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radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Ilhéus, Estado da Bahia .............................................. . 

Parecer n2 508/98 - Comissão Diretora, que apre
senta redação final do PDL n2 29/96 (n2 147/95, na ori
gem), que aprova o ato que renova a permissão outorga
da à Empresa São Borjense de Comunicações Ltda, 

Pág. 

para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na cidade de São Borja.. Estado do 
Rio Grande do Sul. ......................................................... . 

167 Parecer n2 509/98- Comissão Diretora. que apre-

233 

senta redação final do PDL n2 82197 (o!!- 404197, na ori
gem), que aprova o ato que renova a concessão deferida 
à Radio e Televisão Bandeirantes Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens (te!e ... -isào) na 
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo 

ZANETE CARDINAL 

Protesta contra a divisão territorial dos Estados de 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 

+ 
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Ata da !lOª Sessão não Deliberativa 
em 5 de outubro de 1998 

4! Sessão Lflgislativa Ordinária da 50ª Legislatura 

Presidência do Sr. Lúdio Coelho 

(Inicia-se a sessão ;is 14 horas e 30 
minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1 ºSecretário em exercício, Senador Leo
nel Paiva, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

MENSAGEM N° 221, DE 1998 
(n° 983/98. na origem) 

Senhores t\.1.embros do Senado F e:deraL 

De conformidade com n art. :32. inciso IV. J3 Consurutç5o Feàe:-:::11. <::de acordo com 

o disposw no ill1. :fJ. § l~. do Regulamento Jc Pessoal Jo Sen'JÇO E:xtcnnr. J.pro\":J.cio pelo Decreto ---- --n!! 9_3.325. de r~ de o~.nubro de: J9R6. ~.-no an. -J.O. § 1". do Anexo I 3o Decre~o n~ :.:46. de 6 de 

j1Jnho de i 997. !>UÍJmeto ::1 Jpre-cl:::l.Ç:lo r:k VnssíJ.S Excelênci:::lc:; J. ,..c;colhíJ.. ~ue dese~o i22er. de ~e!'!...~O!" 

CLAUDIO f\1ARI.\ IIENRJQUE DO COUTO L YRA. :>1immo de Segunda CI:!Sse. do Quadro 

Permanente. d::1 CJ.ITe1ra de Diplomata. para. cumulíJ.ti\"íJ.mente com o c~go de: Embaixador do 

Brasil junto a RepUblicíJ. LooperíJ.tivisra Ja Guiana. t:xe-rccr o cargo de Embaixador àu Brasii junto a 

Granada. 

Os mérilos Jo Emb_aJXíJ.dor· C1J.udio ~. 1ana ! knnquc Jo C ClUlO Lyra. que me 

induziram a ~scoihê-lo para o J~sempl'nho dcs5::1 cl~:va<.i:::l funç:io . .:onsta.m Ja .Jnex::! informação do 

MinistCrio Lb.s Rcl.:lcõc-s E:-..tl!nores. 

l1rasdi;,.1. ~' Je .J.2:0Sto de 1998. 

' í 

Fernando Henrique Cardos.• 
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EM W 3ê3 /DP/DSE/ARC/G-HRE/APES 

Bras~lla. _ ~ de de 1998 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Republ~~a 

o disposto 

De acordo com o art. 

no art. 56, § 1' ' 

84, 

do 

inciso VII, 

Regulamento 

da cons~ltuição, e com 

de ?essoal do Serviço 

Exterior, aprovado pelo Decreto n• 93.325, de 1• de outubro de 1986, e 

no art. 40, § 1 11 , do Anexo I ao Decreto n 11 2.246, de 6 de junho de 

1997, submeto à apreciação de Vossa Excelência a anexa minuta de 

Mensagem ao Senado Federal destinada à indicação do Senhor Claudio 

xaria Henrique do Couto Lyra, t4:inistro à e segunda classe, do Quadro 

Permanente, da Carreira de Diplomata, para, cumula ti ·.·amente com o 

cargo de Embaixador do Brasil junto à RepU.bl ica coopera ti vista da 

Guiana, exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto a Granada. 

2. Encaminho, igualmente em anexo, informação sobre o pais e 

curriculu. Vitae do Embaixador Claudio Maria Henrique do Couta Lyra, 

juntamente com a Mensagem ora submetida a aprec1ação de Vossa 

Excelência, serão apresentados ao senado Federal para exame por parte 

de seus ilustres membros. 

