos demais Municípios do Estado a que perten
ce, reduzindo proporcionalmente as parcelas que a 
estes couberem, de modo a lhe assegurar recursos 
do Fundo de Participação dos Municípios- FPM. 

Art. 62 A União divulgará mensalmente os mon
tantes dos impostos arrecadados e classfficados 
para efeitos de distribuição através dos Fundos de 
Participação e os valores das liberações por Estado 
e Município, além da previsão do comportamento 
dessas variáveis nos 3 (três) meses seguintes ao da 
divulgação. 

Art. 7" A União, através do Ministério da Fazen
da, e o Tribunal de Contas da União baixarão, nas 
suas respectivas áreas de competência, as normas 
e instrução complementares necessárias ao pleno 
cumprimento do disposto nesta Lei Complementar. 

M f1' Esta Lei ConlJiemenlar entra em vigor a partir 
do primeiro mês subseqüerte ao de sua publicação. 

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 28 de dezembro de 1989; 1682 da ln

dependência e 1 01 2 da República. - José Samey 

ANEXO ÚNICO À LEI COMPLEMENTAR N2 62, 
DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989. 

Acre ...........................................................•... 3,4210 
Amapá ........................................................... 3,4120 
Amazonas ..................................................... 2,7904 
Pará .................................................... :, ......... 6,1120 
Rondônia ....................................................... 2,8156 
Roraima ......................................................... 2,4807 
Tocantins ..................................................•.... 4,3400 
Alagoas .......................................................... 4,1601 
Bahia .............................................••............... 9,3962 
Ceará .....•........ c ••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7,3369 
Maranhão ............ :::~ ..................................... 7,2182 
Paraíba ....................... :?:-...:····························· 4,7889 
Pernambuco .................... :;,. ...................•...... 6,9002 
Piauí .................................... \, ...................... 4,3214 
Rio Grande do Norte ............ c., ...................... 4,1n9 
Sergipe ................... : •............•... : .................... 4,1553 
Distrito Federal ............................................•. 0,6902 
Goiás ............................ : ................................ 2,8431 
Mato Grosso ........................................•..•...... 2,3079 
Mato Grosso dosul... ..................................... 1,3320 
espírito Santo .........................................•.•.... 1,5000 
Minas Gerais................................................. 4,4545 
Rio de Janeiro............................................... 1,52n 
São Paulo .................................................•.... 1,0000 
Paraná .........................................................•. 2,8832 
Rio Grande do Sul.. ...................................•.•• 2,3548 
Santa Catarina ............................................... 1,2798 
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Às Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania e de Assuntos Econõmicos. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Os pro
jetas que acabam de ser lidos serão publicados e re
metidos às Comissões competentes. 

O SR_ PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Volta
mos à lista de oradores. 

Tem a palavra o Sr. Senador Zanete Cardinal. 
S. Exª dispõe de vinte minutos. 

O SR. ZANETE CARDINAL (PFL - MT. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador. ) 
- Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, encontra
se em tramitação na Câmara dos Deputados o Pro
jeto de Lei do Senado de n• 80, de 1996, de autoria 
do nobre Senador Júlio Campos, que institui o Plano 
de Gerenciamento do Pantanal Mato-Grossense. 
Amplamente discutido nesta Casa, onde recebeu 
vasto apoio e firme adesão dos nobres Colegas, foi 
o Projeto encaminhado para a apreciação da Câma
ra em agosto do ano passado, onde recebeu o n• 
3.503, de 1997. Lido na sessão plenária de 26 de 
agosto de 1997, foi o referido Projeto despachado 
para a Comissão de Meio Ambiente e para a Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação, nas 
quais aguarda parecer. 

Dada a relevância de dispormos de uma lei 
modema para tratar adequadamente das complexi
dades que cercam tudo que diz respeito ao Panta
nal, há que se ter confiança de que, tal como no Se
nado, o Projeto receba decisiva e forte acolhida junto 
aos Srs. Deputados. Tenho certeza do efeito positivo 
que pode ter sobre o Estado de Mato Grosso a ges
tão institucionalizada e integrada do Pantanal. Aliás, 
melhor seria dizer: o efeito positivo dessa gestão 
para a totalidade da área nacional, uma vez que está 
definido constitucionalmente o direito de todos a um 
: · • ~nte ecologicamente equilibrado, essencial a 
uma qualidade de vida sadia, saudável. 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, a Cons
tituição Federal, no capítulo dedicado ao meio am
biente, especificamente no § 4º do art. 225, define 
como áreas de património nacional: a Floresta Ama
zónica brasileira, a Mata Atlântica, a Senra do Mar, o 
Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira. E diz 
mais: "sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro 
de condições que assegurem a preservação a pre
servação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso 
de recursos naturais". 

O Sr. Ramez Tebet (PMDB - MS) - Permite
me V. Exª um aparte? 

O SR. ZANETE CARDINAL (PFL- MT) - Com 
prazer, concedo o aparte a V. Exª. 

·---------·--··· 

O Sr. Ramez Tebet (PMDB- MS) - É muito 
importante o pronunciamento de V. Exª. Ele me traz 
uma reflexão: Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 
elaboraram um projeto que foi recebido pelo Presi
dente da República. Sua Excelência anunciou que o 
considerava capaz de realmente preservar o maior 
património da natureza brasileira e do mundo, no 
meu entender. Trata-se de um ecossistema. O Pan
tanal não fica apenas em Mato Grosso e Mato Gros
so do Sul; vai mais além. Nós estamos esperando os 
recursos previstos no citado projeto. É preciso, ur
gentemente, recuperar o Pantanal. No Estado de 
Mato Grosso do Sul, o rio Taquari está assoreado. A 
televisão está mostrando que nós estamos perdendo 
uma dádiva da natureza. Portanto, quero aproveitar 
o pronunciamento de V. Ex•. para que ambos faça
mos urgente apelo ao Presidente da República, no 
sentido de viabilizar urgentemente os recursos que 
serão aplicados no Pantanal Mato-Grossense e Sul 
Mato-Grossense. Era esse o aparte que gostaria de 
dar ao discurso que V. Exª., nesta tarde, traz à con
sideração da Casa. 

O SR. ZANETE CARDINAL (PFL - MT) -
Agradeço o aparte de V. Exª, que é profundo conhe
cedor do Pantanal e de seus problemas, e o incorpo
ro ao meu pronunciamento. 

Um dos motivos principais de ser este tema um 
dos primeiros de meus pronunciamentos nesta Casa 
deve-se exatamente ao desejo de criar essa polêmi
ca para discutir o Pantanal. Prevemos que no próxi
mo ano teremos os recursos a que V. Ex'. se referiu. 

Esse Plano tem por objetivo geral regulaméntar 
o citado dispositivo constitucional, além de discipli
nar e racionalizar a utilização dos recursos naturais 
do Pantanal Mato-Grossense, visando à melhoria da 
qualidade de vida da população local e à proteção 
dos ecossistemas. 

Para·cumprir seu objetivo geral, o Plano procu
rará atender a objetivos específicos, entre os quais 
vale desécar: harmonizar o uso de recursos naturais 
e as ati~idades humanas, para resguardar o equilí
brio ambiental do Pantanal; impedir, em toda a re
gião da bacia hidrográfica do rio Paraguai, a explora
ção predatória dos recursos naturais; impedir a de
gradação ou descaracterização dos ecossistemas 
do Pantanal; incrementar os processos produtivos 
económicos, observadas as limitações ambientais 
da região; conservar áreas representativas dos 
ecossistemas locais, e recuperar as que se encon
trem degradadas; cuidar da fixação e desenvolvi
mento das populações locais, dando-lhes acesso a 
tecnologias ambientalmente adequadas e inserindo-
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as em atividades de exploração sustentada; promo
ver o planejamento e gestão das atividades huma
nas no Pantanal, de forma coordenada, descentrali
zada e participativa. 

Definidos os objetivos do Plano de Gerencia
mento do Pantanal, o projeto de lei não se furtou a 
definir, adicionalmente, a metodologia e os instru
mentos técnicos e de gestão, bem como suas metas 
e diretrizes. 

Entre os instrumentos de gerenciamento para 
atingir os fins previstos, constam o zoneamento eco
lógico-económico e os planos de ação e gestão. 
Por meio do zoneamento ecológico-econômico, 
serão identificadas e selecionadas unidades terri
toriais que, por suas caracteristicas físicas, bioló
gicas e socioeconómicas, devam ser objeto de açõ
es especiais, tendo-se em vista seu potencial produ
tivo e a manutenção ou recuperação de sua qualida
de ambiental. Igualmente, o zoneamento deverá 
ident~icar áreas em que ocorram ecossistemas de 
especial relevância, para serem submetidas a mane
jo sustentado. 

O Plano de Gerenciamento do Pantanal Mato
Grossense deverá alcançar ampla gama de metas e 
diretrizes. 

Destaoo algumas ações que estão incluídas 
nesse Capitulo: definir o zoneamento ecológico-eco
nómico para cada unidade territorial; desenvolver 
ações integradas entre os órgãos federais, estaduais 
e municipais que atuam ou venham a atuar na re
gião; implantar programas de monitoramento dos re
cursos naturais; desenvofver mecanismos constan
tes de participação e consulta às comunidades; pro
mover a melhoria das condições de vida das popula
ções; assegurar a integração harmoniosa da área do 
Pantanal Mato-Grossense oom as demais regiões de 
influência; promovef a recuperação das áreas degra
dadas. 

É preciso ressaltar, neste momento, que o Pla
no de Gerenciamento do Pantanal não está dese
nhado com o perfil de uma camisa-de-força a cer
cear o aproveitamento das potencialidades da região 
do Pantanal. Uma vez transformado em lei, ele não 
aluará como irrestrito e inflexível instrumento de de
fesa do meio ambiente. Suas metas são mais ambi
ciosas, vão muito além disso: ele será uma ferra
menta para desenvolver a região. Incrementará o 
desenvolvimento, sim, mas não de maneira predató
ria e inoonseqüente. Ele busca o desenvolvimento 
de qualidade. Queremos para Mato Grosso e sua re
gião o desenvolvimento económico em harmonia 
com um padrão ambiental de excelência. Da manei-

----·-- ···-·--·-· -··-

ra como foi formulado, o Plano deverá ser o media
dor entre as questões econômicas, sociais e am
bientais. 

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, o Pan
tanal Mato-Grossense ocupa uma superfície de 
154.884 quilómetros quadrados, dos quais dois ter
ços estão situados no Estado de Mato Grosso do 
Sul e um terço no Estado de Mato Grosso. É a maior 
bacia de inundação continua da Terra. Apesar de 
sua característH;a mais marcante ser a enonne 
quantidade de água para lá aflorada, o Pantanal não 
possui nascentes. Toda a água que cobre sua su
perfície provém das chuvas ou de rios que para lá 
correm. Isso faz com que a chamada Depressão 
Pantaneira seja absolutamente dependente da quali
dade das águas que para ela convergem. 

Reside aí o maior desafio ambiental do Panta
nal. A expansão da fronteira agrícola na região Cen
tro-Oeste, como todos sabem, aconteceu de forma 
desordenada, vitimando o frágil conjunto de ecossis
temas do Pantanal. As agressões ao meio ambiente 
vêm, em maior escala, das atividades desenvolvidas 
no entorno ou de poluição originária de áreas mais 
distantes. Concorre para o processo geral de degra
dação das condições ambientais a agricultura exten
siva, à base de fertilizantes e agrotóxicos. Mas ou
tras fontes de poluição também são relevantes, a 
exemplo da entrada de resíduos urbanos e indus
triais, da atividade mineradora nas t<;!rras altas, do 
turismo predatório e das grandes obras de infra-es
trutura. 

Temos, hoje, Sr. Presidente, a clara consciên
cia de que o desenvolvimento sustentável é a melhor 
saída para desenvolver sem degradar. Já aumenta
mos muito nosso conhecimento acerca do que rep
resenta o meio ambiente para a continuidade da vida 
e para a manutenção do desejável padrão de quali
dade de vida na Terra. Alargou-se também nossa 
compreensão sobre os problemas do Pantanal. É 
hora de agimnos. Queremos desenvolver a região do 
Pantanal e preservá-la da degradação. Em suma, 
queremos harmonizar as ações dos homens com os 
ritmos próprios que regem a área pantaneira. 

Por acreditar que o Pantanal Mato-Grossense 
necessita urgentemente de um plano que gerencie e 
organize as atividades desenvolvidas em sua área 
de abrangência - e necessita com urgência - estou 
a empenhar-me em demonstrar aos Srs. Deputados 
o quanto se beneficiarão os Estados de Mato G ros
so e Mato Grosso do Sul, além de toda a região, se 
for convertido em lei o Projeto que cria o Plano de 
Gerenciamento do Pantanal. 
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Cuidou o nobre Senador Júlio Campos, ao for
mular esse plano, de arregimentar todas as instân
cias que, de uma forma ou de outra, venham a parti
cipar dos processos envolvidos no gerenciamento da 
região. De acordo com o Projeto de Lei, o Plano de 
Gerenciamento deverá ser formulado, coordenado e 
aplicado por Comissão composta por representantes 
do Poder Executivo Federal, dos governos estaduais 
de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, dos municí
pios cujos territórios estejam na área de Depressão 
Pantaneira, da comunidade científica, de entidades 
não-governamentais e de empresas privadas. Todos 
esses segmentos têm responsabilidade na preserva
ção da imensa riqueza que a natureza depositou no 
Pantanal. Diga-se de passagem, riqueza que não 
pertence apenas à região que teve a ventura de aco
lhê-la, mas a todo o Brasil e a todo o povo brasileiro. 

Confio na sapiência dos Srs. Deputados, que 
saberão avaliar com descortino a propositura, logra
rão compreender a urgência das medidas preconiza
das e emprestarão seu apoio para transformar em lei 
um projeto que interessa à toda a Nação brasileira. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
A SRA. MARINA SILVA (Bioco/PT- AG)- Sr. 

Presidente, peço a palavra para uma comunicação 
inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra a V. Exª, por cinco minutos, para uma 
comunicação inadiável. 

A SRA. MARINA SILVA (Bioco/PT- AC. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, sema
na passada apresentei projeto de lei que institui um 
fundo para o desenvolvimento sustentável de Esta
dos que possuam áreas de preservação ambiental 
de domínio da União. Acredito que projetas dessa 
natureza têm uma visceral ligação com as preocupa
ções expandidas. pelo Senador que me antecedeu. 
Compreendo que só poderemos fazer com que as 
atividades de preservação sejam vitoriosas à medida 
em que sejamos capazes de fazer com que tanto as 
populações quanto as autoridades locais e o Gover
no Federal comecem a agir de uma forma positiva 
na sua relação com esses ecossistemas, que se 
constituem em verdadeiras riquezas. A exploração 
irracional, imediata e passageira faz com que o 
ecossistema sofra grandes prejuízos; comprometen
do até mesmo as atividades produtivas e as geraçõ
es futuras. Espera-se que essas riquezas sejam per
manentes se utilizadas da forma adequada e inteli
gente. Dai a instituição de um fundo de apoio aos 

Estados que tenham áreas de preservação ambien
tal. É um desafio para esta Casa e, com certeza, 
será uma grande contribuição do povo brasileiro na 
luta pela preservação ambiental no nosso Pais. 

Casos como os do Estado do Acre, que tem 
um terço de seu território em área de preservação, 
de Roraima, do Amapá, enfim, a maioria dos Esta
dos da Amazônia, bem como Estados como Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul também serão benefi
ciados, e até mesmo Estados como São Paulo, que 
tem áreas tanto de preservação permanente quanto 
de terras indígenas. 

No caso da Amazônia, temos as três modalida
des: reservas extrativistas, áreas de preservação 
permanente e áreas indígenas demarcadas. Estes 
Estados contarão com um apoio, um suporte, que 
estamos apelidando de FPE Verde, que seria um 
acréscimo no Fundo de Participação dos Estados, 
para que estes Estados invistam em ciência, tecno
logia ou no desenvolvimento atividades produtivas 
sustentáveis. 

Fiz questão de fazer este breve registro porque 
acompanhei atentamente o discurso do Senador que 
me antecedeu e vejo que, hoje, os problemas do 
meio ambiente já não podem ser defendidos de for
ma genérica. Hoje, pontuamos claramente: é o pro
blema da fronteira agrícola que se expandiu sem um 
projeto de desenvolvimento, sem que se tivesse um 
plano para que aquela região não fosse prejudicada. 

No caso da Amazônia, sabemos exatamente 
quais são os problemas: a exploração da madeira de 
forma inadequada; a prática da agricuHura seni um 
suporte mínimo do ponto de vista técnico ou mesmo 
de um programa de desenvolvimento sustentável por 
parte dos governadores e dos prefeitos, bem como 
da pecuária, que, sem um suporte técnico, acaba 
sendo feita extensivamente. 

Enfim, as atividades produtivas dos nossos Es
tados poderão contar com esses recursos para que 
os nossos governadores, ao invés de continuarem 
entendendo que possuir áreas de preservação em 
seus territórios signHica prejuízo, comeoem a perce
ber que preservar o meio ambiente gera riquezas. 
Riqueza do ponto de vista prático, pois contarão com 
recursos para investimento e para oferecerem à so-. 
ciedade um exemplo de como compatibilizar justiça 
social, crescimento económico e preservação do 
meio ambiente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mello) - Sobre 
a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. Primeiro se
cretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio. 

São lidos os seguintes: 
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OF. PSDB/IIN° 1.882/98 

Brasília, 26 de junho de 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os Senhores Deputados Ceci Cunha e Wilson 
Campos como membros titulares, e B. Sá e João 
Faustino, como membros suplentes, para integrarem 
a Comissão Mista destinada a analisar a MP 
1667/98, em substttuição aos anteriormente indica
dos. 

Atenciosamente, Deputado Aécio Neves, líder 
do PSDB. 

OF. PSDB/IIN" 1.883/98 

Brasília, 26 de junho de 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os Senhores Deputados Basílio Villani e Paulo 
Mourão, como membros titulares, e Feu Rosa e 
Rommel Feijó, como membros suplentes, para inte
grarem a Comissão Mista destinada a analisar a MP 
1617-52/98, em substituição aos anteriormente indi
cados. 

Atenciosamente, Deputado Aécio Neves, líder 
do PSDB. 

OF. PSDB/1/Nº 1.884/98 

Brasília, 26 de junho de 1998 

Senhor Presidente 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os Senhores Deputados Osmânio Pereira e 
Salvador Zimbaldi, como membros tttulars, e Ceci 
Cunha e Sebastião Madeira, como membros suplen
tes, para integrarem a Comissão Mista destinada a 
analisar a MP 1669@8, em substttuição aos anterior
mente indicados. 

Atenciosamente, Deputado Aécio Neves, Líder 
do PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Serão 
ferras as substttuições solicttadas. 

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

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 432, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos dos artigos 49, inciso X, 

e 50 da Constttuição Federal combinados com o arti
go 216 do Regimento Interno do Senado Federal, 

seja solicrtado ao Ministro da Saúde as seguintes in
formações: 

1. Quantas inspeções das Unidades de Hemo
terapia e Bancos de Sangue foram feitas em 1997 e 
1998? Em quais Estados? As equipes de inspeção 
dispunham de técnica de Estados diversos daqueles 
em que as unidades estavam sendo fiscalizadas? 
Os laudos dessas inspeções estão disponíveis e de
vidamente assinados? 

2. Quantas inspeções de laboratórios farma
cêuticos foram efetuados em 1997 e 1998? Em 
quais Estados? As equipes de inspeção dispunham 
de técnicos de Estados diversos daqueles em que 
laboratórios estavam sendo fiscalizados? Os laudos 
dessas inspeções estão disponíveis e devidamente 
assinados? 

3. Por que a SVS _ MS (Secretaria de Vigilân
cia Sanrtária do Ministério da Saúde) registrou o me
dicamento Viagra antes mesmo que os Estados Uni
dos, contrariando as nossas leis que claramente es
tabelecem que um produto novo só pode ser regis
trado no Brasil após ter sido registrado em seu país 
de origem? 

4. Qual a razão técnica do Viagra ter sido re
gistrado no Brasil em embalagem contendo quatro 
ou apenas um comprimido? 

5. Qual a razão técnico-dentífica para a SVS _ 
MS ter feno uma consuna pública (Portaria 569, de 
11-11-1997) a respeito do abrandamento do controle 
de prescriçao e venda de produtos ánoréxidos, em 
especial das fenfluraminas? Qual a justificativa para 
a SVS _ MS não ter levado em consideraçáo as 
ponderações das mais importantes Sociedades Mé
dico-Científicas que se posicionaram contra tal pro
posta? 

Justificação 

Em 1995 e 1996 a Secretaria de Vigilância Sa
nitária do Ministério da Saude estabeleceu rigorosos 
critérios de inspeções técnicas em Hemocentros, 
Bancos de Sangue e Laboratórios Farmacêuticos, 
dentre eles o que exigia a presença de técnicos de 
Estados diversos do inspecionado visando com isso 
proteger os fiscais de pressões indevidas. Graças a 
tais procedimentos, locais onde o sangue não era 
objeto de análises prévias e laboratórios fanstasmas 
ou que não atendiam as especificações técnicas 
para a fabricação de medicamentos, foram fechados 
chegando ao ponto de algumas empresas terem 
suas autorizações de funcionamento cassadas. 
Também, em 1996, estavam programadas e mesmo 
iniciadas inspeções nas empresas importadoras e 
distribuidoras de medicamentos. Todavia em 1997 
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os programas de inspeções foram paralisados sem que 
nenhuma explicação fosse dada para a sociedade. 

Outro problema que se apresenta relaciona-se 
ao cumprimento das Leis 6360 de 23-9-1976 e no 
Decreto Lei 79.094, de 1977, que estabelecem ore
gistro de qualquer droga, medicamento e insumo far
macêutico depende, o qual para ser efetuado preci
sa, dentre outras exigências, estar registrado no país 
de origem. Qual a justificativa legal para a que a 
SVS _ MS, contrariando parecer da Comissão Na
cional de Avaliação Técnica de Medicamentos _ CO
NATEM, tenha descumprido essa legislação quando 
aprovou o registro do Viagra sem que seu fabricante 
tivesse apresentado a comprovação de que o medi
camento estava registrado nos EUA? A explicação 
fornecida à imprensa de que o registro era provisório 
é descabida, tendo em vista tal figura não existir em 
nossas leis. Além disso, tomar como exemplo pre-

. tensas ações de administrações passadas que te
riam liberado a comercialização de remédios antes 
de sua aprovação em seus países de origem é, no 
mínimo inoportuna, pois um erro não justifica outro. 
Vaie ressaltar que os exemplos apresentados como 
JUstificativa são absolutamente incortetos, pois o tosta
to de codeína, princípio ativo do produto Codein, citado 
como exemplo de erro passado é uma substância 
utilizada há mais de um século em muitas dezenas 
de produtos no mundo todo, inclusive no Brasil. 

Por outro lado os profissionais da SVS _ MS 
estão cientes de que embalagens com um comprimi
do, para medicamentos cuja venda exige a apresen
tação de receita médica, além de concorrer para sua 
popularização, tomam sua fiscalização impraticável 
tendo em vista o exagerado número de receitas que 
teriam de ser verificadas. Entretanto, no caso do Via
gra, um medicamento controlado, a comercialização 
foi liberada nesse tií>o de embalagem. 

Mais um grave problema vem ocprtendo no 
Brail. ele refere-se a morosidade com qué as autori
dades sanitárias tratam a produção e comercializa
ção de substâncias que tiveram seu uso p..O.bido em 
vários países por causa dos efeitos secundários de
cortantes de sua utilização. Por exemplo, estâ com
provado que a dexfenfluramina e a fenfluramina po
dem provocar hipertensão pulmonar e lesões das 
válvulas do coração. No entanto, no ano passado a 
SVS - MS propôs que as embalagens de medica
mentos onde essas substâncias estejam presentes 
não tragam a tarja preta, indicativa de droga indutora 
de dependência, nem apresentem a frase de adver
tência sobre os problemas que podem advir de seu 

uso. Também foi proposta a liberação da distribuição 
de suas amostras grátis, além de alterar o tipo de re
ceituário em que elas devem ser prescritas, passan
do da Notificação de Receita para a receita médica 
comum, em duas vias. Ora, tais proposições con
trastam com as decisões de países como Canadá e 
França, dentre outros, que desde 1995 estabelece
ram severas medidas restritivas ao uso de tais subs
tâncias. Entretanto, apesar de ·comprovados seus 
efeitos nocivos a proposta de abrandamento dos 
controles para suas prescrições e vendas foi manti· 
da através da Portaria 344/98, publicada no Diário 
Oficial da União de 15-5-98. A SVS - MS deve ex
plicar quais as razões que justificam sua proposição 
para o relaxamento no controle de tais substâncias 
enquanto aguarda-se estudos por suspeita de que 
elas "são ainda mais tóxicas do que se imagina". O 
natural seria a adoção de um procedimento exala
mente oposto. Inclusive, no mês de maio do corrente 
ano foi dado a público uma pesquisa executada pelo 
Instituto do Coração- lncor mostrando que 47% das 
mulheres examinadas que haviam tomado a dexfen
fluramina apresentavam sinais indicativos de lesão 
no coração. 

Considerando as responsabilidades constitu
cionais dos senadores, as informações aqui solicita
das são de fundamental importância para que pos
samos zelar pelo interesse público. 

Sala das Sessões, 29 de junho de 1998. - Se
nador Eduardo Matarazzo Suplicy. · 

(A Mesa, para decisão.) 

O SR- PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O re
querimento lido será despachado à Mesa para deci-
são. 

O SR- PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esgota
do o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP) -
Sr. Presidente, peço a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex' 
tem a palavra como Líder. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP. 
Como Líder. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden
te, Sr"s. e Srs. Senadores, o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso está prestes a cometer um aten
tado contra a democracia. Afirmou na última quinta
feira que não participará dos debates no primeiro tur
no, depois que as pesquisas apontaram uma ligeira 
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reação sua diante de seu principal adversário 
Luis Inácio Lula da Silva. Com essa atitude, es
tará o Presidente da República restringindo o di
reito do povo brasileiro de conhecer e comparar 
melhor as ações, atitudes e proposições dos can
didatos frente à frente. 

Como se já não bastassem o extraordinário 
poder daquele que está à frente do Executivo em 
relação aos demais adversários e o benefício 
que a cobertura normal dos meios de comunica
ção dá a quem está exercendo a Presidência, 
Fernando Henrique agora pretende fugir dos de
bates com seus adversários. Quero lembrar que, 
ao dar explicações à opinião pública sobre o di
reito de reeleição, reiterou que aquele direito vi
gora há muito tempo nos Estados Unidos. Só 
que o ponto alto da campanha naquele país é 
justamente os debates que fazem os candidatos 
à Presidência, sendo tradicional o comportamen
to do presidente se submeter a mais de um de
bate nos meios de comunicação com o seu prin
cipal adversário Todos nós temos a viva lem
brança desses debates de extraordinária impor
tância. 

Por outro lado, é importante assinalar a ati
tude positiva do Governador de São Paulo, Má
rio Covas, de se afastar do cargo para disputar a 
campanha eleitoral para o Governo do Estado. 
Nesse caso, Covas expressou publicamente o 
fato de não se sentir à vontade de ser, ao mes
mo tempo, Governador de São Paulo e pedir vo
tos aos eleitores. Tenho certeza de que, qual
quer que seja o lugar em que esteja nas pesqui
sas, Mário Covas não se furtará a debater com 
seus adversários. Aliás, os que estão tugindo 
são justamente Paulo Salim Maluf e Francisco 
Rossi, que não t~m tradição de serem defenso
res das instituições democráticas no Brasil. Du
rante o regime 11,4ilitar, esses candidatos não de
fenderam, desde a primeira hora, a volta das 
eleições diretas. É de se supor que o Presidente 
Fernando Henrique, que foi um dos que lutou 
pela democracia no Brasil, não venha agora ne
gar o direito de o povo escolher a melhor propos
ta para o País, só porque está em vantagem nas 
pesquisas, através dos debates pelos meios de 
comunicação. 

O estranho é que o Sr. Fernando Henrique 
declarou meses atrás que gostaria muito de dia
logar com Luís Inácio Lula da Silva, a quem con
sidera o principal Líder de Oposição. Que melhor 
oportunidade teria o Presidente da República de 

dialogar com Lula diante de todo o povo brasileiro 
pela TV com um debate entre ambos? Estará S.Ex•. 
com receio de que Lula aponte os principais proble
mas e falhas que não conseguiu resolver até hoje re
lativos às altas taxas de desemprego, à erradicação 
damisériaeàdistribuiçãodarenda? 

Não podemos admitir que o aluai Presiden
te da República venha a público dizer "não vou a 
debates no 1 º turno. Posso mudar de opinião se 
cair nas pesquisas", por pensar que "política é 
criatividade". Maior criatividade terá ele se permi
tir que os milhões de eleitores brasileiros tenham 
o direito de escolher o próximo Presidente da Re
pública da forma mais democrática possível, a 
exemplo do que ocorre no processo eleitoral dos 
Estados Unidos, que tanto o inspirou quando de
fendeu a própria reeleição. Espero que não ve
nha a seguir o mau exemplo de Jãnio Quadros, o 
qual usou deste expediente, ao se recusar a de
bater com o Sr. Fernando Henrique e demais ad
versários, quando sagrou-se vencedor da disputa 
para Prefeito de São Paulo, em 1985. Jânio Qua
dros venceu as eleições, mas não serviu ao seu 
povo com um bom exemplo de prática democráti
ca. Naquela oportunidade, Fernando Henrique 
Cardoso, de quem eu também era adversário, cri
ticou veementemente Jânio Quadros por ter se 
ausentado de um debate tão importante para o 
aperfeiçoamento da democracia. 

Sr. Presidente, espero que ele se lembre 
desse episódio e resolva, desde já, no primeiro 
turno, inclusive, participar dos debates com os 
principais adversários de acordo com as regras 
da Lei Eleitoral vigente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presi
dência deseja esclarecer ao Plenário que concedeu 
a palavra ao Senador Eduardo Suplicy como Líder, 
embora já tivesse anunciado o início da Ordem do 
Dia, imaginando que S. Ex" tosse tratar de algum as
sunto relacionado com a Ordem do Dia. De qualquer 
forma, já tendo dado a palavra e respeitando sua po
sição e sua responsabilidade por saber que seria tra
tado assunto de importância para a Casa, S. Ex" 
prosseguiu em seu discurso. 

Estou prestando o esclarecimento para evitar 
que outros Srs. Senadores interrompam a Ordem do 
Dia que está iniciada. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP) -
É que era importante para a Nação, Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Mesa 
respeita inteiramente o julgamento de V. Ex". 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Passa· 
se à Ordem do Dia. 

-Item 1: 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N' 6, DE 1998 

(Tramitando em conjunto com a Proposta 
de Emenda à Constituição n' 11, 

de 1998) 

Quarto dia de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constitui· 
ção n• 6, de 1998, tendo como primeiro sig· 
natário o Senador José Roberto Arruda, que 
inclui no Ato das Disposições Constitucio· 
nais Transitórias artigo que regulariza a si· 
tuação funcional de servidores de empresas 
públicas federais que há mais de dez anos 
prestam serviços à administração direta, e 
dá outras providências, tendo 

- Parecer sob n' 318, de 1998, da Co· 
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Romeu T uma, favorável, 
nos termos da Emenda n' 1-CCJ (substituti· 
vo) que apresenta, e pela prejudicialidade da 
Proposta de Emenda à Constituição n' 11, 
de 1998. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do disposto no art. 358 do Regimento lnter· 
no, as matérias constarão da Ordem do Dia durante 
cinco dias úteis em fase de discussão em primeiro tur· 
no, quando poderão ser oferecidas emendas assina· 
das por 113, no mínimo, da composição do Senado. 

Transcorre hoje o 4º dia de discussão da maté· 
ria anunciada. 

Discussão em conjunto das propostas e da 
Emenda Substitutiva n' 1, da CCJC. (Pausa.) 

Não havendo _quem peça a palavra, a discus· 
são terá prosseguimento na próxima sessão delibe· 
rativa ordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O item 
2 da pauta tramita em conjunto com o item 1. 

É o seguinte o item 2: 

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO N2 11, DE 1998 

(Tramitando em conjunto com a 
Proposta de Emenda à Constituição 

n• 6, de 1998) 

Quarto dia de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constitui· 
ção n• 11, de 1998, tendo como primeiro sig· 

natário o Senador Geraldo Melo, que acres
centa parágrafos ao art. 19 do Ato das Dis
posições Constitucionais Transitórias, dis
pondo sobre a situação funcional dos servi
dores e empregados públicos federais legal
mente cedidos a órgãos e entidades da 
União. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Volta-se 
à lista de oradores. 

Tem a palavra o Senador Romero Jucá. (Pausa.) 

Com a palavra, o Senador Emandes Amorim. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB - RO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, por meio do Ofício n' 417, de 14 de 
maio de 1998, da 1° Secretaria desta Casa, foi enca
minhado ao Banco Central do Brasil o Requerimento 
de Informações nº 273198, de minha autoria, sobre 
dívidas do Estado de Rondônia. 

Tendo em vista que, em 16 de abril do ano em 
curso, a toque de caixa, o Senado Federal, por meio 
da Resolução n• 27, aprovou abertura de crédito 
para que o Estado de Rondônia celebre contrato de 
abertura de crédito com a União no valor de 
R$502.487 .683,00, valor de responsabilidade do Ban
co Central, porque foi registrado no periodo em que o 
Beron estava sob intervenção do Banco Central. 

Sr. Presidente, na verdade, esse discurso rele
re-se a questões de rolagens de dívidas feitas pelos 
Estados e ao Estado de Rondônia. O Governo aluai 
recebeu o Banco do Estado com uma dívida de 
R$21 milhões e, logo após um mês de mandato, pe
diu a intervenção no Beron ao Banco Central. O Go
verno Federal, por meio do Banco Central, decretou 
a intervenção. A dívida, que era de R$21 milhões, 
após três anos passou a ser de R$502milhões. O 
Governo do Estado, junto ao Presidente da Repúbli
ca, tentou assumir essa dívida em nome de Rondô
nia, para que o povo do Estado pagasse esses 
R$502 milhões sem ter o povo do Estado contraído 
essa dívida. Ou seja, essa dívida foi contraída sob a 
intervenção dos funcionários do Banco Central. Se 
esse capital aumentou de R$22 milhões para R$502 
milhões, evidentemente que essa dívida pertence ao 
Banco Central, ao Governo Federal e não ao povo 
do Estado. Mesmo assim, nosso Governador, com 
sua irresponsabilidade, procurou jogar sobre o povo 
de Rondônia o montante de R$502 milhões, a ser 
pago em 30 anos. 

Nesse projeto, a toque de caixa, foi aprovado 
pelo Senado a abertura de crédito sem que os Senado-
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res procurassem saber qual a origem dessa dívida. 
Aprovada a abertura desse crédito, entrei com um 
requerimento à Mesa - primeiramente com uma 
emenda - a fim de verificar a responsabilidade des
sas dívidas. Logo após, entramos com um requeri
mento, via Mesa do Senado, ao Ministério da Fazen
da, e também ao Banco Central para separar desse 
volume de R$502 milhões o que realmente era res
ponsabilidade do Estado de Rondônia. Para nosso 
espanto, viemos ver, com resposta do próprio Minis
tério da Fazenda, que R$400 milhões desses R$502 
milhões são de responsabilidade do Banco Central. 
Daí por que, Sr"s. e Srs. Senadores, a necessidade 
de esta Casa procurar averiguar, antes de aprovar 
rolagem de dívida, se esta é realmente cabível. Se 
eu não tivesse feito esse requerimento ao Banco 
Central e ao Ministério da Fazenda, teria havido a 
aprovação às barbas dos Senadores, o que seria 
uma incoerência tamanha. O Estado de Rondônia 
deve cerca de R$1 00 milhões e seria responsabiliza
do por uma dívida de R$502 milhões. Os Senadores, 
inclusive mais dois do meu Estado, aprovaram, a to
que de caixa, essa dívida. 