Respeitosamente-:-

~~~;;__ 
LUIZ FELIPE(LAMPREIA 

Min1stro de Estado das Relaçóes ExteLlores 

I N F O R M A C À O 

Curriculwa. Vitae 

Ministro de Sequnda Classe CLAUDIO MARIA HENRIQUE CO COUTe -··RA 

Buenos Aires, ~7 de outubro de 1940 fbras1le1r= ~e 3=orao com c 
ar~igo 129, :nciso r:, da Cons~~~~~cão de !~46•. 

Filho de Heitor Lyra e Yolanda do C~u~o Lyra. 
Curso de Preparação a carre1ra Dl~~omat~ca. :?64. 
IV Curso de Econom1a Cafee1ra do :~stl~Uto Sras:_2:~o do Cate, 
1965. 
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Curso de Tre1namento e Aperfeiçoamento para Chefes de .Setores 
de Promoção Comercial, 1975. 
CAE, IRBr, :982. 

Terceiro 5?:retario, 1 de fevereiro de 1965. 
Segundo ~E ~tário, antigüidade, 12 de novembro de 1967. 
Primeir~ ·etário, merecimento, 27 de julho de 1973. 
Conselhe1ro, merecimento, 11 de dezembro de 1978. 
Ministro de Segunda Classe, :'lerecimento, 2.J de dezembro de 
1985. 

Auxiliar do Chefe da Divisão da Europa Ocidental, 1965/66. 
Auxiliar do Chefe do Cerimonial, 1966/67. 
Auxiliar do Chefe da Divisão de Comunicações e Arquivo, 1967. 
Assistente do Chefe da Divisão da América t-1eriàional-I, 
1976/77. 
Assessor do Chefe do Departamento das Américas, 1978/79. 
Chefe da Divisão da América Meridional-I, 1979/87. 
Chefe, substituto, do Departamento das Amêricas, 1984/87. 

Londres, Segundo-secretário, 1968/71. 
La Paz, Segundo-Secretário, 1971/73. 
Lisboa, Primeiro-Secretario, 1973/76. 
Montevidéu, Ministro-conselheiro, 1987/94. 
Montevidéu, Encarregado de Negócios, a.i., 1987/94. 
Georqetown, Embaixador, 1995/98. 

À disposição do Grão-Duque do Luxemburgo, do Presidente da 
Itália e dos Soberanos Belgas em visitas ao Brasil, 1965. 
À disposição da OEA, por ocasião da II Conferência 
Interamericana Extraordinaria, Rio de Janeiro, 1965. 
À disposição do Presidente de Israel em visita ao Brasil, 1966·. 
À disposição do Grão-Mestre da Ordem Soberana e Militar de 
Malta e do Presidente da Bolívia em visitas ao Brasil, 1966. 
A disposição do Rei da Noruega e dos Principes do Japão, em 
visitas atl 3rasil, 1967. 
Ã dispc·::. _ >= da Missão Especial da Republica de Cabo Verde a 
Posse do Presidente da Republica do Brasil, 1979. 
À disposição da Missão Especial da Republica da Guatemala a 
Posse do Presidente da Republica do Brasil, 1985. 

C: a A disposicão do Ministro dos Negoci=:s Estranqe~==s 
por ocasião da vis i ta do Presiden"te à a Republica à a 
1985. 

França 
França, 

VIII e XIII Reun1ões dos Chanceleres dos Paises da Bac.1.a do 
Prata em Brasilia, respectivamente em 1976 e 1982. 
Reun~ões ào Grupo de Trabalho sobre Recursos Hídri=os e outros 
Recursos Naturais dos Paises da Bac~a do Prata, 3ras~lia, em 
1977, 1980, 1981 e 1982. 
IV, VI e VIII Reun1ões da comissão 
Brasileiro-Chilena (CEC) em Brasilia, 

Especial de Coordenação 
respectivamente em 1977, 

1981 e 1985. 
Visitas dos Presidentes da República da Argentina ao Brasil, 
1980 e 1986. 
Visita do Ministro das Relações Exteriores :!a RepUblica 
Oriental dG Uruguai ao Brasil, 1980. 
Membro da Seção Brasileira da Comissão 
Uruguaia para o Desenvolvimento da BacL 
1980/1987. 

r·f'.sta 
da 

Brasileiro-
Lagoa Mirim, 
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Visita do Min1stro da I~dus~=ia e ~~oer=~c __ ~:~.::;~21. ~?80. 

comissão Mista 9raslleira-.:..::-~entir:..3. ;::J.r~ .:: C:J!"I.S'C.:-·..:::i:J ja Ponte 
"Pres~dente Tancredo Neves" 3obre CJ P.io Tqu::J.c:..:, :..?SO 1985 
Visitas dos Ministros ·ias Relacoes Exter~~::-es ~ culto ~a 

Argentina, 1982 e 1984. 
Visita do Ministro das Rel~~óes Exter1cres i:J C~~i~. :982. 
Encontra dos Presidentes da Republica Uo Srasll e d3 Argentina, 
Porto Meira, 1983. 
Visitas dos Presiden't.es Lia Republ.1::::a úriental Uo :.:::-":..:quai, 
1984 e 1986. 
Visitas dos Ministros ~as Relações :xter:cres ~~ ~araguai, 
1980, 1983, 1984, 1985 e 1986. 
Encontros dos Presidentes :ia Brasil e do ::-araqua2... -2-m Goiânia 
(1980) e rtaipu (1984, 1985 e 19871. 
Reuni~o da Subcomissão Brasl~e!rc-vruguaia para o 
Desenvolvimento Con)unto de Zonas ~-~~ntG:ricas. 2ras~lia. 1985. 
Reunião da Comissão Geral :!e coordenução :3rLlsi .J..e~=-~-L'ruguaia, 
Brasilia, 1986. 
Reun1ão preliminar sobre ~ inteq:racjo entre -.; =rasil e a 
Argentlna, Itaipava, 1986. 
Conferencias na Escola 1e Aperfe!çoamentu je 0ficiais da 
Aeronautica ( 1979) I Escola de r:omandc '2 Cstado-Haior da 
Aeronãutica ( 1981, 1982, 1983, 1984, :!.985, 1986), Escola 
Superior de Guerra rl981, ~915, 1986), Escola de Guerra Naval 
(1982, 1983, 1984, 1985, :986), Assoc:l..J.cào rjos Diplomados da 
Escola super:l.or de Guerr3 "1984, :~851 I Estado-Maior das Forças 
Armadas (1~85, 1986, 19871 
IX, X, XI,. XII, .'J(IV, XV, XVI~ XX Reun1óes ::rctinar1as de 
Chanceleres dos Paises ,ja 3aci.:t do Prata, ~espec":::..·~·amente em 
Assunção (1977), Punta de1 I:ste ':!.378), suenos .\I::-es r1980l, 
santa cruz de l.J. Sierr.:~ r 1981), Assuncjo 1 l993 l, ?•.ln":.:! del Este 
( 1984), Suenos Aires t 1986-: e Punt:J. ·..:el ::::.;te :99::: · 

e r: Reun1.óes ==~~t.r:::=.or.:::::. :-.:J.r l.:tS _.:::-s :-J1S~S :.:.:::~ 

_.?-ê..:: 1 --= Punt:o. BaCL3. do Pr-a-c.a, 
del Lste f2..992l. 

:...:,..:encs ,-,..i.res 

:~mis~u::. -:::.s;:>ec~.J.- ..:e :.Jcrc.ei::iL:àO " e ·:ri R.eun1óes .:::1 

BrasileJ.ro-Chil~na 'CECI -~~ ~~nti~qo ~espec~:~~me~~a ~m 1?79 e 
ce :~abal~~ ~~or;! C~Lpe~~cjc ~~ Setores 
Oac::J. do :-!:".:Jt.J er.t ;!'-.ln~~'!l::e"-1 r L977 l e 

1983. R.eun1.óes ~o Grupo 
soc1ais Uos Palses ..lil 
Assuncào r 1978). 
X Reuni<io -Ja ·::om!zsao :_spec:;::z:l _r::J.s ... :..el!""::::- . .:..!""-::;c~tlnu. je 

coordenação fCEBACl, Suenos Aires, :?7g. 
Reuniões do Grupo ":J.d hoc" ~'::lbre !::tc1conexi.lu E="e!":-::·::.,jria entre 
o Brasil e o ParYguai, ~97~ ~ 1980. 
comitivas dos Presidentes :!a RenuC! i::a <:!~. ·;is i t.2.s ~o Paraguai 
(19801, a Argent~na (1980), ao Chjie ! 19801, dü Cru~uai (1985) 
e â Argentina (1986). 
comi t:. v as dos Ministros de EstYdo ----:.us Relo.cóes -=:xteriores em 

.10 Paraguai visitas ao Chile (1980 e 1334) .i\rq-<:::!"ltlna '~38'5: 
(1986) e ao Uruouai (19861. 
conferencia Inter-~~q:l.c~n~ 
Internacionais, promovld.J. ;ela 
(ONU), Dacar, 1981. 

,Je orq..!r::.:::nus Fluviais 
Urgani .:::.ç.:HJ ,.:as :Jacóes l..'nidas 

Encontros dos Fres1Uentes do Bras1~ e Ua Araer.t:~a e~ Passo de 
los Libres fl981l e Puerto !~uazu;?oz ~e !uuac~ :?85~. 
Missáo Especial par~ ~~pr-~s~~~~r _ ~=~~11 ra :~=:~on:~ de posse 
do Presidente =.a. ?.e~uDl..:.o::;J. i!l :r ... qu~:.. ."5~'...:.:--:ç:..:u_. 1983 
(membro l. 
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Reunião sobre Temas Econõmicos Brasil-Argentina, 9uer.os Aires, 
1984. 

das Reunião sobre Planejamento Politico entre equipes 
Chancelarias do Brasil e da Argentina, Buenos Aires. 1984. 
Reunião dos Grupos de Apoio e de Contadora em Punta del Este, 
1986. 
Reuniões preliminares sobre a integração entre o Brasil e a 
Argentina, em Buenos Aires, 1986. 
Reunião da Subcomissão Brasileiro-Uruguaia 
Desenvolvimento conjunto de zonas Fronteiriças, 
1986. 

para o 
!-!ontevidéu, 

Comitiva do Secretário-Geral das Relações Exteriores em visita 
à Argentina, 1986. 
Reunião dos Chanceleres do Brasil, da Argentina e do Uruguai 
para examinar a situação no Atlântico Sul, Punta del Este, 
1986. 
Reunião Técnica dos Assessores dos Chanceleres do Mecanismo de 
consulta e Concertação Política, r-iontevidéu, 1987. 
Encontro dos Pres 1dentes do Bras 11 e do uruqua i em Quara i e 
Artigas, 1991. 
XXII Conferência Regional da FAO para a América Latina e o 
caribe, Montevidéu, 1992 (Sub-chefe de delegação). 

Ordem de Rio Branco, Grande Oficial, Brasil. 
Ordem do Mér1to Militar, Bras~l. 

Ordem de Mér1to torças Ãrmadas, Brasll. 

Medalha 11 ~éri-::o San"C.cs D~mon"C. 11 , Sras~l. 
Ordem de Maio ao Méri~o tArqenL:~al. 
Ordem da Coroa (Bélq~caJ. 
Ordem ào Condor dos Andes ( Boli.·Jia). -
Ordem de Bernardo O'Higg~ns (Chile). 
Ordem do Mérito (Chile). 
Ordem Nacional do Mérito (França). 
Estrela da Solidar1eàade Italiana rrtalia). 
Ordem da Coroa de Carvalho (Luxemburgo). 
Ordem de Santo Olavo (Noruega). 
Cruz "Pro Mérito Melitensi" (Ordem Soberana e Militar de 
Malta). 
Ordem do Infante Dom Henrique (Portugal). 

(José Bar~ ~~os Júnior) Diretor-Geral,~uto, do Departamento 
do serviço Exter1or 

5 

+ 
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1 - Dados Básicos 

Ilha vu1câmca localizada ao norte da R~puoi1ca cie Trm1<iad I! T 0bago. rem relevo 

montanhoso com as panes ma1s elevadas densamente ccoenas por mar as T l!m C'Oa cilstnbUiçào 

hidrogratica. e clima trOpical 

..\rea: j 44 km2 

População: 97.9 mil 1 1996) 

Gov~mo: \.fonarquia parlamemansta. tendo como Chefe de Estado a fUinha Elizabeth n_ do 

Reino Unido. representada pelo Governador Geral Daniel \\'illiams !desde l9q6) 

Chefe de Governo: Primeiro-Ministro Keith Mitchell desde 1995 

Chanceler: :\tinistro Raphael Fletcher 

O Legislativo e bicameraJ. sendo o Senado consrituado por 1 3 membros indicados pelo 

Governador-Geral e a Casa dos Representantes por I 5 Deputados eleitos por votO direto 

11- História 

Cristovão Colombo desembarcou em Granada em l4Q8. quando ali habitavam 

tnbos de mdios caraibas. Em 1650. os franceses se apossam da Ilha. banzando-a de St 

George·s Em 1762. e ocupada por tropas britãnicas. Sob o domamo .nglés. J escravidão foi 

abolida em 1833 Em 1974. Granada conquista a mdependénc1a. mamendo·se mtegrada a 

Commonwealth Cinco anos maas tarde. uma aliança de esquerda liderada por \1aunce Bishop 

derruba o Primearo-Ministro Eric Gairy e instala no paas o Governo Revolucaonano do Povo. que 

estrena relações com Cuba e com o então ""hloco sovaet1co [m outubro de l 0RJ. um golpe de 

radicais de esquerda depõe e fuzila 13ishop Tropas nonc·amcnc~nas mvadem a dha e depõem o 

regame. retirando·"~ !:;;radualmeme ate I CJRS Os cnvol-..1dos no ti.Jz,[amcnro J~ B1shop !Oram 

condenados <1 mane L'm tnR6. ::.l..!ndo a pena comutada (..'m rmsão perpetua Ele1ÇÕ~s realizadas 

em t~)g<) ~.:onduzcm '-'icholas Brathwane ao Largo uc PnmeHo-Mim~tro. que não ..:onsegue 

..:embater n Jcsemprcgo. que ~.:hcga a aunglf a ta:-ta de -4"íi0 o em I •)<)5 1Jrathv.a1te rcnur'ICia ao 

..:Jrgo em revere1ro aaaue1e :mo. '1nao a ser subsmu1ao ~JOr l;c>or~e Bnzan E:n 1unno de 19°~ o 

-...:ovo Pan1ào ,\!ac,onai 1 '-.''\JPI., ence as ele1çàes e md1cJ i(c>!!h \l!t~heii para Pnme1ro·Mmisuo 
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lU· Relações Bilaterais 

A relações do Brasil com Granada podem ser qualificadas de corretas mas 

distantes. Os microestados do Caribe anglófono. por suas exiguas dimensões. em termos de 

território, população e economia. ocupam plano secundã.rio na formulação da politica externa 

brasileira. Cabe ter presente contudo que. tomado em conJunto. o Caribe representa um mercado 

nada desprezível e. ademais. relativamente aberto e receptivo a produtos brasileiros. Tais 

considerações vêm conduzindo a uma anãlise peio ltarnarary dos meios para adensar as relações 

do Brasil com os paises da sub-região. buscando estabelecer uma pauta que adote um enfoque 