Fatos desse tipo não podem continuar ocorren
do nesta Casa. O Senado deve tomar uma posição 
em relação a essas rolagens de dívidas, até porque 
um povo sofrido, como é o do Estado de Rondônia, 
não pode ficar à mercê de irresponsabilidades de 
técnicos de governo e de governos corruptos, como 
é o caso do nosso, e da displicência de determina
dos Pares do Plenário ou das Comissões desta 
Casa na medida em que não têm a paciência de jul
gar corretamente essas questões. 

Por isso, trazemos esse discurso, um tanto lon
go, que explica a verdadeira causa desse endivida
mento, ou seja, a irresponsabilidade de um Governo 

. do PMDB, que leva o Estado à falência. 
Nesses dias, inclusive, há uma subcomissão 

; de técnicos do Senado e do Tribunal de Contas da 
União verificando as contas do Governo de Rondô
nia e convênios feitos com o Governo Federal. Têm 
sido levantados desvios de R$5 milhões, de R$3 mi
lhões, centenas de outros desvios menores, estra
das pagas sem construir, e mesmo assim vê-se nes
ta Casa corpo mole por parte de alguns membros da 
Casa quando se trata de ajudar a apurar as irregula
ridades nos Estados, principalmente no Estado de 
Rondônia. 

O Senador, quando eleito, tem por obrigação 
também ajudar a fiscalizar os recursos, as contas 
bancárias, ou seja, essas rolagens de dívida, logo 
não pode esta Casa dar as costas à coisa de lama-

nha importância. Se não tivéssemos feito esse re
querimento para que fosse visto o verdadeiro débito 
do Estado de Rondônia, o Estado estaria sendo ape
nado em R$400 milhões, débito que é de responsabili
dade do Governo Federal, com esta política económi
ca conduzida por meia dúzia de tecnocratas, que está 
prejudicando o desenvolvimento do Estado e, além do 
mais, dando guarida a desvios, à corrupção. 

Se houve realmente desvio de R$400 milhões 
num periodo de três anos de uma administração 
temporária do Banco Central no Estado de Rondô
nia, evidentemente que quem tem de arcar com 
esse prejuízo é o Banco Central, é o Governo Fede
ral, não o povo do Estado de Rondônia. Jamais vou 
aceitar que um cidadão comum do meu Estado pas
se a dever por trinta anos o pagamento de uma dívi
da que ele não fez, que ele não usou, simplesmente 
contraída por irresponsáveis, mandados pela admi
nistração central, pelo Banco Central. Creio não ser 
tão dijícel administrar um banco, como é o Banco do 
nosso Estado, modernamente instalado e que vem 
servindo bem a nossa população. No Estado de 
Rondônia há cidades que, às vezes, distanciam 100 
ou 300 quilómetros uma da outra, onde há, quando 
muito, somente uma agência do Banco do Estado de 
Rondônia. Se acontecer a liquidação do banco por 
irresponsabilidade do Governo do Estado, da As
sembléia Legislativa e das pessoas que conduziram 
ou que estão conduzindo a intervenção naquele Es
tado, evidentemente que isso não passa pela nossa 
cabeça. 

Recebemos um mandado para defender o meu 
Estado nesta Casa e, em hipótese alguma, vamos 
aceitar tal coisa. Recentemente, aprovou-se uma lei 
nesta Casa que endurece, que exige mais dessas 
rolagens de dívidas. Assim, faremos um requerimen
to para que esse projeto votte ao Banco Central do 
Brasil para que faça novas avaliações e que, quando 
aqui chegar, os Senadores procurem observar o que 
diz aquela instituição. 

Somos políticos e não técnicos em orçamento. 
Por isso, quando houver uma reclamação ou obser
vação do Banco Central é necessário que esta Casa 
tome os devidos cuidados. Já cometemos muitos er
ros nessa área econômica, em assuntos que não 
deveriam passar por esta Casa, porque nem todos 
os Senadores têm curso de Economia ou conheci
mentos na área bancária. No entanto, muitas coisas 
erradas estão sendo feitas nesta Casa. Temos que 
tomar providências. 

Peço, portanto, Sr. Presidente, que seja trans
crito, na íntegra, o teor desse discurso. 
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Muito obrigado. 

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO 
DO SENHOR ERNANDES AMORIM: 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, através 
do Ofício n• 417 de 14 de maio de 1998 da Primeira
Secretaria desta Casa, foi encaminhado ao Banco 
Central do Brasil o Requerimento de Informações nº 
273/98 de minha autoria sobre dívidas do Estado de 
Rondônia. 

Tendo em vista que em 16 de abril do ano em 
curso, a toque de caixa, o Senado Federal, através 
da Resolução n• 27, aprovou abertura de crédito 
para que o Estado de Rondônia celebre contrato de 
abertura de crédito com a União, no valor de qui
nhentos e dois milhões, quatrocentos e oitenta e 
sete mil, seiscentos e oitenta e três reais, valor é de 
responsabilidade do 'Banco Central, porque registra
do no período que o Beron estava sob intervenção 
do Banco Central. 

Para autorização do Senado Federal, o "carro 
andou na frente dos bois", pois o contrato de abertu
ra de crédito foi celebrado no dia 12 de fevereiro de 
1998 e somente no dia 16 de abril foi que o Banco 
Central autorizou a celebração do referido contrato. 

Para aprovar quitação junto ao INSS o Gover
nador do Estado juntou certidão fornecida pelo 
INSS, com cópia do Contrato de Parcelamento de 
Dívida do Estado com o INSS, sem o valor expresso 
da divida ou seja, em branco. 

O Estado de Rondônia irá pagar mensalmente 
cerca de três milhões e quinhentos mil reais a título 
de divida do Beron à União quando a Lei Federal n• 
8.135, de 27 de dezembro de 1990, aduz que a res
ponsabilidade pelo passivo do Beron é do Banco 
Central. 

O Banco Central, conforme determina o art. 4º 
da Lei 6.024, de 13_de março de 1974, somente po
deria permanecer no Beron, na condição de inter
ventor, por um período não superior a um ano. Po
rém permaneceu por mais de três anos causando 
prejuízos ao Beron ao arrepio da Lei. 

Não bastasse, tramita nesta Casa, o Projeto de 
Lei do Senado Federal n• 243, de 1996, de autoria 
do Senador Odacir Soares, cujo já aprovado na Co
missão de Constituição e Justiça do Senado, através 
da qual toma de responsabilidade do Banco Central 
o passivo das instituições que venham a sofrer inter
venção. Entretanto, esta Casa, estranhamente deci
diu, ao contrário do que preceitura o Projeto de Lei 
de autoria do Senador Odacir Soares, Rondônia e 
seu povo recebem um presente de grego, uma dívi
da de mais de meio bilhão de reais. 

Conforme aprovação do Senado Federal, os 
funcionários do Beron podem ficar tranqüilos, pois 
através de emenda do Senador José Bianco, à Re
solução n• 27, que autoriza o Estado de Rondônia a 
assumir dívida do Beron, alocou recursos da ordem 
de sessenta e seis milhões de reais, "para atender 
integralmente os custos do Plano de Incentivo ao 
Desligamento Voluntário dos funcionários", além de 
quatorze milhões, cento e quarenta e três mil reais 
"para fazer face ao passivo trabalhista", que, soma
do as duas verbas, têm-se, oitenta milhões, cento e 
quarenta e três mil reais. Dividindo-se este valor pela 
quantidade de funcionários do Beron (cerca de 980 -
novecentos e oitenta _ servidores), teremos o valor 
aproximado de oitenta e um mil reais para cada um. 

Desta má sorte, quem irá pagar a dívida do Be
ron é o povo do Estado de Rondônia, cujo valor do 
rombo em apenas seis meses pulou de duzentos e 
noventa e cinco milhões de reais para quinhentos e 
dois milhões, quatrocentos e oitenta mil reais. 

Consoante a manifestação do Banco Central -
Parecer Dedip/Diare-98/348, de 3-4-98, o processo 
deste financiamento foi submetido ao Senado Fede
ral através do ofício Presi n• 0843, de 2-4·98, verifi
cando-se que resuttou a Resolução n• 27, de 1998, 
autorizando contrato para abertura de crédito junto à 
União, no valor de quinhentos e dois milhões, qua
trocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e oitenta e 
três reais, destinados à aquisição do~ ativos daque· 
las instituições pelo Estado, com vistas a extinção ou 
privatização, as quais, consta, estão sob o Regime 
da Administração Especial Temporária - AAET, o 
qual é regulado através do Decreto-Lei n• 2.321, de 
25 de fevereiro de 1987. 

Nos termos de sua cláusula sétima, este con
trato de abertura de crédito, compra e venda de ati· 
vos, tem sua eficácia condicionada à efocácia do 
contrato de refinanciamento, o qual retomou à apre
ciação da Camisão de Assuntos Econõmicos, após 
exarado parecer, em virtude do recebimento de 
emenda, importando a man~estação da Comissão 
de Constituição e Justiça, porque através do Aviso 
n• 484/MF, o Ministro da Fazenda, Interino, Pedro 
P.arente, "informa que não existe autorização da 
Banco Central para venda dos atiVos do Beron, nos 
moldes previstos no Decreto-Lei n• 2.321, de 25 de 
fevereiro de 1987, nem houve adiantamento de re
cursos pelo Banco Central para o saneamento da 
instituição, conforme nele também é prevista (cons
tando os valores da proposta orçamentária do exer
cício seguinte)". 
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Segundo o aviso, em relação ao saneamento 
das referidas instituições financeiras _ razão legal do 
Regime de Administração Especial Temporária; ao 
invés daquele adiantamento, para suprir as necessi
dades de caixa captou-se recursos por meio de de
pósitos interfinanceiros junto à Caixa Económica e 
Banco do Brasil, e assistência financeira do Banco 
Central; e conforme verifica-se, para o termo deste 
regime, ao invés de a União assumir o controle acio
nário da instituição, ou as demais hipóteses previs
tas no art. 14 do Decreto-Lei, propõe-se ao Senado 
Federal aprovar o financiamento da União para a as
sunção dos débitos das instituições pelo Estado, 
através da abertura de crédito para aquisição de 
seus ativos, com vistas a sua posterior privatização 
ou extinção, sendo noticiado que já se decidiu pela 
extinção. 

Sobretudo, imperam o Decreto-Lei n• 2.321, de 
25 de fevereiro de 1987, que institui o regime de ad
ministração especial temporária, no qual encontram
se o Banco do Estado de Rondônia S.A - RONDO
POUP - o qual foi recepcionado como lei comple
mentar por força do disposto no art. 192 da Consti
tuição, que assim determina a regulação do sistema 
financeiro nacional; e a Medida Provisória n• 1.612-
21/98, que estabelece mecanismos objetivando in
centivar a redução da presença do setor público es
tadual na atividade financeira bancáia, dispõe sobre 
a privatização de instituições financeiras, e dá outras 
providências. 

O Aviso esclarece ainda que as dívidas doEs
tado de Rondônia, passíveis de refinanciamento, ao 
amparo das Resoluções 70/95 e 12197, do Senado 
Federal, sornam duzentos e sessenta milhões, seis
centos e nove mil, setenta reais e dezessete centa
vos, pairando questionamento sobre a razão pela 
qual o refinanciamento solicitado não alcança este li
mite. 

Ademais, registra-se que o património líquido 
constante do balanço do Beron de 31 de dezembro 
de 1994, imediatamente anterior à decretação da 
RAET, era de novecentos e cinqüenta mil, qui
nhentos e onze reais e sessenta e sete centavos, 
quando a conta de prejuízo acumulado aponta vin
te e um milhões, seiscentos e oitenta e seis mil e 
quatrocentos e quarenta e cinco reais, e cinqüenta 
e dois centavos. E no balanço de abril de 1998, 
conforme informado naquele Aviso do Ministério 
da Fazenda, o património líquido é negativo, da or
dem de trezentos e quarenta e um milhões, seis
centos e oitenta e quatro mil, setecentos e deze-

nove reais e sessenta e seis centavos, e a conta de 
prejuízo acumulado, aponta trezentos e sessenta e 
nove milhões, seiscentos e quinze mil, oitenta e dois 
reais e trinta e sete centavos. 

Em face deste desastrado resutlado, a Assem
bléia Legislativa do Estado de Rondônia constituiu 
Comissão Partamentar de Inquérito destinada a in
vestigar as possíveis causas que motivaram o agra
vamento da situação financeira do Banco, concluin
do pela responsabilidade dos dirigentes desginados 
pelo Banco Central, e encaminhando cópia do rela
tório final ao Ministério da Fazenda para as provi
dências devidas, sobre o que a Mesa Diretora, apro
vou solicitação de informações para esclarecer o 
contrato, cuja eficácia depende da matéria sob o Ofi
cio S/30 de 1998, requeridas mediante o 01. SF n• 
386, dirigido ao Ministro da Fazenda. 

Ainda pertinente à gestão do Banco Central no 
Beron, sua agência em São Paulo foi denunciada 
por participação em esquemas de lavagem de di
nheiro na CPI dos Precatórios (págs. 254, 255, 257, 
258, 286, 287, 348, 349, 350, 351, 352, 384 e 385, 
do Relatório da CPI dos Precatórios, Título 1), sendo 
passível de exame se os Fundos de Investimento Fi
nanceiro, criados através da Resolução n• 2.183195, 
de 25-9-95, do Banco Central do Brasil, foram usa
dos na movimentação de mais de 1, 7 bilhão de reais 
havida naquela operação, e se existem operações 
pertinentes no âmbito do Beron, toda a questão dei
xa de ser equacionada pelo Banco Central, deixando 
de proceder ao preconizado no Decreto-Lei n• 2.321 
de 1987, para termo do Regime de Administração 
Especial Temporária. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em de
fesa da moralidade pública e do povo de Rondô
nia, estou encaminhando à Mesa Diretora dois re
querimentos, em face do Aviso n• 484 do Ministé
rio da Fazenda, datado de 1 O de junho de 1998, 
sobre o Projeto de Resolução n• 47, de 1998, es
tou requerendo a soberana deliberação do Plená
rio para exame da constitucionalidade e juridicida
de do Contrato n• 003/98/STN/COAFI pela Comis
são de Constituição e Justiça, em especial quanto 
ao contrato autorizado nos termos da Resolução 
n• 27, de 1998. 

Pois é incompreensível que a área económica 
do governo federal continue privilegiando um gover
no estadual reconhecidamente corrupto, com o aval 
do Senado da República. 

Era o que eu tinha a dizer. 
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Durante o discurso do Sr. Emandes 
Amorim, o Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio, 2º Se
cretário. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - V. 
Exª será atendido, na fonna do Regimento. 

Concedo a palavra ao eminente Senador Pe
dro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, encerra-se 
amanhã o prazo para a realização das convenções 
dos partidos políticos para escolha de seus candida
tos para a Presidência da República, aos Governos 
dos Estados, ao Senado, à Câmara Federal e ás As
sembléias Legislativas. Muitas dessas convenções 
já foram feitas. 

Não fujo à responsabilidade de vir a esta tribu
na para fazer uma análise dos dias e das horas que 
estamos vivendo. De há muito tempo reconhecemos 
a importância e a necessidade de uma refonna polí
tica no Brasil, de uma reforma no sistema partidário, 
do sistema ele~oral. De há mu~o tempo! Já no início 
desta Legislatura, talvez em meu primeiro discurso 
desta tribuna, chamava eu a atenção para este deta
lhe: vivíamos ali um grande momento, porque está
vamos vivendo, pela primeira vez. desde a eleição 
de Getúlio Vargas, em 1950, uma eleição em que o 
Presidente da República, Governadores, Deputados 
Federais e Senadores eram ele~os no mesmo dia. E 
isso dava condições para que Congresso Nacional e 
Presidente da República dialogassem em busca de 
refonnas importantes; ao contrário, por exemplo, do 
que ocorreu no Governo Collor. O Collor, eleito por 
esmagadora maioria, debochava dos Partidos políti
cos, dos políticos dizendo que não queria apoio de 
político. Collor, eleito, veio para o Planatto com enor
me força. E o Congresso, cuja esmagadora maioria 
dos Parlamentares estavam na segunda metade de 
seu mandato e tinham apoiado candidatos de outros 
Partidos, estava humilhado, espezinhado. E Collor 
fez o que quis: Plano Collor, confisco da poupança, 
tudo o que quis, porque tinha todo o poder e o Con
gresso estava em baixa. 

Veio o impeachment. O Congresso adquiriu 
grande força. Veio a CPI do Orçamento. O Congres
so teve a coragem de cassar mandatos parlamenta
res e provar a corrupção. O Congresso adquiriu for
ça. Mas aí o Congresso cometeu um erro mortal. 

Veja, Sr. Presidente, o esforço que se fez! Eu, 
líder do Governo Itamar, o próprio Presidente lta-

mar, nós todos éramos contrários à Revisão Consti
tucional naquele momento. A Constituinte tinha sido 
sábia; os Constituintes tinham previsto a revisão cin
co anos após a promulgação da Constituição de 
1988, mas não tinham dito que ela teria que ser feita 
passados cinco anos e um dia, não antes de cinco 
anos. Ela poderia se realizar mesmo passados cin
co, seis, sete anos. 

Naquele final do Governo Itamar, tínhamos um 
Congresso que havia pago o preço da cassação de 
um Presidente, um Congresso que tinha sofrido as 
dores do corte de seus Parlamentares cassados, um 
Congresso que havia tido a coragem de votar o Pla
no Real, mas um Congresso que estava em campa
nha eleitoral, com a eleição nas ruas. Não era o mo
mento de fazer a Revisão. Não era ali, em véspera 
de campanha, que se deveria fazer a Revisão da 
Constituição. 

O artigo da Constituição que previa a Revisão 
não obrigava a sua realização naquele momento. 
Nós podíamos fazer a regulamentação do artigo que 
previa a Revisão; poderíamos estabelecer que a re
visão fosse feita pelo Congresso eleito, que é o nos
so que está aqui. Seria eleito o Presidente da Repú
blica, como o foi Fernando Henrique; e seria eleito o 
Congresso. E ali nós teriamos o primeiro ano para 
fazer a Revisão. 

Fracassou. A vaidade de alguns e a indiferença 
dos outros levou o Congresso a faz!!r a Revisão, 
mas na prática ela não houve. A não ser a emenda 
para diminuir o mandato de cinco para quatro anos, 
praticamente em nada se mexeu. Fracassou a Revi
são. 

O meu projeto, pelo qual luto há três anos, usa 
o argumento de que a Constituinte previa a Revisão 
e que a Revisão não foi feita. A Revisão, na verda
de, foi convocada, foi iniciada, mas não foi feita. Por
tanto, pode-se dizer evidentemente que não houve 
Revisão. 

Mesmo assim, peço a convocação de um plebi
scito. Feita a Revisão, no ano que vem, tennina com 
o referendo, para estabelecermos regras básicas de 
convivência. 

Vou pedir urgência para este projeto, porque o 
que está ocorrendo na vida político-partidária do 
Brasil nos mostra que errou este Congresso na or
dem de prioridade das refonnas que pretendeu fa
zer. Na verdade, a primeira reforma que o Congres
so Nacional deveria ter feito era a reforma política; a 
segunda era a reforma tributária; depois as outras. 
Não digo se são importantes ou não as refonnas que 
fizemos, mas nenhuma delas é mais prioritária do 
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que a reforma política e do que a reforma tributária 
que deveriam ter sido feijas. 

Votei contra a reeleição porque sou contrário à 
reeleição. Eu era Governador do Rio Grande do Sul, 
na Constituinte, quando me consultaram e orientei 
minha Bancada para votar contrariamente à reelei
ção. Eu era Líder do Governo Itamar quando foi vo
tada na Revisão Constitucional a tese da reeleição e 
a derrotamos: votamos contra a reeleição. E votei 
contra a reeleição, também, quando ela foi aprovada 
pelo Congresso. 

Era questão a ser debatida, mas não era a 
hora nem era o momento. Vejam o desgaste que 
causou a Reforma da Previdência, que é necessária, 
sim, que é importante, sim. A Itália levou quinze 
anos para discutir a questão da Previdência. No pró
prio Estados Unidos, há um debate longo, tremendo. 
A Primeira-Dama sofreu um desgaste enorme, assim 
como também o próprio Presidente, para debater a 
questão social nos Estados Unidos. 

E agora estamos aqui. 
Penso, Sr. Presidente, que não há como dei

xarmos de reconhecer a importância urgente urgen
tíssima - não agora, antes das eleições; evidente 
que não - de uma reforma política na história deste 
País. Não há como! Os Partidos políticos e a política 
neste País vivem, talvez, o seu pior momento. Olha 
que o Brasil é um país que não tem tradição partidá
ria! Triste realidade esta! 

Tradição partidária tem o Uruguai, onde cente
nários são os Partidos Colorado e Liberal. Centená
rio é o Partido Radical na Argentina e, quase isso, é 
o Partido Judicialista. Até na quase eterna ditadura 
do Paraguai, lá se vão dezenas e dezenas de anos 
de Partido Colorado. 

No Brasil a situação é dijerente. No Império, o 
que havia eram os Partidos de mentirinha, que não 
existiam. Na República, eram os Partidos estaduais 
- Partido Republicano Paulista (PRP), Partido Repu
blicano Mineiro (PRM) e Partido Republicano do Rio 
Grande do Sul - mas, na verdade, não existiam Par
tidos. Era a política dos Governadores que faziam as 
eleições a bico de pena. 

Com a Revolução de 1930, extinguiram-se os 
Partidos. Em 1946, criaram-se Partidos e, pela pri
meira vez, tivemos Partidos sérios, responsáveis e 
com grande futuro. O erro foi que eles se forma
ram em torno da figura do Dr. Getúlio Vargas. A 
favor dele, PSD e PTB; contra, UDN. Não havia 
critério, ideologia ou filosofia, mas era a figura do 
legendário Sr. Getúlio Vargas que determinava os 
Partidos políticos. 

Morto Vargas, em 1954, aos poucos foi desa
parecendo a força de levar e trazer votos. O PSD, à 
época, em 64, estava-se transformando no partido 
da burguesia rural; a UDN, no partido da elite inte
lectual da cidade; o PTB, no partido do trabalhado
res cuja marcha sindical já estava aparecendo. Con
correndo com eles, havia o PDC - Partido da Demo
cracia Cristã -, com grande repercussão no mundo 
inteiro. A revolução cometeu um erro, pois, mesmo 
no regime militar, era desnecessário extinguir parti
dos para fundar MDB e Arena. contra e a favor do 
Governo. 

Muito tempo passou para que o MDB se trans
formasse em um partido. Na época em que foi for
mado, era o 'partido do sim, senhor!" Para que fosse 
criado o MDB, o Presidente Castello Branco obrigou 
um Senador que já havia se filiado à Arena a assinar 
uma ficha no MDB. Eram necessárias as assinaturas 
de sete Senadores; caso contrário, não haveria parti
do de oposição. 

O tempo foi passando e a situação foi-se con
solidando. O MDB passou a ter um papel histórico, 
com Ulysses Guimarães, com T eotônio Vilela, com 
Tancredo Neves, figuras importantes da história, ten
do um grande desempenho na luta pela redemocrati
zação, pelas eleições diretas, pela anistia, pelo res
peito, pela soltura dos presos políticos, pelas garan
tias individuais. A Arena começou a sofrer o desgas
te de um partido que dava sustentação exagerada 
ao Governo. Presidentes e governadores eram no
meados. Lembro-me disso, porque fui o orador do 
último discurso na histórica sessão do Congresso 
que extinguiu a Arena e o MDB. Eu dizia que o Go
verno estava errando, que o Governo estava matan
do um partido como o MDB e não tinha esse direito, 
estava matando a Arena porque acreditava que es
tava mal, queria criar uma nova Arena, que era o 
PDS. Não adiantava criar um partido novo, com um 
invólucro novo se não tivesse idéias e conteúdo de 
verdade. Mas conseguiu-se fazer a implosão partidá
ria. 

Eu defendia que Arena e MDB deveriam conti
nuar até a convocação da Constituinte. Convocada a 
Constituinte, assumindo os Deputados, o primeiro 
ato do Presidente do Congresso seria considerar ex
tintos Arena e MDB, e os deputados organizar-se
iam em blocos para fazer a nova Constituição, após 
o que dar-se-ia um prazo de seis meses para que os 
partidos políticos se organizassem ideologicamente, 
filosoficamente. Mas não fizeram isso. 

Agora estamos, Sr. Presidente, novamente 
com um quadro cruel de vida partidária. São mais de 
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trinta partidos. Somente nesta legislatura, mais de 
230 parlamentares mudaram de partido. 

Na Inglaterra, em cem anos, não houve trinta 
deputados que saíram do Partido Conservador para 
entrar no Partido Trabalhista; nos Estados Unidos, 
em um século inteiro, não houve trinta deputados 
que deixaram o Partido Democrata para fazer parte 
do Partido Republicano. No Brasil, nesta legislatura, 
nesses três anos e meio, 250 pariamentares muda
ram de partido. Há pariamentares, Sr. Presidente, 
que nesses três anos e meio já pertenceram a qua
tro partidos políticos. Essa é a tragédia que estamos 
vivendo, e é isso que temos a responsabilidade de 
debater. 

Não é justo que a eleição seja de "mentirinha" 
no Brasil. Na verdade, em nosso País não se pode 
saber em quem se está votando. Não se sabe o que 
fará aquele que for eleito. 

Vota-se em uma esperança. Eu votei no Lott, 
mas o fiz com raiva, porque eu era do PTB, e o Par
tido determinou que se votasse nele. Na verdade, eu 
queria votar em Jânio Quadros, porque, quando jo
vem, enlouquecia com a grandeza, com a eloqüên
cia e com a competência dele. 

Hoje, penso que estava certo, mesmo sem 
querer, pois, se Lott tivesse vencido as eleições, não 
teria ocorrido aquela renúncia aos sete meses de 
mandato. E o Governo do Lott, depois do Governo 
de Juscelino, teria sido como o de Outra, ou seja, um 
governo de tranqüilidade, serenidade e pacificação, 
preparando um outro governo que poderia ser Jus
celino Kubitschek ou Carias Lacerda. Mas a verda
de, a dolorosa verdade é que estamos vivendo este 
momento dramático da vida partidária. 

V. Ex", Sr. Presidente, que tem tido um atua
ção absolutamente respeitável na condução do Con
gresso Nacional, tem a obrigação de nos conduzir 
ao debate, cham;u as Uderanças para buscarmos 
esse diálogo. 

Todos sabem que estou nesta tribuna com pro
funda mágoa pelo que aconteceu com o meu Parti
do. Partido que tem história, tem biografia, que teve 
coragem, que lutou, que, nas horas mais duras, es
teve presente, nas horas mais dramáticas, esteve 
presente, esteve com outros candidatos do Dr. Ulys
ses. Quando não podia ser eleito, quando o presi
dente já estava escolhido e nomeado, saímos pelo 
Rio Grande afora, por este Brasil afora com uma 
candidatura. T !Vemos a coragem de, derrotada a 
campanha das Diretas Já, fazer aquilo que dizia o 
Dr. Tancredo: "Não vamos apoiar, vamos ao Colégio 

Eleitoral para explodi-lo". E o povo nos entendeu. O 
povo que nos via criticando os militares nomeados 
pelo Colégio Eleitoral entendeu que estávamos indo 
ao Colégio Eleitoral com Tancredo e com Samey, 
porque era a fórmula por meio da qual faríamos a re
cuperação da democracia. Fizemos isso, ao contrá
rio da Argentina - ainda ontem vimos o genera~pre
sidente argentino na cadeia, responsabilizado por 
torturas e mais torturas. No Brasil, fizemos tudo paci
ficamente, sem ódios, sem rancores. E o MDB teve 
sua parcela de responsabilidade no processo. O Dr. 
Ulysses foi um herói na coordenação, renunciando 
em favor de Tancredo. Este é um mártir! Até hoje 
magoa-me, Sr. Presidente, o fato de a morte de Tan
credo não ser tão lembrada quanto outros eventos 
também marcantes do País. Por que, no dia 21 de 
abril, se lembra tanto da morte de Tiradentes, do ani
versário de Brasma, e não se lembra da morte de 
Tancredo, que foi tão mártir quanto Tiradentes, que, 
como este, foi tão esquartejado em quatro ou cinco 
cirurgias. Embora tivesse consciência da doença e 
de que os médicos queriam operá-lo, Tancredo não 
aceitou a cirurgia, dizendo: "No dia seguinte, façam 
de mim o que quero, porque, se eu focar doente, se 
eu me afastar, os militares não vão permitir que Sar
ney tome posse". 

Na verdade, aconteceu uma coisa fantástica. 
Quando saímos do Congresso com destino ao Palá
cio do Planatto, empossaram Samey, mas o Palácio 
estava completamente vazio, sem niÍlguém. Podia 
ter acontecido o que T ancredo temia. 

Governou Samey. Um Governo do qual se 
pode divergir, mas tem que se respeitar. Um Gover
no que tez a democracia, a Constituinte, que regula
mentou os partidos de esquerda, que promoveu a 
paz social. Nunca houve tanta liberdade de impren
sa, inclusive para criticá-lo ao máximo. Um Governo 
que tentou conter a inflação. Acertou no Plano Cru
zado, mas errou nas suas atterações. 

De repente, não sei o que aconteceu. O PMDB 
cometeu - a começar por mim - uma série de equí
vocos que não têm perdão. Éramos 22 Governado
res, e tínhamos a maioria esmagadora da Câmara e 
do Senado. Poderíamos eleger o Presidente com a 
maior tranqüilidade, mas meu querido amigo, meu ir
mão, meu mestre, Dr. Ulysses Guimarães, não en
tendeu que aquela não era a sua hora. Em toda a 
sua vida pública, o Dr. Ulysses Guimarães só não 
teve o Brasil ao seu lado em um momento: naquele 
momento da eleição. Isso ocorreu por uma série de 
fatos, inclusive por conta da grande imprensa, que 
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nunca gostou dele e alardeava que Ulysses tinha 
doenças, que tomava medicamentos, lembrando que 
Tancredo Neves morrera aos 7 4 anos. A campanha 
feita pela midia foi de tal maneira fantástica, com o 
endeusamento do Sr. Collor, que não derrotou ape
nas o Dr. Ulysses: derrotou um homem da grandeza 
de Covas, derrotou um homem da competência de 
Lula, derrotou um homem da grandeza do candidato 
da Arena, o então Vice-Presidente da República, 
como também derrotou o Dr. Brizola. 

Cinco anos depois, o PMDB comete outro erro 
fantástico. O Presidente Fernando Henrique -temos 
que fazer justiça, Sr. Presidente - durante o Plano 
Real e à lrente do Ministério da Fazenda, não traba
lhou visando a uma candidatura ou a um esquema 
eleitoral. É que o Plano foi de tal maneira certo e po
sitivo, que seu nome foi crescendo. Entretanto, mais 
forte do que ele nas pesquisas, estava, por exemplo, 
o nome de Britto. Itamar, Fernando Henrique e eu 
nos reunimos. Britto poderia ter sido candidato, e 
Fernando Henrique aceitaria. Mas a Convenção do 
PMDB não abria mão do Quércia, embora as pesqui
sas dissessem que ele não tinha nenhuma chance. 
Lançaram o nome do Quércia, e deu no que deu. 

Na primeira vez, o Dr. Ulysses foi candidato. 
Lembro-me ainda hoje de que, como Governador do 
Rio Grande do Sul, eu andava com ele pelo meu Es
tado. Afastei-me do Governo para fazer a caravana 
com ele. O Dr. Ulysses ficava emocionado e dizia: 
"Mas eu não acredito nessas pesquisas. É ridículo. 
Elas estão sendo manipuladas, porque, quando es
tou entre as pessoas, todo o mundo me aplaude, 
todo o mundo me abraça, todo o mundo ri, todo o 
mundo me chama pelo nome" - o que era verdade. 
O prestigio e a credibilidade dele eram enormes. As 
pessoas passavam nos carros buzinando e chaman
do: "Dr. Ulysses!". Só que ele não observava que, 
dessas pessoas, umas tinham o nome Lula no peito, 
outras tinham Covas, outras tinham Collor. Eram 
pessoas que respaitavam o Dr. Ulysses, mas não 
estavam com a candidatura dele. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Senador Pedro Simon, peço só um segundo: não 
desejo interromper V. Ex" no seu brilhante discurso; 
ao contrário, apenas quero prevenir o Plenário de 
que teremos votação de matéria em regime de ur
gência após o brilhante discurso de V. Ex". 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) -Já hou
ve Ordem do Dia, Sr. Presidente! 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Mas a Ordem do Dia não tinha número para vota
ção. Agora, já há número. Desse modo, prosseguire-

mos após. Não vamos interromper nem mais um se
gundo o discurso de V. Ex'. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Muito 
obrigado, Sr. Presidente. 

Então, no segundo turno, o Dr. Ulysses não 
conseguia entender a realidade, tal era o aplauso, tal 
era a alegria. lamos aos jornais, às universidades, e 
todo o mundo vibrava, dizendo: "Dr. Ulysses, o se
nhor é um herói". Ele não conseguia entender que 
era um herói sem voto. Ele tinha o prestigio - nosso 
querido Vice-Presidente se lembra, pois estávamos 
juntos na mesma reunião-. mas perdemos. 

No segundo turno, estive a favor de Lula. Entre 
Collor e Lula, fui o único Governador do Brasil que 
subiu no palanque de Lula, porque o Collor não me 
empolgava. Debati com ele, e, em março, ele me 
disse que ia sair do PMDB, fundar um Partido e ele
ger-se Presidente. Convidou-me para ser seu Vice 
ou para que eu saísse candidato a Presidente e ele, 
meu Vice. Na verdade, ele também se ofereceu para 
ser Vice do Covas, que também não aceitou. Pen
sei: "Esse cara é louco!" O louco era eu: eu estava 
diante do futuro Presidente da República! Na verda
de, não me identifiquei com ele. Votei no Lula. Nota 
dez, moralmente, para o PMDB, e nota zero para o 
PMDB na eleição do Dr. Ulysses. 

Quatro anos depois, repito que era uma eleição 
em que o candidato poderia ter sido o Britto, como 
também poderia ter sido quem bem e~tendêssemos. 
Poderíamos reunificar o PMDB, o PSDB, sentarmo
nos a uma mesa e fazermos um grande entendimen
to. O Dr. Quércia não tinha nenhuma chance. Que 
me perdoem, mas até hoje tenho feito alguma retifi
cação. Graças a Deus, estão começando a mudar a 
legislação, porque a Justiça Eleitoral tem a obriga
ção de nos julgar. Se estou sendo processado, a 
Justiça Eleitoral tem que dizer se sou ou não ladrão. 
O que não pode é ficar quieta. Hoje, por exemplo, 
mantenho silêncio com relação ao Dr. Quércia. Pas
saram-se tantos anos, e não se julgou nada a res
peito dele. O Lula foi procurá-lo para fazer um acor
do. Até Fernando Henrique foi procurá-lo. O Itamar 
foi procurá-lo. Todos foram procurá-lo. Naquele mo
mento, o desgaste do Dr. Quércia era fantástico, era 
enorme. O PMDB, que tinha a eleição, poderia parti
cipar ou com um candidato ou com um processo, na 
hora que bem entendesse. Mas a decisão era pela 
candidatura de Quércia. 

Não votei no Quércia. Na dúvida entre Lula e 
Fernando Henrique, votei no Fernando Henrique, 
porque acreditava que Fernando Henrique haveria 
de ter maioria tranqüila no Congresso, maioria na 
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imprensa, maiorià na sociedade, e ele faria mais fácil 
as reformas do que o Lula. O Lula. se eleito. teria mi
noria no Congresso. minoria na imprensa, minoria no 
conjunto. o que seria muito difícil. Naquele momento. 
eleitoralmente e com o Sr. Quércia. o PMDB mere
ceu nota zero; e, moralmente, com aquela campa
nha, zero também. 

Agora, Sr. Presidente, não é nem o candidato 
Dr. Ulysses Guimarães, fraco candidato na disputa 
com Fernando Collor. Não é o Sr. Orestes Quércia, 
inimaginável candidato na disputa com o Sr. Fernan
do Henrique Cardoso. A questão do PMDB não é a 
candidatura. O PMDB. atualmente. não apóia Fer
nando Henrique nem Lula, tampouco lança candida
to. E encerra-se a discussão. 