integrado para as atividades brasileiras na Arnerica Central e no Caribe. Dentro dessa orientação. 

o Brasil aderiu ã Associação dos Estados Caribenhos (AEC). na qualidade de observador. e tem 

procurado intensificar o fluxo de visitas reciprocas. 

O Governo de Granada manifestou recentemente interesse em contar com a 

cooperação de um técnico brasileiro de futebol pelo periodo de um ano. a fim de treinar equipes 

locais. O pedido foi transmitido a Confederação Brasileira de Futebol para exame da 

possibilidade de se atender a referida solicitação. 

Em julho ultimo. o pnme1ro Embaixador não-res1denre de Granada. Samuel 

Vincent Orgias. apresentou credenciais ao Senhor Presidente da Republica. ocasião em que 

manifestou o interesse de seu Governo no sentido de estrenar -as relações de cooperação com o 

Bras1l. Foram então organizadas entrevistas do emissã.rio granadino com os Senhores Ministro 

da Agricultura. Diretor-Gt:ral do Depanamento de Cooperação Cienutica. T Ccmca e Tecnológica 

do Ministerio das Relações Exteriores. Coordenadora-Gt:rai de Ensmo do lnsmuto Rio Branco e 

Diretora interina da ABC Como resultado dos cantatas mantidos. foram proposros ao visitante 

projetes de Acordo de Cooperação T Ccnica e de Cooperação no Campo da Educação. a serem 

negoc1ados pelos dois pa1scs 

O comerciO entre os do1s I"JiliScs rl!g.lstrou ~..:m l qcn. L"-..:;ponaçüt.:~ hraslle1ras no 

montante de montante de LSS 7~3 mil.~.: 1mponaçõcs da ordem 1.k c:ss H!7 md 

(À Corrissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional) 

7 
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MENSAGEM N" 222, DE 1998 
(n° 1.074/98, na origem) 

Senhores Membros do Senado FederaL 

OlJTIJBRO DE 1998 

De conformidade com o art . .52~ inciso IV. da Consnruição Federal e com o disposto 

no art. 18, inciso I, e nos arts. 56 e 58, do Regulamento de Pessoal do SeJ"VlÇO Extenor. aprovado 

pelo Decreto n' 93.325. de I' de outubro di 1986, no art. 54. inctso L almea ··a··. e no art 55, do 

Anexo I ao Decreto n2 2.246, de 6 de junho de 1997. submeto à apreciação de Vossas Excelências a 

escolha, que deseJO fazer, do Senhor CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO ?IME).TEL, ~.fini;trQ 

de Primeira Classe. do Quadro Permanente; da Carreira de Diplomata. para exercer o cargo de 

Embaixador do Brasil junto a Republica da Polônia. 

Os meritos do ~stro de Primeira Classe Carlos Albeno de A.zeved.o PimenteL que 

me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função. con51arn da anexa tnformaçào 

do Ministério das Relações Enenores. 

Brasilia. de setembro de 1998 

Fernando Henrique Cardoso 

/ 

EM N' 255 ;DP/ARC/G-MRE/APES 

Brasilia, : de ~e~e-=~~ ~e l.998 

Excelentissimo Senhor Presidente da Republica, 

De acordo com o art. 84, inciso VII, da Constitu~çâo, e 
com o disposto no art. l8, inciso I, e nos arts. 56 e 58, jo 
Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovaào ;:'elo Decreto 
n ~ 9J. 325, de 1; de outubro de 1986, no art. =.4, .;.nc~so I. al inea 
''a'', e no art. 55, do Anexo I ao Decreto n~ :.246, de 'J6 de junho 
de 1997, submeto a apreciação de Vossa Excelência a anexa m1nuta de 
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Mensagem ao Senado Federal desti~ada à indic3çào do Senhor Carlos 
Alberto de AZevedo Pimentel, Ministro de Pri1'1eira Classe, do 
Quadro Permanente, da carreira de Diplomata, para exercer o cargo 
de Embaixador do Brasil junto à RepUblica da Polônia. 

2. Encaminho, igualmente em anexo, informação sobre o pais 
e curriculum vitae do Ministro de Primeira Classe Carlos Alberto de 
Azevedo Pimentel, que, 
apreciação de Vossa 
Federal para exame por 

juntamente com a Mensagem ora 
Excelência, serão apresentados 
parte de seus ilustres membros. 

submetida a 
ao Senado 

-·- --

Respeitosamente, 

Ministro de Estado das Relações Exteriores 

I N F O R M A C Á O 

Çyrriculum Vitae 

Ministro de Primeira Classe CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO PIMENTEL 

São Paulo/SP, 19 de dezembro de 1937. 
Filho de Archimedes de Barros Pime!!tel e Dirce je .~zevedo 
Soares Barros Pimentel. 
Bacharel em Ciências Jurídicas e saciais, USP. 
CPCO, IRBr. -- .-
Professor de Prática Diplomática e Consular, IRBr, ~975. 

Terceiro Secretária, 07 de novembro de: 1.363. 
Segundo Secretária, antigUidade, 22 de novembro 
Primeiro Secretário, merecimento, 01 de janeiro 
Conselheiro, merecimento, 14 de maio de 1978. 
Minis~ro de segunda Classe, ~erecimento, 16 de 
Ministro de Primeira Classe, mereci::J.ento, 18 
1992. 

de :966. 
de 1..973. 

junho de 1982. 
de ..iezembro de 

Assessor do Chefe da 
Auxiliar do Chefe do 
Assistente do Chefe 

Divisão de Polít~ca Financeira, l963/66. 
Departamento Económico, 1974. 
da Divisão de Transportes e Comunicações, 

do Chefe do Depart:1mento Económicc, 1976!77. 
1974/75. 
A.ssessor 
Assessor 
1977!78. 

do Chefe do Depart.:tmento da Ãfrica, Ásia e Oceã.nia, 

Chefe da Divisão de Cooperação Técnica, 1978/83. 
Chefe, substituto, do Departamento je cooper~c~o 

Cientifica e Tecnológica, 1982/83. 
Agregado, ·l.983. 
Chefe do Departamento de Cooperac;i':) ·-.:i en-r.::: :!.c.:t, 
Tecnológica. 1991/98. 

•:u1 tural, 

TécnJ.c.:J. 

9 
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Washington, OEA, Terceiro secretário, 1966/67. 
Washington, OEA, segundo Secretário, ~967/69. 
Georgetown, Segundo Secretário, 1969/71. 
Georgetown, Encarregado de Neqócios, :970 e 1971. 
Moscou, Segundo Secretário, 1972/73. 
Moscou, Primeiro secretário, 1973/74. 
Hong Kong, Cônsul-Geral, 19S6/91. 

II Reunião Anual do CIES, Slo Paulo, 1963 (assessor). 
Negociações do Acordo coa a RepUblica Federal da Alemanh~ sobre 
Foaento e_Garantia ~e Investimentos Privados, l(64· (assessor). 
II CIE, r1o de Jane1ro, 1965 (assessor). · · 
VI e VI: I: sessões da Assembléia Geral de Governadores do BID, 
Assunção e M6xico, 1965 e 1966 (assessor). 

V Reunião do CIES, 'Jifla del !-!ar, ::.967 t assessor·. 
Reunião da Comissão Cultural Brasllelro-Guianense, ~eorgetown, 
1971 (assessor) . 
VI Reunião de Ministros da Organização Latlno-Amer:cana de 
Energia e Reuniões Preparatórias de Per1tos Finance1ros e de 
Peritos em Tecnolog1.a Energética, Cidade do Héxico, 1975 
(delegado) . 
Reuniões de negociações do III Programa Nacional de cooperação 
Técnica Brasil-República Federal da Alemanha, Bonn, 1978 
(chefe). 
XXVI Sessão do Conselho de Administração do PNUD, Nova York, 
1979 (delegado). 
Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do PNUD, 
procedida por Reunião do Grupo Latino-Americano, e a Reunião do 
Co•itê de Orçamento do Proqrama das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento, Nova York, 1980 (delegado). 
Encontro da alto n1vel para a revisão da Cooperação Técnica 
entre Pa1ses em Desenvolvimento (TCDC), 1980 (delegado). 
I Reunião da Comissão Mista Permanent~asil-Moçambique para a 
Cooperação Econõmica, T6cnica e Cientifica, Maputo, 1982 
(delegado) . 
X Reunião do Grupo de Trabalho Franco-Brasileiro de Cooperação 
Cientifica e Técnica, Paris, 1991 (chefe de delegação). 
Negociações Intergovernaaentais Teuto-Brasileiras, Bonn, 1992 
(chefe de delegação). 
XI Reunião do Grupo 
cooperação Cientifica e 
de 1 egação ) . 

de Trabalho Brasileiro-Francês 
T6cnica, Brasília, 1992 (chefe 

de 
de 

Chefe do cerimonial do Governo do Estado de São Paulo, 1982/86. 

Ordem de Rio Branco, Comendador, Brasil. 
Ordem do Mérito Naval, Brasil. 
Ordem do M6rito Civil, Espanha. 

; c_V_.'-.c .~ ,~··"....! 
EQUAR.DO-PHSCO PARA!Sb RAMOS 

----~D~i'r~etor-Geral do Departamento do 
~/ Serviço Exter1or 

/ 

I 
/ 

I 
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!. Ap...,stntação 

Ministério das Relações Exteriores 

Brasilia. I 1 d~ agoSlo tÜ I 99R 

Informação Geral sobre a Polónia 

Subsecretaria-Geral de Assuntos Politicas 
Departamento da Europa 

Divisão da Europa-II 

A Polõnia vem assumindo imponã.ncia cada \·ez maior no cenario mternaciOnai. 
onde tem procurado diversificar a sua atuaçào. Inscrevem-se nessa politica a aproximação 
com os paises industrializados do Ocidente <Estados L·nidos e Europa Ocidemall e a adesão 
do pa1s às estruturas euro-atlânticas (União Europeia e OTA..!\1) Dentre os pa.1ses da Eu.copa 
Central. a Polônia e o que vem apresentando os melhores indicadores sociais e mdices 
economJcos. Atualmente. exerce a presidência da Organização para a Segurança e 
Cooperação na Ewopa- OSCE. 

A presença de uma comunidade de ongem ~ no Bras1/. estimada em cerca 
de 800 mil pessoas e concentrada panicularmente no Estado do Parana. confere ao 
relacionamento bilateral uma dimensão especial. No sectJio XIX. o Bras1i recebeu diversas 
levas de imigrantes daquela nacionalidade: primeiramente. refugiados politicas e, a partir 
de 1869, camponeses a procura de trabalho. 

As reiat;ões diplonuiricas entre os dois paises remontam ao principio do seculo. O 
Governo de Epitacio Pessoa reconheceu o Estado polonês em 1920 e a primeira Legação 
brasileira em Varsóvia foi aberta em 1921. Em 1961, a representação diplomatica do Brasil 
na Polônia foi elevada ao nivel de Embaixada. 

A despeito de um longo periodo de divergencras u:/eológ~cas entre os dois 
Governos. as relações entre os dois países mantiveram-se sempre cordiais. ~o periodo de 
1979 a 1981. a grande expansão havida no intercãmbio comercial favoreceu maior 
aproximação entre o Brasil e a Polõnia. A partir de 1981, contudo. o relacionamento 
bilateral sofreu um esfriarnento causado pela rnadJmplincra de vultosos dibiros contraidos 
pela parte polonesa junto ao Governo brasileiro. 

Assim. o principal obstaculo à expansão do relacionamento bilateral foi. até 1992. a 
falta de um acordo satisfatório sobre a divida polonesa. Em 28 de julho de 1992. com a 
assinatura. em Brasilia. do Acordo de Pagamento da Dívrda Polonesa com o Brasrl foi 
possível retomar e erpandlr as relações entre os dois paises. O Braszi e o pnnc1pai 
parcerro comercral da Polônra na Aménca Latina. 

II 

+ 
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11. Política Jnterna 

o Poder Execunvo na Po!ôma e ..:;.::::::rulOU DGr -.11 c,.mseJhc JC .\lir.J5trCS .:neriado 
pelo Primeiro-Ministro. atuaimeme Jerzv 8--.zeK. -.JUe t! :scoih1do por umJ c.:J..i.Jzão entre os 
panidos maJOntanos da Câmara Baixa do P~iamemo 0 atuaJ Pres1deme e C~eie de Estado 
I! Aleksander Kwasmewsk1. O Poder L:.;:~:;.ltl\0 t: nercJdo pelo Pariame:1ro . .:omposm 
pela Càmara Baixa ou .).<!Jm 1460 memOras, e o elo Senaoo t l 00 memoras 1 

O novo Governo polonés. CUJO eJ.winctc ..lSSumm ha cerca lie se:s meses. ~.em 

procurando assegurar de que dispõe. em s:..1a propna composição. de um :necanismo de 
pr01eção para sua política de onentação 1:':lerai. Em 1 ?89-00. quando a Polõrua adotou 
medidas de choque e foi por 1sso criticada t!m munas meios ocidentais. a chamada 
"blindagem de proteção .. era o entusiasmo ::~a soc1edade cela liberdade reconqutstada. Oito 
anos mais tarde. nio se pode ma1s contar cem tal enrus:a~mo Contudo. a coalizão formada 