Sr. Presidente. primeiramente, assumo a res
ponsabilidade e a culpa. Não estou atirando pedras 
em ninguém, a não ser em mim mesmo. depois de 
me olhar no espelho. a mim mesmo, Pedro Simon. 
Senador do PMDB. Mas nós todos fomos muito in
competentes. Não tínhamos o direito de fazer o que 
fizemos, porque está em jogo o patrimõnio da socie
dade brasileira. E digo mais: o patrimõnio do PMDB 
soma-se ao do PFL, do PT, do PDT. porque, para 
um País sem vida partidária. à medida que um Parti
do vai bem, os outros também vão bem; por outro 
lado, se um se abaixa, os outros também se curvam. 

Foi triste. Eu, Pedro Simon, assumo a respon
sabilidade. Eu e todo o PMDB - uns mais e outros 
menos-. na verdade, fomos incompetentes, não ti
vemos a capacidade de fazer o que deveríamos: an
tes de tudo, decidir. Era a primeira coisa que preci
sávamos fazer. 

O erro foi geral. Quando o PMDB fez a conven
ção para decidir seJançava candidato ou não. vim a 
esta tribuna fazer um apelo dramático para que ela 
não se realizasse. pois não valeria nada. Nenhum 
Partido está fazendo convenção. O mês de junho é 
o momento de fazer convenção. Vamos esperar 
chegar esse momento. Para que fazer convenção 
agora, se ela não valeria nada? Mas fizeram a con
venção. 

O Sr. Edison Lobão (PFL- MA) - Era a práti
ca do auto-sacrifício. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Exala
mente. FIZeram a convenção, que resuttou naquela 
confusão toda. e não vai adiantar nada. Reuniu-se o 
Partido para debater a retirada ou não do Deputado 
Paes de Andrade e para outros assuntos. Não RntAndi. 

O meu querido Deputado Paes de Andrade 
ainda comete o erro de convocar a convenção para 
o Ginásio de Esportes. lugar para 20 mil pessoas. 
Ora, se a convenção que se fez na Cãmara dos De
putados resultou em uma confusão humilhante, se a 
reunião do Diretório, numa sala de Comissão, tam
bém foi confusa, se não havia solução nem entendi
mento, por que marcar uma convenção num Ginásio 
de Esportes. com lotação de 20 mil pessoas? Não 
sei o que dizer, mas sinceramente não foi feliz essa 
decisão. Mesmo assim, vim a Brasília e estava qua
se disposto a participar, porque pensei ser minha ob
rigação. 

Não entendi nada. Meu querido amigo Roberto 
Requião, homem de bem, digno, com todas as con
dições de ser candidato a Presidente, no domingo 
passado, na convenção do PMDB, foi eleito candida
to a Governador do Paraná e, no domingo seguinte, 
candidato a Presidente da República! Todos erra
mos nessas questões. 

Sr. Presidente, apelo ao PMDB para fazermos 
uma trégua. Não dá para dizer que ninguém saiu ga
nhando. Posso até dizer que fui eu quem mais per
deu e errou, mas ninguém acertou ou saiu ganhan
do. Temos de fazer uma trégua. Vamos nos respei
tar, pois não há por que derrubar o Sr. Paes. Não há 
mais o que fazer. Não há tempo em televisão, não 
há nada. Não vamos fazer uma convenção daqui um 
mês, em agosto ou em setembro, para eleger uma 
nova Executiva. Isso é uma anedota. O que passou 
passou. Não vamos ter presença, como PMDB, em 
âmbito nacional- o que é muito ruim. 

Pode ser que o meu amigo Fernando Henrique 
Cardoso esteja rindo porque o maior Partido ficou 
sem Uderança, mas isso não vai ser bom sequer 
para ele, nem para V. Ex", Sr. Presidente, nem para 
o PFL ou para o PSDB. A imprensa publicou que es
ses Partidos estáo gostando da idéia, satisfeitos por
que o PMDB não vai participar da aliança, não vai 
colocar o seu nome na coligação que elege o Presi
dente. Publicou também que não haverá tempo para 
o PMDB, porque esse tempo será redistribuído. 
Conseqüentemente, os outros Partidos vão ganhar. 
Não sei se V. Ex" concorda, mas ninguém ganha 
com isso. 

Meu amigo Paes de Andrade, meus amigos Lí
deres do PMDB no Senado e na Cãmara, Presiden
te daquela Casa, vamos refleM Já cometemos o 
erro que tínhamos de cometer. Já fizemos o que tí
nhamos de fazer, e o mal é irremediável. Não há ou
tra attemativa. 

--------------··----·-·-···-··----····---·-···-·· 
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Quando todos dizem que o PMDB vai implodir, 
que é um escândalo, um jornal publica hoje um arti
go que diz o seguinte: "estão enganados. Cuidem-se 
com o PMDB, porque agora o PMDB está no mo
mento de crescer". O PMDB só cresce quando apa
nha, quando está no chão. O perigo do PMDB é 
quando ele está por cima, quando ele ganha. Pode 
ser que ele revigore agora, quando está no chão, 
apanhando. Pode ser. 

Se me perguntassem qual o caminho, eu diria 
que não sei. Minha contribuição para encontrar o ca
minho é, pelo menos, silenciar. Assumo a responsa
bilidade: errei, como todos nós do PMDB erramos! 
Não fiz o que poderia ter feno, como todos nós não 
fizemos! Mas não há herói. Essa é uma história só 
de perdedores. Não há vencedor. Não adianta al
guém querer sair de vencedor, batendo no compa
nheiro, dizendo que ele foi derrotado, porque não so
mos vencedores. Ninguém vai ganhar com isso. 

Sr. Presidente, devemos fazer uma reflexão e 
olhar para o quadro partidário, que está muno confuso. 

As divergências do PT, um Partido que tem 
conteúdo e idéia, são mais graves que as do PMDB. 
As brigas dentro do PMDB são feias- tenho até ver
gonha de dizê-lo -, mas são pragmáticas: briga-se 
porque alguém ocupa ou não um cargo, porque um 
quer ser Presidente, porque outro quer ser candidato 
a Senador pelo Ceará, porque outro é Governador e 
quer ser Ministro no Pará. São os exemplos de di
vergência. O Pedro Simon quer algo, o Ramez Tebet 
deseja outra coisa, mas, na verdade, na profundida
de, pode-se dizer que não há conteúdo nessa diver
gência 

No PT, a divisão é mais séria. Há dois grupos 
dentro do PT. Há um grupo, no qual está o Depu
tado José GenoínQ, que defende a tese de que 
para chegar ao Poder o PT deve dialogar com o 
Centro, sentar á mesa. Deveria trazer o Itamar e 
outras pessoas para que não se fizesse o progra
ma do PT, porque não há condições de fazê-lo. 
Dever-se-ia pensar num programa de Centro-Es
querda que fosse uma etapa para chegar ao PT. 
Um grupo do PT pensa assim. Mas há outro grupo 
do PT, ao qual pertence o nosso amigo que foi 
candidato a Governador do Rio de Janeiro e que é 
o Presidente do PT naquele Estado, que defende 
outra coisa. Querem ir sozinhos ao Poder. Na ver
dade, eles pregam que preferem perder a ir para o 
Governo numa coligação. 

Há uma tese que não é nova. O Partido Comu
nista Italiano, durante mais de dez anos, foi maioria 

na Itália. Não foi ao Poder - o regime naquele país 
era o Parlamentarismo - e não elegeu o Primeiro Mi
nistro porque não quis ser Governo. Não o quis por
que havia um debate entre a Aliança Européia, que 
se estava criando, e o Pacto de Varsóvia, muito forte 
à época. E o Partido Comunista discutia com a 
Aliança Européia, criticava aquelas pessoas, mas 
não queria ir para o Poder. Estive lá naquele mo
mento. Conversei com eles, e foram muito claros. Di
ziam que não podiam ir para ao Poder, que podiam 
criticar, dizer o que estava errado, mas que não po
diam assumir o Poder e dizer que a Itália sairia da 
Aliança Européia e entrana no Pacto de Varsóvia 
com a Rússia, porque cairiam no dia seguinte. Eles 
não tinham como fazer diferente. 

Um grupo do PT pensa assim, que deve ficar, 
debater, aprofundar, costurar para, um dia, chegar 
ao Poder e desenvolver suas idéias. Mas preferem 
perder a eleger em coligação, como aconteceu com 
o ex-Governador do Espírito Santo. 

Já o PSDB, Sr. Presidente, vinha com proble
mas dffíceis. Quando, desta tribuna, o meu querido 
amigo Presidente Fernando Henrique disse que a 
"Era Getuliana' havia terminado, eu, como trabalhis
ta, não gostei, não entendi. Para que dizer aquilo? 
Mas penso que terminou mesmo. A figura do Dr. Ge
túlio marcou época pela competência da costura po
lítica - fundou o PSD, o PTB, foi Presidente de hon
ra do PSD e do PTB e fazia uma mistura de candi
daturas, mesclando todos os candidatÓs. 

Nunca me esqueço - eu era um guri - quando, 
em Porto Alegre, ele indicou o nosso candidato do 
PTB, o Alberto Pasqualini. Vibramos e começamos a 
gritar, e Getúlio disse que também via com simpatia 
a candidatura de Walter Jobim - avô do Ministro Jo
bim -,do PSD, pois era um bom candidato. 

Sr. Presidente, se Getúlio fazia isso com o 
PSD e com o PTB, o Dr. Fernando Henrique é um 
profissional. Ele está fazendo um negócio do mais 
alto gabarito de competência. 

Em Minas Gerais, como eu poderia imaginar 
que o meu amigo Itamar Franco - depois de tudo 
que ouvi dele a respeito de Newton Cardoso -esta
ria na mesma chapa do ex-Governador: Itamar para 
Presidente e Newton Cardoso para Vice-Presidente? 
O Governador do PSDB ficou magoado. E o PFL e o 
PTB, que já estavam ajustados com Itamar, apoia
ram o Sr. Governador do PSDB. 

Covas e Maluf estão satisfettos. A culpa é do 
Sr. Fernando Henrique Cardoso? Não, é dos Parti
dos políticos, que estão sem conteúdo, firmeza, rigi-

·---------· ---·---- -------------------
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dez e história. Então, o Presidente da República faz 
o que é preciso: "costurar· em cada Estado. Já que 
o PMDB em cada Estado é diferente, assim como o 
PFL e o PSDB, Sua Excelência tem que negociar 
em cada um deles. Isso pode ser bom para a sua 
eleição, mas é ruim para o Brasil. 

Por isso, apelo a V. Ex•: vamos encampar are
forma política e, passadas as eleições, vamos dar 
prioridade a ela. 

O Sr. Ramez Tebet (PMDB - MS) - Senador 
Pedro Simon, V. Exª me permite um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Pois 
não. nobre Senador Ramez Tebet. 

O Sr. Ramez Tebet (PMDB - MS) - Senador 
Pedro Simon. intervenho em seu pronunciamento 
em alguns tópicos. Primeiro, é evidente que V. Exª, 
como autêntico Lider do PMDB, reconhece que tudo 
está embaralhado e não atribui culpa a ninguém; 
melhor dizendo, atribui culpa a todos e está fazendo 
mea-culpa. Em suma, o que V. Exª está querendo 
afirmar é que se impõe, de forma urgente, neste 
País, uma reforma político-partidária. Nisso há una
nimidade, concordo com V. Exª. Agora. quanto ao 
nosso PMDB, data venia, quem foi lá julga que ga
nhou, quem não foi também. O fato é que isso é vir
gem no Brasil, no meu entender. Quer dizer, não co
nheço nenhum Partido no Brasil que tenha tomado 
alguma decisão. Como um Partido não toma deci
são? Com isso, todos ficaram à vontade para fazer o 
que bem entendessem. Isso signijica que o Partido 
está sem rumo. Evidentemente. Senador Pedro Si
mon, essa é uma conclusão lógica; rião há outra a 
se tirar sobre o que está acontecendo no seio do 
nosso Partido hoje. E todos têm um pouco de razão, 
porque não é possível que alguém queira ser candi
dato a Presidente da República em abstraio. Posso 
até estar em discordância com V. Exª nisso, mas, 
desde que cheguei aqui, não vi ninguém se procla
mar verdadeiramente candidato do Partido. O ex
Presidente Itamar Franco era Embaixador em Was
hington e não tinha uma atitude firme de candidato à 
Presidência; caso contrário, teria deixado a Embai
xada há muito tempo. Isso é o que penso. S. S• era 
embaixador nomeado pelo Presidente da República 
e preferiu - o fato agora está confirmando-se - ser 
Governador de Minas Gerais. S. s• nunca se apre
sentou perante o Partido como verdadeiro candidato 
a Presidente da República. Veja V. Ex' que o nosso 
Partido não tinha, efetivamente, nenhum de seus Li
deres dispostos, realmente, a uma candidatura à 
Presidência da República. V. Exª faz uma análise 

boa; gostaria apenas de dizer-lhe que, mesmo as
sim, estou acreditando em uma grande perlorman
ce do PMDB nessa eleição. As pesquisas- que não 
decidem, mas orientam - demonstram que o nosso 
Partido terá oportunidade de eleger vários Governa
dores, uma centena de Deputados, com certeza, e 
muitos Senadores. Formulo votos para que V. Ex" 
tenha razão e, com a autoridade que tem, compare
ça outras vezes a essa tribuna e conclame o Partido 
para refletir e realmente encontrar seu verdadeiro 
caminho. Estou de acordo com V. Ex', quando diz 
que o PMDB é marca registrada na história demo
crática deste Pais. Muito obrigado e parabéns pelo 
seu pronunciamento. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) -V. Ex" 
tem razão, quando fala da identidade do PMDB com 
a sociedade, com o povo, com o eleitorado. 

Porém, se V. Ex' reparar, a crise que estamos 
vivendo se dá em todos os Partidos polilicos. Já falei 
do PT. Repare agora o POT: elegeu para Governa
dor do Paraná um homem que havia sido o Prefeito 
nomeado do antigo Partido. O Sr. Brizola convidou o 
Sr. Jaime Lemer para ser candidato à Presidência 
da República. Este tinha candidatura garantida a Go
vernador do PDT, mas deixou o Partido e foi para o 
PFL. O outro Governador, Dante de Oliveira, um ho
mem de biografia, de história, de tradição, foi posto 
para fora do PDT. Vejo, agora, o Sr. -Júlio Campos 
apoiado pelo nosso querido Senador, Presidente do 
PMDB de Mato Grosso. e como candidato do PDT 
uma pessoa com a qual percorri Mato Grosso. ·Meu 
amigo Senador deve criticar o Senador Júlio Cam
pos e dizer que nosso candidato a Governador era 
um grande candidato e que Dante de Oliveira era o 
grande líder das "Di retas Já •. 

Em qualquer Estado, podemos verifiCar que a 
situação de todos os Partidos é semelhante a essa, 
o que não pode continuar. Essa eleição será infinita· 
mente mais nonimal. Para a Presidência da Repúbli
ca há Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Henrique 
Cardoso; para Governador do Aio Grande do Sul, 
Antônio Brito, Olívio Outra e Emília Fernandes; para 
Governador de São Paulo, Mário Covas, Paulo Ma
lu!, a Deputada Marta Suplicy e Francisco Rossi. No 
Rio de Janeiro, os candidatos são o Garotinho e o 
Sr. César Maia, uma 'cria' do Dr. Brizola e econo
mista da Constituinte, o mais idealizado e identifica
do com o POT, hoje candidato do PFL. Em Pernam
buco, vejo dois homens, por quem tenho um enorme 
carinho e profundo respeito. travando uma luta pes
soal que não consiQo entender: o Sr. Jarbas de An-
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drade Vasconcelos e o Sr. Miguel Arraes. Será uma 
candidatura de nomes. Na Bahia, é o nome de V. 
Ex' que indica o candidato, Sr. Presidente. Trata-se 
de um Estado dfferente, em que um dos candidatos 
é apoiado por Antonio Carlos Magalhães e o outro 
lhe faz oposição. E não há outro Estado igual. Per
doe-me, mas também na Bahia o quadro não é 
ideal. 

O ideal é termos Partidos com conteúdo. Faz
se necessária uma reforma partidária que crie a fide
lidade partidária, o voto distr~al. Dou um exemplo do 
que ocorre atualmente: um Deputado por Caxias do 
Sul pode, daqui a quatro anos, ser candidato por ou
tro Município onde ninguém o conhece. Isso tem de 
ser mudado. 

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

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Peço 
desculpas, Sr. Presidente, mas estou devendo um 
aparte ao Senador Ney Suassuna. Em seguida, en
cerrarei meu pronunciamento. 

Ouço V. Ex', Senador Ney Suassuna. 

O Sr. Ney Suassuna (PMDB-PB) - Senador 
Pedro Simon, antes de mais nada, parabéns, porque 
essa sua mágoa também é minha e de todos os 
peemedebistas. Nós erramos vez após vez. Naquele 
momento, pedi o aparte porque V. Ex' disse haver 
Deputados que já mudaram de Partido quatro vezes. 
Na verdade, há Deputado que já mudou nove vezes, 
nesta Legislatura. Há um recordista, com nove mu
danças; dois com sete; três, com seis e, só então, 
vêm os de quatro atterações, mencionados por V. 
Ex'. Senador, o episódio foi uma lástima. Não com· 
pareci porque, na última convenção, recebi inúmeros 
insuttos de um cidadão que, mesmo não sendo dele
gado, tez provocações buscando criar algum caso. É 
uma pena que as nossas convenções tenham se 
transformado em épisódios vergonhosos. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Ao 
encerrar, Sr. Presidente, agradeço a tolerãncia de 
V. Ex' e me dirijo à Direção, à Executiva, aos Go
vernadores, aos que foram à Convenção e aos 
que não foram, ao Senador Roberto Requião, que 
foi candidato, a todos, enfim: já sofremos tanto 
que isso não é novidade, mas, quem sabe, talvez 
na hora da amargura possamos dar o passo o ne
cessário. 

De modo muito especial, Sr. Presidente, falo 
a esta Casa. Ontem foi a nossa vez, mas a vez é 
de toda a vida partidária brasileira. Façamos algo 

----·- -------~-----

no sentido de termos uma vida partidária séria, uma 
reformulação eleitoral de verdade que seja definitiva 
e permanente. 

Mais uma vez elegeremos o Presidente da Re
pública, Governadores e Deputados no mesmo dia. 
Vamos estar aqui, reeleitos, e o candidato a Presidên
cia da República eleito estará ali. Esta é a vez que per
demos há quatro anos, mas que podemos ganhar 
agora para fazer uma reformulação para valer. 

Agradeço a tolerãncia, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Pedro Si
mon, o Sr. Carlos Patrocínio, 2• Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa
da pelo Sr. Lucídio Portel/a, 4º Secretário. 

Durante o discurso do Sr. Pedro Si
mon, o Sr. Lucídio Portel/a, 4' Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa
da pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Srs. Senadores, há quorum. Volto à Ordem do 
Dia, para inclusão do Projeto de Lei da Câmara n• 5, 
de 1998, como item 3. 

Estando em regime de urgência, concedida 
pelo Plenário na sessão de 17 de junho, o Projeto de 
Lei da Câmara n• 5, de 1998, cujos avulsos estão 
distribuídos nas bancadas, é submetid? ao Plen5\.rio 
neste instante. 

-Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n• -5, de 1998, (n• 
3.920197, na Casa de origem), que attera a 
Tabela de Valores da Taxa de Fiscalização 
da Instalação por Estação, objeto do ANE
XO III, da Lei n• 9.472, de 16 de julho de 
1997, que dispõe sobre a organização dos 
serviços de telecomunicações, a criação e o 
funcionamento de um órgão regulador e ou
tros aspectos institucionais, nos termos da 
Emenda Constitucional n• 8, de 1995. 

Sobre a mesa, pareceres das Comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania; Assuntos Sociais 
e de Serviços de Infra-Estrutura, cujos Relatores são 
os Senadores José Fogaça, José Roberto Amuda e 
Odacir Soares. Os pareceres estão sobre as mesas 
dos Srs. Senadores, daí por que dispenso as res
pectivas leituras, se nenhum Senador assim o exigir. 
(Pausa.) 

São os seguintes os pareceres na íntegra: 
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PARECERES N°S 408,409 E 410, DE 1998 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n. • 5, de 
1998 (n• 3.920/97, na Casa de origem), que 
altera a Tabela de Valores da Taxa de 
Fiscalização da Instalação por Estação, objeto 
do Anexo III da Lei n.• 9.472, de 16 de julho 
de 1997, que dispõe sobre a organização dos 
serviços de telecomunicações, a criação e o 
funcionamento de um órgão regulador e outros 
aspectos institucionais, nos termos da Emenda 
Constitucional n.• 8, de 1995. 

PARECER No 408, DE 1998 
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) 

RELATOR: Senador JOSÉ FOGAÇA 

I- RELATÓRIO 

Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o 

Projeto de Lei da Câmara n° 5, de 1998, que altera os valores, instituídos pelo 
Anexo Ill da Lei no 9.472/97, conhecida como a Lei Geral das 
Telecomunicações, da Taxa de Fiscalização da Instalação de Estação, devida .. 
pelas concessionanas, penruss10nanas e autorizadas de serviços de 
telecomunicações e de uso de radiofreqüência, conforme determinação dos arts. 

51 e 52 da referida Lei Geral. 

Na Câmara dos Deputados, o projeto, de iniciativa da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática daquela Casa, obteve 
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pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação e da 

Comissão de Finanças e Tributação. 

No Senado Federal, o projeto de lei deverá ser apreciado, ainda, 

pelas Comissões de Assuntos Econômicos e de Serviços de Infra-Estrutura. 

É o relatório. 

II-VOTO 

A Lei Geral das Telecomunicações, aprovada pelo Congresso 

Nacional em julho do ano passado, modificou o Fundo de Fiscalização das 

Telecomunicações- FISTEL, criado pela Lei no 5.070, de 1966, alterando-lhe as 

fontes de arrecadação e instituindo novos valores para a taxa de fiscalização de 

instalação. 

Os novos valores dessa taxa discrepam substantivamente çiaqueles 

vigentes à época da aprovação da Lei Geral: em alguns casos, como o de 

estações de radiodifusão sonora em onda média, a taxa foi majorada em mais de 

4.000 % (quatro mil porcento), chegando mesmo a níveis de mais de 12.000% 

(doze mil porcento) para estações de radiodifusão sonora em freqüência 

modulada. -

Essa situação engendrou reações, por parte de diversas pequenas 

empresas de radiodifusão do Pais, e repercussões favoráveis à modificação dos 

referidos valores no âmbito do Congresso Nacional, que cuhninaram com a 

iniciativa da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da 

Câmara dos Deputados de apresentar o projeto de lei que ora analisamos. 

Considerando que o projeto será apreciado, quanto ao mérito, nas 

Comissões de Assuntos Econômicos e de Serviços de Infra-Estrutura desta Casa, 

----·---··· 
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não seria oportuno, nesta Connssão de Constituição, Justiça e Cidadania, 

detenno-nos em aspectos técnicos da proposta, apesar de nos sentinnos, desde já, 

profundamente sensibilizados com as manifestações que nos foram encaminhadas 

por representantes de pequenos radiodifusores de nosso Estado, dando conta de 

que, em tais rúveis, as taxas poderão inviabilizar a sobrevivência da maioria das 

empresas de radiodifusão das pequenas cidades brasileiras. 

Quanto aos aspectos atinentes à constitucionalidade, juridicidade e 

técnica legislativa, o projeto de lei não apresenta nenhum óbice que possa 

prejudicar sua ulterior tramitação nesta Casa, sendo nosso parecer pela sua 

aprovação. 

Sala da Comissão, em 11 de março de 1 998 

Fo aça 
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA 

LEI N. 9.472- DE 16 DE JULHO DE 1997 

Dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações 
a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros ' 

aspectos institucionais, nos termos da Emenda 
Constitucional n. 8(1), de 15 de agosto de 1995 

O Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

LIVRO I 

Dos Princípios Fundamentais 

Art. 1~ Compete à União, por intermédio do órgão regulador e nos termos das 
políticas estabelecidas pelos Poderes Executivo e Legislativo, organizar a explora
ção dos serviços de telecomunicações . 

............................................................................................................................................ 
Art. 51. Os artigos 2~. 32, 62 e seus parágrafos, o artigo 82 e seu § 22, e o ar

tigo 13, da Lei n. 5.070, de 7 de julho de 1966, passam a ter a seguinte redação: 

"Art. 2~ O Fundo de Fiscalização das 'Thlecomunicações - FISTEL é 
constituído das seguintes fontes: 

a) dotações consignadas no Orçamento Geral da União, créditos especiaís, 
transferências e repasses que lhe forem conferidos; 

b) o produto das operações de crédito que contratar, no País e no exte
rior, e rendimentos de operações financeiras que realizar; 

c) relativas ao exercício do poder concedente dos serviços de telecomu
nicações, no regime público, inclusive pagamentos pela outorga, multas e in
denizações; 

d) relativas ao exercício da atividade ordenadora da exploração de ser
viços de telecomunicações, no regime privado, inclusive pagamentos pela ex
pedição de autorização de serviço, multas e indenizações; 

e) relativas ao exercício do poder de outorga do direito de uso de radio
freqüência para qualquer fim, inclusive multas e indenizações; 

f) taxas de fiscalização; 

g) recursos provenientes de convênios, acordos e contratos celebrados com 
entidades, organismos e empresas, públicas ou privadas, nacionais ou estran
geiras; 

h) doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados; 

i) o produto dos emolumentos, preços ou multas, os valores apurados na 
venda ou locação de bens, bem assim os decorrentes de publicações, dados e 
informações técnicas, inclusive para fins de licitação; 
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j) decorrente de quantias recebidas pela aprovação de laudos de ensaio 
de produtos e pela prestação de serviços técnicos por órgãos da Agência Na
cional de 'Thlecomunicações; 

I) rendas eventuais." 

• Art. 3! Além das transferências para o 'Thsouro Nacional e para o fun
do de universalização das telecomunicações, os recursos do Fundo de Fiscali
zação das 'Thlecomunicações - FISTEL serão aplicados pela Agência Nacional 
de 'Thlecomunicações exclusivamente: 

········································································ ·····················-·························· 
d) no atendimento de outras despesas correntes e de capital por ela rea

lizadas no exercício de sua competência." 

"Art. 6! As taxas de fiscalização a que se refere a alínea "f' do artigo 
2! aão a de instalação e a de funcionamento. 

§ 1! 'Iàxa de Fiscalização de Instalação é a devida pelas concessioná
rias, permissionárias e autorizadas de serviço de telecomunicações e de uso 
de radiofreqüência, no momento da emissão do certificado de licença para o fun
cionamento das estações. 

·§ 2! 'Iàxa de Fiscalização de Funcionamento é a devida pelas concessio
nárias, pennissionárias e autorizadas de serviço de telecomunicações de uso de 
radiofreqüêiícia; anualmente pela fiscalização do funcionamento das estações." 

"Art. 8! A 'làxa de Fiscalização de Funcionamento será paga, anualmen
te, até o dia 31 de março, e seus valores serão os correspondentes à cinqüen
ta por cento dos fixados para a Thx.a de Fiscalização de Instalação. 

§ 2! O não pagamento da Thxa de Fiscalização de Funcionamento no 
jlrazo de sessenta dias após a notificação da Agência determinará a caducida
de da concessão, permissão ou autorização, sem que caiba ao interessado o di
reito a qualquer indenização. 

" ························································-··························································-·· 
"Art. 13. São isentos do pagamento das taxas do FISTEL a Agência Na

cional de 'Thlecomunicações, as Forças Armadas, a Polícia Federal as Polícias 
Militares, a Polícia Rodoviária Federal, as Polícias Civis e os Corpos de Bom
beiros Militares." 

Art .. 52. Os valores das taxas de fiscalização de instalação e de funcionamen
to, constantes do Anexo I da Lei n. 5.070, de 7 de julho de 1966, passam a ser os da 
Tabela do Anexo !II desta Lei. 

Parágrafo único. A nomenclatura dos serviços relacionados na Tabela vigo
rará até qÚI! nova regulamentação seja editada. com base nesta Lei . 

........................................................................................................................................... 
LEI N. 5.1110 - DE 7 DE JUUiO DE 1966 

cria o Fundo de f1sca.l.ização das Telecomunicações e di outras 'J)rovid!Dcíaa 

Do FUIIdo de Fi.scnlizaçdo d43 Telecomuuicnç6U 

ArL 1" nca criado um fundo de natureza contábll, denomtnado .. Fundo de 
n "n;to das TeleeomUDieaçôe:s". desttnad.Q a prover recursos para cobrir as 
1 a •• '.~~ pelda Govêmo Federal na e&eCUÇ&ri-10 da f's:'!!:!.."&'ção :os s:e~s de 
• s' m•u reçOes, esenvolver os meios e ape e çoar a ~ca n a essa 

IÇii«> 

-------- -------- -- ------------------ -- ---------
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PARECER N° 409, DE 1998 
(Da Comissão de Assuntos Econômicos) 

Relator: Senador José Roberto Arruda 

I- RELATÓRIO 

Chega a esta Comissão de Asslllltos Econômicos o Projeto de Lei 

da Câmara no 5, de 1998, que altera os valores instituídos pelo Anexo III da Lei 

no 9.472/97, conhecida como a Lei Geral das Telecomunicações, para a Taxa de 

Fiscalização da Instalação por Estação, devida pelas concessionárias, 

permissionárias e autorizadas de serviços de telecomllllicações e de uso de 

radiofreqüência, conforme determinação dos arts. 51 e 52 da referida Lei Geral. 

Na Câmara dos Deputados, o projeto, de iniciativa da Comissão de 

Ciência e Tecnologia, Comllllicação e Informática daquela Casa, obteve 

pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação e da 

Comissão de Finanças e Tributação. 

No Senado Federal, o projeto de lei recebeu parecer favorável da 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania quanto á sua constitucionalidade, 

juridicidade e técnica legislativa, e deverá ser apreciado, ainda, pela Comissão 

de Serviços de Infra-Estrutura. 

II- ANÁLISE 

A Lei Geral das Telecomllllicações, aprovada pelo Congresso 

Nacional em julho do ano passado, modificou o Flllldo de Fiscalização das 
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Telecomunicações- FISTEL, criado pela Lei no 5.070, de 1966, alterando-lhe as 

fontes de arrecadação e instituindo novos valores para a taxa de fiscalização de 

instalação. Esses valores discreparam substantivamente daqueles vigentes até a 

aprovação da referida lei, alcançando, em alguns casos, variações percentuais de 

mais de 4.000% (quatro mil por cento), como para estações de radiodifusão 

sonora em onda média, e de até 12.000% (doze mil por cento) para estações de 

radiodifusão sonora em freqüência modulada. Incrementos da ordem de 2.000% 

(dois mil por cento) foram adotados para mais de vinte tipos de serviço de 

radiodifusão sonora. 

Para podermos entender as razões que levaram a Câmara dos 

Deputados e, posteriormente, o Senado Federal, a aprovarem semelhante 

aumento nas taxas de fiscalização a serem cobradas de concessionárias, 

permissionárias e autorizadas de serviços de telecomunicações, torna-se 

necessário fazer um breve histórico da apreciação da Lei Geral das 

Telecomunicações no Congresso Nacional, desde a proposta originária do Poder 

Executivo. 

Na proposta original do Poder Executivo para a nova Lei Geral da5 

Telecomunicações, enviada ao Congresso Nacional por meio da Mensagem no 

1.291, de 1996, os novos valores para a Taxa de Fiscalização da Instalação por 

Estação diferiam apenas ligeiramente daqueles vigentes até então: as variações 

propostas não chegavam a alcançar os dez por cento, e significavam, portanto, 

apenas uma ligeira atualização dos valores que vinham sendo cobrados. 

Basicamente, isso se deu porque a proposta incluía, entre as fontes 

de que seria constituído o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, o 

FISTEL, além das taxas de fiscalização de funcionamento e de instalação, os 

recursos relativos ao exercício do poder concedente pelo Estado, isto é, aqueles 

provenientes das outorgas no regime público e da expedição de autorizações no 

regime privado. Essas condições asseguravam que os recursos constituintes do 

--------------· -··-···-·····-··- -··----·-··-·-·---- . 
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FISTEL seriam suficientes para a manutenção das atividades essencuus da 

Agência Nacional de Telecomunicações, a ANATEL. 

Na Câmara dos Deputados, a proposta do Poder Executivo foi 

iniciahnente apreciada em Comissão Especial, tendo sido ouvidos inúmeros 

especialistas e promovidos extensos debates. Naquela ocasião, chegou-se a 

aprovar a exclusão dos recursos provenientes do exercício do poder concedente 

pelo Estado - outorgas de concessões e autorizações - do FISTEL. Em 

conseqüência, para assegurar, no referido fundo, recursos suficientes para o 

funcionamento da ANA TEL, decidiu-se pela revisão dos valores a serem 

instituídos para as taxas de fiscalização de instalação. 

Três critérios foram utilizados nessa revisão: não inviabilizar o 

funcionamento da Agência; os valores da taxa para cada serviço deveria ser 

proporcional aos custos efetivos da fiscalização a ser exercida naquele serviço; e 

todos os serviços deveriam ser incluídos 

O resultado dessa reavaliação dos valores da Taxa de Fiscalização 

de Instalação por parte da Comissão Especial da Câmara dos Deputados foi a 

elaboração de nova tabela, em níveis evidentemente superiores aos propostos 

originalmente pelo Poder Executivo. 

Entretanto, posteriores discussões realizadas na Câmara dos 

Deputados acabaram resultando na reintrodução, no texto do projeto de lei, dos 

dispositivos que determinavam a inclusão dos recursos provenientes das 

outorgas e autorizações no FISTEL, sem que, em contrapartida, fossem revistos 

os novos valores das taxas de fiscalização, instituídos, vale lembrar, em função 

da exclusão daqueles recursos do leque de fontes do FISTEL. E foi nessa versão 

que a Lei Geral das Telecomunicações prosseguiu sua tramitação nas duas Casas 

do Congresso Nacional até sua aprovação final. 

Não nos cabe avaliar por que razões, provavelmente subjetivas, os 

novos valores da referida taxa foram mantidos nos níveis em que haviam sido 
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calculadas em função da exclusão do FISTEL dos recursos relativos ao poder 

concedente dos serviços de telecomunicações, quando da apreciação da matéria 

nas Comissões Permanentes e nos Plenários de ambas as Casas do Congresso 

Nacional. Importa-nos, antes, verificar que tal situação engendrou inúmeras 

reações por parte de pequenas empresas de radiodifusão do País, assim como 

repercussões favoráveis à modificação dos referidos valores no âmbito do 

próprio Congresso Nacional, como testemunha o projeto de lei que ora 

analisamos, de iniciativa da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 

Infotmática da Câmara dos Deputados e recém aprovado naquela Casa. 

III- VOTO 

6 projeto de lei submetido à apreciação desta Comissão de 

Assuntos Económicos visa a corrigir uma manifesta distorção na tabela da Taxa 

de Fiscalização de Fiscalização da Instalação por Estação, Anexo III da Lei 

Geral das Telecomunicações. Nos níveis aprovados naquela lei, essas taxas 

poderão inviabilizar, por exemplo, a própria sobrevivência da maiória das 

empresas de radiodifusão que operam nas pequenas cidades brasileiras. 

Os valores referentes àquelas taxas, propostos no presente projeto 

de lei, são fruto de negociações entre o Congresso Nacional e o Poder Executivo 

e resultam de· uma avaliação mais realista dos recursos necessários ao 

funcionamento satisfatório do órgão regulador das telecomunicações, a 

ANA TEL. Os valores inicialmente propostos pela Comissão de Ciência e 

Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, autora do 
projeto, foram objeto de amplas discussões que finalizaram por considerá-los 

demasiadamente baixos e culminaram com a aprovação de valores 

intermediários, que se situam entre aqueles excessivamente elevados da Lei 

Geral e os que emanaram das primeiras discussões na referida Comissão da 

Câmara dos Deputados. Esses valores intermediários são os que finalmente 
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foram aprovados na Câmara dos Deputados e constituem a tabela apresentada 

no projeto de lei submetido à nossa análise. 

A título de exemplo, aqueles incrementos a que nos referimos no 

início de nossa análise, e que se situavam na casa dos 4.000% para estações de 

radiodifusão sonora em onda média, dos 12.000% para estações de radiodifusão 

sonora em freqüência modulada e dos 2.000% para inúmeros outros tipos de 

serviço, encontram-se reduzidos, no presente projeto, para níveis da ordem de 

1.000%, 3.000% e entre 200% e 1.000%, respectivamente, dependendo da 

potência do serviço específico de radiodifusão sonora. 

Houve, portanto, em relação à tabela anterior, significativa fedução 

nas taxas desses serviços, que consideramos suficiente para assegurar a 

viabilidade econômica das pequenas empresas de radiodifusão. As exceções se 

situam nas taxas instituídas para as classes mais. altas das estações. de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, correspondentes ao uso de 

tecnologias mais sofisticadas, para as quais a presente proposta apresenta 

valores superiores aos determinados pelo Anexo III da . Lei Geral das 

Telecomunícações. 

Cabe, ainda, observarmos que a taxa de fiscalização de instalação, 

objeto da ~resente análise, incide tão-somente uma única:-~na vida eco~ômica 

de uma empresa de telecomurucações, pms se refere a uma lição fiscaltzadora 

que ocorre por ocasião da instalação da estação. Já a taxa de fisc~ização de. 

funcionamento, cobrada, esta sim, anualmente, no mês de niarço, de· todas as 

empresas, tem valores estipulados em 50% daqueles instituídos para a taxa. de 
fiscalização de instalação. 

Outra importante distorção corrigida pelo projeto de lei é o 

restabelecimento da relação de proporcionalidade entre as taxas· cobradas ·dos 
serviços de radiodifusão sonora (rádio) e de radiodifusão de sons e imagens 
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(televisão). As taxas de fiscalização dos serviços de televisão foram basicamente 

mantidas nos níveis da tabela do Anexo III da Lei Geral das T elecomllllicações, 

isto é, não sofreram redução (ou sofreram uma redução mínima) na presente 

proposta, sanando um dos principais problemas encontrados naquela lei, qual 

seja, a taxação desproporcionalmente elevada dos serviços de radiodifusão 

sonora, se comparados os seus faturamentos com os dos serviços de 

radiodifi.tsão de sons e imagens. 

Finalmente, cumpre-nos destacar que os efeitos das presentes 

reduções nas taxas de fiscalização da instalação por estação terão, numa 

estimativa realizada por técnicos da ANA TEL, um efeito de apenas .cerca de 7% 

sobre a arrecadação total da Agência, o que nos parece amplamente suportável 

em vista da contrapartida que se obtém, qual seja, a de se viabilizar a 

sobrevivência das empresas de radiodifusão e de corrigir as distorções 

apontadas. 

A luz das considerações actma apresentadas, manifestí!ffio-nos 

favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei da Câmara no 5, de 1998. 

Sala da Comissão, 

--------------------------
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COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 

PLC No 05/98 

ASSINARAM O PARECER, EM 17 DE MARÇO DE 1998, OS SENHORES 
SENADORES: 

JOSÉ SERRA: Presidente 
JOSÉ ROBERTO ARRUDA : Relator 

GILBERTO MIRANDA 
JEFFERSON PERES 
EDISON LOBÃO 
LEVY DIAS 
BELLO PARGA 
BENIVERAS 

PARECER N° 410, DE 1998 

JOÃO ROCHA 
ELCIO ALVARES 
GILVAN BORGES 
JONAS PINHEIRO 
GERSON CAMA TA 
LAURO CAMPOS 
PEDRO SIMON 
LÚCIO ALCÂNTARA 

(Da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura) 

RELATOR' Senado.ÔDA~~ 

I- RELATÓRIO 

Vem a Comissão de Infra-estrutura desta Casa o Projeto de Lei da 
Câmara n° 5, de 1998, que "altera a Tabela de Valores da Taxa de Fiscalização 
da Instalação por Estação, objeto do Anexo III da Lei n.0 9.472, de 16 de junho 
de 1997, que dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a 
criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, 
nos termos da Emenda Constitucional n.0 8, de 1995, conhecida como Lei Geral 
das Telecomunicações. 

613 



614 ANAIS 00 SENADO FEDERAL JUNHO DE 1998 

Na Câmara dos Deputados, o projeto, de iniciativa da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, obteve pareceres favoráveis 
das Comissões de Constituição e Justiça e de Redação e de Finanças e 
Tributação, na forma de emenda substitutiva de plenário, que alterou os valores 
inicialmente propostos. 

No Senado Federal, 
Comissão de Constituição, 
constitucionalidade, juridicidade 
Assuntos Económicos. 

É o relatório 

II-VOTO 

a proposJÇao obteve parecer favorável, da 
Justiça e Cidadania quanto à sua 
e técnica legislativa e da Comissão de 

2.1 -CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O Projeto de Lei em análise tem por objetivo comg1r grave 
equivoco cometido quando da aprovação da Lei Geral das Telecomunicações
LGT que elevou os valores da Taxa de Fiscalização da Instalação por Estação a 
parâmetros exorbitantes. Em uma economia estável, valores que vinham sendo 
corrigidos pela UFIR sofreram elevação de até 12.000% (quadro anexo A). 

O desatino cometido na aprovação da LGT em relação aos valores 
fixado's para a Taxa de Fiscalização da Instalação por Estação e a inexistência 
de correção deste grave equívoco no projeto até então aprovado, levou-nos a 
propor valores que sejam assimiláveis pelo setor. 

Os valores das taxas constantes da LGT foram calculados sobre o 
faturamento máximo possível das emissoras, qual seja, 25 % do tempo de 
permanência no ar em comerciais, o que é absolutamente impraticável. Caso 
elas obtivessem 100 % do faturamento possível, teriam condições de pagá-los. 
No entanto, em pesquisa amostral que realizamos, verificamos que a 
esmagadora maioria, particularmente , as pequenas emissoras do interior (80 % 
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do universo) não atinge 20 % deste faturamento "possível", o que torna os 
valores das taxas, segundo os critérios de cálculo da própria ANA TEL, de 5 a 6 
vezes maiores do que deveriam ser. 

É de se esclarecer, que o principal impacto financeiro dessa 
majoração exorbitante atinge as pequenas emissoras do interior do País, que, 
acreditamos, não disporão de recursos para pagar a taxa, inviabializando-se 
comercialmente. Assim, apena-se emissoras que prestam um serviço importante 
para as comunidades de menor população, onde a rádio é essencial para o 
cotidiano da localidade. 

No entanto, o Projeto aprovado, infelizmente, NÃO corrige a 
situação, pois mantém praticamente inalterados os valores da LGT, fazendo 
apenas escassas reduções pontuais. O próprio Líder do Governo no Senadô 
admite em seu Relatório à Comissão de Assuntos Econômicos que os valores 
aprovados na LGT são "excessivamente elevados" e que o presente projeto 

contém aumentos da ordem de 3.000 %. Em verdade, como se pode constatar 
nas tabelas supracitadas, os reajustes são ainda bem superiores a este 
percentual. Aumentos dessa ordem em uma economia estável são totalmente 
injustificados. 

Ademais, a tabela ora vigente apresenta ainda os seguintes 
problemas: 

- Os valores cobrados dos Serviços de Radiodifusão Sonora em 
Freqüência Modulada (FM) e dos Serviços de Radiódifu~e Sons e Imagens 
(Televisão} em níveis bem superiores aos cobrados dos ServiçoS, de Distribuição 
de Sinais Multiponto Multicanal (MMDS) e Serviços de ~l~visão a Cabo. 
Assim, na prática, os serviços de uso popular, quais sejam as rádios FM e a TV 
convencional, estão tendo uma taxação mais elevada do que o serviço de,TV a 
cabo, que é típico das camadas mais abastadas da sociedade · é · utiliza 
tecnologias de última geração, o que não faz o menor sentido prático. 

- Os valores dos Serviços de Radiodifusão Sonora em Freqüência 
Modulada (FM) são superiores aos Serviços de Radiodifusão Sonora em Ondas 
Média. Como tais serviços são equivalentes, possuindo as estações que os 
prestam faturamento muito similar, não é condizente cobrar valores tão diversos 
como os que então vigoram. 

-~----------
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- Os valores dos Serviços de Radiodifusão Sonora em Freqüência 
Modulada (FM) são superiores a determinados níveis do Serviço de 
Radiodifusão de Sons e Imagens (Televisão). Tal procedimento também não se 
justifica, já que emissoras de televisão são mais rentáveis, mais dificeis de 
fiscalizar e utilizam tecnologia mais elaborada que as emissoras FM. 

- Os valores para os Serviços Auxiliares de Radiodifusão e 
Correlatas são tão elevados que chegam a ser superiores aos cobrados de 
determinadas emissoras. Tal incoerência se deve a utilização da potência da 
emissora como base e não a potência do equipamento utilizado no serviço 
auxiliar. Tal excesso poderá desorganizar o setor. Assim, estes valores são 
cobrados com base na potência das emissoras, enquanto são serviços de 
baixíssima potências ( em tomo do 20 a 30 watts) e deveriam ter valor único, 
em níveis bem baixos, compatíveis com sua caracteristica de "auxiliares". 

- Total desproporcionalidade dos valores cobrados do Serviço áe 
Radiodifusão Sonora em relação aos valores cobrados dos Serviços de 
Radiodifusão de Sons e Imagens (Televisão), se comparados com os 

faturamentos dos citados serviços e até mesmo com o trabalho de fiscalização 
desses serviços. 

- Os valores da Taxa aplicados aos serviços Especiais de 
Repetição de Televisão, de Repetição de Sinais de TV via Satélite e de 
Retransmissão são irreais, dado que estes serviços, em 95 % dos casos são 
prestados pelo Poder Público Municipal das cidades interioranas. São estes os 
serviços d~ no 26, 27 e 28 da tabela. Elevar estes valores no.s níveis em que 
estão propostos seria apenas apenar mais uma vez os cofres das prefeituras em 
favor da União, tomando inviável a prestação deste serviço de ordem pública. 

2.2. CONCLUSÃO 

É importante destacar que, no caso das emissoras de radiodifusão 
sonora de alta potência (acima de 50 KW), que estão localizadas nas capitais 
dos estados e em grandes cidades, bem como as estações de radiodifusão de 
sons e imagens (TV), mantivemos em nosso substitutivo reajustes bem mais 
elevados, compatíveis com o faturamento dessas emissoras. Também no caso 

···--··------·----- -------··-·-- .... 
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das emissoras de radiodifusão de sons e imagens (TV), a taxação proposta em 
nosso substitutivo está feita com base na população da cidade atendida pela 
Televisão, que é bem mais coerente do que a utilização da potência da emissora, 
pois possibilita que as estações de TV em cidades de menor porte paguem 
menos do que as estações instaladas nas cidades de maior população. 

Por fim, no que tange às receitas da ANATEL, é relevante dizer, 
que a estimativa de arrecadação da Taxa de Fiscalização das Telecomunicações 
(FISTEL), encaminhada ao Congresso Nacional pelo Ministério das 
Comunicações, quando da aprovação do Orçamento da União para !998, atinge 
o montante de R$ 306 milhões. Desse total os Serviços de Radiodifusão Sonora, 
de Sons e Imagens e os Serviços Especiais de Repetição e Retransmissão de 
TV, mais o Serviço de TV por assinatura, representam apenas cerca de R$ 48 
milhões (estimativa com base na Tabela de Valores da Lei 9. 472197). Se 
aprovado os valores propostos neste substitutivo, citada estimativa deverá ser 
da. ordem de R$ 25 milhões. 

Entretanto na estimativa apresentada pelo Ministério das 
Comunicações (Orçamento da União), foi considerado o valor R$ 0,00 para,o 
Serviço Telefõnico Comutado Fixo, cuja arrecadação efetiva deverá ser superior 
a R$ 100 milhões. Para ilustrar isto, apresentamos no Anexo 8 ao projyto, toda 

a projeção de receitas de taxas de fiscalização da ANATEL para 1998, onde as 
afirmações anteriores podem ser confirmadas. 

Após diversos contatos com o Ministério das Comunicações e com 
a ANATEL~ que acabaram por reconhecer o exagero dos valores da Taxa de 
Fiscalização fixadas pela LGT, tendo apresentado, inclusive, novas propostas, 
que foram objeto de negociação que apresentamos (anexo C), concluímos pela 
aprovação do Projeto, na forma do Substitutivo Anexo, que pretende reduzir as 
distorções apontadas. 

Sala da Comissão, 18 de junho de 1998. 

,Presidente 

r -/ ,P" 
r r - r' ' ! . I , , 

Senador..ODACIR SOARES, Relator 
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Emenda n. 0 1-CI 

(SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA N." 5, DE 1998) 

"Altera a Tabela de Valores da Taxa de Fiscalização 
da Instalação por Estação, objeto do ANEXO III, da 
Lei no 9.4 72, de 16 de julho de 1997, que dispõe 
sobre a organização dos serviços de 
telecomunicações, a criação e o funcionamento de um 
órgão regulador e outros aspectos institucionais, nos 
termos da Emenda Constitucional n° 8, de 1995." 

Art. 1° A Tabela de Valores da Taxa de Fiscalização por Estação, 
objeto do ANEXO III, da Lei no 9.472, de 16 de julho de 1997, é alterada nos 
itens e valores relacionados no Anexo I a esta Lei: 

Art. 2° A data do vencimento da Taxa de Fiscalização de: 
funcionamento relativa ao exercício de 1998, se dará, excepcionalmente, trinta 
dias após a publicação desta Lei. 

Art. 3° Ficam canceladas as multas e encargos financeiros devidos 
pelo não recolhimento até 31 de março das taxas de fiscalização a que se refere 
esta Lei. 

Art. 4° As diferenças entre os valores pagos com base na legislação 
anterior e os determinados por esta Lei serão devolvidos aos contribuintes oela 
União. 

Art . .so Esta Lei entra em vigor na data de sua publiEãÇã<>. 

------- --------------
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ANEXO I- TABELA DE VALORES DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA 
INSTALAÇÃO POR ESTAÇÃO 

SERVIÇO VALOR DA 
TFI (R$) 

3. Se;vwo Radiotelefõnico Público a) até 12 canais 26,83 

b) acima de 12 até 60 canais 134,08 

C) acima de 60 até 300 canais 268,16 

d) acima de 300 até 900 canais 402,24 

e) acima de 900 canais 536,32 

5:.Serviço Limitado Privado a) base 134,08 
b) repetidora 134,08 
c) fixa 26,83 
d) móvel 26,83 

9. Serviço Limitado Privado de a) base 134,40 
Radiocbamada b) móvel 26,83 
12. · 'Serviço Limitado Móvel a) costeira 134,08 
Máritimo b) ponuária 134,08 

c) móvel 26,83 

19. Serviço Especial de Supervisão a) base 134,08 
e. Controle b) fixa 26,83 

c) móvel 26,83 
20. Serviço Especial de 
Radioautocine 134,08 
22 .. Serviço Especial de TV por 
Assinaruraa 2.413,00 
26. Serviço Especial de repetição 
por Televisão . 400,00 
27. Serviço Especial de Repeução 
de Sinais de TV via Satélite 400,00 
28. Serviço Espectai de 
Retransmissão de Televisão 500,00 
29. Serviço Suportado por Meio de a) terminal de sistema de 
Satélite comunicação global por satélite 26,83 

b) estação terrena de pequeno porte 
com capacidade de transmissão e 
diâmetro de antena inferior a 2.4m, 
controlada por estação central. 201,12 

c) estação terrena central controladora 
de aplicações de redes de dados e 

402,24 outras 
d) estação terrena de grande porte 

I com capacidade transmissão, 
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SERVIÇO VALOR DA 
TFI (RS) 

utilizada para sinais de áudio, 
vídeo, dados ou telefonia e outras 
aplicações, com diâmetro de antena 
superior a 4,5m. 13.408,00 

e) estação terrena móvel com 
3.352,00 capacidade de transmissão 

f) estação espacial geoestacionária 
(por satélite) 26.816,00 
g) estação espacial não-
geoestacionária (por sistema) 26.816,00 

32. Serviço de Radiotáxi a) base 134,08 
b) móvel 26,83 

3 8. Radiodifusão Sonora em Ondas a) potência de 0,25 a 1 KW 972,00 
Médias b) potência acima de 1 até 5 KW 1.257,00 

c) potência acima de 5 até I O KW 1.543,00 
d) potência acima de 1 O até 25 KW 2.916,00 
e) potência acima de 25 até 50 K W 3.888,00 
f) potência acima de 50 até I 00 KW 4.860,00 
g) potência acima de I 00 KW 5.832,00 

39. Serviço de Radiodifusão 
Sonora em Ondas Curtas 972,00 
40. Serviço de Radiodifusão em 
Ondas Tropicais 972,00 
41. Serviço de Radiodifusão a) Comunitária 200,00 
Sonora em Freqüência Modulada b) Classe C 1.000,00 

c) Classe B2 1.500,00 
d) Classe Bl 2.000,00 
e) ClasseA4 2.600,00 . 
t) Classe A3 3.800,00 

- g) Classe A2 4.600,00 
h) Classe AI 5.800,00 
i) Classe E3 7.800,00 
j) Classe E2 9.800,00 
k) Classe El 12.000,00 

42. Serviço de Radiodifusão de a~ Estações instaladas nas cidades com 
Som e Imagens população até 500.000 habitantes 12.200,00 

b) Estações instaladas nas cidades 
com população entre 500.001 e 
1.000.000 de habitantes 14.400,00 

C) Estações instaladas nas cidades 
com população entre 1.000.001 
e2.000.000 de habitantes 18.600,00 
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SERVIÇO VALOR DA 
-- TFI (RS) 

d) Estações instaladas nas cidades 
com população entre 2.000.00 I e 
3.000.000 de habitantes 22.500,00 

e) Estações instaladas nas cidades 
com população entre 3.000.001 e 
4.000.000 de habitantes 27.000.00 

f) Estações instaladas nas cidades 
com população entre 4.000.00 I e 
5.000.000 de habitantes 31.058,00 

g) Estações instaladas nas cidades 
com população acima de 5.000.000 
de habitantes 34.065,00 

43. Serviços Auxiliares de Radiodifusão e Correlatas- Ligação para Transmissão de Programas, 
Reportagem Externa. Comunicação de Ordens. Telecomando. Telemando e outros. 
43.1 Radiodifusão Sonora 400,00 
43.2 Televisão 1.000,00 
43.3 Televisão por Assinatura 
44. Serviço Telefônico Fixo 
Comutado (STFC) 

45. Serviço de Comunicação de 
Dados Comutado 
46. Serviço de Comutação de 
Textos 
47. SerViço de Distribuição de 
Sinais de Terevisào e de Áudio por 
Assinatura via Satélite (DTH) 

a) até 200 terminais 
b) de 20 1 a SOO terminais 
c )de 50 I a 2.000 terminais 
d) de 2.001 a 4.000 terminais 
e) de 4.001 a 20.000 terminais 
f) acima de 20.000 terminais 

a) base com capacidade de cobertura 
nacional 

b) estação terrena de grande porte 
com capacidade para transmissão 
de sinais de televisão ou de áudio, 
bem como de ambos 

1.000.00 
740,00 

1.850,00 
7.400,00 

14.748,00 
22.12,3,00 
29.497,00 

29.497,00 

14.748.00 

16.760,00 

13.408,00 
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SERVIÇOS 

t Serviço Móvel Celular 

ANEXO A 

COMAPRAÇÃO NOS DIFERENTES 
PROJETOS DOS VALORES DAS OM 

·TAXAS DE FISCALIZAÇÃO 
TABElA DE VAlORES DA TAXA DE FISCAliZAÇAO DAS TElECOMUNICAÇ0ES 

(TAXA DE FISCAliZAÇAO DA INSTAlAÇAO POR ESTAÇAO ·EM R$1 

DETAlHAMENTO TABElA PROPOSTA lEI 9.472197 
ATUAl DOMC PROPOSTA 

(AI (BI RElATOR 
ICI .. 

ai base 130,21 134.08 I 340.80 
bl repelldora 130,21 134,08 I 340.80 
ti móvel 26,05 26,83 26,83 

2 Serviço T elefOnico PUblico Móvel ai base 65.10 67,04 134.08 
RodoviáriofT eleslrada bl móvel 65, lO 26,83 26,83 

3 Serviço Rádiotelelõnico Público ai alé 60 canais 134,08 
bl acima de 60 ehi 300 
cana•s 268,16 
c) acima de 300 até 130,21 134,08 
900 cana1s 402.24 
d) acima de 900 cana1s 536,32 

4 Serviço de Rãdiocomunicaçao Aero- ai base 
130,21 

134,08 6 704,00 
nâulica PUblico - Restrito blm6vel 134,08 536,80 

5 Sernço Um!tJdc Pri•1ado a) base 57,01 102.21 
bl repetidora 65,10 67,04 201.12 
c) luc:a 67,04 26,8~ 

di móvel 26,83 26,83 
------

6 Serviço limitado Móvel Especializado a) base em ârea de até 
300 000 habitantes 670,40 
b) base em área acima 
de 300 000 até 700 000 65, lO 67,04 
habilantes (base) 938,20 
c) base actma de 
700 000 habitantes I 206,00 
d) móvel 26,83 26,83 

tuviço limitado de Fibras Óticas 65,10 67,04 134,08 

VARIAÇAO"' 
% ~v 

~~ ~ 

CIA '" ~'>' u 

929.72 
929.72 

2.99 

105,96 
(· 58.79) 

2,97 

105,94 

208,92 
311.89 

5 048,611 
312,50 

517.ee 
208,94 

(· 58,79) 
(· 58.79) 

929.77 

1341,17 

I 752,53 
(- 58.79) I 

105,96 
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SERVIÇOS DETALHAIIIENTO TABELA 
ATUAL 

CAl 

8 SeP•;o;o Limitado Móvel Prlvalivo a) base 
65,10 b)m6val 

9 Sentiço Limitado Privado da a) base 
Radiochamada b)m6val 65,10 

10 Serviço Limitado da Radioeslrada a) base 
65,10 b)m6vel 

11. Serviço Limitado Móvel Aeronáulic:o 65,10 

12. Serviço Limitado Móvel Marllimo a) costeira 
b) por1uliria 65,10 
c) móvel 

13. Serviço Especial para Fins Cienllli- a)basa 
32,55 cos ou Experimentais b) móvel 

14 Serviço Especial de Rádiorrecado a) basa 130,21 
b) móvel 32,55 

15. Serviço Especial Radiocllamada a) basa em área de alá 
300 000 habitantes 
b) basa em área acima 
de 300.000 até 700 000 130,21 
habitantes 
c) base acima de 
700.000 habitantes 
d) móvel 

16 Serviço Especial de Frequência 
Padrão isento 

17 Servoço Especoal de Sinais Horários isento 

18 Serviço Especial de a) lixa 
Rádoodeterminação b)base isento 

c) móvel 
.. 

PROPOSTA LEII.472117 
DOIIC PROPOSTA 

IBI RELATOR 
(C) 

67,04 670.40 
26,83 26.83 

67.04 670,40 
26.83 26.83 

67,04 134.08 
26,83 26,83 

67,04 134,08 

670,40 
67,04 670.40 

67,04 

33,52 137,32 
26,83 53.66 

134,08 670.40 
26,83 26,83 

670.40 

134,08 
938,20 

I 206.00 
26,83 26,83 

isento isento 

isento isento 

134,08 670,40 
134,08 670,40 
26,83 26,83 

VARIAÇAO 
% 

C/ A 

929,80 
(· 58,79) 

929.80 
(· 58,79) 

105,96 
(· 58.791 

105,96 

929,80 
929,80 

2,98 

321,87 
64,85 

414,86 
(· 17,57) 

414,861 

620,53 

826,20 
(· 79,40) 

-----

------
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SERVIÇOS OETALHAIIIEHTO TABELA 
AlUIU. 

CAl 

19. Serviço Especial de Supenrlllo e atlixa 
Controle blbase 65,10 

ctm6vel 
20. Serviço Espacial de Rédioaulocine 130,21 

21 ~erviço Especial de Bolelins 
Meleorológicos · iS811IO 

22 Serviço Espacial de TV por 
Assinalura 1171,87 

23 Serviço Especial do Canal Secundá-
rio de Radiodilusllo de Sons e Imagens 65,10 

24 Serviço Especial de Música 
Funcional 130,21 

25 Serviço Especial de Canal Secundá-
rio de Emissora de FM 65,10 

26 Serviço Especial de Repetiçllo de 
Televisão 65,10 

27 Serviço Especial de Ropeliçllo de 
Sinais de TV Via Satélite 65,10 

28 Serviço Especial de RelransmissAo 
de TV 65,10 

29. Serviço de Transportes de Sinais de at eslaçllo lerrena com 
Telecomunicações Via Salélile capacidade de 

lransmissao 
b) eslaçllo terrena mó-
vel com capacidade de 
lransmissao 
c) estaçAo espacial 
(salélite) 

PROPOSTA LEI8.4721t7 
DOIIC PROPOSTA 

CBI RELATOR 
CCI 

67.04 670,40 
67.04 670,40 
26,83 26,83 

134.08 268,16 

isenlo isento 

1.206,60 2 413.20 

67,04 335.20 

134.08 670,40 

67,04 335,20 

67,04 670.40 

67,04 670,40 

67,04 1 340,60 

134,08 13 408,00 

26,83 3 352,00 

134,08 26 616,00 

VARIAÇAO •I 
% 

,. ,, 
C/ A ~ 

929.80 
929,80 

c- 58,791 

105.94 

-----

105,93 

414.90 

414,86 

414,90 

929,60 

929,80 

1 959,60 
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SERVIÇOS DETALHAMENTO TABELA 
ATUAL 

(A) 

30 Serviço de OislribuiçAo Sinais Mulli· a) base em área de até 
ponto Mullicanal 300.000 habilanles 

b) base em ârea acima 
de 300.000 alé 700.000 130,21 
habitantes 
c) base acima de 
700.000 habitantes 

31 . Serviço Rádio Acesso 130,21 

32 Serviço de Radioláxi a) base 130,21 
b) móvel 32,55 

33. Serviço de Radioamador a) fixa 32,55 
b) repetidora 32,55 
c) móvel 32,55 

34. Serviço Rádio do CidadAo a) lixa 
b)basa 32,55 
c) móvel 

35 Serviço de TV a Cabo a) base em ârea de até 
300.000 habitantes 
b) base em área acima 
de 300.000 ... 700.000 130,21 
habitantes 
c) base acima de 
700.000 habitantes 

36. Serviço de OislribuiçAo de Sinais de 
TV por Meios Flsicos 65,10 

37 Serviço de Televislo em Circuito 
Fechado 130,21 

38 Servoço de Radiodifusão Sonora em a) local e regional ( 1) 97,66 
Onda Média b) nacional .. (2) 195,31 

--- --- ~ !31 292,97 

C1l Pooencia de 016 1000 w (2) POli Ja do 1000 W 116 10 000 W 

PROPOSTA LEit.4721t7 
DOMC PROPOSTA 

(B) RELATOR 
(C) 

10056,00 

134,08 
t3 408,00 

16 760,00 

134,08 335.20 

134,08 335.20 
26,83 26,83 

33,52 33,52 
33,52 33,52 
26,83 26,83 

33,52 33,52 
33.52 33.52 
26,83 26,83 

10 055,00 

134,08 
13408,00 

16 760,00 

67,04 5028.00 

134,08 1 340,80 

111 100,56 9050,40 
(2) 201,12 9050.40 
131 301,66 12 067,20L_ --

(3) P01 >• acima do 10 000 W 

VARIAÇAO 
% 

C/ A 

7 622,91 

10.197,21 

12 771,52 

157,43 

157,43 
(- 17.571 

2.98 
2,98 

(- 17,57) 

2,98 
2,98 

1- 17.571 

? 6:?:?,91 

10 197,21 

12.771,52 

7.623,50 

929,72 

9 167,25 
4 533,861 
4 018,921 

~ 
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SERVIÇOS DETALHAMENTO TABELA PROPOSTA 
ATUAL DOMC 

(A) IBI 

39. o iço de Radiodifuslo Sonora em 11 I 97,66 (1) 100,56 
Onc .. " Curtas (2) 195,31 (2) 201.12 

(3) 292.97 (3) 301,66 

40. Serviço de Radiodisuslo Sonora em (1) 97,66 ( 1) 100,56 
Ondas Tropicais (21 195.31 (2) 201,12 

(3) 292,97 (3) 301,66 

41. Serviço de RadiodifusAo Sonora em a) clasla C a 8 (81 a 
Frequência Modulada 82) (1) 97,66 (1 I 100,56 

b) classe A (A1, A2, A3 
eA4) (2) 195,31 (2) 201,12 
c) classe E (E1, E2 e 
E3) (3) 292,97 (3) 301,66 

42 Serviço de RadiodilusAo de Sons a a) classaA (4) 585,94 (4) 603,30 
Imagens b) classe 8 

c) classe E (5) 1.172,05 (5) 1.206,60 

43 Serviço Auxiliar de Radiodifuslo e Cooetatos ligaçlo · Transmisslo Programas 
43. 1 • Radiodifuslo Sonora 

43 2 · T elevislo 

43 3 • T elevislo por Assinatura 

(t) Potência de até 1000 W c 
(2) Polência de 1000 W alé 10.000 W 
(3) Polência acima de 10 000 W 

a) Poltncla atê 1 000 
w 3:?,55 33,52 
b) Potência de 1.000 
até 10.000W 65.10 67,04 
c) Poltncia acima de 
10.000W 97,66 
a) classe A (4) 195,31 (4) 201.12 
b)classe 8 

(5) 260,42 (5) 268,16 c) classe E 

195,31 201,12 

(4) PopulaçAo.lll8flOI' que 500.000 habitanles 
(5) Populaçlo maior que 500.000 habilanles 

LEI8.472197 
PROPOSTA 
RELATOR 

(C) 

2011,20 

2011,20 

12067,20 

18.100,80 

24.134,40 

24.134,40 
36.201,60 
48.268,80 

670,10 

1.340,80 

2011,20 

2011,20 
3.016,80 
4.022,40 

2.011,20 

V.ARIAÇ~ 
'!lo 

C/ A 

1 959.38 
929.75 
586,49 

1.959,38 
929,75 
586,49 

12 256,34 

9 167,75 

8 137,84 

4 018,92 
2 988.74 
4018,32 

1.959,60· 

1959,60 

1.959,39 

929.75 
1 058,44 
1.424,58 

929,75 
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SERVIÇOS DETALHAMENTO TABELA PROPOSTA LEI 9.472197 
ATUAL DOMC PROPOSTA 

(AI (BJ RELATOR 

• 

(CJ 
44 Serviço Auxiliar de RadiodifusAo e Correlatas - Reporlagem Externa 

44 1 - Radiodifusão Sonora a) Potência até 1 000 
w 32,55 33,55 670.40 
b) Potência de 1 000 
até 10.000W 65,10 67,04 1 340,80 
c) Potência acima de 
10000W 97,66 2 011,20 

44 2 - Televisão a) classe A (4) 195.31 (4) 201,12 2011.20 
b) classe B 

(5) 260,42 (5) 268,16 
3 016,80 

c) classe E 4 022,40 

44 3 · T elev1são por Assinatura 195,31 201,12 2011,20 

45 Semço Auxiliar de Radiodifusão e Correlatas- Comunicação de Ordens 

45 1 · Rad10d1lusão Sonora a) Potência de até 
1 OOOW 32.55 33,52 670,40 • b) Potência de 1 000 ó 
até 10000W 65,10 67,04 1 340,80 
c) Potência acima de 
lü üú() w ~7.66 2 011,:<0 -

45 2 - Televisão a) classe A (4) 195.31 (4) 201,12 2011,20 
b) classe B 

(5) 260,42 (5) 268,16 
3 016,80 

c) classe E 4 022,40 

45 3 - Televisão por Assinatura 195,31 201,12 2 011,20 

46- Serviço Auxiliar de Radiodifusao e Correlatas- Telecomando 

46 1 - Radiodifusão Sonora a) Potência até 1 000 
w 32,55 33,52 670,40 
b) Potência de 1 000 
alé 10.000 W 65.10 67,04 1 340,80 
c) Potência ac1ma de 
10000W .. 97,66 2 011,20 

(4) População menor que 500 000 habitantes (5) população maior que 50' '()()habitantes 

VARIAÇAO 
% 

C/A 

1 959,60 

1 959,60 

1 959,39 

929.75 
1 058.44 
1 424,58 

929.75 

I 

' 

1 959,60 

1 959,60 

1 95fl,39 

929,75 
1 058,44 
1 424,58 

929.75 

1 959,60 

1 959,60 

1 959,391 
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SERVIÇOS DETALHAMENTO TABELA PROPOSTA LEJI.472117 VARIAÇAO 

I 
ATUAL DOMC PROPOSTA % 

(A) (B) RELATOR C/ A 
(C) ' 

46 2 • T elevisAo a)dasseA (4) 195.31 (4) 201.12 2011.20 929.75 
b) classe B 

(5) 260.42 (5) 268.16 
3016,80 1 058,44 i 

c)dasseE 4 022,40 1.424,58 

46.3- TelevisAopor Assinalura 195.31 201,12 2011,20 929.75 

4 7. Serviço Auxiliar de RadiodilusAo e Correlalos - T elemediçao 

47.1 - RadiodilusAo Sonora a) Poltncia até 1 000 
w 32.55 33,52 670,40 1959.60 
b) Polência de 1.000 
alé tO.OOOW 65,10 67,04 1340,80 1959,60 
c) Potência acima de 
to.ooow 97,66 2.011,20 1959.39 

47.2- Televisão a) classe A (4) 195,31 (4) 201,12 2 011,20 929.75 
b) classe B 3016,80 1 058,44 
c) classe E (5) 260,42 (5) 268,16 4 022,40 1424,58 

' 
· 4 7 3 - Televisão por Assinatura 195,31 201,12 2 011,20 929,75 i 
• 46 Serviço Auxiliar RadiodilusAo e 

Correlalos 130,21 134,08 1 340,80 929.72 
49 Serviço T elelônico Comulado Fixo a) alé 4.000 lerminais 14 748,80 
(STP) b) de 4.000 a 20 000 

terminais 22 123,20 
c) acima de 20.000 
lerminais 29 497,60 

50 Serviço de ComunicaçAo de Dados . 

Cornulado 29497,60 

51 Serviço de Comunicaçao de Textos -- - 14 748.8(Jc____-
(4) Populaçao menor que 500.000 habilanles (5)f'opulaçAo maior que 500.000 habilanles 
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ANEXOB 
PREVISÃO DE RECEITA DA 

ANATEL COM TAXAS DE 
FISCALIZAÇÃO 

TABELA DE VALORES DAS 
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO -
(Em R$1,001 
EXERCICIO 1998 