.. Ação Eleitoral Solidanedade'' (AWS) - agremiação de dlrena centrada em tomo do 
sindicato Solidar~edade - e a ·· União pela Liberdade· rcw - Pat11do Liberal\ pretende se 
constituir em uma nova carcaça proter.ora. 

A UW, hgada a um programa econõmico liberal. dispondo de orçamento estatal 
equilibrado. tem como parceiro uma formação politica CUJO cimento e sindical. Assim. e 
natural que. de quando em quando. haja choque~ entre as tendências JiberaJs e um certo 
modelo social planificador Esses choques não deixam de frear a ação quotidiana do 
Governo. Têm. entretanto, o efeito posttivo de obngar a adoçào de pos1ções conciliatórias 
mais eficazes. em que reformas audaciosas são suavizadas em seus efeitos sociais. 

O atuaJ Governo. que tem como carro-chefe a condução da reforma adminiruativa. 
envida esforços para se manter ate o final de seu mandato legislativo Cada panido da 
coalizão estabeleceu. no entanto. suas proprias priondades. assim e que. para a UW, o mais 
importante parece ser a reforma das esmnuras do Estado. enquanto que para a AWS .. o 
principal é a reforma do sistema de saúde. =:n v1sta dessas divergCncias e da lentidão com 
que as decisões são tomadas. a coalizio parece aproXJmar-se do fim. embora tsso não 
Signifique um rompimento imediato .-\figura-se. toda-.. ta. mais provavel uma antecipação 
de eleições. 

Nos primeiros seas meses de sua e;r.;.!stência J. união AWS-LV/ desaliou todas as 
expectativas. proeza que se deveu, t!m grande parte. J dec1são do Pnmelro-Min..istro Jerzy 
Buzek. de deferir ao Mimstro das Fina.aças Leszek. Balcerow1cz. da social-liberai UW, a 
condução da poHüca econàmica do paJs. Conscaente de que essa liberdade de aç.ão não ihe 
seria franqueada por muito tempo. o grande mentor da ··:erap1a de choque·· que mtroduziu o 
capitalismo na Polônia. aprovenou a oportumdade para avançar reformas que se impunham 
há muito tempo. Todavia. no se1o da direitista AWS. ila os que vêem em Balcerowicz o 
"e.xtrenUsta da economia de mercado" ~.: que, portanto. :cm mstado u Primeu-o-Ministro a 
deter essa facilidade de manobra do urular das finanças. 

lll. Econom1a 

A Polõma mactou .1 Oecaaa de ntJ\entJ. .. .Jm ·=;Jnae~ oro_1etos ue transi'onnações 
além da mudança sistema pohuco. ...i~stacam-s.l.! ..o::. ulterações promondas com a 
tmplernentaçào da economu1 de mercado e a a?hcacao ae um plano de estabilização (Plano 
Balcerowicz1. nos moldes cio F\H. a lim lie (;OntrotJ.I J mpenntlacào. causada. sobretudo. 
pela hberatizaçào dos preços. sem plane_1amemo ore'- 1u. ~:m l '.)89 '\..o escaco do plano. 
foram tomadas medadas como a elevação ae tmoosws :;,0bre \anações oosmvas de salanos 
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no setor publico. a desvalonzação da moeda seguida de fixação de càmbio. limitação de 
subsidias contidos no orçamento e contenção dos invesumentos publicas. 

O plano econõmico fundamentou a racionalização econõmica do pats e. em pouco 
tempo. reduziu enormemente as taxas de inflação. ao inuodUllr uma esuutura real de 
preços. SustentolL também. a taxa de câmbio e o fluxo de divisas; instaurou o equilíbrio 
entre ofena e procura em vários setores e, dessa forma abriu caminho para a liberalização 
econõmica. Não obstante. houve efeitos negativos. como a queda dos rendimentos reais. 
recessão econõmica entre 1990/91, pela redução do tamanho do setor publico e pelo avanço 
do desemprego, jã. que o ser.or privado não podia absorver mão-de·obra no ntmo em que era 
dispensada pelo setor publico. Entre 1993-96 a economia polonesa obteve razoavel 
recuperação. ao manter taxas de crescimentos em tomo de 51%, valendo ressaltar o 
desempenho da produção industrial e o inicio da retomada agrícola. 

Em termos gerais, a economia polonesa continua a crescer em 1998. mas tem 
enfrentado desafios. como a necessidade urgente de reduzir o deficit comercial e de 
·proceder a reforma dos setores de saUde e previdéncia social. De acordo com o escritório 
central de estatísticas (GUS), o PIB polonês cresceu. em 1997, 6,9 %. mantendo-se, assim. 
seu ritmo ascendente dos últimos anos. O comercio exterior cominua. no entanto. a ser o 
sctor mais frágil da economia do pais. O Deficit da balança comercial cm 1997 atingiu USS 
16,6 bilhões, valor bem superior ao do ano anterior (USS 12,7 bilhões). As E"portações. no 
valor de quase USS 26 bilhões, cresceram 5,4 %, enquanto as importações (USS 42,5 
bilhões) aumentaram 13.9 o/o. O volume das reservas externas não sofreu maiores 
alterações, situando-se no patamar de USS 20 bilhões. Jã. o deficit em conta corrente. de 
USS 4,3 bilhões. praticamente triplicou em relação a 1996. 

As previsões do GUS para 1998 são otimistas em quanto ao crescimento 
cconõmico. apesar de a elevação da ta><a de inflação no primeiro trimestre de 1998 ter 
evidenciado a dificuldade do pais em poder chegar ao final do presente e"ercicio com o 
plancjado indico inflacionario de um unico digito (9.5%). Dados do Banco Mundial sobre a 
economia polonesa indicam que o rendimento do trabalho na Polônia cresceu 40'% desde a 
queda do regime comunista em 1989 e que a Polõnia absorve atualmente um quarto dos 
investimentos estrangeiros na Europa Centro-Oriental.--·-

Embora os resultados de março do desempenho da economia polonesa tenham sido 
melhores dos que os obtidos no início do ano. pairam ainda dUvidas sobre a possibilidade 
de se reduzir a inflação. Q:wuo ao desemprego, etn queda gradual podem se siruar neste 
mo em tomo de l 00/o. No tocante ao déficit orçamentário. espera-se que possa ficar na 