SERVIÇOS 

I MOVEt CELULAR 

i y;:;;:,;~MôViiRo;i;;,jnik7J;i;;i,ada· --

3-Rarlro I ~lelo'luico Publico 

~-R~<hocomllflkiHitlo Aeromiu1ic3 Publico-Rcsl!ito 

5 Umil;odo Privado 

6 liruil;otln MO-ei Esl'f'Ciali1-'o 

1 Limrl~llotJefrbra,Õhcn 

;;·- "; Mó•el Pr ivali-.> 

~~~~~ .. , .. L ~..o~ 

. "'~ 
h) repelidOUI 

<::) m6•~1 

albne --. 
b)movel 

a) IIIIÓI 60 CIIIU:IIS 

b) acima da 60 ali: 300 <;aliais 

c) acima de JOO ate 900 canais 

d) adme de 900 c3n~is 

a base 
b)móvel 

11 lioa 
b)bêlu 

c) repotlidora 

d)mó•el 

a1 baw ale 300 000 h~b 
h) base KU!Ia llo 300 000 ale 700 000 hab 

c) ba5o ~cim;o dr. 700 000 hab 

d) mo•el -·-----~-~--

a bau 
b)rno«~l 

~·o.~~~ 

N" EST. 

500.0 
.O 

500.0 

.o 
90.0 

.o 

.o 
\36250,0 

.o 

65.0 
500,0 

7321,0 
,O 

14411.0 

6,0 
12.0 

43.0 

-rni.õ 
200.0 

160.0 
6321,0 

. 

TFI TFF 

V. UNtT. TOTAL N". EST. V. UNIT. 

1340,8000 670-400.000 1219.0 670,4000 
,000 ,000 .o .000 

l.l4D,8000 670~00.000 1219.0 610.4000 

134,06000 ,000 3052.0 t-K~:! 2UIJOOO 2415,000 .o 
134.08000 .000 .o 67.04000 

268.16000 ,000 .o 134,011000 

402.2400Ó 5480!>200.000 20963.0 201,12000 

::il6.31000 .000 .o 268.16000 

-~ 435760.000 ,O 3352.000 
536.6000 268300.000 ,O 268.3000 

~02,24000 29~4199.000 109010:Õ ~~000 
~02.24000 ,000 .o 201,12000 

402.24000 ,000 o 201,12000 

26.83000 l8680B.OOO --2 i'4i6'2.Õ --13:42000 

670.4000 4022.000 62.0 JJ5.2000 
938.2000 11258.000 123.0 4G9.1000 

1206.000 51858 000 4]) o 603.000 

........ 2681000 - ----n4Z4$ ooo --919420 --i).~200õ 

134.08000 26816.000 14.0 67,04000 

670,4(10(} 107264,000 560.0 Jl5 2000 
26,83000 169592.000 9297.0 13,.42000 

"~"'. -· "'~"" ~~· ~ 

TOTAL 

811211.000 
.000 

811218,000 

2o.4606.000 
,000 

,000 

,000 

4216079.000 

,000 

.000 

.000 

2192~091,000 

,000 

.000 

2879691.000 

20782.000 
57699,000 

261099.000 

-íiliWT.õOO 

939.000 

187712.000 
12.4719.000 

•n••• 

TOTAL 

GERAL 
1487618,00( 

.ooc 
1481618,00( 

204606,()0( 
2415,00( 

.ao: 
-----.oo: 
59021219,00< 

.001 

435760,00< 
2GSJOO.OCK 

24868890.00< 
.00! 

.00! 

3226499,00< 

24805,00< 
G89SIS.OCK 

J129S7,()()( 

'14sl64i iiiX 

Ú7S5.0CK 

29076,00( 
29~ll2,()()( 

•••••• nM 
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5 
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1

43 Au,ili~• d.e RadK><lifudo e Couelalos • · 
Pwg1amu 

131 Ri>diOd~udo Sonma 

143 2 T ete"is~o 

fclCtnseE 1 ---~f4!1u.eoooj ~8269.0001 100:0}- Ht3~.oooJ 2~t344o.oooj 2~&t7o9.oool 

000 000 o .000 .000 ~000 
iaate 1 ooow 200.0 670.4000 134060.000 658.0f----:335.1000 220562.000 354642.000 

I>) pol6nci"' de I 000 ~te 10 000 W 300.0 1340.8000 402240.000 802.0 610.4000 537661.000 939901 000 

c)PoléiiCÍ;ili>CIIIIarle10000W -~ -~ -2õJÍ20000 -·--ns:õ- 1005.6000 216260.000 421360.000 

o)ct .. sseA - uol---2o1UQQQ __ ,_6482.000 - soo 1005.6000 50280.000 136762.000 
b) di>sse B 16.0 3016.8000 48269.000 79.0 1508.4000 1 19164.000 167432.000 

c)GiasseE 1.0 4022.4000 4022000 - 100.0 2011.2000 201120000 

f----:0}~~_,;;;;;,;;-,~ --- ---- ------:1> -2õi1Toôõ ----õõQ ---· ll.O 1005.6000 8045.000 - 8(145.oiX 

1
44 Au"''"'' de fl~diuditu~iio ;;-c.:;;,.,,,los. Rcp01lagem E•lcrna -------- ------ ----:õ 000 000 --o "---------:OOo -------:õõõ -- ---:OOc 

441 Raoliodi1u~ãoSonma -- ~)oo!lmcianli> I.OOOW 1--200.1!_ 670.4000 134080.000 -662.0 335.2000 288942.000 >123022.001 
b)polénciadciOOOate IOOOOW 300.0 1340.8000 402240.000 8~1.0 670.4000 571181.000 913421.001 

c) Potência acnna de 10000 W 1----- 100.0 2011.2000 201120 000 348 O 1005.60Cl() 3~9949.000 !:.51069.000 

14 2 1 ~levis~o 1 i>) ctuse A t6.0 2011.2000 112963.000 81.0 1005.6000 81454.000 254417.000 
~o J2.o 3016.8000 9GS38.000 1ao.o 1508.4000 150840.000 247378.000 

c)classoE 2.0 4022.4000 8045.000 250.0 2011.2000 502800.000 510845.000 

4"43letc•oslloPoo fi~---·· --------- .O 2011.2000 .000 .O 1005.6000 000 .000 

45 Au.,lim ''" R;;J;"odotusllu· ~ c,~,,.lntos . Comumc:..ç~ do t------- --~-.0 1---------:õõõ ---- .0001------- .o 000 - .ooo f--- -· -_ooo 
O. dom 

45 I Radiodiludo Sonooa ~ltncla 1111! 1 OOOW ~90-l!.t-------..670.40001----_!34000.000 133.0 335.2000 44582.000 17!66l.OOC 
1·'··-•-'- ia de I 000~1e IOOOOW 300.0 1340.8000 402240.000 178.0 670.4000 119331.000 521511.00C 

'" ac•ma de 10000W -- ~- i"õõ:Õ 2011.2000 201120.000 150 1005.6000 15420.000 216S40.00C 

1452 Te!a.;~o 
32.0 3016.8000 ---96S3a:õ00 

100.0 1005.6000 100560.000 f-. 27352l.OOO 
200.0 1508,4000 301680.000 3!18218.000 

c) dane I: 2.0 4022.4000 8045.000 700.0 2011.2000 

1

45 J l.;lc-..~hllOI Ã$s,.,a1u-;-,.-- -·---~- o 2011.2000 f----------:ooo .o 1005.6000 .000 .oool 
46 Au.,h~l de Ri>diuddudo eCouela1os- leleo;I>IT>IIndo .O 000 .000 .O 000 .000 .OÕÕ! 

46 I RadKXlilollo\nSonooi> !}_potilnci••tc 1 OOOW . ~-.0 670 .. 4000 .o - .O 335.2000 .. 000 __ .OQC.!j 
•-•--••--'-OOIOOOale!OOOOW I .O 1)408000 .O 20 670.4000 1341000 •u•"')()i 

I"IPolilnciai>CimãifetOõoow ,-- .Oj 20ii.2oool- or· 2.or- i0os.60001 201i.OOOI lóiuxlt 

(46 2 Tele.;,;~to 
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b) claue 6 ,O 3016.8000 .o o ISOMOOO ,000 

c) classe E .o 4022.4000 .o o 2011.2000 .000 

46 3 1 e1evisão J>OI As01nalura o 2011.2000 õ -- o 1005.6000 .000 

41 Au11lrar rle Retliudilu•Utr • CCHielalos . Telernediçlo """ 
---o o """ "" 

471 Rad!odllus•o SonCH~ ;I! por• nela ale 1 000 W o l-/70,4000 .o .O 335.2000 .000 
b) )1016!1da de 1 000 alo 10 000 W .O 1340.8000 .o .o 670.4000 .000 

c) Pu!lmotJ :~cim~ de lO 000 W .o 2011.2000 .o 'o 1005.6000 2011.000 

H 2 Tclev"lo I ~, .. .o 2011.2000 .o o 1005.6000 ·""" ~~ d~ne B o 3016.8000 o 9.0 1508.4000 13576.000 

~d,;;:soE o ~-----~012.4000 ~---~-. .o 2011.2000 .000 

41 )l~hm\Oio 1"'' As~ur~touã-~-----~~~- --· ·--, 2ói 1:2ooo o ,O 1005.6000 .000 

48 Auulr~r R3diut.lolus~o o Cnuc\alo~ 
-~-· 

o \340.8000 
·---0 o 670.4000 .000 

49 1 eiPiirnico Conrulalo r i•oiS lP) 
·---

_&ai C 4 DOO lern>lna<s +--- o 14H8.8000 .o ,O 7374.4000 ,000 
h) do 4 000 a 20 000 lerminais o 22123.2000 ,O o 11061.6000 .000 

c) acinra de 20 000 leuninais o 29497.6000 o o 14748.8000 ,000 

5õ-c;;;;;;-;;;;c,1çào tlc Ua<lns Coruul~lo o 29497.6000 ----_000-
,O 14148.8000 000 

Si Cmnunocaçlo rle Tcolos 
~-

o 14748.8000 
--

·~ .o 000 1>00 

iOlAL 175198660.000 116744698.000 

ANEXO C 

TABELA COMPARATIVA DOS 
VALORESDASTAXASDE 

FISCALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO 
POR ESTAÇÃO 

,000 

,000 

.000 

000' 

.000 

.000 

2011.000, 

,000 
13576.000 

.000 

.000 

,000 

,000 

.000 

000 

.000 

~----roi 

291943369.000 
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TABELA COMPARATIVA DOS VALORES DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO POR ESTAÇÃO (EM R$) 

TABELA EM TABELA DA PROJETO PROPOSTA NEGOCIAÇÃO PROPOSTA NEGOCIAÇÃO 
SERVIÇOS VIGORATt LE19.472197 DE LEI ANATEL I ANATEL 2 

1997 3.920197 2 

22. Scn ico Especial de TV por . 

Assinatura 1.171 ,R7 2.411,211 2 . .Jll00 2 . ..1 n.no 2..1 noo 2...1 11:oo 
26 Ser. iço Especial de Rcpcliç<lo 

de Tclcds:lo 65.10 6711.-ltl (,70.11{) 100,00 4R6.00 400:00 

27 Scn. iço Especial de Rcpcliçilo 
de Sinais de TV Via Satélite ú5.10 (o70.-IO 670.00 :wo.oo 4R6.00 400.00 

2R. Ser. iço Especial de Rctr:msmis· 
silo de TV ú5.10 IJ .. O.RO l.HU.llO )00.0!1 972.00 500,00 

lK. R.adiodirusao Sonora em Onda a) potência de 11,25 a I kW 97.66 IJ.OSIIAO 1)72_1HI 912.110 972.011 IJ72.flll 972.00 
Média b) potência acima de 1 a 5 kW 195.31 I} 050..10 I 944.00 I S.Jl.OU I 257 .oo I 257J10 I 257.00 

c) potência acima de 5 a lO kW I'JS . .ll 9.11511.-ttl I 'H.Ulll I S ".oo I .5.11.1111 1.5U.oo I 5U.IJO! 
d) potência acium de lO a 25 kW 292.97 12.067.211 2.')16.11(1 2 IJI6.oo 2 IJiú.IIO 2 '116.110 2.916.0111 
c) potência acima de 25 a ~o kW 21J2.97 12 tlú7.2U 3 1!8K.UO 3 1!81!.00 11!8K.IMI 1 88R.OU 3.888.00 
O potência acima de ;o a JUU kW 292.97 12.tK)7.2H -t 86U.tHI -t 860.1111 -t 86U.UO 4.860.\IU 4 860,00 
g) potêncin.1cima de 100 kW 2'H.97 1211(17.20 5 8.12.00 5.R.l2,0U 5.812.011 5.8.12.011 5 8.12,00 

19 Scniço de Radiodirusao Sonora a) potência :Ué lkW ?7.66 
cm Ondas Cnr111s b) potência de I a lll kW 195.11 2 011.20 972.00 972.00 972.11{) 972.110 972.00 

c) potência acima de to kW 292.97 

-lU. Scl'\·iço de Radiodifusao Sonora a) potência até lkW 97.66 
cm Ondas Tropicais b) potência de I a 10 kW I'J5JI 21111,20 972.00 ()72 uo 972.00 972.00 972.00 

c) potência acima de lU kW 292,91 
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TABELA EM TABELA DA PROJETO 
S•RVIÇOS VIGORATt LEI 9.412/97 DF. LEI 

1997 3.920/97 

.JI. Ser' iço de Radiodifuçlo So- a)Potência inferior a 0.05 kW -
ra cm Frequência Modulada b)Potência de n.ns a O.JO kW IJ7.66 12 067.211 2.900.00 

c)Poténcia acima de 11.311 a I kW 97.66 12 067.211 4.122.50 
dJ Potência acima de I a 3 kW 195 . .11 12.067.20 5 .12 1.2 'i 
c) Potência acima de 3 a 5 kW. I'JS .. ll IR 100.80 7 21i I. R I 
O Potência acima de 5 a 15 k W 21J2.1J7 18.1011.80 IJ U_02.2.'i 
gJ Potência acima de 15 a 30 kW 21J2.1J7 18 )IJ0.80 10.5.11.20 
hl Potência acima de Jn a SU kW 21J2.97 18.1tlll.8t1 11 6.0.1() 
i) Potência acima de 511 a 60 kW 2'J2.97 24 I J.JAtl 16.-Jl~Ul 
j) Potência acima de 60 a 75 k W 2'J2.97 2-J.IH..to llJ.J82.7.l 
i) Potência acima de 75 a 100 kW 2'12.97 24 1.14.411 21 06R.lR 

U Scn iço de Radiodifus.1o de a} Estações instaladas nas cidades 
S01rs c lnmgens (Tclcvisi'lo) com populaç.1o inferior a 

5011.000 habilantcs 585.94 •14.1H..JO •20.75'UIII 
b) Estações instaladas nas cidades 

com populaç<lo entre 500.1101 c 
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•]6.201.60 •l1.5KI.IIO 

eo1n poptrlaç;lo entre .1.\HIIItltll 
c .1 IIOti.OOII de habitantes I 172.05 

- Classificação das emissoras lomou por base a potência irradiada gmpada em classes· B. A e l·. 
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TABELA EM TABELA DA PROJETO DE LEI PROPOSTA NEGOCIAÇÃO 
SERVIÇOS VIGOR ATÉ tEI9..t72197 3.9211/97 ANATEI. I 

1997 I 

I) Estações instaladas nasci-
dadcs com população cn· 
Ire .l.O(lO tiO I c 'i 0!111 1100 
de habil<lntcs 1172.115 11 .USR.OO 

gJ Est<tçõcs inst;Jiadas uas ci-
dadcs com populal;ào aci-
ma de S.tltKI.OOII habilan-
ICS I 172.05 •4R 26R.KO •-IS RS:'i.OO •.ts R'i'iJJO 15 R.~R.IIO 

-0. Scn iços Au:o.:iliarcs de a) Radiodifusao Sonora 1255 a 97_(,fi 6711.40a2.0II.20 670AOa 2 011.20 670.00 100,00 

Radiodifusão c Corrclatos 
(ligação para Transmis- h) Tclc\'isi'lo 195.11 a 2W n 2 011.20 a -I1112AO 2 011,20 a -1 022.-lll 2011.(lll •mo.no 
s:lo de Pro~ramas, Repor-
tagcm Estcrna. Comunica- c) Televisão por AssinaiUra 1'15.11 2.(!11.211 20II,2ll 2111 LOO 900.00 
~o de Ordens. Tclcco· 
mando. Tclemediç:lo e ou· 
ltos) 

• Classificação das emissoras tomam por base a potência irradiada grupada em classes: B, A e E 

COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 005 DE 1998 

ASSINARAM O PARECER, EM 18 DE JUNHO DE 1998, OS SENHORES 
SENADORES: 

I. ELOI PORTELLA- PRESIDENTE 
2. ODACIR SOARES -.RELATOR 
3. JOSÉ AGRIPINO 
4. ROMERO JUCÁ 
5. JOEL DE HOLANDA 
6. HUGO NAPOLEÃO 

7. JONAS PINHEIRO 
8. ROMEU TUMA 
9. NABOR JUNIOR 
10. GERSON CAMA TA 
II. CARLOS WILSON 
12. EMILIA FERNANDES 
13. LEVY DIAS 

PROPOSTA NEGOCIAÇÃO 
ANATE L 1 

2 

11 IISR.O() 

•H tl(,'i.OO H 065.110 

-IR(,_ no -UIO.OO 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Presidente comunica ao Plenário que poderão 
ser oferecidas emendas à matéria até o encerramen
to da discussão. 

Discussão, em conjunto, do projeto e do subst:
tutivo, em turno único. (Pausa.) 

O SR. ODACIR SOARES (PTB - RO) - Sr. 
Presidente, peço a palavra para discutir, como um 
dos Relatores da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Relator, Senador Odacir 
Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PTB - RO. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s. e Srs. Senadores, chegou a esta Casa, vindo 
da Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei n• 5, 
que aftera a Tabela de Valores da Taxa de Fiscaliza
ção, chamada de Fistel, e que dispõe também sobre 
a organização dos serviços de telecomunicações, a 
criação e o funcionamento da Anatei. 

Esse Projeto de Lei teve origem na Câmara 
dos Deputados, especificamente na Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, 
que considerou, à época da sua apresentação, exor
bitantes os valores fixados pela Lei n• 9.472, de 
1997, exatamente a que dispõe sobre a Anatei. O 
Projeto de Lei da Comissão de Ciência e Tecnologia 
da Câmara dos Deputados adequava esses valores 
a patamares compatíveis com a capacidade de todo 
o sistema de telecomunicações do ·Pais de pagar 
essa taxa. 

Entretanto, por ocasião da votação da matéria, 
os valores originais _toram afterados em uma emenda 
apresentada em plenário, que voftaram a patamares 
insustentáveis pelo setor. 

Chegando a esta Casa, a matéria foi à Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, na qual o 
Senador José Fogaça teve a oportunidade de cha
mar a atenção para a elevação exagerada dessas 
taxas; e à Comissão de Assuntos Econômicos, onde 
o Relator observou que os valores desse Projeto de 
Lei eram exorbitantes, apesar de a proposição não 
ter sofrido nenhuma modificação. 

O Projeto foi à Comissão de Infra-Estrutura e 
fui designado Relator da matéria. Considerando as 
objeções apresentadas, entramos em cantata com 
o Sr. Ministro das Comunicações, com o qual ne
gociamos uma nova tabela com importâncias com-

patíveis com a realide·-Je do sistema de telecomuni
cações do País e, notadamente, do setor radiodifu
são de sons e imagens, que, r.3. veráade, seriam os 
mais ajerados r::eios vaí0~0s flxaGos pela Câmara 
dos Depuiados. 

O Governo conco.-dou com a negociação; fixa
mos, então, novos valores, ou seja, os constantes 
do meu substitutivo, já encaminhado à Presidência, 
aprovado pela Comissão de lnira-Estrutura e que, 
evidentemente, será objeto de votação por esta 
Casa. 

O substitutivo que c:~xese::tsi, aprovado pela 
Comissão de Infra-Estrutura, recebeu a aprovação 
do Governo Federal, represeniaao pelo Sr. Ministro 
das Comunicações. 

Sr. Presidente, gostaria apenas de fazer alguns 
adendos ao meu subs~itutivo: queiO propor a exclu
são do art. 6g, uma vez que a Lei Complementar nº 
95, de 1998, exige, no caso, que a revogação seja 
específica, inciso por inciso. lsto é, taxa por taxa. 
Como o anexo trata de mais de uma centena de ta
xas, preferimos substituir o Anexo 3 por esse novo 
Anexo, não revogando especificamente nada, sim
plesmente excluindo a expressão "revogam-se as 
disposições em contrário', uma vez que algumas 
disposições seriam revogadas e ouiras, não. 

Um outro aspecto sobre o qual também quero 
propor uma rápida mudança - objelo ·de iniciativa do 
Sr. Ministro das Comunicações - está no art. 3•, ao 
qual acrescentei: "ficam canceladas as multas .e en
cargos financeiros devidos pelo não recolhimento 
até 31 de março das taxas de fiscalização a que se 
refere esta Leia e incluí a expressão: relativas ao 
exercício de 1998. Assim procedi para ev~ar que ou
tros débitos não sejam pagos a Anatei. 

A data de pagamento era 31 de março. Em de
corrência das negociações feitas, o Governo concor
dou em suspender esse pagamento e não conside
rar inadimplentes as empresas que não o fizessem, 
passando o novo pagamento a ser fe~o 30 dias apõs 
a publicação desta lei. 

No entanto, nesse caso, incluiu o art. 4°: 'As di
ferenças entre os valores pagos com base na tabela 
anterior" - yorque algumas emissoms os pagaram -
'e os determinados por esta lei" - porque a diferença 
será a menor, quer dizer, as empresas pagaram a 
mais e, portanto, têm o dire~o de receber a diferença 
- a pedido do Governo, estou incluindo 'ou compen
sadas, na forma do inciso 11 do art. 156 da Lei n• 
5.172, de 25 de outubro de 1966, com os déb~os 
porventura existentes'. Se alguém tiver débito, esse 
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crédito de que passa a dispor será compensado com 
eventuais débitos que essas empresas possam ter 
com o Governo. 

São essas as correções que desejo fazer na 
forma do substitutivo, que - devo repetir - atendem 
aos interesses do Governo Federal. A Anatei não 
terá nenhum prejuízo com a mudança dessa tabela, 
porque, inclusive, localizamos no orçamento da Ana
tei receitas que ela já está obtendo e que não esta
vam consignadas como receitas financeiras na sua 
lei orçamentária. 

Proponho a V. Ex" que encaminhe ao Plenário 
essas simples modificações para aprimorar o texto 
do substitutivo. 

É o seguinte o texto do substitutivo 
recebido do relator, Senador Odacir Soa
res, consolidado com as alterações a que 
se refere: 

SUBSmUTIVO AO 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 5, DE 1998 

"Altera a Tabela de Valores da Taxa 
de Fiscalização da Instalação por Esta
ção, objeto do ANEXO III, da Lei n• 9.472, 
de 16 de julho de 1997, que dispõe sobre 
a organização dos serviços de telecomu
nicações, a criação e o funcionamento de 
um órgão regulador e outros aspectos 
institucionais, nos tennos da Emenda 
Constitucional n2 8, de 1995." 

Art. 1º A tabela de Valores da Taxa de Rscali
zação por Estação, objeto do ANEXO III, da lei n• 
9.472, de 16 de julho de 1997, é alterada nos itens e 
valores relacionados no Anexo I desta Lei: 

Art. 2º. A data do vencimento da Taxa de Fis
calização de funcionamento relativa ao exercício de 
1998 se dará, excepcionalmente, trinta dias após a 
publicação desta lei. 

Art. 32 Ficam canceladas as multas e encargos 
financeiros devidos pelo não recolhimento até 31 de 
março das taxas de fiscalização a que se refere esta 
Lei, cetatjvas sq erereú;jo de 1998. 

Art. 42 As diferenças entre os valores pagos 
com base na tabela anterior e os determinados por 
esta Lei serão devolvidas aos contribuintes pela 
União, ou comDeQydas na forma do incjso 11 do 
art. 156 da Lei n• 5.172. de 25 de outubro ele 1966. 
çgm os cfébHoa poryentura existentes-

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

Art. 6" Revogam-se as diposições em contrário. 
Sala das Sessões, em 29 de junho de 1998. -

Senador Odacir Soares, Relator. 

(*) Em destaque as alterações propostas pelo Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Continuam em discussão o projeto, o substitutivo e 
as atlerações propostas pelo Senador Odacir Soares 
como Relator. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT -
SE) - Sr. Presidente, peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador José Eduar
do Outra 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT -
SE. Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre
sidente, quero apenas fazer um pedido de esclareci
mento, porque eu estava no plenário durante a Or
dem do Dia quando ela foi encerrada. Agora, ouvi V. 
Ex" informando à Casa que, tendo sido atingido o 
quorum, voltar-se-ia à Ordem do Dia. O problema é 
que eu não estou vendo essa matéria na Ordem do 
Dia de hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Senador José Eduardo Outra. a urgência para o 
Projeto de Lei da Câmara n9 5, de 1998, foi concedi
da no dia 17 de junho. Já havia os pareceres das 
Comissões. Como a matéria vai retomar à Câmara 
dos Deputados e como as duas Casas desejam que 
essa matéria seja votada nesse período, não haven
do objeção de nenhum Senador, aproveitei para fa
zer a votação e, assim, enviar a matéria à Câmara 
dos Deputados para que lá ela seja discutida e vota
da em tempo hábil. Entretanto, estou à disposição 
de V. Ex". 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT -
SE) - Sr. Presidente, em principio, não tenho ne
nhum problema em relação à votação. Realmente. 
agora. estou me recordando que havia sido concedi
da urgência para essa matéria. Ela foi retirada de 
pauta e a votação não foi concluída. porque o pare
cer da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura não 
havia sido votado. 
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Eu apenas queria um esclarecimento sobre o 
assunto, uma vez que a matéria não está na Ordem 
do Dia. Particularmente, não tenho nada contra a 
sua votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy, para 
discutir. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT - SP. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, também assim compreendi, tendo sido con
sultado por V. Ex" em relação ao fato de que, se não 
houvesse objeção, poderíamos votar essa matéria, 
que é de interesse das duas Casas. 

Não há objeção por parte do Bloco da Oposi
ção, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Continua a discussão. (Pausa.) 

Não havendo mais quem peça a palavra, en
cerro a discussão. 

Em votação o substnutivo, com as atterações 
oferecidas pelo Relator, que tem preferéncia regi
mental. 

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

Aprovado. 

Fica, assim, prejudicado o projeto. 

(À Comissão Diretora para redação do 
vencido para o turno suplementar.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, pârecer da Comissão Diretora ofe
recendo a redação do vencido para o turno suple
mentar, que será lido pelo Sr. Primeiro Secretário 
em exercício, Senador Carlos Patrocínio. 

É lido o seguinte: 

PARECER N"411, DE 1998 
(Da Comissão Diretora) 

Redação do vencido, para o turno 
suplementar, do Substitutivo do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara n• 5, de 1998 
(n" 3.920, de 1997, na casa de origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação do 
vencido, para o turno suplementar, do Substnutivo 

do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 5, de 
1998 (n' 3.920, de 1997, na Casa de origem), 
que altera a Tabela de Valores da Taxa de Fis
calização da Instalação por Estação, objeto do 
Anexo III, da Lei n• 9.472, de 16 de julho de 
1997, que dispõe sobre a organização dos servi
ços de telecomunicações, a criação e o funcio
namento de um órgão regulador e outros aspec
tos institucionais, nos termos da Emenda Consti· 
tucional n• 8, de 1995. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 29 de ju
nho de 1998. - Antonio Carlos Magalhães, Presi
dente - Carlos Patrocínio, Relator - Geraldo Melo 
- Lucídio Portella. 

ANEXO AO PARECER N°411, DE 1998 

Ahera a Tabela de Valores da Taxa 
de Fiscalização da Instalação por Esta
ção, objeto do Anexo III, da Lei n" 9.472, 
de 16 de julho de 1997, que dispõe sobre 
a organização dos serviços de telecomu
nicações, a criação e o funcionamento de 
um órgão regulador e outros aspectos 
institucionais, nos tennos da Emenda 
Constitucional n• 8, de 1995. 

O Congresso Nacional decreta: 

...M. 1' A Tabela de Valores da Taxa de FISCali
zação por Estação, objeto do Anexo III, da Lei n• 
9.472, de 16 de julho de 1997, é.aHerada nos itens e 
valores relacionados nesta Lei. 

Art. 2' A data do vencimento da Taxa de Fosca
lização de funcionamento relativa ao exercício de 
1998, se dará, excepcionalmente, trinta dias após a 
publicação desta Lei. 

Art. 3' São canceladas as muHas e encargos fi
nanceiros devidos pelo não-recolhimento até 31 de 
março das taxas de fiscalização a que se refere esta 
Lei, relativas ao exercício de 1998. 

Art. 4' As diferenças entre os valores pa
gos com base na tabela anterior e os determi
nados por esta Lei serão devolvidas aos con
tribuintes pela União, ou compensadas na for
ma do inciso 11 do art. 156 da Lei n• 5.172, de 
25 de outubro de 1996, com os débitos por
ventura existentes. 

Art. s• Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
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Tabela de Valores da Taxa de Fiscalização àa 
Instalação por Estação 

(Art. I 0 da Lei n° , de de de 199 ) 

SERVIÇO VALOR DA 
TFI (R$) 

3. Serviço Radiotelefõnico a) até 12 canais 26,83 

Público b) acima de 12 até 60 canais 134,08 

c) acima de 60 até 3 00 canais 268,16 

d) acima de 3 00 até 900 canais 402,24 

e) acima de 900 canais 536,32 

. 5. Serviço Limitado Privado a) base 134,08 

b) repetidora 134,08 

c) fixa 26,83 

d) móvel 26,83 

9. Serviço Limitado Privado a) base 134,40 

de Radiochamada b) móvel 26,83 

12. Serviço Limitado Móvel a) costeira 134,08 

Maritimo b) portuária 134,08 

c) móvel 26,83 

19. ServiçG Especial de a) base 134,08 

Supervisão e Controle b) fixa 26,83 

c) móvel 26,83 

20. Serviço Especial de 
Radioautocine 134,08 

22. Serviço Especial de TV 
por Assinatura 2.413,00 

. 
26. Serviço Especial de 
repetição por Televisão 400,00 
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SERVIÇO VALOR DA 
TFI (RS) 

27. Serviço Especial de 
Repetição de Sinais de TV 
via Satélite 400,00 

28. Serviço Especial de 
Retransmissão de Televisão 500,00 

29. Serviço Suportado por a) terminal de sistema de comunicação 
Meio de Satélite global por satélite 26,83 

b) estação terrena de pequeno porte 
com capacidade de transmissão e 
diâmetro de antena inferior a 2, 4 m, 
controlada por estação central 201,12 

c) estação terrena central controladora 
de aplicações de redes de dados e 402,24 
outras 

d)estação terrena de grande porte com 
capacidade transmissão, utilizada para 
sinais de áudio, vídeo, dados ou 
telefonia e outras aplicações, com 
diâmetro de antena superior a 4,5 m 13.408;00 

e) estação terrena móvel com 
capacidade de transmissão 3.352,00 

f) estação espacial geoestacionária 
(por satélite) ' 26.816,00 

- g) estação espacial \ não-\ 

geoestacionária (por sistema) 26.816,00 

32. Serviço de Radiotáxi a) base 134,08 

b) móvel 26,83 

38. Radiodifusão Sonora em a) potência de 0,25 a I KW 972,00 

Ondas Médias b) potência acima de I até 5 KW 1.257,00 

c) potência acima de 5 até 10 KW 1.543,00 

d) potência acima de 10 até 25 KW 2.916,00 

e) potência acima de 25 até 50 K W 3.888,00 

---------····-··--··-·-···- ---- -·------····-
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SERVIÇO VALOR DA 
TFI (R$) 

f) potência acima de 50 até l 00 KW 4.860,00 

g) potência acima de !00 KW 5.832,00 

39. Serviço de Radiodifusão 
Sonora em Ondas Curtas 972,00 

40. Serviço de Radiodifusão 
em Ondas Tropicais 972,00 

41. Serviço de Radiodifusão a) comunitária 200,00 

Sonora em Freqüência b) classe C !.000,00 

Modulada c) classe B2 1.500,00 

d) classe B 1 2.000,00 

e) classe A4 2.600,00 

f) classe A3 3.800,00 

g) classe A2 4.600,00 

h) classe AI 5.800,00 

i) classe E3 7.800,00 

j) classe E2 9.soo:oo 
l) classe E I 12.000,00 

42. Serviço de Radiodifusão a) estações instaladas nas cidades com 
de Som e Imagens população até 500.000 habitantes 12.200,00 

- b) estações instaladas nas cidades com 
população entre 500.00 I e 1.000.000 14.400,00 
de habitantes 

c) estações instaladas nas cidades com 
população entre !.000.00 l e 2.000.000 
de habitantes 

!8.600,00 

d) estações instaladas nas cidades com 
população entre 2.000.001 e 3.000.000 
de habitantes 

22.500,00 

e) estações instaladas nas cidades com 
população entre 3.000.001 e 4.000.000 
de habitantes 

27.000,00 

---·-----,---· 
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SERVIÇO VALOR DA 
TFI (R$) 

f) estações instaladas nas cidades com 
população entre 4. 000.00 I e 5. 000.000 31.058,00 
de habitantes 

g) estações instaladas nas cidades com 
população actma de 5.000.000 de 34.065,00 
habitantes 

43. Serviços Auxiliares de Radiodifusão e Correlatos - Ligação para Transmissão de 
Programas, Reportagem Externa, Comunicação de Ordens, Telecomando, Telemando 
e outros. 

43.1 Radiodifusão Sonora 400,00 

43.2 Televisão 1.000,00 

43.3 Televisão por 
Assinatura 1.000,00 

44. Serviço Telefônico Fixo a) até 200 terminais 740,00 

Comutado (STFC) b) de 20 I a 500 terminais 1.850,00 

c) de 501 a 2.000 terminais 7.400,00 

d) de 2.00 I a 4.000 terminais 14.748,00 

e) de 4.001 a 20.000 terminais 22.123,00 

f) acima de 20.000 terminais- •. 29.497,00 . 
45. ServiçQ de Comunicação 
de Dados Comutado 29.497,00 

46. Serviço de Comutação 
~ 

de Textos 14.748,00 

47. Serviço de Distribuição a) base com capacidade de cobertura 
de Sinais de Televisão e de nacional 16.760,00 

Áudio por Assinatura V la b) estação terrena de grande porte com 
Satélite (DTH) capacidade para transmissão de sinais 

de televisão ou de áudio, bem como de 
13.408,00 ambos 
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O SR. PRES~DE?ITE (Antonio Caries Magalhães) 
-Estando E matéria em regime de 1Jrgêncta, passa
se à imed!ata ap:-eciação da matéria. 

A Presidência comunica ao Plenário que pode
rão ser ofe;-lê;cidas emendas à matéria até o encerrá
menta da nova discussão. 

Em discussão c substitutivo, em turno suple
mentar. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer semados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A maté'..;a voi!a à Câmara dos Oeoutados. 
O SR. •.·)'!'=SiDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Esgotada 8 matéria constar. te da Ordem do Dia. 
Volta-se à lista de oradores. 
Concedo 2 palavra ao Senador Eduardo Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPL!CY (Bioco/PT-SP. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, apresento hoje requerimento 
de informações no sentido de serem solicitadas ao 
Ministro da Saúde as seguin:es informações: 

1. Quantas inspeções nas Unidades de Hemo
terapia e Bancos de Sangue foram feitas em 
199711998? Em quais Estados? As equipes de ins
peção dispunham de técnicos de Estados diversos 
daqueles em que as unidades estavam sendo fiscali
zadas? Os laudos dessas inspeções estão disponí
veis e devidamente assinados? 

2. Quantas inspeções em laboratórios farma
cêuticos foram eletuadas em 1997. e 1998? Em 
quais Estados? As equipes de inspeção dispunham 
de técnicos de Estados diversos daqueles em que 
laboratórios estavam sendo fiscalizados? Os laudos 
dessas inspeções .estão disponíveis e devidamente 
assinados? 

3. Por que a SVS-MS (Secretaria de Vigilância 
Sanitária do Ministério da Saúde) registou o medica
mento Viagra antes mesmo dos Estados Unidos, 
contrariando as nossas leis que claramente estabe
lecem que um produto novo só pode ser registrado 
no Brasil após ter sido registrado em seu país de ori
gem? 

4. Qual a razão técnica do Viagra ter sido re
gistrado no Brasil em embalagem contendo quatro 
ou apenas um comprimido? 

5. Qual a raziio técnico-científica para a SVS
MS ter leito crr.a consulta pública (Portaria nº 569, 
de 11/11/97) a respeito do abrandamento do contro
le de prescrição a venda de produtos anoréxicos, em 

especial das fenfluraminas? Qual a justificativa para 
" SVS-MS não ter levado em consideração as pon
derações das mais importantes sociedades médico
científicas que se posicionaram contra tal proposta? 

Eis a justificativa: 

Em 1995 e em 1996, a Secretaria de Vigilãncia 
Sanitária do Ministério da Saúde estabeleceu rigoro
sos critérios de inspeções técnicas em hemocentros, 
bancos de sangue e laboratórios farmacêuticos, den
tre eles o que exigia a presença de técnicos de Esta
dos diversos do inspecionado, visando com isso pro
teger os fiscais de pressões indevidas. Graças a tais 
procedimentos, locais onde o sangue não era objeto 
de análises prévias e laboratórios fantasmas, ou que 
não atendiam às especificações técnicas para a fa
bricação de medicamentos foram fechados, chegan
do ao ponto de algumas empresas terem suas auto
rizações de funcionamento cassadas. Também em 
1996 estavam programadas e mesmo iniciadas ins
peções nas empresas importadoras e distribuidoras 
de medicamentos. Todavia em 1997 os programas 
de inspeções foram paralisados sem que nenhuma 
explicação fosse dada para a sociedade. 

Outro problema que se apresenta relaciona-se 
ao cumprimento da Lei nº 6.360, de 23 de setembro 
de 1976, e ao Decreto-Lei nº 79.094, de 19n, que 
estabelecem que o registro de qualquer droga, medi
camento e insumo farmacêutico depende. para ser 
efetuado, dentre outras exigências, de estar registra
do no pais de origem. Qual a justificátiva legal para 
que a SVS - MS, contrariando parecer da Comissão 
Nacional de Avaliação Técnica de Medicamentos -
Conatem, tenha descumprido essa legislação quan
do aprovou o registro do Viagra sem que seu fabri
cante tivesse apresentado a comprovação de que o 
medicamento estava registrado nos Estados Unidos 
da América? A explicação fornecida à imprensa de 
que o registro era provisório é descabida, tendo em 
vista tal figura não existir em nossas leis. Além dis
so, tomar como exemplo pretensas ações de admi
nistrações passadas que teriam liberado a comercia
lização de remédios antes de sua aprovação em 
seus países de origem é, no mínimo, inoportuna, 
pois um erro não justifica outro. Vale ressaltar que 
os exemplos apresentados como justificativa são ab
solutamente incorretos, pois o fosfato de codeína, 
princípio ativo do produto Codein, citado como 
exemplo de erro passado é uma substãncia utilizada 
há mais de um século em muitas dezenas de produ
tos no mundo todo, inclusive no Brasil. 

Por outro lado os profissionais da SVS - MS 
estão cientes de que embalagens com um comprimi-
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do, para medicamentos cuja venda exige a apresen
tação de receita médica, além de concorrer para sua 
popularização; tomam sua fiscalização impraticável 
tendo em vista o exagerado número de receitas que 
teriam de ser verificadas. Entretanto, no caso do Via
gra, um medicamento controlado, a comercialização 
foi liberada nesse tipo de embalagem. 

Mais um grave problema vem ocorrendo no 
Brasil. Ele refere-se à morosidade com que as auto
ridades san~árias tratam a produção e comercializa
ção de substâncias que tiveram seu uso proibido em 
vários países por causa dos efe~os secundários de
correntes de sua utilização. Por exemplo, está com
provado que a dexfenfluramina e a fenfluramina po
dem provocar hipertensão pulmonar e lesões nas 
válvulas do coração. No entanto, no ano passado a 
SVS - MS propôs que as embalagens de medica
mentos onde essas substâncias estejam presentes 
não tragam a ta~a preta, indicativa de droga indutora 
de dependência, nem apresentem a frase de adver
tência sobre os problemas que podem advir de seu 
uso. Também foi proposta a liberação da distribuição 
de suas amostras grátis, além de alterar o tipo de re
ceituário em que elas devem ser prescmas, passan
do da "No@cação de Receita" para receita médica 
comum, em duas vias. Ora, tais proposições con
trastam com as decisões de países como Canadá e 
França, dentre outros, que, desde 1995, estabelece
ram severas medidas restritivas ao uso de tais subs
tâncias. Entretanto, apesar de comprovados seus 
efe~os nocivos, a proposta de abrandamento dos 
controles para suas prescrições e vendas foi manti
da através da Portaria n• 344/98, publicada no Diá
rio Oficial da União de 15 de maio de 1998. A Se· 
cretaria de Vigilância Sanitária deve explicar quais 
as razões que justificam sua proposição para o re
laxamento no controle de tais substâncias enquan
to se aguardam estudos por suspeita de que elas 
"são ainda mais tóxicas do que se imagina•. O na
tural seria a adoção de um procedimento exala
mente oposto. Inclusive, no mês de maio do cor
rente, foi dado a público uma pesquisa executada 
pelo Instituto do Coração - lncor, mostrando que 
47% das mulheres examinadas que haviam toma
do a dexfenfluramina apresentavam sinais indicati
vos de lesão no coração. 

Considerando as responsabilidades constitu
cionais dos Senadores, as informações aqui solicita
das são de fundamental importância para que pos
samos zelar pelo interesse público. 

Reconheço, Sr. Presidente, que o Ministro 
José Serra está realizando um trabalho sério no sen-

------· 

tido de aprimorar a vigilância sobre os laboratórios. 
Algumas ações de S. Ex• foram importantes, mas 
aqui estão alguns fatos que merecem melhor expli
cação. Dai a razão pela qual levamos ao Ministro da 
Saúde esse questionamento para que possa a opi
nião pública ter as respostas esclarecedoras. 

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. Lucídio Portel/a, 49 Secre
tário. 

O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella) - Tem 
a palavra o nobre Senador Edison Lobão. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr<s. e Srs. 
Senadores, nos meios económicos de nosso Pais, 
como em muitos outros da América Latina e da Eu
ropa, são ouvidos aplausos à orientação de se abrir 
o comércio à concorrência intemacional. 

Muitos são os argumentos que justijicam tal 
abertura, a começar pela importância da competitivi
dade, que obriga as empresas nacionais, em qual
quer pais aberto ao comércio internacional, a apri
morarem os métodos de trabalho. Têm de buscar, 
pela alta eficiência de reengenharia adotadas, a fa
bricação de produtos excelentes, em condições de 
concorrer com seus similares importados. 

Pessoalmente, vejo nessa aber1ura uma reali
dade contra a qual nada se pode opor. É o efeito da 
chamada globalização, advinda da revolução dos 
sistemas de comunicação que, dia a dia, encurtam 
as distâncias e propiciam o cantata imediato das 
pessoas; estejam elas onde estiverem em nosso pla-
neta. ' 

É um instan'te universal do qual não se pode 
fugir. 

A abertura económica, no entanto, é uma vere
da de duas. mãos. Se não é, deveria ser, ou melhor, 
tem de ser. E "como conjugar o verbo "abrir" nas três 
pessoas do singular ou do plural: "Eu abro o meu co
mércio": "Tu abres o teu comércio'; 'Ele abre o seu 
comércio'. ' 

Sr"s. e Srs. Senadores, não é essa a conjuga
ção verbal que se está fazendo nestes tempos de 
globalização, pois ainda não se conseguiu criar um 
mecanismo que pudesse avaliar o peso dos subsí
dios na composição do preço de um produto a ser 
exportado. 

Graças a generosos subsídios, muitos produ
tos estrangeiros concorrem vantajosamente com 
os similares brasileiros em nosso próprio território. 
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E, além de subsidiarem fortemente os bens da sua 
produção, não poucas nações impedem em seus 
territórios a entrada dos nossos produtos. 

Em época ainda recente, o Deputado Francis
co Domelles, falando como Ministro da Indústria e 
do Comércio, enumerou para a imprensa as deze
nas de produtos brasileiros atingidos por taxas de 
importação na América do Norte, na Ásia e Europa. 
E citou-se, à época, que países como a Suíça, Ja
pão, Islândia, Noruega, Finlândia, Áustria, Suécia, 
Canadá e Estados Unidos subsidiam suas produçõ
es agrícolas, juntos, com o total anual de U$91,4 bi
lhões! 

E as conseqüências estão ai à frente de todos: 
os investimentos nacionais brasileiros se tomam in
viáveis em função dos juros altíssimos; inviáveis os 
nacionais, beneficiam-se os capitais alienígenas, 
que podem investir a custos menores. Na verdade, o 
capital estrangeiro tem comprado empresas brasilei
ras, na sua grande maioria, ou então aqui aparta, 
pelo tempo que lhe convém, sem o risco advindo de 
novos investimentos. 

Os efeitos já se fazem sentir, às vezes de ma
neira dramática, vitimando produtores industriais e 
agrícolas, que não conseguem suportar a invasão 
dos fabricantes estrangeiros por não receberem o 
amparo que os outros recebem. E, em função de tal 
fenômeno, provocam o crescente desemprego. que 
ainda não enxergou a luz no fim do túnel. 

Cada dólar importado é um dólar que deixa de 
ser produzido internamente. 

Estudo do economista Ricardo Paes de Barros, 
do IPEA. referido na edição do Jornal do Brasil, de 
7 de agosto de 1996, oferecia dados, até aquela 
data, relativos ao impacto da abertura comercial so
bre a mão-de-obra da indústria brasileira. A partir de 
1995, o aumento das importações representou uma 
redução de 1 O% no número de empregos, no Brasil. 
Nesse ano, reduziram-se 400 mil empregos. Isto há 
quase dois anos, e sabemos que a proporção de de
sempregos vem dramaticamente aumentando nos 
últimos anos. 

Como disse o aludido economista, "nada ga
rantiria que seriamos capazes de produzir aqui o 
que deixou de ser importado". É verdade. Muitos 
bens devemos realmente importar, como sempre o 
fizemos, por nos faltarem as condições tecnológicas 
para produzi-los. É ai que se processa a reciprocida
de comercial entre as Nações. 

Há, por conseguinte, de se refletir sobre o as
sunto, buscando-se respostas para muitas indagaçõ
es, mesmo porque não podemos nos deixar levar 

pela retórica das nações ditas liberais, que estimu
lam e aplaudem nossa orientação voltada para o li
vre comércio, sem qualquer correspondência com as 
suas próprias regras, agressivamente defensoras 
dos seus produtos. 

Os Estados Unidos da América do Norte, por 
exemplo, estão à frente das nações poderosas que 
defendem tradicionalmente o livre comércio. No en
tanto, é exatamente nas normas norte-americanas 
que encontramos os grandes obstáculos às nossas 
exportações. Deles importamos praticamente tudo o 
que suas fábricas produzem, mas, por clorça das 
suas tarifas alfandegárias altíssimas, não temos tido 
condições de lhes exportar, a preços competitivos, 
nossos produtos primários, entre os quais o aço, o 
álcool, o suco de laranja e tantos outros de grande 
relevância econõmica para o Brasil. 

De modo geral, não são suficientemente co
nhecidas, no Brasil, as Seções 10a a 10c do Capítu
lo 1 do Titulo 41 do Código dos Estados Unidos ato 
que consolida a legislação administrativa daquele 
país , que levam a denominação de Buy American 
Act, originadas do titulo III da Lei denominada • An 
Act making appropriations for the T reasury and Post 
Office Departments for lhe fiscal year ending June 
30, 1934, and for other purposes", aprovada em 3 de 
março de 1933 e vigente até hoje. 

Essencialmente, estabelece a lei norte-ameri
cana que somente materiais que tenham sido produ
zidos ou fabricados nos Estados Unidos, utilizando, 
se possível, matéria-prima americana, devem ser 
adquiridos pela Administração Federal. A mesma 
disposição se aplica aos materiais utilizados pelas 
empresas contratadas pela Administração. 

Determina a lei, ainda, que a regra· não se apli
ca no caso de ser incompatível com o interesse pú
blico ou de o custo não ser razoável, conforme de
clarado pelo dirigente máximo da respectiva agência 
governamental, bem como no das compras feitas 
por repartições americanas no exterior, e de não ha
ver disponibilidade do material em quantidade e qua
lidade razoável nos Estados Unidos. A disposição 
também não se aplica a pequenas compras abaixo 
de dois mil e quinhentos dólares norte-americanos. 

Ainda recentemente vimos no noticiário dos jor
nais as fotos de um avião cargueiro norte-america
no, pousando em Brasma e em outros aeroportos in
ternacionais, trazendo para suas embaixadas e con
sulados os bens perecíveis de consumo diário. Tais 
remessas provavelmente cumprem as determinaçõ
es contidas na lei americana (Buy Act). 

-----------·-··--·- ----·---·--·--·-------------
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Sr. Presidente, enquanto nós, legisladores, fo
mos criando um ordenamento consmucional de am
pla fraternidade universal, deixamos de perceber 
que um dos nossos principais aliados - os Estados 
Unidos da América do Norte - mantinham irredutível 
o seu quase centenário Buy Act - Lei de Comércio -
, que estimula os tantos prejuízos que têm sido oca
sionados ao nosso País. 

Vejam V. Ex"s que até mesmo água mineral os 
aviões da Força Aérea Americana transportam para 
suas Embaixadas no mundo inteiro, sobretudo na 
América Latina. Como poderemos competir com 
uma ação deletéria como a do Governo Americano? 

Nessa questão, Sr. Presidente, o constituinte 
derivado vem caminhando no sentido de reafirmar o 
propóstto de assegurar uma igualdade de mercado 
sem proteção para os bens e serviços nacionais. 

Foi o que ocorreu com as Emendas Constitu
cionais de n"s 5 a 9, que retiraram da Carta Magna 
impedimentos à atuação da empresa estrangeira e 
ampliaram a abertura do País para o eXterior. 

A Emenda n" 6, promulgada em 15 de agosto de 
1995, revogou o art. 171 da Consmuição, que ditava as 
regras caracterizadoras de empresa brasüeira. 

A única previsão de tratamento favorecido - e 
bastante modesto, como se vê - pode ser encontra
da no inciso IX do art. 170 da Constituição, com a re
dação dada pela mesma Emenda Constitucional n• 
6, de 1995, que prevê a dtlerenciação das pequenas 
empresas, independentemente de sua origem nacio
nal, verbls: 

Art. 170. A ordem económica, fundada 
na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos 
existência -digna, conforme os ditames da 
justiça social, observados os seguintes prin
cípios: 

IX - tratamento favorecido para as em
presas de pequeno porte constituídas sob 
as leis brasileiras e que tenham sua sede e 
administração no País. 

O próprio Estatuto das Licitações - Lei n• 
8.666, de 21 de junho de 1993 - sofreu com as no
vas disposições, pois os incisos I e III do § 2° do seu 
art. 3" não foram recepcionados pela Emenda n• 
6/95, que expurgou da Lei Maior os conceitos de 
"empresa brasileira" e "empresa brasileira de capital 
nacional•. 

Tais incisos asseguravam - em igualdade de 
condições, como crit!)rio de desempate- preferência 
aos bens e serviços "produzidos ou prestados por 
empresas brasileiras de capital nacional" e os "pro
duzidos ou prestados por empresas brasileiras". 

Assim, nas licitações, o fato de o produto ter 
sido produzido no Brasil pode, tão-somente, ser utili
zado como critério de desempate, respeitado o cará
ter isonõmico do procedimento licitatório. 

Ressatte-se que não sou contrário à abertura 
do nosso mercado ao comércio internacional. Melhor 
dizendo, não posso nem adianta ser contrário a uma 
realidade que se impõe no mundo inteiro. O que es
tou pretendendo dizer é que não se justifica que, na 
convivência com outras nações amigas, tenhamos 
nas importações dos seus produtos a benevolência 
que eles não têm com os nossos. 

Em matéria constitucional, nada podemos fa
zer, pois ali se institucionalizou a vontade dos consti
tuintes de 1988, representativa do povo brasileiro. 
Numa futura revisão, talvez possamos voltar a deba
ter o problema, pois a população brasileira já terá 
avaliado os efeitos, bons ou maus, da abertura que 
tomamos ampla e irrestrita. 

Contudo, há procedimentos que podemos ado
lar para o amparo dos bens e serviç~s nacionais. As 
restrições aos produtos de origem estrangeira en
contrarão rumos certos no imposto de importação, 
que agravaria os produtos de outros países ao ponto 
de impedir o aniquilamento dos nossos. 

Há mais ou menos um ano, para citar o exem
plo mais singelo, um Ministro brasileiro da Indústria e 
do Comércio constatou que nossos fabricantes de 
lápis estavam falindo por não suportarem a concor
rência dos fabricantes dos países asiáticos, natural
mente beneficiadbs por vantajosos subsídios. Sim
plesmente aumentou em várias dezenas percentuais 
o imposto aHandegário sobre tais importações, e, se
gundo tudo indicai normalizou-se entre nós a situa
ção aflitiva dos fabricantes de lápis. 

'· 
Sinceramente, eu teria g~.prazer em for

malizar projeto de lei nos moldes da lei americana 
de comércio, mas sou impedido de.faz~lo por força 
das disposições em contrário da nossa Constituição. 

Creio, porém, Sr. Presidente, que devemos re
fletir sobre o assunto e, por isso mesmo, solicito que 
se adicione ao meu discurso, como parte integrante 
dele, a legislação americana sobre essa matéria, 
que é bastante elucidativa sobre os prejuízos que o 
comércio e a indústria brasileiros estão tendo diante 
da lei de proteção norte-americana. 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. EDISON LOBÃO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO: 

ANEXO 

UNITED STATES CODE 
TITLE 41 - PUBLIC CONTRACTS 

CHAPTER 1 -GENERAL PROVISIONS 
SECTIONS 10A/10C- BUY AMERICAN ACT 

§ lOa. American materiais required for public use 

Notwithstandíng any other provision oflaw, and unless the head ofthe 
Federal agency concerned shall determine it to be inconsistent with the public 
interest, or the cost to be unreasonable, only such umnanufactured articles, 
materiais, and supplies as have been mined or produced in the United States, and 
only such manufactured articles, materiais, and supplies as have been 
manufactured in the United States substantially ali from articles, materiais, or 
supplies mined, produced, or manufactured, as the case may be, in the United 
States, shall be acquired for public use. This section shall not apply with respect 
to articles, materiais, or supplies for use outside the United States, or if articles; 
materiais, or supplies of the class or kind to be used o r the articles, materiais, or 
supplies from which they are manufactured are not rnined, produced, or 
manufactured, as the case may be, in the United States in sufficient and 
reasonably available commercial quantities and of a satisfactory quality. This 
section shall not apply to manufactured articles, materiais, or supplies procured 
under any contract the award value of which is less than or equal to the micro
purchase threshold under section 428 ofthis title. 

§ IOb. Contracts for public works; specification for use of American 
materiais; blacklisting contractors violating requirements 

(a) Every contract for the construction, alteration, or repair of any 
public buildíng or public work in the United States growing out of an 
appropriation heretofore made or hereafter to be made shall contain a provision 
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that in the performance of the work the contractor, subcontractors, material men, 
or suppliers, shall use only such unmanufactured articles, materiais, and supplies 
as have been mined or produced in the United States, and only such manufactured 
articles, materiais, and supplies as have been manufactured in the United States 
substantially ali from articles, materiais, or supplies mined, produced, or 
manufactured, as the case may be, in the United States except as provided in 

section IOa of this title: Provided, however, That if the head of the Federal 
agency making the contract shall find that in respect to some particular articles, 
materiais, or supplies it is impracticable to make such requirement or that it 
would unreasonably increase the cost, an exception shall be noted in the 
specifications as to that particular article, material, or supply, and a public record 
made ofthe findings whichjustified the exception. 

(b) If the head of a Federal agency which has made any contract 
containing the provision required by subsection (a) of this section finds that in the 
performance of such contract there has been a failure to comply with such 
provisions, he shall make public his findings, including therein the name of the 
contractor obligated under such contract, and no other contract for the 
construction, alteration, or repair of any public building or public work in the 
United States or elsewhere shall be awarded to such contractor, subcontractors, 
material men, or suppliers with which such contractor is associated or affiliated, 
within a period ofthree years after such findings is made public. 

§ lOb-1. Prohibition on procurement contracts; exceptions 

(a) Federal contracts for goods or services offoreign origin 

A Federal agency shall not award any contract-

(1) for the procurement of an article, material, or supply mined, 
produced, or manufactured -

(A) in a signatory country that is considered to be a signatory not in 
good standing ofthe Agreement pursuant to seétion 2515(f)(3)(A) oftitle 19; or 

(B) in a foreign country whose government maintains, in government 
procurement, a significant and persistent pattern or practice of discrimination 
against United States products or services which results in identifiable harm to 
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United States businesses, as identified by the President pursuant to section 
2515(g)(1)(A) oftitle 19; or 

(2) for the procurement of a service of any contractor or subcontractor 
that is a citizen or national of a foreign country identified by the President 
pursuant to section 2515(f)(3)(A) or 2515(g)(l)(A) of title 19, or is owned or 
controlled directly or indirectly by citizens or nationals of such a foreign country. 

(b) Exceptions to prolúbition 

The prolúbition on procurement in subsection (a) of tlús section is 
subject to sections 2515(h) and 2515(j) oftitle 19 and shall not apply-

( 1) with respect to services, articles, materiais, o r supplies procured 
and used outside the United States and its territories; 

(2) notwithstanding section 2515(g) of title 19, to an eligible product of 
a country wlúch is a signatory country unless that country is considered to be a 
signatory not in good standing pursuant to section 2515(f)(3)(A) oftitle 19; or 

(3) notwithstanding section 2515(g) of title 19, to a country that is a 
least developed country (as that term is defined in section 2518(6) oftitle 19). 

(c) Authority of President or Federal agency heads to authorize 
contracts 

Notwithstanding subsection (a) of tlús section, the President or the 
head of a Federal agency may authorize the award of a contract or class of 
contracts if!}le President or the head ofthe Federal agency-

(1) determines that sue h action is necessary -

(A) in the public interest; 

(B) to avoid the restriction of competition in a manner wlúch would 
1irnit the procurement in question to, or would establish a preference for, the 
services, articles, materiais, or supplies of a single manufacturer or supplier; or 

(C) because there would be or are an insufficient number of potential or 
actual bidders to assure procurement of services, articles, materiais, or supplies of 
requisite quality at competitive prices; and 
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-(2) notifies the Committee on Governmental Affairs of the Senate, as 
well as other appropriate Senate committees, and the appropriate committees of 
the H ouse of Representatives, of such determination -

(A) not less than 30 days prior to the date of the award of the contract 
or the date of authorization of the award of a class of contracts; o r 

(B) if the agency's need for the service, article, material, or supply is of 
such urgency that the United States would be seriously injured by delaying the 
award or authorization, not more than 90 days after the date of such award or 
authorization. 

(d) Limitation on authority of Federal agency heads to authorize 
contracts 

The authority of the head of a Federal agency under subsection (c) of 
this section shall not apply to contracts subject to memorandums of understanding 
entered into by the Departrnent of Defense (or any military departrnent) anda 
representative of a foreign country (o r agency or instrumentality thereof). ln the 
case of any such contracts, any determinations and notice required by subsection 
(c) of this section shall be made by -

(1) the President, o r 

(2) if delegated, by the Secretary of Defense o r the Secretary of the 
Army, Na")', or Air Force, subject to review and policy guidance by the 
organization established under section 1872( a) of title 19. 

(e) Non-delegability of agency heads' authority 

The authority of the head of a Federal agency under subsection (c) or 
( d) of this section may not be delegated. 

(f) Other authorities to bar procurement from non-designated coWitries 
not affected 

Nothing in this section shall restrict the application of the prohibition 
under section 2512( a)( I) of title 19. 

(g) Ownership or control of contractors or subcontractors by citizens or 
nationals of foreign countries 
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(I) For purposes of this section with respect to construction services, a 
contractor or subcontractor- is owned or controlled directly or indirectly by 
citizens o r nationals of a foreign country if-

(A) 50 percent or more of the voting stock of the contractor or 
subcontractor is owned by one or more citizens or nationals of the foreign 
country; 

(B) the title to 50 percent or more of the stock of the contractor or 
subcontractor is held subject to trust or fiduciary obligations in favor of one or 
more citizens o r nationals of the foreign country; 

(C) 50 percent or more of the voting stock of the contractor or 
subcontractor is vested in or exercisable on behalf of one or more citizens or 
nationals of the foreign country; 

(D) the case of a corporation -

(i) the number of its directors necessary to constitute a quorum are 
citizens or nationals of the foreign country; or 

(ii) the corporation is organized under the laws of the foreign .country 
or any subdivision, territory, or possession thereof; or 

(E) in the case of a contractor or subcontractor who is a participant in a 
joint venture or a member of a partnership, any participant of the joint venture or 
partner meets any of the criteria in subparagraphs (A) through (D) of this 
paragraph. -

(2)(A) For purposes of this section, except as provided in paragraph 
(!), a determination of whether a contractor or subcontractor is a citizen or 
national of a foreign country or is owned or controlled directly or indirectly by 
citizens or nationals of a foreign country shall be made in accordance with policy 
guidance prescribed by the Administrator for Federal Procurement Policy after 
conducting one or more public hearings at which interested parties may present 
comments. Sections 556 and 557 of title 5 shall not apply to the conduct of any 
such hearing. 
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- (B) The Adrninistrator shall include in the policy guidance prescribed 
under subparagraph (A) definitions, procedures, standards, and mies that, to the 
extent the Adrninistrator considers appropriate and consistent with the 
applicability of such policy guidance to ali services ( other than construction 
services ); is the sarne as or similar to the definitions, procedures, standards, and 
roles that the Adrninistrator has developed and issued for the adrninistration of 
section 109 of the Treasury, Postal Service, and General Governrnent 
Appropriations Act, 1988 (101 Stat. 1329-434)_ 

· (h) Definitions 

As used in this section -

(1) the terrn "Agreement" means the Agreement on Governrnent 
Procurement as defined in section 2518( 1) of title 19; 

(2) the term "signatory" means a party to the Agreement; and 

(3) the terrn "e1igible product" has the meaning given such term by 
section 2518(4) oftitle 19. 

§ IOb-2. Limitation on authority to waive Buy American Act 
requirement 

(a) Determination by Secretary ofDefense 

(I) If the Secretary of Defense, after consultation with the United 
States Trade Representative, determines that a foreign country which is party to 
an agreement described in paragraph (2) has violated the terrns of the agreement 
by discriminating against certain types of products produced in the United States 
that are covered by the agreement, the Secretary of Defense shall rescind the 
Secretary's blanket waiver ofthe Buy American Act with respect to such types of 
products produced in that foreign country. 

(2) An agreement referred to in paragraph (I) is any reciprocai defense 
procurement memorandum of understanding, between the United States and a 
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fore1gn country pursuant to which the Secretary of Defense has prospectively 
waived the Buy American Act for certain products in that country. 

(b) Report to Congress 

The Secretary of Defense shall submit to Congress a report on the 
amount of Department of Defense purchases from foreign entities in fiscal year 
1996. Sue h report shall separately indicate the do !lar value of items for which the 
Buy American Act was waived pursuant to any agreement described in 
subsection (a)(2) of this section, the Trade Agreement Act of 1979 (19 U.S.C. 
2501 et seq.), or any intemational agreement to which the United States is a 
party. 

(c) "Buy American Act" defined 

For purposes of this section, the term "Buy American Act" means title 
III of the Act entitled "An Act making appropriations for the Treasury and Post 
Office Departments for the fiscal year ending June 30, 1934, and for other 
purposes", approved March 3, 1933 (41 U.S.C. IDa et seq.). 

§ IOc. Definition ofterms used in sections lOa, IOb, IOb-1, and IOc 

When used in sections 1 Oa, 1 Db, 1 Db-1, and 1 De of this title -

-
(a) The term "United States", when used in a geographical sense, 

includes the United States and any place subject to the jurisdiction thereof; 

(b) The terms "public use", "public building", and "public work" shall 
mean use by, public building of, and public work of, the United States, the 
District of Columbia, Puerto Rico, American Samoa, the Canal Zone, and the 
Virgin Islands; 

(c) The term "Federal agency" has the meaning given such term by 
section 472 of title 40, which includes the Departments of the Army, Navy, and 
AirForce. 

·--------~-----·-···--------·-······-----. -- --·-- ·• 
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O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- V. Ex" 
será atendido na forma do Regimento Interno. 

Tem a palavra o nobre Senador Ney Suassuna. 

O SR. NEY SUASSUANA (PMDB - PB. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, a imprensa 
se calou sobre o assunto "seca", e a impressão que 
todos têm é a de que esse fenômeno acabou. Con
tudo, nada é menos verdadeiro. A seca continua e o 
seu flagelo só aumenta. Na verdade, na maioria dos 
Estados do Nordeste, só vamos ter chuva no próxi
mo ano, se Deus quiser. 

A televisão também tem sido uma aliada para 
encerrar o assunto da seca, uma vez que o Governo 
Federal mostra todas as medidas que está tomando 
para minorar o problema da seca. É verdade, Sr. 
Presidente! O Presidente da República, Fernando 
Henrique Cardoso, tomou uma série de medidas 
para minorar os eleitos desta drástica seca; mas, in
felizmente, nem todos os resullados ocorreram. 

Este deve ser, Senador Eduardo Suplicy, o 
meu 19° discurso sobre seca neste plenário. Todos 
lembram que até contei os dias, desde o nosso pri
meiro encontro com o Presidente da República, até 
quando as medidas foram deflagradas. Vejam V. 
Ex"s que o Governo Federal tomou inúmeras medi· 
das contra a seca: treinamento para os que estão 
desempregados, frentes produtivas de trabalho -
aliás, já estamos tendo, mas chegaram com muito 
atraso e o sofrimento aumentou bastante. 

Para se ter uma idéia, desde aquele primeiro 
discurso - e este é o 19" -, o primeiro pagamento 
deve ocorrer em três dias, se tudo correr bem na Pa
raíba. Quanto aos demais Estados, não sei dizer. Na 
Paraíba, o primeiro pagamento ocorrerá dentro de 
três dias. 

Fico eu a perguntar: O que será de um pai de 
família que está há mais de 180 dias aguardando um 
emprego e o pagamento de R$80,00, per caplta, ou 
seja, por cada pessoa que esteja alistada? No caso 
da Paraíba, teriam todos morrido de fome não fosse 
o Governo Estadual, que, embora tendo parcos re
cursos diminuídos pela própria seca, resolveu criar 
há meses as frentes de trabalho, alistando centenas 
de milhares de paraibanos que tinham perdido tudo. 
Foi o único Estado do Nordeste a fazê-lo. Isso, porém, 
está custando até o momento - não recebemos o pri
meiro pagamento do Governo Federal - R$1 o milhõ
es/mês, e o Estado não dispõe desse dinheiro. Esta
mos tirando essa quantia de outros invesli 1111ntos. 

Congratulo-me com o Governador José Mara
nhão, que, corajosamente, até por piedade humana, 

condoeu-se desses pobres conterráneos que perde
ram tudo. Não há nada, Sr. Presidente. Um cidadão 
abre a porta da casa e só vê a caatinga ressequida. 
Sequer há mais os brotos de cactos que se usaram 
no primeiro momento para minorar a fome. Não há 
mais as folhas tenras que davam aquele guisado. 
Agora, restam somente as folhas mais velhas, que 
são duras, e, portanto, impossíveis de ser cozidas. 

Veja, Senador Eduardo Suplicy, o que é a bu
rocracia de um pais como o nosso: cento e oitenta 
dias para que as primeiras medidas sejam imple
mentadas e, graças a Deus, estão chegando. O Pre
sidente tomou a decisão, mas lamento que a buro
cracia não tenha acompanhado com velocidade as 
decisões do Sr. Presidente. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bioco/PT- SP)- Per
mite-me V. Ex" um aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB) - Con
cedo o aparte a V. Ex". 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bioco/PT - SP) - Pri
meiro, cumprimento V. Ex" por estar mais uma vez 
insistindo nesse terna, alertando sobre o flagelo da 
seca· no Nordeste brasileiro e, particularmente, no 
seu Estado, a Paraíba. V. Ex", há alguns meses, an
tes mesmo de se agravar o flagelo da seca, aqui 
alertou sobre o que poderia ocorrer em decorrência 
da falia de água das chuvas e alerta V. Ex", denun
ciando a demora com que o Governo agiu. Ainda 
neste domingo, o Jornal O Estado de s. Paulo infor
mou que na Paraíba está se agravando o fenômeno 
da prostituição infantil. As fammas extremamente ca
rentes, com renda que, conforme V. Ex" descreve, 
vai praticamente a zero, acabam não tendo altemati· 
va senão até de instar suas crianças a algum tipo de 
trabalho, em alguns casos até a prostituição, o que, 
obviamente, implica um agravamento do ponto de 
vista moral das condições em que essas pessoas se 