faixa de 1.3% do PIB. inferior. portanto, aos 1.5% originalmente planejados. Acredita-se 
que em 1998, a economia polonesa cresça 6,5%. No campo das trocas comerciais. o déficit 
da balança comercial foi de 3.2 bilhões de dólares no primeiro trimestre do ano. de acordo 
com dados do Banco ~acJOnal da Polõnia Jã. as reservas de divisas_ se!irundo a mesma 
fonte. alcançaram no final de março a soma de CS$ 23.1 bilhões. -

Em relatório do FMl divulgado em abril do corrente_ a Polõnia rOi identificada 
como lider entre os paJSes com econom1as em transformação. :"-Jão oDstame o eiog1o do 
desem?enho económico polonés. o F1v1l alerta os responsave1s governamentais sobre o 
preocupante crescimento do deficit comerc1al. a persisténcia de uma taxa inflacionãria 
ainda elevada e. tambem_ sobre o deficit em conta corrente registrado nos dois Ultimas 
anos. ~o reterido relatório. o FW sugere a fOrmula clássica. maior controle da demanda 
auaves da busca de um equilíbrio orçamentaria e de politica salarial vigilante. Propõe. 
adema.1s. para o caso especifico de uma econonua em transição como a polonesa. que se 
acelere os processo de privatizações e de reforma dos sistemas prev1denciã.rio e de sa.Ude. 
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IV. Po:ílica Externa 

-\pos 1989. a Polóma tornou·se part!cularmeme auva em sua àipiomac1a regwnai. 
buscando parcerias e acordos de cooperação com todos os seus ... izmhos. O pnnctpal 
objeuvo da política e:a.erna da Polõnia. entretanto. tem stdo a integração aos sistemas de 
segura:1ça e instituições económicas ocidentais. sobretudo a Organização jo Tratado do 
Atlântico Nane 1 OTAN\ e a União Europeia (UE\ 

Em 8 de julho de 1997. a OTAN convidou a Polónia. a Hungna e a Republica 
Tcheca a iniciarem negociações para o acesso. que culmmou com a acenaçào. por pane 
daquela Organização. da participação. como membros associados. dos três patses 
mencionados. Resta. conrudo. para serem aceitos como membros plenos. obter a rarificaçào 
por pane do Poder Legislativo dos pai--membros daquela Orgaruzação Ate o momento. 
houve ratificação de oito paises. emre eles os EUA e a Alemanha. A expansão da OTA,"'. 
em direção a Europa do Leste, e a mais imponante transformação do sistema de segurança 
europeu desde o fim da Guerra Fria. 

Em 16 de julho de 1997, a Collllissão Europeia publicou relatório sobre os paises 
que fi"itlMam acordos com a UE pua futura mtegração. entre eles a Polõnia. A Polõma 
havia apresentado sua candidatura. oficialmente. em abril de 1994. Politicamente. o pats e 
um dos principais candidatos para a iiJielraÇio à UE: em termos de população e geografia. 
é o lmior dos poises selecionados; potai uma população de 38,6 nulhões de habitantes e 
uma populaçio economicamente ativa ele 17,1 milhões; cerca de 3,9 milhões de pessoas 
(2tWo da popul&Çio ativa) trabalha no saor agricola (7% do Pm). O comercio entte a 
Polônia e a UE é intenso, sendo que nos últimos três anos, a UE foi o destino de 66,6% das 
""l'Drtações da Polõnia e supriu a Pol6aia com 64% das imponações. A Alemanha e o 
principal parceiro da Polõnia. rCipOIII&vel por 34,6% das exponações e 24.9% das 
importações polonesas no mesmo periodo. Contudo. o desruvel entte a UE e a Polónia com 
relação a população empregada pelo ,_. agricola (na UE a media é de 5. 7'% da população 
ativa) tem criado cena dificuldade para a integração. Varsóvia conta. ainda. a seu favor. 
com fone apoio externo, principalmente da Alemanha e dos Estados Unidos. 

Em fins de março ultimo. o Primeiro-Ministro-Buzek dirigiu-se a !'lação com o 
objetivo de tranquilizar o contingente C810lico agrário do pais de que o futuro ingresso na 
lJ1: não signiticana qualquer dano a identidade. à cultura e aos interesses econõmicos 
poloneses. A Polónia. como o maior dOI paues aspirantes à integração. não poderi. deixar 
de e:;tar entre os primeiros a sen:111 admitidos. Independentemente dos complexos 
probl~mas com que tem se defrontado & Polõnia no processo de negociação em curso para o 
insresso na UE. dois temas sobressaem e provavelmente el!igirão acordos de postergação 
quando da adesio fonnal polonesa a UJ:_ a compra de terras por estrangeiros e o acesso ao 
"*"""o de trabalho europeu. 

Cumpre ressaltar que este """ a Polónia assumiu a Presidência da Organização para 
a Se@:urança e Cooperação na Ewopa (OSCE). que possui mais de 50 membros, e tem por 
objet:vo evitar problemas étnicos e de direitos humanos na Europa e manter a segurança e a 
paz no Continente. 

V. Relações Br2sil-Polõnia 

Em 1995. o emão Presuieme Lcch Wafe.:;a n:ail=ou \"1'\"Ha oficiai ao Brasli. 
acelt;mdo convite formulado pelo Govwno brasileiro Em JUnho de \997. 0 5ubsecretano
Gera~ de Assuntos Politlcos do ltamaraty paniclpou. em Varsovia.. da i Reumão de! 
Consuilas Polittca.s Bras1i-Polóma. realizadas no àmbito do -\cardo assmado em 1995. 

+ 
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durante a visita do Presidente \\'alesa. .;. referida reuruão permmu ;..1 uese:--:. (';\ 1memo de 
um di.il.ogo produúvo sobre ampia gama de interesses ccmuns. 

O Brasil participou do I Foro Económzco Polóma-Amenca !_1..'1tma. :-eJ.lizado em 
Varsóvia. em novembro último. tendo à frente da sua delegação o e:-::-\1inis;:;o da IndUstria. 
Comércio e Turismo. Francisco Domeiles. Em Janeiro ultimo. a margem do Foro 
Econômico Mund1al em Dm1os. Suiça, o Presidente Fernando Henrique Cardoso reuniu-se 
com o Presidente Aleksander Kwasniewski. . .\s conversações transcorreram em clima 
amistoso e cordial e o Presideme polonês reiterou o convite para que o ?residente da 