vêem levadas a vender o próprio corpo para alcan
çar a sobrevivência, e numa idade em que pouca 
consciência têm a respeito do que esse procedimen
to acarretará mais tarde para a vida dessas meni
nas, dessas mulheres. Senador Ney Suassuna, ti· 
véssemos em vigência no País o Programa de Ren
da Mínima tal como foi aprovado pelo Senado em 
1991, se a pessoa adulla com uma renda inferior a 
R$ 270, num determinado mês, estivesse sem ne
nhuma renda por estar doente ou porque sua agri
cuttura a impediu de ter qualquer real, ela teria 30% 
da diferença entre R$ 270 e a sua renda, que, no 
caso, seria zero. Portanto, ela teria, como direito à 
cidadania, a possibilidade de receber RS 81, com os 
quais poderia ir ao armazém não para saquear, mas 
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para adquirir o peixe, a farinha e o arroz. Gostaria de 
colocar essa questão à consideração de V. Ex", que 
é relator de projeto de lei que apresentei, no sentido 
de aperfeiçoar a equação do Projeto de Lei n• 9.533, 
sancionado pelo Presidente da República, relativo à 
questão de ser autorizado ao Poder Executivo Fede
ral financiar em 50% os gastos dos municípios que 
vierem a adotar projetes de renda mínima associa
dos à educação. V. Ex" acompanhou o debate a res
peito desse assunto e é um dos autores que teve o 
seu projeto apensado ao que finalmente foi votado, 
um substftutivo do Deputado Osvaldo Biolchi e do 
Senador Lúcio Alcântara. Na forma corno ficou deli
neado, o benefício a cada família, se sua renda não 
atingir meio salário mínimo per capita, será de R$15 
vezes o número de crianças até 14 anos menos a 
metade da renda familiar per capita. Trata-se de um 
benefício modesto; inclusive, em alguns casos, esta 
equação levaria a um resultado negativo. Eu ponde
rei e não tinha conseguido convencer a assessoria 
da Presidência da República, mas considero que 
ainda é oportuno o aprofundamento do debate. Daí 
por que, no dia em que o Presidente sancionou o 
projeto, em 1 O de dezembro úttimo, apresentei uma 
proposta para uma equação, com um benefício que 
considero mais racional. Mantendo o mesmo princí
pio do Imposto de Renda Negativo, a equação ficaria 
assim: o beneffcio é igual a uma proporção, que seja 
50% da d~erença entre R$65,00, que é meio salário 
mínimo, vezes o número de pessoas na família me
nos a renda familiar. Isso implicará uma situação tal 
em que sempre valerá a pena para as pessoas na
quela família progredirem, arrumarem um trabalho. 
Se porventura, sua renda chegar a zero, terá direito 
a receber um mínimo de renda. O estímulo ao traba
lho permanece e de forma bastante equitativa. Sena
dor Ney Suassuna, se essa sistemática for introduzi
da para valer, seja num Município, num Estado 
como a Paraíba ou em todo o Nordeste, mesmo que 
gradualmente, como prevê esse projeto: primeiro os 
Municípios de menor renda per capita, os 2<Wo mais 
pobres, e, progressivamente, ao longo de cinco 
anos, todos aqueles com renda per capita abaixo da 
média do Estado; a partir do quinto ano, todos o Mu
nicípios em cada Estado poderão ter esse benefício, 
veja que efeito importante poderia ter. O Poder Pú
blico, qualquer Prefeitura, ou o Governo do Estado, 
ou qualquer venda, supermercado; ou agricuttor, 
qualquer empresa poderia contratar trabalhadores, 
que passariam a ter um complemento de renda, por 
meio desse mecanismo, caso ela não atingisse 
aquele patamar. Por que razão urna empresa contra-

ta trabalhadores? E até que ponto contrata? Contra
ta, desde que o valor adicionado por aquele traba
lhador seja pelo menos igual ao salário pago. Se 
este salário estiver sendo muito pequeno, pode um 
trabalhador, por essa forma, obter um acréscimo de 
remuneração. 

As experiências de Imposto de Renda Negati
vo, em diversos países, indicam que sua aplicação 
leva a economia a ter um índice de emprego maior 
do que em situações em que não ocorre esse tipo de 
beneficio. 

Nos Estados Unidos da América, em 1975, ins· 
tituiu-se o Crédito Fiscal por Remuneração Recebi
da, denominado, em inglês, Eamed lncome Tax Cre
dit- BTC. É esse mecanismo - muito ampliado pelo 
Presidente Bill Clinton- que, inclusive, colaborou em 
muito, ao lado de outros instrumentos, para que os 
Estados Unidos da América tivessem, agora, taxas 
de desemprego da ordem de 4,2% ou 4,4%, as mais 
baixas nos úttimos 28 anos. 

Penso que, se de fato instituirmos mais rapida
mente um programa de renda mínima, teremos di
versos efeitos. No que tange à educação, possibilita
rá às crianças a ida à escola em vez do trabalho in
fantil ou até o engajamento na prostituição e a ajuda 
em quadrilhas de narcotraficantes nos morros do Rio 
de Janeiro ou em outros lugares. Contribuirá para a 
erradicação da miséria de modo mais rápido e efi
ciente do que se realizada por outros meios. Quanto 
ao mercado de trabalho e a maior demanda por 
bens e serviços de primeira necessidade por aquela 
população, que, inclusive, não será instada a logo 
sair de suas regiões, como do interior da Paraíba, 
seja para João Pessoa ou para São Paulo, Rio de 
Janeiro, Rec~e. e assim por diante. Isso deverá ter 
um efeito importante sobre os fluxos migratórios no 
País. Também os pequenos e médios empresários 
dessas cidades do interior, nas áreas rurais, onde 
haverá maior renda e demanda por seus produtos, 
estarão sendo estimulados pelo fortalecimento do 
mercado interno a desenvolver mais atividades, até 
mesmo empregar mais pessoas. Eu sei que V. Ex" 
já compreendeu todo o sentido por que tenho sido 
favorável ao Programa de Renda Mínima, do qual é 
um dos co-autores. Eu até escrev; uma carta ao Pre
sidente da República, comentando a regulamenta
ção do projeto porque avaliei que, além do Senador 
José Rõberto Arruda, do Deputado Nelson Marche
zan, teria sido próprio que também tivesse sido con
vidado V. Ex', o Senador Renan Calheiros, os Depu
tados Pedro Wilson, Chico Vigilante, todos aqueles 
QUe tiveram seus projetes apensados àquelas propo-
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sições que acabaram de ser sancionadas. Então, 
cumprimento V. Ex' por sua preocupação e alerta 
constante à sociedade e ao Governo brasileiro, para o 
mais rapidamente possível tennos fórmulas mais racio
nais, mais eficazes de erradicação da pobreza do que 
aquelas que o Governo vem colocando em prática. 
Acho que o Programa de Renda Mínima é superior, 
em termos de respeito à cidadania das pessoas, à dis
tribuição de cestas básicas, corno vem sendo expandi
da pelo Governo. Entendo ser uma fonna mais racio
nai e mais respeitadora dos direitos, até porque a pes
soa poderia escolher no que gastar os recursos que 
receberia e, obviamente, que relacionando isso à edu
cação significa um passo na direção de maior justiça 
social e de também maior investimento em capital hu
mano, um tema pelo qual V. Ex' tanto se interessa. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB) .:. Muito 
obrigado. 

O aparte de V. Ex', Senador Eduardo Suplicy, 
dá um brilho especial a meu discurso de hoje que é 
sem maiores pretensões. Tenho V. Ex" como um 
dos Senadores, talvez, o mais atuante desta Casa. 
Quando aqui cheguei já o encontrei e surpreendeu
me o plano de V. Ex" para a renda mínima. Analisei 
e li o livro que me doou e dedicou e sua proposta de 
complementação da renda mínima escolar que ter
minou sendo apensada ao projeto de V. Ex" e que 
deu origem e que está anexada como essa ... 

O Sr. Eduardo Suplicy (BiocoiPT- SP) - Não ao 
meu projeto na fonna como eu gostaria. porque ele está 
pronto para ser votado na Câmara dos Deputados. Os 
demais projetos é que acabaram sendo objeto de vota
ção e sanção pelo Presidente. O meu ainda está com 
parecer favorável do Deputado Gennano Rigotto, aguar
dando melhor luz da Presidência da República 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB) - Inúme
ras vezes trocamos idéias e chegamos à conclusão de 
que isso era necessário. Se isso existisse, Senador, 
com toda certeza. não estariarnos passando a aflição 
que estamos passando hoje. E essas famHias que estão 
com renda zero e que criam toda essa desestruturação 
que V. Ex' bem colocou, como da prostituição, do traba
lho quase escravo das crianças, da desagregação fami. 
liar- porque os homens vão embora para São Paulo ou 
para o Rio de Janeiro-. tudo isso teria sido evitado. Es
pero que no futuro não tenhamos coisas como essa. 

Mas vim, hoje, a esta tribuna fazer meu décimo 
nono discurso sobre a aflição da seca e dizer que a 
imprensa, no mundo ocidental, é assim: um assunto 
é batido, batido, batido, e parece que deixa de ser 
verdade, parece que deixa de existir, porque cansou 
na imprensa, o que vende é o sensacionalismo. 

Lembro bem urna experiência feita por uma uni
versidade americana que procurava ver o valor da vida 
humana. Perguntavam a um passante na rua quanto 
ele daria para não ser morta uma pessoa. Ele dizia 
que dava cem dólares para não ser morta a primeira 
pessoa, mas para o segundo já não dava. No final, ele 
não dava nem um centavo, se o número fosse grande. 
A banalização vai existindo. Existe uma banalização 
da seca. A Nação hoje acha que a seca acabou. 

E eu estava dizendo que é agora que vamos 
receber o primeiro salário de frente de seca do Gover
no Federal, embora as medidas - e eu tenho que fazer 
justiça - tenham sido tomadas. Mas vieram com muita 
lentidão. E eu exultava, Senador Eduardo Suplicy, a 
ação do meu Governador, José Maranhão, que teve a 
coragem de, num primeiro momento, criar essas fren
tes, mesmo sem o Estado ter condições fmanceiras 
para enfrentá-las. Ele abriu poços, fez adutoras, fez 
barragens, está tornando, como meta de seu segundo 
governo - porque é, até agora, o único candidato no 
meu Estado, e vai ser reeleito, vamos ter mais quatro 
anos de José Maranhão corno Governador- um plano 
ousadíssimo. O meu Estado é longo, é comprido. A 
primeira parte do Estado é área da mata. zona litorâ
nea, chove muito, tem água. A segunda, o Planalto da 
Borborema, a área da Borborema, o compartimento da 
Borborema já tem um elevado de quinhentos e tantos 
metros, a água já não é tanta. Mas após o Planalto da 
Borborema, vem as regiões do Cariri e do Curimataú 
extremamente secas. E, depois, vem o sertão. E o que 
pretende o Governador José Maranhão? Fazer o plano 
das águas, retendo todos esses rios da área lito(ânea, 
não permitindo que essa água se perca no Atlântico. Ao 
fazer um eixo de fora a fora, bombeando e levando água 
por adutOfas , todo o Estado selá beneficiado por essa 
água que está nessa áJea do litolaJ. É um plano ousado, 
é um plano de coragem. mas ele vai fazê-lo porque é 
um homem detenninado e já fez rrilagres, basta ver que 
ele hoje é o segundo mais popular do País num Esta
do corno a Paraíba, que está. vivendo sob a seca O 
primeiro, por apenas 0,1 é o nosso Maguito, aqui em 
Goiás, .onde a água é abundante, onde os recursos 
são abundantes. E, no interesse de o ele~or votar nele, 
ele se aproxima dos 60%, 60% das intenções de voto. 
Por que isso? Porque tem tido a coragem e fe~o. corno 
eu disse, barragens, adularas, frentes de trabalho. No 
entanto, é preciso que tomemos medidas, como essa 
que V. Ex" acabou de falar, que são definitivas. Todo o 
País, qualquer região em crise selá socorrida por ela 

É preciso que nós, Sr. Presidente, lembremos 
ao Governo Federal que obras estruturais têm que 
ser feitas. O Governo Federal fez urna única obra na 
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Paraíba. Gastou cerca de U$50 milhões e participou 
majoritariamente do Canal Curemas - Mãe D'Água. 
Havia lá dois reservatórios enormes que não tinham 
utilização para a irrigação. Era preciso, portamo, que 
se criasse um canal onde essa água circulasse e pu
desse, dali, ser retirada para irrigação. Terras férteis, 
sol permanente e sem possibilidade de irrigação!? 

Estaremos inaugurando depois de amanhã, dia 
02 de julho, o Canal Cu remas - Mãe D'Água O Presi
dente da República faria a inauguração, mas, por al
gum motivo, não poderá comparecer. Mas o que eu 
queria dizer é que o canal, graças à coragem, graças à 
permanente intromissão - no bom sentido- do Gover
nador, estará sendo entregue com 160 dias de antece
dência. A obra estava prevista para daqui a seis me
ses e está sendo inaugurada daqui a dois dias. 

Era isso, Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, 
que eu queria dizer. A seca não acabou; mas nós esta
remos recebendo, dentro de dois dias, peta primeira vez. 
recursos do Governo Federal. Obras estruturais têm que 
ser feitas; obras de alcance social - como a renda míni
ma - têm que ser feitas. O Pais não pode deixar que os 
nossos irmãos novamente sofram o flagelo, passem o 
sofrimento a que estamos assistindo agora. 

É de cortar coração! Senador, dá vergonha, 
mas é verdade: há crianças nas estradas, esperan
do que passe algum motorista para ganharem uns 
trocados se prostituindo; há fammas saindo a pé, ar
rastando uma trouxa de pano com o restinho de coi
sas que lhes sobraram, porque tudo já foi vendido, 
todos os aparelhos elétricos e até a roupa do corpo. 

É duro ver isso. É preciso, portanto, que tomemos 
providéncias para que, no futuro, não sotramos outros 
vexames como esse. A seca. todos sabemos, é cíc::lica; 
ela vai voltar. No tempo do Itamar, gastamos R$800 mi
lhões. Podíamos ter feito a transposição das águas do 
São Francisco. Agora, vamos gastar quase R$1 billão. 
E, de novo, se não tomarmos medidas defiritivas, sejam 
medidas sociais, como o programa da renda mírirna, 
sejam medidas estruturalizanles, como, por~- na 
Paraíba, a transposição das águas do São Francisco, 
em uma outra seca. um outro Senador vai estar aqui la
mentando e fazendo não 19 discursos, mas lalllez 20 ou 
30 discursos para protestar ãozendo que as populações 
nordestinas, flageladas, sofrem uma dor que não mere
cem. por in<xlrl1Jetência de seus dirigentes. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP) -
Obrigado, Sr. Presidente. Já me pronunciei hoje por 
duas veles. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Mauro Miranda (Pausa) 

Esgotada a lista de oradores. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Sobre 

a mesa, ofício que será lido pelo Sr. Primeiro Secre
tário em exercício, Senador Eduardo Suplicy. 

É lido o seguinte: 

OF. GLPMDB 209/98 

Brasma. 19 de junho de 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, em aditamento OF. 

GLPMDB n• 207/98, comunico a Vossa Excelência a 
indicação do Senador José Saad, como membro titu
lar, em substituição ao Senador Mauro Miranda, bem 
como o remanejamento do Senador Djalma Falcão, 
como membro suplente, e o Senador Wellington Ro
berto, como membro titular, na Comissão Repre
sentativa do Congresso Nacional, ficando a mesma 
assim constituída: 

Titulares Suplentes 
SeMdores Senadores 
José Saad Ronaldo Cunha Lima 
Wellington Roberto Djalma Falcão 

Renovo, na oportunidade, votos de apreço e con
sideração. - Senador Jader Barbalho, üder do PMDB 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Em 
votação as indicações propostas. 

Os Srs. Senadores que as aprovaf!l queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovadas. 
Serão feitas as atterações na composição da 

Comissão Representativa. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Em ses

são anterior, foi ido o Requerimento n" 430, de 1998, de 
iniciativa da Conissão Temporária, criada pelo Requeri
mento n" 518, de 1995, destinada a estudar a reforma 
polílic:o-partidár solicitando, nos tenros regimentais, a 
pronogação do prazo concedido àquela Comissão alê o 
dia 15 de dezentlro do corrente ano. 

A Presidência comunica ao Plenário que os 
avulsos da matéria encontram-se à disposição dos 
Srs. Senadores nas suas bancadas. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Foca prorrogado até o dia 15 de dezembro do 

corrente ano o pralo da referida Comissão. 

É o seguinte o requerimento aprovado: 

---------
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REQUERIMENTO N2 430, DE 1998 

Senhor Presidente, 
A Comissão Temporária Interna, criada através 

do Requerimento n• 518/1995-SF, destinada a 'Es
tudar a Reforma Político-Partidária", de conformida
de com o artigo 76, § 12, alínea a, do Regimento ln
temo do Senado Federal, requer a Vossa Excelência 
a prorrogação do prazo concedido a este órgão téc
nico até o dia 15-12-98. 

Ao ensejo, renovamos a Vossa Excelência pro
testos de consideração e apreço. 

Sala das Comissões, em 17 de junho de 1998. -

\ . 
·!~ 

Sena~or SERGIO ACHADO 
\) Relato 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Os 
Srs. Senadores Pedro Simon, Ademir Andrade, Oda
cir Soares e Guilherme Palmeira enviaram discursos 
à Mesa para serem publicados na forma do disposto 
no art. 203 do Regimento Interno. 

S. Ex"s serão atendidos. 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB _ RS) _ Sr. 

Presidente, Sr. as e Srs. Senadores, depois de lon· 
go tempo de descaso, parece restar, aos peque
nos agricultores, apenas, algo assim como cinco 
pães e dois peixeS. Não é muito, se é preciso ali
mentar uma multidão que já alcança os 150 milhõ
es. É quase nada se já são mais de 30 milhões os 
famintos. É tudo, quando há, ainda, fé e esperan
ça na muttiplicação. 

A mesa é de comunhão, se há terra para o pe
queno agricuttor e ela será tanto mais farta, quando 
não lhe fattarem as sementes. O trabalho do peque
no agricuttor brasileiro tem sido, ao longo do tempo, 
uma verdadeira missão. E, como tal, a sua lida mais 
se parece com um sacerdócio. É ele quem alimenta 
o País, sem que o País lhe retribua, ao menos, pelo 
seu suor. Dois terços do que o brasileiro consome 
vêm da pequena agricuttura familiar, que teima em 
sua visão humanística de mundo, ao colocar o ho
mem como objetivo maior. 

Em lempos de desemprgo crescente, a agricul
tura familiar é menos. sensíveJ às crises, porque é 
pluriativa. Ao contrário da agricuttura comercial e 
modema, que se identifica com a monocultura, ela 
tem como princípio a ocupação dos membros da fa
mília, como uma unidade integrada, poi:Cultora. A 
questão central é o desenvolvimento da unidade pro
dutiva como um todo, que inclui a vida dos que nela 
trabalham. A palavra chave para o pequeno produtor 
familiar é a fartura. Ele se sente realizado se não lhe 
fatta 'para o gasto'. Mais do que isso: ele se realiza, 
também, pelo excedente que se transforma no ali
mento na mesa da maioria dos brasileiros. 

Trata-se, portanto, da versão atual do milagre 
da multiplicação: apenas cinco pães e dois peixes, e 
milhões de famílias são saciadas. É por isso que a 
pequena agricuttura familiar está a reclamar o reco
nhecimento que lhe é devido. Os novos tempos colo
cam em xeque, constantemente, a vocação pelo sa
cerdócio. Não é à toa que, em duas décadas, trinta 
milhões de brasileiros deixaram o campo. E incha
ram as cidades. Não é à toa, também, que os movi
mentos reivindicatórios que ocupam as ruas e as 
beiras de estradas têm os rostos rudes, queimados 
pelo sol, e as mãos calejadas pelos guatambus. Eles 
exigem hoje o que lhes foi negado ontem. 

Se a sociedade brasileir'i deseja o alimento far
to e barato, ela tem de se conscientizar de que não 
se desenvolve, hoje, uma agricutturá no constante 
aguardo por milagres. O subsídio ao pequeno agri
cultor, não é, portanto, um exercício de filantropia. 
Muito menos uma malversação de recursos públi
cos. Menos, ainda, uma esmola que se propõe tro
car por indulgências. As constantes e crescentes 
migrações rurais-urbanas são o reflexo mais cruel 
de uma sociedade que não remunera, a contento, 
os seus sócios mais importantes, os que lhe pro
vêm os alimentos básicos, relegando-os a uma ca
tegoria de verdadeiros 'attruístas'. Segundo estu
dos da FAO, a agricultura familiar ocupa 60% da 
mão-de-obra da agricultura, é responsável por 
75% do total das explorações, em 25% da área 
agricultável, e, mesmo produzindo tamanhas pro
porções de alimentos, recebe, apenas, 11% do to
tal dos financiamentos agrícolas. 

Até aqui, não há dispositivo legal que beneficie, 
de forma continuada, o pequeno agricuttor, o que lhe 
permitiria a segurança que a sua atividade requer. 
Ao contrário, ele tem sido, apenas, beneficiário dos 
chamados 'programas especiais', quase sempre fi
nanciados por organismos financeiros internacionais. 
Muitas vezes, o que está em jogo é, muito mais, o 
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desejo pela entrada de recursos externos, do que 
propriamente o benefício ao pequeno agricultor. Não 
se alteram os mecanismos de política que discrimi
nam tamanhos contingentes; apenas, criam-se •bra
ços" nas políticas públicas para a inclusão de parte 
destes "beneficiários especiais". Findos os tais pro
gramas, ou decretada a extinção das chamadas "li
nhas especiais", nada lhes garante novos instrumen
tos de política agrícola. 

É por isso que procurei incluir na Lei n" 8.171 _ a 
Lei Agrícola _ dispositivo que considera os agricuttores la
miiares como beneficiários pennanentes de crédito espe
cial e difererx:iado, a eXE!fl1llo do que hoje ocorre com os 
agricuttores assentados em áreas de reforma agrária Isso 
significará, a partir da aprovação do meu projeto de lei, que 
o Poder Público não apenas poderá conceder crédito es
pecial para as farrnlias que detêm áreas com, até, quatro 
rnc'xlclos fiscais e 80% de sua renda proveniente da alivi
dade rural, mas que serão assegurados tais créditos, em 
nome de acréscimos na produção de alimentos básicos, 
da necessária gernção e manuterção de errçregos e da 
preservação do meio arrbiente, preocupação que é muito 
mais corrum na pequena produção. 

Chega a constituir-se revottante a notícia de 
que o País irá importar milhões de toneladas de ali
mentos, neste ano. Somente de arroz, os números 
dão conta de dois milhões de toneladas! Isso, sem 
contar que os níveis de estoques governamentais 
estratégicos e reguladores atingem limites preocu
pantes. Tudo isso em um país que possui todos os 
microclimas do planeta. Que o digam os produtores 
de arroz do Rio Grande do Sul! Ali, reside o melhor 
exemplo de muttiplicação. Enquanto o Pais consome 
o chamado "arroz de terceira", importado de outros 
países, os gaúchos podem produzir o melhor, o mais 
produtivo e o mais rentável arroz do mundo. Pior. o 
tal arroz importado-é parafinado pelos subsídios dos 
países de origem e gera, lá fora, os empregos que 
aqui se tomam, · cada vez mais, escassos. O Rio 
Grande do Sul tem condições de aumentar sua pro
dução em quantitativos que representam mais que o 
dobro do que o Brasil irá importar. Ao invés disso, o 
que se assiste é um contingente de produtores gaú
chos a abandonar suas terras, entregues a bancos e 
credores, na quitação de dividas sabidamente impa
gáveis nas condições em que são obrigados. 

O Senhor Presidente da República anunciou, 
no último dia 17 de junho, a liberação de créditos 
para o custeio da nova safra, em montante que atin
ge a cifra de R$10 bilhões e a diminuição das taxas 
de juros agrícolas. Também mereceram destaque os 
novos recursos e as novas condições para o Pro-

na!. Bons ventos o trouxeram! E que sejam duradou
ros! Mas, antes de se pensar na nova safra, há que 
se discutir a situação dos milhares de agricultores 
que se emaranharam nas armadilhas das dívidas 
anteriores. Talvez, se considerados os benefícios 
que prestam à sociedade, na produção de alimentos 
a preços compatíveis com a renda dos brasileiros, 
na geração de empregos e na minimização dos con
flitos sociais decorrentes da migração, eles se torna
riam, por direito, em credores, isso se essa chamada 
sociedade os incluísse como verdadeiros "sócios". 
Ao contrário, eles térn que vender suas terras para 
pagar parte do custo dos insumos que adquiriram 
através de financiamentos e que não cobriram os re
sultados da produção que alimentou as respectivas 
famílias e que, agregada, tomou lugar nas mesas 
dos consumidores de quase todo o País. Basta que 
se verifique a origem do produto, nas embalagens de 
arroz nas prateleiras dos principais supennercados do 
País. Com certeza, se é produto de qualidade, vem do 
Rio Grande do Sul. Contraditoriamente, mantidas as 
condições atuais, dia virá em que os agricultores gaú
chos poderão estar, também, "quebrados", como o tal 
arroz importado, o único a ser encontrado, cuja origem 
deverá ser objeto de tradução. 

Quanto ao Pronaf, qualquer decisão em seu 
benefício vem em boa hora. Trata-se de um progra
ma específico para a pequena produção, que priori
za a capacitação, a intra-estrutura comunitária e o 
crédito rural subsidiado. Os dois primeiros segmen
tos são concedidos a fundo perdido e o crédito para 
custeio é, agora, cobrado com taxas de juros aimais 
de 5,75%, com um rebate de 50%. Apesar de ser 
acrescido, aos recursos totais, um montante de R$1 
milhão, a maior reclamação sobre o programa ainda 
recai sobre a insuficiência de recursos, que tendem 
a ser canalizados para aqueles agricuttores com 
maior capacidade de pagamento e que desenvolvem 
atividades mais lucrativas. Também há que se consi
derar que a tomada de empréstimos, embora no âm
bito de programas especiais, é decorrência, em últi
ma instância, de uma relação, caso a caso, entre o 
proponente e o gerente da respectiva agência do 
banco. Como se sabe, as pressões crescentes so
bre as gerências, em temos de cobranças de resul
tados, têm criado uma verdadeira "camisa de força• 
sobre os funcionários das carteiras de créd~o agríco
la que, por segurança e, tendo em vista a escas
sez de recursos, tendem a direcionar os maiores 
montantes para os mutuários de menor risco. E, 
aí, inclui-se um problema decorrente e adicional: a 
questão das garantias. O penhor é, cada vez mais, 
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descartado. O aval também resulta em dificuldades 
para o pequeno agricuttor. Resta-lhe a hipoteca de 
suas terras o que, dada·a sensibilidade de sua ativi
dade, não deixa de ser um risco que ele prefere não 
assumir. É por isso que as primeiras avaliações do 
Pronaf dão conta de que o programa concentra re
cursos, em termos espaciais, dirigindo-se, principal
mente, para as regiões mais desenvolvidas, para ati
vidades mais lucrativas em termos comerciais e para 
produtores com maior capacidade de pagamento. 
Não deixa de ser, portanto, discriminatório, ao não 
propiciar melhores condições para aqueles produto
res de regiões menos desenvolvidas e que produ
zem, principalmente, alimentos básicos. 

É essa a preocupação que norteou a idéia do 
meu projeto de lei: sem desconsiderar a legitimidade 
do Presidente da República, a questão do subsídio à 
agricuttura familiar produtora de alimentos básicos e 
geradora de empregos tem de ser uma decisão da 
sociedade como um todo. Por isso, merece um trata
mento legal que se coloca acima do decreto presi
dencial. Hã que ser respaldada por uma lei, aprova
da pelos representantes do povo brasileiro, no Con
gresso Nacional. O estímulo à produção de alimen
tos suficiente para garantir o consumo de toda a po
pulação, em um tempo que se considere mínimo, a ge
ração e a manutenção de~ em tefT1los de ino
vação tecnol6gica que destrói ocupações em termos es
truturais e a defesa do meio arriliente para as gerações 
futuras tem que ser uma política pública assumida e le
gitimada por toda a população e respaldada por instru
mentos legais que não se ümitem a decisões personifi
cadas e que podem ser revogadas por decreto. 

Espero que a prioridade a ser atribuída ao meu 
projeto mantenha forte conelação com a irr~rtãncia 
que o tema impõe. E, para que isso se concretize, é 
preciso que todos os segmentos interessados no as
sunto, o que, em última instância, significa toda a po
pulação, discuta,· ·com a devida profundidade, o seu 
significado. E votem, como que numa assembléia de 
acionistas. E isso se fará através de seus repre
sentantes, verdadeiros e legítimos procuradores, no 
Congresso Nacional. 

De minha parte, procurei, sempre, dedicar à 
agricuttura e, em particular, ao seu segmento fami
liar, a atenção que lhe é direito. Como administrador 
público, como parlamentar e, principalmente, como 
cidadão. Quando Ministro da Agricultura, foram 
destinados, aproximadamente, em termos aluais, 
R$35 milhões de crédito para o selar. Programas 
de tecnologia apropriada ao pequeno produtor fo
ram incentivados e os resultados podem ser ob-

servados nas séries estatísticas que contemplam 
aquela época. Como parlamentar, esse é um tema 
recorrente na minha atividade legislativa. Nos dias 
que se seguem, por exemplo, será instalada uma Co· 
missão Especial, no Senado Federal, atendendo a re
querimento de minha autoria, que deverá discutir as 
causas e propiciar alternativas para a questão do de
semprego no Brasil. De princípio, a agricuttura e seu 
segmento familiar deverá merecer o devido destaque 
nas discussões. Segundo o próprio Ministro da Agricul
tura, o gaúcho Francisco Turra, cada R$1 milhão em
pregado na agricuttura significa 230 novos empregos, 
número que não atinge a uma dezena na indústria. 
Imagine-se o impacto destes novos empregos, na pro
dução de alimentos! Como cidadão, a minha história 
em comunhão com os pequenos agricuttores nasceu 
no próprio berço. Afinal, em Caxias do Sul se fez urna 
reforma agrária digna de registro. E foi entre os agricul
tores de base familiar que me criei. Mais do que isso, 
foi a partir de seus exemplos de solidariedade, de vida 
em comunidade, de trabalho e de dignidade que formei 
a minha própria educação. Essa história vivida me dá 
a convicção de que esse projeto contribuirá na multipli
cação do pão, do peixe, do arroz, do feijão, da eqüida
de e, principalmente, da cidadania 

Era o que eu tinha a dizer. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB - PA) 
- Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, desde· que 
começou sua política de entrega de ell!Btais ao capital 
nacional e internacional e que deu início à sua política 
de quebra de direitos e garantias históricos dos traba
lhadores brasileiros, o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso tem recebido merecidas críticas dos setores 
organizados e conscientes da sociedade brasileira 

Partidos de esquerda, entidades repre
sentativas dos trabalhadores e de micro, pequenos 
e médios empresários e produtores rurais, têm 
alertado a opinião pública para os riscos e os pre
juízos que advêm da globalização da economia e 
da flexibilização das relações de trabalho, impos
tas pelo neoliberalismo. 

Em nome da estabilidade da moeda e até das 
oscilações de bolsas de valores no mundo, o governo 
federal já adotou medidas que desservem aos interes
ses nacionais, mas nada é tão preocupante quanto as 
medidas que dizem respe~o diretamente à vida dos 
trabalhadores, como as reformas administrativas e da 
previdência e a derrubada dos mecanismos de prote
ção individual e coletiva da classe trabalhadora 

Conscientes da gravidade da questão, os ad
vogados trabalhistas reunidos no 11 Encontro Latino
Americano de Advogados Trabalhistas, ocorrido no pe-
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rio do de 3 a 6 de junho/98 apresentaram à Nação uma 
declaração que condena tais medidas e alerta para a 
necessidade de reverter esta tendência do governo, 
bem como de revogar as decisões já adotadas. 

Já no início do documento, os signatários colo
cam que 'a pregação neoliberal de minimizar ou 
afastar a presença do Estado em tudo que se refere 
ao interesse nacional e aos direitos e garantias so
ciais é falaciosa. Privilegia o capital financeiro e o li
vre comércio, em detrimento do capital produtivo na
cional e atira sobre os ombros dos trabalhadores os 
efeitos destrutivas de um mercado desordenado e 
de uma competição predatória". 

Mostrando elevado grau de conhecimento das 
causas que dão origem aos principais problemas 
modernos da classe trabalhadora, os advogados tra
balhistas reunidos em Gramado dizem que 'a cons
ciência jurídico-trabalhista latino-americana deve se 
alinhar resolutamente na resistência aos efeitos per
versos da globalização e no combate à ideologia 
neoliberal, que, a pretexto de liberdade e democra
cia, procura submeter os povos do continente, a co
meçar pelos trabalhadores, aos devastadores inte
resses do capital, er!gido em árbitro supremo do de
senvolvimento e do controle sociais". 

Está de parabéns a categoria dos advogados 
trabalhistas e a coordenação do conclave de Grama
do, bem como todos os seus participantes, pela pos
tura corajosa e firme que adotaram. 

Dada a atualidade em que este texto está inse
rido e pelaimportância que representa como um mar
co na história de resistência contra o neoliberalismo, 
solicito à Mesa que a Declaração dos Advogados 
Trabalhistas seja inserida na íntegra nos Anais do 
Senado Federal. 

Era o que eu tinha a dizer. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. ADEM/R ANDRADE: 

O 11 Encon1ro. L.alioo-Americano de Advogados Trabalhistas, 

em Gramado, Rio Grande do Sul, Brasil, baz a púb6oo a seguinte 

DECLARAÇÃO 

1 . A pregação neoliberal de minimizar ou afastar a presen· 
ça do Estado e tudo que se refere ao interesse nacional e aos di
reitos e garantias soQa;s é falaciosa Privilegia o capital financeiro 
e o livre comércio, em detrimento do capital produtivo nacional e 

atira sobre os ombros dos trabalhadores os efeitos destrutivos de 

um mercado desordenado e de uma competição predatória. 

2. Os direitos sociais não podem ser sacrificados ao:. inte

resses das grandes empresas transnacionais, que sobrepondo-se 

aos valores e politicas dos Estados Nacionais, ameaçam transfor· 

má-los em reféns. 

3. Toda tentativa de reduzir ou suprimir as tutelas jurídicas 

politicas à ditadura do mercado e derrogar normas de ordem pU
blica de proteção ao trabalho merece repúdio. 

4. Urge tomar realidade. por medidas efetivas, o compro
misso do Mercosul com a Justiça Social. expresso no preâmbulo 

do Tratado de Assunção, a partir da concretização de um proto
colo trabalhista que reoonheça sua dimensão social e contemple, 

além dos direitos individuais, os direitos co&etivos e mecanismos 

de negociação coletiva supranacional, desde que assegurado o 
equilíbrio de poderes entre capital e trabalho. 

5. A consciência jurídica trabalhista latino-americana deve

se alinhar resolutamente na resistência aos efeitos perversos da 
globalização e no combate à ideologia neoliberal que, a pretexto 
de liberdade e democracia. procura submeter os povos do Conti· 

nente, a começar pelos trabalhadores. aos devastadores interes· 

ses do capital, erigido em árbitro supremo do desenvolvimento e 

do controle soctais. 

6. Preocupados com a tendência neoliberal dos governos 
dos países do Mercosul, os advogados trabalhistas devem intervir 

no sentido de uma mudança de rumos. 

Gramado. 6 de junho de 1998. 

O SR. ODACIR SOARES (PTB - RO) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Brasil tem sido 
um dos países mais prejudicados pelos efeitos ad
versos da grave crise que afetou as economias asiá
ticas, pois nossa grande dependência de capitais ex
temos, necessários para o financiamento de nosso 
desenvolvimento, obriga-nos a adotar políticas fis
cais e monetárias muito restritivas, geradoras de de
sempregos e de queda na renda nacional. 

A economia brasileira tem sido muito preíudica
da por manter, nos úttimos anos, taxas de juros das 
mais elevadas de todo o mundo, o que aumentou 
fortemente o déficit público e, pior que isso, destruiu 
muitas empresas e muitos pequenos produtores. 

Assim, muitas médias, pequenas e microem
presas, que poderiam estar gerando empregos, ren
da, divisas, tributos e produtos necessários ao nosso 
desenvolvimento, deixaram de existir em decorrên
cia dos elevados juros praticados 'lO Bra~il. 

Isso se tomou mais grave para as pequenas em
presas após a estabilização monetária, pois, anterior
mente, as elevadas taxas de inflação mascaravam os 
custos, permitiam o repasse ao ronsumidor de quais
quer deficiências do processo produtivo, pois os padré
es de medida de eficiência perdiam sentido com a 
grande velocidade de evolução dos preços. 

Com a globalização da economia, o acirramen
to da concorrência em termos mundiais e a luta 
constante pela redução de custos, as pequenas em
presas brasileiras têm sido as grandes vítimas da 
política de juros attos, pois tanto a manutenção do 
capital de giro é attamente prejudicada, como os 

------------·---------··------- ............ _ 
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consumidores não têm condições de absorver os 
elevados juros praticados nos financiamentos. 

A emp~sa priyada nacional é prejudicada, o 
setor público tambêm é afetado, pois igualmente 
paga juros elevados; mas o maior de todos os lesa
dos é o cidadão brasileiro, que é obrigado a pagar 
todos os custos do Governo e de todos os bens, ser
viços e produtos que adquire nas empresas priva
das, tudo com elevados juros embutidos. 

Com os juros elevados, o Governo, em todos 
os níveis, deixa de arrecadar, pois há uma diminui
ção do ritmo da atividade económica, há um cresci
mento do desemprego e um aumento da dívida pú
blica, formando um círculo vicioso muito dnícil de ser 
quebrado e combatido. 

Basta vemicarmos que as despesas com juros 
do setor público passaram de 1 O bilhões de reais, no 
trimestre de agosto a outubro de 1997, para 15 bi
lhões de reais no trimestre de novembro de 1997 a 
janeiro de 1998. 

Um dos importantes indicadores dessa situa
ção critica em que vivemos, em decorrência das al
tas taxas de juros, é o acentuado aumento da emis
são de cheques sem fundos e o atraso de pagamen
tos das prestções contratadas por muitas pessoas 
que perdem seus empregos, ou têm outras dificulda
des financeiras de dnícil recuperação. 

Com as enormes dificuldades que temos para 
controlar inflção e o balanço de pagamentos. somos 
obrigados a manter juros elevados para garantir uma 
remuneração líquida elavada aos investidores es
trangeiros QU!! trazem seus capitais para o Brasil. 

Estamos pagando uma remuneração muito ele
vada aos nvestidores estrangeiros. pois Brasil e Ar
gentina são economias muito ligadas em decorrên
cia do Mercosul, não cabendo cobrar um ágio eleva
do para investimentos no Brasil e um pequeno para 
investimentos na Argentina, como acontece aluai
mente, em que o chamado risco Brasil estaria em 
tomo de 4% contrã apenas 1% da Argentina. 

Temos plena consciência das enormes dnicul
dades e da complexidade da administração econõ
mico-financeira de um país como o Brasil, com sua 
grande quantidade de problemas económicos, so
ciais e políticos_ 

Jamais iríamos propor uma mudança económi
ca radical, capaz de colocar em risco a estabilidade 
mon~~lária e o próprio Plano Real. 

Desejamos, sim, mudanças adequadas, capa
zes de reduzir juros, de permitir o crecimento econó
mico, o aumento do nível de emprego, a redução da 
inadimplência, uma melhor distribuição de carga tri
butária, sem criar desequilíbrios econõmicos desne
cessários. 

Não podemos perder de vista que o Brasil já 
saneou seu sistema bancário, que, assim. deixou de 

ser um foco de instabilidade econõmica para se con
verter num instrumento de apoio ao crecimento de 
nossa economia, sem sobressaltos nem pãnico para 
os correntistas dos bancos brasileiros. 

Por isso mesmo, acreditamos que não pode
mos impor sacmícios desnecessários à nossa sofri~ 
da população, mantendo por longo tempo a polftica 
de juros elevados, pois o Brasil tem condições de re
duzir ainda mais o atual nível de juros praticados em 
nossa economia, seja com redução da tributação so
bre o capital estrangeiro, seja pelo próprio peso da 
economia no cenário mundial, que pode ser reco
nhecido como um país que está desenvolvendo uma 
política económica séria e responsável. 

Deixo aqui o meu apelo ao Presidente Fernan
do Henrique Cardoso para que se mantenha firme e 
perseverante na decisão de reduzir as taxas de ju
ros praticadas em nossa economia, para que nossos 
empresários e nossa população possam produzir e 
consumir os bens e serviços que o Brasil tem condi
ções de gerar e oferecer aqui e no exteriror. 

O Brasil deseja crescer, deseja prosperar, de
seja criar empregos e novas oportunidades de de
senvolvimento de sua economia, o que somente po
derá ocorrer quando tivermos taxas de juros mais ra
cionais, mais civilizadas, mais próximas dos padrões 
internacionais. 

É o meu pensamento. 
Muito obrigado. 
O SR- GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) -

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadore$, cumpro o de
ver de registrar em nossos Anais e falecimento ocor
rido em Maceió, no último dia 18 do corrente, do es
critor. contista e memorialista alagoano, Aloísio Cos
ta Melo, membro da Academia Alagoana de Letras e 
do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, nasci
do a 1° de novembro de 1919, no Município de Ca
pela. Funcionário aposentado do Banco do Brasil, 
trata-se de uma vocação literária que se revelou aos 
seus conterrâneos há apenas seis anos, período em 
que publicou nada menos de dois livros de memó
rias e dois volumes de contos que o tornaram não 
apenas um dos mais prolífiCos, mas também um dos 
mais apreciados intelectuais de sua época, num 
exemplo raro de autodidatismo que a todos encanta
va. Sua obra inaugural, Se não me falha a memória, 
lançada em 1992, aos 72 anos de idade, foi o resul
tado de anotações que acumulou desde 1941, na 
forma de um despretensioso diário que alimentou 
sua intensa atividade literária, graças, sobretudo, 
como ele mesmo testemunhou, ao incentivo e à in
sistência de sua filha Heloísa. Seus dois livros de 
contos, Cotidiano e Destino, publicados, o primeiro, 
em 1995, e, o segundo. no ano passado, deram con
tinuidade à vocação que partilhava com o seu pas
satempo predileto de fazer brinquedos de madeira 
para os netos. E, como salientavam seus editores, 
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era um escritor que via •os homens e o mundo com 
simpatia, que já experimentou do bom e do mau, dos 
valores e das fraquezas da humanidade". 

Trata-se de uma perda, Sr. Presodente, que 
não atinge só a vida cuttural de Alagoas, abalada há 
pouco mais de um mês, com o desaparecimento de um 
de seus maioles intelectuais, o escritor Carlos Molitemo. 
Abala, sobretudo, sua famflia e seus admiradores que, 
como eu, se habituaram a ver nele a expressão de uma 
época que revelou tantos talentos que, como em seu 
caso, inspiraram uma vida de dedicação a seu trabalho, 
sua atividade profissional e a suas idéias. 

Acredi1ando expressar-me em nome de toda a 
sociedade de meu Estado, quero transmttir os senti
mentos que nos atingem e, desta tribuna, endereçar 
à sua família, principalmente seus filhos Heloísa, 
Mário Aloísio e· Heleninha, o penhor de minha admi
ração pessoal e a solidariedade que, mais do que 
justa, constttui um tributo de reconhecimento que tor
no extensivo a seus colegas da Academia Alagoana 
de Letras que ele em vida ilustrou. 

Era o que tinha a dizer. 
Muno obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Nada 

mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos, lembrando às Senhoras e Senhores Se
nadores que constará da sessão delíberativa ordiná
ria de amanhã, a realizar-se às 14 horas e 30 minu
tos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N2 6, DE 1998 

(Tramttando em conjunto com a Proposta de 
Emenda à Constttuição n• 11, de 1998) 

Quinto e úHimo dia de discussão, em primeiro 
tumo, da Proposta de Emenda à Constttuição n• 6, 
de 1998, tendo como primeiro signatário o Senador 
José Roberto Arruda, que inclui no Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitórias artigo que regulari
za a sttuação funcional de servidores de empresas 
públicas federais que há mais de dez anos prestam 
serviços à administração direta, e dá outras provi
dências, tendo 

Parecer sob nO 318, de 1998. da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator. Senador Ro
meu Tuma, favorável, nos termos da Emenda nO 1-CCJ 
(substitutivo) que apresenta, e pela prejudícialidade da 
Proposta de Emenda à Constttuição n• 11, de 1998. 

-2-
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N2 11;DE 1998 
(Tramttando em conjunto com a Proposta de 

Emenda à Constituição n• 6, de 1998) 

Quinto e úttimo dia de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n• 11, 
de 1998, tendo como primeiro signatário o Senador 
Geraldo Melo, que acrescenta parágrafos ao art. 19 
do Ato das Disposições Constttucionais Transitórias, 
dispondo sobre a situação funcional dos servidores e 
empregados públicos federais legalmente cedidos a 
órgãos e entidades da União. 

-3-
REQUERIMENTO N2 401, DE 1998 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
401, de 1998, do Senador José Bianco, solicttando, 
nos termos regimentais, a prejudicialidade do Projeto 
de Lei do Senado n• 15, de 1996, bem como dos 
Projetas de Lei do Senado n"s 17, 50 e 112, de 
1996, 177 e 197, de 1997, e do Projeto de Lei da 
Cãmara n• 114, de 1995, que com ele tramitam em 
conjunto, e que dispõem sobre planos de saúde, em 
virtude da aprovação do Projeto de Lei do Senado n• 
93, de 1993, que versa a mesma matéria 

-4-
REQUERIMENTO N• 409, DE 1998 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
409, de 1998, do Senador José Eduardo Outra, soli
cttando, nos termos regimentais, o désapensamento 
dos Projetas de Lei da Cãmara n"s 32, de 1lJ!r.!, e 
41, de 1994, dos Projetos de Lei da Cãmara n"s 17, 
de 1993, 60, de 1994, 32, de 1995, e do Projeto de 
Lei do Senado n• 104, de 1997, por não versarem 
sobre a mesma matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 
56 minutos.) 

CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
DO SENADO FEDERAL, 

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

29-6-98 
Segunda - feira 

15h30 - Sessão Deliberativa Ordinária do 
Senado Federal 

17h - Senhor Melvyn Levitsky, Embaixador dos 
Estados Unidos da América 

--------------·-·------· --·---· ---- ---- ..• ---··· 



JUNHO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

CONSEWO DE tTICA E DECORO PARLAMENTAR 
( Eleito em 19-4-95) 

Prcsideace: Casildo Maldaner • PMDB- SC 
Vice-Prcsid~ote: José Alves - PFL -SE 
(Eleito• em 28-2-96) 

Titulares 

L Elcio Alvares 
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1. Caslldo Maldaner 
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1. Lúcio Alcãntara 
2. (Vago) 

I. Epitaeo Cafeteira 
2. o,,...;. "Dias 

I. Emilia Fernandes 

I. Osmar Dios 

1. Marina Silva 

1. (Vago) 
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PT 
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(1) POS$8 cerno Ministro de Estado da Previdência e Assistência Soci!li. em 7.04.98.: 
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COMISSÕES PERMANENTES 
. • , (ART" 72 • RISF) 

1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS· CAE 
· · PRESIDENTE: VAGO (1) 

VICE-PRESIOENTE: SENADOR FERNANDO BEZERRA 
(27 TITULARES E 27 SUPLENTES) 

TITULARES SUPLENTES 

PFL 
FRANCELINO PEREIRA MG -2411112 1·ROMERO JUCA 
VILSON KLEINÜBING se -2041/42 2-JOSÉ AGRIPINO 
GILBERTO MIRANDA AM -3104105 3-JOSÉ BIANCO 
BELLO PARGA MA ·3069/70 4·ÉLCIO ALVARES 
LEONEL PAIVA DF- 1248 5-EDISON LOBÃO 
JONAS PINHEIRO MT • 2271/72 &-FRANCISCO BENJAMIN 
JÕAO ROCHA TO -4071172 7-JOEL DE HOLLANDA 
ZANETE CARDINAL MT • 4064/65 8-DJALMA BESSA 

PMDB 
GILVAM BORGES AP-2151/52 1-JADER BARBALHO 
FERNANDO BEZERRA RN-2461/67 2-MARLUCE PINTO 
NEY SUASSUNA PB-114511245 3-MAURO MIRANDA 
JOSÉ SAAD G0-3149/50 4-ROBERTO REQUIÃO 
CARLOS BEZERRA MT-2291/92 5-PEDRO SIMON 
RAMEZTEBET MS-2221/22 6-CASILDO MALDANER 
JOSÉ FOGAÇA RS-3077/78 7-GERSON CAMA TA 

PSDB 
JOSE ROBERTO ARRUDA DF-2011112 1-TEOTONIO VILELA FILHO 
VAGO (1) 2-BENI VERAS 
JEFFERSON PERES AM-2061/62 3-LÚCIO ALCÃNTARA 
PEDRO PIVA SP- 2351/52 4-LÚDIO COELHO 
OSMAR DIAS PR-2124/25 5-5ÉRGIO MACHADO 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS) 
EDUARDO SUPLICY • PT SP-3213/15 1-ANTONIO CARLOS VALADARES 

-PSB 
LAURO CAMPOS • PT DF-2341/42 2-5EBASTIÃO ROCHA • PDT 
ADEMIR ANDRADE • PSB PA-2101/02 3· ROBERTO FREIRE • PPS 
JOSÉ EDUARDO OUTRA • PT SE- 2391/92 4- ABDIAS NASCIMENTO • PDT 

PPB 
ESPERIDIAO AMIN SC-4200/06 1-EPITACIO CAFETEIRA 
LEVYDIAS MS-1128/1228 2-LEOMAR QUINTANILHA 

PTB 
ODACIR SOARES R0-3218/19 VAGO 

(I) Em virtude da renuncia do Senador Coutinho Jorge. 

RR-2111112 
RN-23811112 
R02231/32 
ES-3130/31 
MA-2311112 
BA-3173174 
PE-3197191 
BA-2211112 

PA-3041/43 
RR-110111201 
G0-2091112 
PR-2401102 
RS-3230/31 
SC-2141142 
ES-3203/04 

AL-4093194 
CE-3242143 
CE-2301102 
IIS-2381112 
CE-2211185 

SE-2201102 
~ . ' . 

AP..zz4ua: 
PE-21.-,IV 
RJ-1121i4221i' 

MA-1402111' 
T0-2071171" 

._:,-.. 

REUNIÕES: QUINTAS-FEIRAS ÀS 10:00 HS (*) 
SECRETÁRIO: DIRCEU VIEIRA MACHADO FILHO 

TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3516/4605. 

SALA N" 19-ALA.SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3155 

FAX: 311-4344 
(*)Horário de acordo com 1 Ala publicada no DSF'd~ 12.9.97, pgs. 18655/6 

Horário re!i[imcntal: J"s feiras i.s 10:00 hs. Atualizada em: lS/06198. 
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I 

2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS 
PRESIDENTE:SENADOR ADEMIR ANDRADE 

VICE-PRESIDENTE: SENADOR LEOMAR QUINTANILHA 
(29 mULARES E 29 SUPLENTES) 

mUL.ARES SUPLENTES 

PFL 
ROMEROJUCA RR-2111/17 1-GUILHERME PALMEIRA AL-3245147 
JONAS PINHEIRO MT-2271/77 2·EDISON LOBÃO MA·2311/15 
JOSÉ ALVES SE-4055/57 3-ELCIO ALVARES ES-3130/35 
BELLOPARGA MA-3069/72 4-JOSÉ AGRIPINO RN·2361/67 
JOEL DE HOLL.ANDA PE-3197/98 5·BERNARDO CABRAL AM·2081/87 
LEONEL PAIVA DF-1046/1146 &·ROMEU TUMA SP-2051/57 
JOSÉBIANCO R0-2231/37 7-JOÃO ROCHA T0-4070/71 
ZANETE CARDINAL MT-4064/65 8·VAGO 
DJALMA BESSA BA- 2211/12 9-VAGO 

PMDB 
CARLOS BEZERRA MT-2291/97 1-JOSE FOGAÇA RS-3077/78 
GILVAM BORGES AP-2151/57 2-JOSÉ SAAD G0-3149/50 
JOÃO FRANÇA (1) RR-3067/4078 3· PEDRO SIMON RS· 3230131 
CASILDO MALOANER SC-2141/47 4-JOSÉ SARNEY AP-3429131 
MAURO MIRANDA G0-2091/92 5-DJALMA FALCÃO AL-2261/62 
NABOR JUNIOR AC-1478/1378 6·VAGO 
MARLUCE PINTO RR-1101/4062 7-VAGO 
IRIS REZENDE G0-2032/33 8-VAGO 

PSDB 
LUCIO ALCANTARA CE-2301/07 1-ARTUR DA TAVOL.A RJ-2431/37 
OSMARDIAS PR-2124/25 2-BENI VERAS CE·1149 
LÚCIO COELHO MS-2381/87 3-SERGIO MACHADO CE-2281/87 
CARLOS WILSON PE-2451/57 4-VAGO (2) 
JOSÉ ROBERTO ARRUDA DF-2011/16 5-JEFFERSON PERES AM·2061/67 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS) 
BENEDITA DA SILVA- PT RJ-2111m 1-EMILIA FERNANDES- PDT RS·2331137 
MARINA SILVA- PT AC-2181/87 2-LAURO CAMPOS - PT DF·2341/47 
ADEMIR ANDRADE - PSB PA-2101/07 3-ABDIAS NASCIMENTO • PDT RJ-1121/4229 
SEBASTIÃO ROCHA - PDT AP-2244/46 4-ROBERTO FREIRE - PPS PE·2161/67 

PPB 
ERNANDES AMORIM R0-2051/57 1-EPITACIO CAFETERIA MA-4073174 
LEOMAR QUINTANILHA T0-2071176 2-ESPERIDIÃO AMIN SC-4200/06 

PTB 
ODACIR SOARES R0-3218/3219 1·ARLINDO PORTO MG-2321122 

(1) Oesfiftou-sa do PMOB, ingressando no PPB. em 2.10.97. 
(2) Em virtude da renúncia do Senador Coutinho Jorge. 

REUNIOES: QUARTAS-FEIRAS ÀS 10:00 HS (*) SALA N' 09-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
SECRETÁRIO: RA YMUNDO FRANCO DINIZ TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 31!-3359 

TELEFONES DA SECRETARIA: 311-4608/3515 FAX: 311-3652 
(*} Horilrio de acordo com a Ata publicada ao DSFde 12.9.97, pp. 1165516 

HoriricJ rePmnul: 4"s feiras às 14:00 hs.. 

Atualizada em: 25/06198 



JUNHO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - CCJ 
PRESIDENTE: SENADOR BERNARDO CABRAL 
VICE-PRESIDENTE: SENADOR RAMEZ TEBET 

TITULARES 

GUILHERME PALMEIRA 
EDISON LOBÃO 
JOSEBIANCO 
BERNARDO CABRAL 
FRANCELINO PEREIRA 
FRANCISCO BENJAMIM 
ROMEUTUMA 

JADER BARBALHO 
JOSE FOGAÇA 
ROBERTO REQUIÃO 
RAMEZTEBET 
PEDRO SIMON 
DJALMA FALCÃO 

JEFFERSON PERES 
JOSE IGNÃCIO FERREIRA 
LÚCIO ALCÃNTARA 
BENIVERAS 

(23 TITULARES E 23 SUPLENTES) 

AL-3245/47 
MA-2311/15 
R0-2231/37 
AM-2081/87 
MG-2411/17 
BA-3173174 
SP-2051/52 

PA-3051/53 
RS-3077/78 
PR-2401/07 
MS-2221/27 
RS-3230/32 
AL-2261/62 

AM-2061/67 
ES-2121/24 
CE-2301/07 
CE-3242143 

SUPLENTES 

PFL 
1-ELCIO ALVARES 
2-ROMERO JUCÁ 
3.JOSÉ AGRIPINO 
4-LEONEL PAIVA 
5-SELLO PARGA 
&-GILBERTO MIRANDA 
7 -DJALMA BESSA 

PMDB 
1-NEY SUASSUNA 
2-GARLOS BEZERRA 
3-GASILDO MALOANER 
4-FERNANDO BEZERRA 
5-GILVAM BORGES 
6-VAGO 

PSDB 
1-5ERGIO MACHADO 
2.JOSÉ ROBERTO ARRUDA 
3-DSMAR DIAS 
4-PEDRO PIVA 

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 2-5EBASTIÃO ROCHA- PDT 
JOSÉ EDUARDO OUTRA- PT SE-2391/97 3-MARINA SILVA- PT 

ESPERIDIAO AMIN 
EPITACIO CAFETEIRA 

ODACIR SOARES 

PPB 
SC-4206/07 1-LEVY DIAS 
MA- 4073/74 2- LEOMAR QUINTANILHA 

PTB 
R0-3218/3219 1-ARUNDO PORTO 

ES-3130/32 
RR-2111/17 
RN-2361/67 
DF-104611148 
MA-3069172 
AM-1166/3104 
BA- 2211/12 

PB-4345148 
MT-2291/97 
SC-2141/47 
RN-2481/2487 
AP-2151/52 

CE•2284187 
DF-2011/17 
PR-2124125 
SP-2351/52 

PA'2101/07 
AP-2241/47 
AC-2181187 . 

MS-112811228 
T0-2073174 

MG-2321122 

REUNIÕES: QUARTAS-FEIRAS ÀS 10:00 HS 
SECRETÁRIO: VERA LÚCIA LACERDA NUNES 
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3972/4612 

SALA N• 03-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3541 

FAX: 311-4315 

Atualizada em: 18106/98 
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TITULARES 

DJALMA BESSA 
HUGO NAPOLEÃO 
JOEL DE HOLLANDA 
ÉLCIO ALVARES 
JOÃO ROCHA 
ROMEROJUCÁ 
ROMEU TUMA 
EDISON LOBÃO 

JOSE FOGAÇA 
FERNANDO BEZERRA 
ROBERTO REQUIÃO 
GERSON CAMA TA 
JOSÉ SARNEY 
JOÃO FRANÇA (1) 
VAGO 

ARTUR DA TAVOLA 
VAGO (3) 
SERGIO MACHADO 
TEOTÔNIO VILELA FILHO 
BENIVERAS 

LAURO CAMPOS - PT 
MARINA SILVA· PT 
EMILIA FERNANDES- PDT 
ABDIAS NASCIMENTO • PDT 

LEVYDIAS 
LEOMAR QUIJIITANILHA 

ODACIR SOARES 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO -CE 
PRESIDENTE: SENADOR ARTUR DA TÁVOLA 

VICE-PRESIDENTE: JOEL DE HOLLANDA 
(27 TITULARES E 27 SUPLENTES) 

BA- 2211/12 
Pl-3085/87 
PE-3197/98 
ES-3130/32 
T0-4070/71 
RR-2111/17 
SP-2050/57 
MA-2311/46 

RS-3077/78 
RN-2461/67 
PR-2401/02 
ES-3203/04 
AP-3429/31 
RR-3067/68 

RJ-2431/32 

CE-2281/82 
AL-4093/94 
CE-3242/43 

SUPLENTES 

PFL 
1-BERNARDO CABRAL 
2-VILSON KLEINÜBING 
3-LEONEL PAIVA 
4- FRANCELINO PEREIRA 
5-GILBERTO MIRANDA 
6-JONAS PINHEIRO 
7-WALDECK ORNELAS (2) 
8-VAGO 

PMDB 
1-RAMEZ TEBET 
2-JOSÉ SAAD 
3-NEY SUASSUNA 
4-NABOR JUNIOR 
5-DJALMA FALCÃO 
6-IRIS REZENDE 
7-VAGO 

PSDB 
1-JEFFERSON PERES 
2-JOSÉ IGNÃCIO FERREIRA 
3-LÚCIO ALCÂNTARA 
4-CARLOS WILSON 
5-PEDRO PIVA 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS) 
DF-2341/42 1-BENEDITA DA SILVA- PT 
AC-2181/82 2-ANTONIO C. VALADARES PSB 

RS-2331/37 3-SEBASTIÃO ROCHA 
RJ-4229/30 4-VAGO 

MS-1128/1228 
T0-2071/72 

R0-3218/19 

PPB 
1-ESPERIDIAO AMIN 
2-ERNANDES AMORIM 

PTB 
1-VAGO 

(1) Desfitiou-se do PMDB. ingressando no PPB, em 2.10.97. 

JUNHO DE 1998 

AM-2081/82 
SC-2041/42 
DF-1046/1146 
MG-2411/12 
AM-3104105 
MT-2271/72 
BA 

MS-2222/23 
G0-3149/50 
PB-4345/46 
AC-1478/1378 
AL-2261/62 · 
G0-2032/33 

AM-2061/62 
ES-2121/22 
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) Afastado do exercício do mandato para exercer o cargo de Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social. 

(3) Em virtude da renUncia do Senador Coutinho Jorge. 

REUNIÕES: QUINTAS-FEIRAS ÀS 10:00 HS (*) 
SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B. UNHARES 
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3498/4604 

SALA N' IS- ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL. DA SALA DE REU:-<IÃO: 311-3276 
FAX: 311-3121 

(*) Horirio de acordo com a Ata publicada no DSF dt 12.9.97, pgs. 1865516 

Horirio regimental: 5"s ftins is 14:00 hs. 

Atualizada em: 24/06/98 



JUNHO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

5) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL- CRE 
PRESIDENTE: SENADOR JOSE SARNEY 

TITULARES 

GUILHERME PALMEIRA 
HUGO NAPOLEÃO 
JOSÉ AGRIPINO 
BERNARDO CABRAL 
ROMEUTUMA 
JOEL DE HOLLANDA 

JOSESARNEY 
PEDRO SIMON 
CASILDO MALDANER. 
JADER BARBALHO 
VAGO (1) 

ARTUR DA TAVOLA 
CARLOS WILSON 
LÚDIO COELHO 

BENEDITA DA SILVA· PT 
ABDIAS NASCIMENTO • PDT 
EMILIA FERNANDES • PDT 

LEOMAR QUINTANILHA 

ARLINDO PORTO 

VICE-PRESIDENTE: SENADOR ROMEU TUMA 
(19 TITULARES E 19 SUPLENTES) 

SUPLENTES 

PFL 
AL-3245/47 1- VAGO 
Pl-4478/79 2-BELLO PARGA 
RN-2361/67 3-JOÃO ROCHA 
AM-2081/87 4-JOSÉ ALVES 
SP-2051/57 5-VILSON KLEINÜBING 
PE-3197199 6- JOSÉ BIANCO 

PMDB 
AP-3429/31 1·MARLUCE PINTO 
RS-3230/31 2-FERNANDO BEZERRA 
SC-2141/47 3·MAURO MIRANDA 
PA-3051/53 4-GERSON CAMA TA 

5-IRIS REZENDE 

PSDB 
RJ-2431/36 1-JOSE IGNACIO FERREIRA 
PE-2451/57 2-TEOTÔNIO VILELA FILHO 
MS-2381/87 3-0SMAR DIAS 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS) 
RJ·2171m 1-EDUARDO SUPLICY- PT 
RJ-3188/89 2-ADEMIR ANDRADE· PSB 
RS·2331/37 3-MARINA SILVA-PT 

PPB 
T0-207317 4 1-LEVY DIAS 

PTB 
MG· 2321/22 1-0DACIR SOARES 

(1) Em virtude do falecimento do titular, em 13.04.98 

MA-3069/72 
T0-4070/71 
SE-4055/57 
SC-2041/47 
R0-2231/32 

RR-1101/4062 
RN-2461/67 
G0-2091192 
ES-3203104 
G0-2032133 

ES·2021127 
AL-4093195 
PR-2121/27 

SP-3215/16 
PA-2101/02 
AC-2181/82 

MS-1128/1228 

R0-3218/19 

REUNIÕES: TERÇAS-FEIRAS ÀS 10:00 HS (*) 
SECRETÁRIO: MARCOS SANTOS PARENTE FILHO 

TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3259/3496 

SALA N' 07-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3367 

FAX: 311-3546 
(*) Honiorio de acordo com a Ata publicada ao DSF de IZ.9.97. pgs. 18655/6 
Horirio regimental: S"s raras às 10:00 hs.. 

Atualizada em: 13/05/98 
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ANAIS DO SENADO FEDERAL 

6) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA· Cl 

TITULARES 

JOSE AGRIPINO 
ROMEROJUCÁ 
VILSON KLEINÜBING 
ÉLCIO ALVARES 
JOEL DE HOLLANDA 
HUGO NAPOLEÃO 
ELÓI PORTELA (cessão) 

NABOR JUNIOR 
MAURO MIRANDA 
GERSON CAMA TA 
IRIS REZENOE 
MARLUCE PINTO 
RENAN CALHEIROS (3) 

JOSE IGNACIO FERREIRA 
JOSÉ ROBERTO ARRUDA 
TEOTÓNIO VILELA FILHO 
PEDRO PIVA 

JOSE EDUARDO OUTRA • PT 
ANTONIO C. VALADARES 
EMILIA FERNANDES • PDT 

LEVYDIAS 
ERNANDES AMORIM 

ODACIR SOARES 

PRESIDENTE: VAGO 
VICE-PRESIDENTE: SENADOR FREITAS NETO 

(23 TITULARES E 23 SUPLENTES) 

SUPLENTES 

PFL 
RN-2361/2367 1· FRANCISCO BENJAMIN 
RR-2111/2117 2· JONAS PINHEIRO 
SC-2041/2047 3· GUILHERME PALMEIRA 
ES-3130/3132 4· JOSÉ ALVES 
PE-3197/3199 5-ROMEU TUMA 
PI • 4478/4479 6-GILBERTO MIRANDA 
PI • 2131/37 7 • WALDECK ORNE LAS (2) 

PMDB 
AC-1478/1378 1·ROBERTO REQUIAO 
G0-2091/92 2·RAMEZ TEBET 
ES-3203/ 3204 3-CARLOS BEZERRA 
G0-2032133 4..JOSÉ SARNEY 
RR-1101/4062 5-VAGO 
AL S·VAGO 

PSDB 
ES-2021/2027 1-CARLOS WILSON 
DF-2011/2017 2-VAGO (4) 
AL-4093/95 3..0SMAR DIAS 
SP· 2351/52 4-VAGO (1) 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS) 
SE-2391/2397 1-VAGO 
SE-2201/07 2-EDUARDO SUPLICY (PT) 
RS-2331/37 3- LAURO CAMPOS (PT) 

PPB 
MS-1128/1228 1·ESPERIDIAO AMIN 
R0-2251/57 2· EPITACIO CAFETEIRA 

PTB 
R0-3218/19 1·ARLINDO PORTO 

( 1) Falta indicação da liderança conforme nova proporcionalidade da atual sessão legislativa. 

nJNHO DE 1998 

BA-3173/3174 
MT -2271/2277 
AL-3245/3247 
SE-4055/4057 
SP-2051/57 
AM-1166/3104 
BA 

PR-2401/2407 
MS-2221/27 
MT -2291/2297 
AP-2351/52 

PE'2451/2457 

PR-2121/2127 

SP-3212/15 
DF-2341/47 

SC-1~23/1223 

MA-4073/74 

MG. 2321/22 

{2) Afastado do exercício do mandato para exercer o cargo de Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social. 

(3) Afastado do exercício do mandato para exercer o cargo de Ministro de Estado da Justiça. 

(4) Em virtude da renúncia do Senador Coutinho Jorge. 

REUNIÕES: TERÇAS-FEIRAS ÀS 10:00 HS (*) 
SECRETÁRIO: CELSO PARENTE 
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-435414607 

SALA N' 13-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3292 (FAX) 

FAX: 311-3286 
(*) Horirio de acordo com a Ata public:ada no DSF de 12.9.97. pg~. 18655/6 
Horirio regimental: J"s feirn .is 14:00 hs. 

Atualizada em: 24/06/98 

--------·---------- -----
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7) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE • CFC 
(Resolução n• 46, de 1993) 

TITULARES 

FRANCISCO BENJAMIN 
JOSÉ ALVES 
ZANETE CARDINAL 
JOÃO ROCHA 
GILBERTO MIRANDA 

JOSESAAD 
NEY SUASSUNA 
DJALMA FALCÃO 
VAGO (2) 
VAGO 

BENIVERAS 
CARLOS WILSON 
PEDROPIVA 

EDUARDO SUPLICY • PT 
VAGO 

EPITACIO CAFETEIRA 

ODACIR SOARES 

PRESIDENTE: SENADOR JOÃO ROCHA 
VICE.PRESIDENTE: SENADOR CARLOS WILSON 

(17 TITULARES E 09 SUPLENTES) 

BA-3173/74 
SE-4055156 
MT-4064/65 
T0-4070//71 
AM-3104/05 

G0-3149/50 
PB-4345/46 
AL-2261/62 

CE-3242143 
PE-2451/57 
SP-2351/52 

SUPLENTES 

PFL 
1·VILSON KLEINUBING 
2·FRANCELINO PEREIRA 
3-DJALMA BESSA 

PMDB 
1-GILVAM BORGES 
2.JOÃO FRANÇA (1) 

PSDB 
1.JOSE IGNACIO FERREIRA 
2·VAGO (3) 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS) 
SP-3215/16 1-BENEDITA DA SILVA· PT 

PPB 
MA-4073/74 1-ERNANDES AMORIM 

PTB 
R0-3218/3219 ARLINDO PORTO 

(1} Oesfitiou-se do PMDB. ingressando no PPB, em 2.10.97. 
(2) Em virtude do fajecimento do titular, em 13.04.98 
(3) Em virtude da renúncia do Senador Coutinho Jorge. 

SC-2041/47 
MG-2411/17 
BA • 2211/12 

AP-2151/57 
RR-3067/68 

ES-2121/22 

RJ-2171m 

R0-2051/55 . 

. MG • 2321/22 

REUNIÕES: QUARTAS-FEIRAS ÀS 17:00 HS (*) SALA N• 06-ALA SEN. NILO COELHO 
SECRET ÁRlO: JOSE FRANCISCO B. CARVALHO TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3254 
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3935/3519 FAX: 311-1060 

(*) Honirio de acordo t"Om a Ata publicada no DSF de 12.9.97. pgs. 18655/6 

Atualizada em: 24106198 
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7.1) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - CFC 
SUBCOMISSÃO DESTINADA À FISCALIZAÇÃO DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA 

PRIVADA (FUNDOS DE PENSÃO), QUE TENHAM COMO PATROCINADOR A UNIÃO E O 
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL 

TITULARES 

JOSE ALVES 
GILBERTO MIRANDA 

VAGO (3) 
VAGO 

BENIVERAS 

EDUARDO SUPLICY - PT 
VAGO 

EPITACIO CAFETEIRA 

PRESIDENTE: SENADOR JOSÉ ALVES 
VJCE-PRESJDENTE: SENADOR BENl VERAS 

(07 TITULARES E 04 SUPLENTES) 

SE-4055/56 
AM-3104105 

SUPLENTES 

PFL 
1-VILSON KLEINUBING 
2- WALDECK ORNE LAS (2) 

PMDB 
JOAO FRANÇA (1) 

PSDB 
CE-3242143 VAGO (4) 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS) 
SP-3215116 

PPB + PTB 
MA-4073174 ERNANDES AMORIM 

(1) Desfiliou-se do PMDB. ingressando no PPB. em 2.10.97. 

SC-2041147 
BA 

RR-3067168 

R0-2051155 

(2) Afastado do exercicio do mandato para exercer o cargo de Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social. 
(3) Em virtude do falecimento do titular, em 13.04.98 
( 4) Em virtude da renúncia do Senador Coutinho Jorge. 

REUNIÕES: SALA N• 06-ALA SEN. NILO COELHO 
SECRETÁRIO: JOSE FRANCISCO 8. CARVALHO TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3254 

TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3935/3519 FAX: 311-1060 

ANDAMENTO 

EM 10.9.97 FOI DESIGNADO RELATOR O SENADOR GILBERTO MIRANDA 

Atualizada em: 25/06198 

------------- ------------------ ·-- ----



JUNHO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

7.2) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE o CFC 
SUBCOMISSÃO DESTINADA À FISCALIZAR OS RECURSOS FEDERAIS REPASSADOS AO 

GOVERNO DE RONDÓNIA 
PRESIDENTE: SENADOR GILBERTO MIRANDA 

VICEoPRESIDENTE: SENADOR BENI VERAS 
(07 TITULARES E 04 SUPLENTES) 

(I) Em virtude da renúncia do Senador Coutinho Jorge. 

REUNIÕES: 
SECRETÀRIO:JOSÉ FRANCISCO B. DE CARVALHO 
TELEFONES DA SECRETARIA: 3935/3519 
Fax 311o1060 

ANDAMENTO 

ALA SENADOR NILO COELHO 
SALA N" 06 o telefone: 311-3254 

ATUALIZADA EM: 25/06198 

EM 29.04o98 FOI DESIGNADO RELATOR O SENADOR COUTINHO JORGE 

---------· ----·--· 
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CONGRESSO NACIONAL 

COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERC03UL 
Re resentac:ão Brasileira 

Presodente de honra: Senador José Samev 

PRESIDENTE: SENADOR LÚCIO COELHO 
VICE-PRESIDENTE: DEPUTADO JÚUO REDECKER 

SECRETÁRIO-GERA~ DEPUTADO PAULO BORNHAUSEN 
SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO: DEPUTADO GERMANO RIGOTTO 

(16 TITULARES E 16 SUPLENTES) 

TITULARES SUPLENTES 
SENADORES 

PMDB 
JOSE FOGAÇA 
CASILDO MALDANER 

VILSON KLEINUBING 
DJALMA BESSA 

LUDIO COELHO 

LEVYDIAS 

JOSE EDUARDO 

PFL 

PSDB 

PPB 

PTB 

1 - PEDRO SIMON 
2 - ROBERTO REQUIÃO 

1 - JOEL DE HOLLANDA 
2- JÚUO CAMPOS 

1 -JOSE IGNACIO FERREIRA 

1 • ESPERIDIAO AMIN 

I BLOCO DE OPOSICAO (PT.PSB.PDT,PPS) 
BENEDITA DA SILVA EMIUA FERNANDES 

TITULARES SUPLENTES I DEPUTADOS 
PFlJF"nB I' 

-~P~A~Uõ.LrO~BüO~R~N~H~A~U~SE~N~----~~~~V~A~LD~O~M~I~R~O~M7.E~G~E~R;-------~ 
JOSE CARLOS ALELUIA BENITO GAMA 

I PMOB 
EOISON ANDRINO CONFUCIO MOURA 
GERMANO RIGOTTO ROBSON TUMA 

I PSOB 
FRANCO MONTORO NELSON MARCHEZAN 
CE[SO RUSSOMANO RENATO JONHSSON 

PPB 
JUUO REDECHER 

PTIPDTIPC do B 
MIGUEL ROSSETTO UJIZ MAINARDI 

l SECRETARIA DA COMISSAO: 

EHDEIIECO: c.IMARAOOS DEP\!TAOOS- ANEXO 11- SALA Tf.!4- BRASIUA-OF -70111<>000 
FONE: (55} (061} :3117438 3187188 318-1232. 318-7433 
FAX: 1551 1001)3102154 
ss::RETARIA:: LOURDES MELO NUNES OE CARVAUiO 

JUNHO DE 1998 