~blica visite a Polõnia. Há convite formulado pelas autoridades polonesas. tambem. 
para que o \'ice-Presidente da República. .\1arco \iaciel. visite o pa1s .. -\..mbos os convites 
foram aceitos e poderão realizar-se após as eleições em datas a serem definidas de mutuo 
acordo pelos canais diplomáucos. 

O relacionamento entre o Brasil e a Polônia tem-se caracterizado peio dinamismo e 
pela fluidez, sobretUdo no que se refere ao intercâmbio comercial. que ganhou decisivo 
impulso a partir do equacionamento. em 1992~ dos problemas relativos a divida polonesa 
O Brasil é o principal parce1ro econômico da Polôma na Aménca Lanna. O intercâmbio 
bilateral chegou a atingir a cifra de USS 325 m1lhões em !996. tendo sofrido pequeno 
decrescimo em 1997, quando o comércio bilateral ficou em CSS 282 mlihões. 

Há interesse da Companhia Vale do Rio Doce em participar do projeto de 
modernização do pano de Gdansk., para estocagem e escoamento ferroviã.rio de minCrio de 
ferro. A eventual participação da CVRD nesse projeto podera contribuir para a rápida 
expa.nsio das relações entre os dois paises e para a intensificação dos negócios com os 
demais paises da região. 

Outro projeto imponante que vincula os dois paises e o da instalação da PZL
M"Iáec do Brasü em Anapolis (GO). A fábrica da PZL-Mielec devera montar e depois 
fabricar aeronaves .. Dromader"' com tecnologia e componentes poloneses a serem 
introduzidos nos mercados brasileiro e latino·americano. .-\ind.a estã pendente de solução 
definitiva a questão da concessão de fundos para o pre.financiamemo pelo Governo 
polonCs. O longo processo decisório para a concessão do pre-financ1amemo jii estaria 
qua.se concluído. faltaodo. apenas. a aprovação do Mini:u._orio do Trabalho. receptivo. ainda 
a pressões dos sindicatos da indústria aeronâ.utíca. uma das mais atingidas pela grande 
queda na produção de material de emprego militar com o fim da Guerra Fria. Os av1ões 
... Dmmader" são de pequeno pone e deverão ser utilizados na agrrcu/rura e no combate a 
indndios. Já a PZL-01«<~ esta em negociações para a exponação (aviões·ambulància) e 
futura montagem de aviões no Brasil. em Arapongas, Estado do Parana. 

Na área da defesa, há grande interesse da Polõnia na operação "'<kbt for tratk ··. 
envolvendo a redução da dívida e a aquisição de material de emprego militar polonês. .-\ 
operação cubriria o equivalente a 10"/o do montante total da divida orçada em USS 3,663 
bilhões pelo Banco Cenua! do Brasil (USS 366 milhões). rruiximo permitido pelas nonnas 
esubelecidas pelo Clube di! Parrs. 

Existem dois instrumentos _1u.nàicos bilateraiS _,a prontos oJ.ra .J.SS1n:nura .~turúo 
sobre ServiÇO A.ireo e Acordo sobre Dtspensa de J ·lslOs. 

Entre I 8 a 22 de ma.IO ultimo realizou visita ao Brasii m1ssão do Governo polones 
liderada pelo Vice·Ministro da Economia e Secretano do C umercio EXtenor. Bernard 
B\aszczyk... que se fez acompanhar de vmos assessore-5 dos '.1\m--t~:-i:y:. ~.:-. E·.:::--.om1a c t1

:1"; 

Relações Extenores. O Vice-Ministro encontrou-se ~..om . ..:.11.:~ .:..Jw:-:;J;:;...; • .s brasi:~.:Ir.l~. 

entre elas. o Secretario Executivo do \tinisteno da lndUstna e do Comercio. Paulo Jobim. 
o Secretario·Ex:ecutivo o Minisreno da Fazenda. Pedro Pareme. e o Subsecrerano-Geral de 
Assuntos Politicas. Embaixador Ivan Cannabrava 



16 ANAIS DO SENADO FEDERAL OLmJBRODE 1998 

~a VIsita. o Vice-Ministro saüer.tou que 3 Polõn.ia dese_1a ~'usc.a.r novas 
possibilidades de intercàmbio com o Brasli. alem dos produtos uadiciona.Js \trilhos e 
carvão. do lado Polones. ~ café e soja, C. o lado bras1le1ro 1 e diverstticar a pauta de 
exponações. Há interesse no minério de ferro brasileiro e na participação de empresas 
brasileiras na reestruturação dos panos poloneses A Polôma pode. por outro lado. oferecer 
ao Brasil aviões e produtos das indilsuias qurmicas e de armamentos. ..>. proposta do 
Ministério da Economia. segundo o Vice-M.inistro, é de passar da simples troca de 
mercadorias para a cooperação na are.a de uansferência de produtos de alta tecnologia. 

No .Ministerio da lndUstna. Cc.nercio e Turismo. o Vice-Ministro ressaltou a 
imponãncia e os beneficias reciprocas que adviriam da dinamização do comercio bilateraL 
sobretudo r.as seguintes ãreas. investimentos poloneses no estaleiro na\-·al do Rio de 
Janeiro; possivel instalação de momadara de caminhões Star no Brasil. instalação da 
montadora de aviões ·oromader" ~ iX*ivel instalação de montadora de helicópteros; 
participação brasileira (Companhia Vale do Rio Doce) na resuuturação do pono de 
Gdansk~ elevação da penetração do Q{é brasileiro. que hoje representa 5'% do cafe 
consumido na Polônia~ e aproveitamento do mercado polones como ponte para os mercados 
do Leste Europeu. 

O Brasil tem interesse político.-megico na elevação de suas relações políticas e 
econõmicas com a Polônia, uma vez .,e é fundamental contrabalançar o envolvimento 
brasileiro no hemisfério com o envolvi.-mo com outros parceiros. enrre eles a Europa. No 
processo de aproximação com a Uniio Europeia. a presença da Polõnia no grupo e 
extremamente positiva para o Brasil. Nlo ha nenhuma dificuldade politica com a Polônia. 
temos uma imponante colônia de descendentes de poloneses no Brasil e ambos os pa.ISes 
têm tradições democrã.ticas e estão com,rometidos com a modernização 

A visita do Vice-Ministro da Economia. Bernard Blaszczyk.. propiciou excelerite 
oponunidade para esueitar os laços e identificar os diversos pontos de convergencia entre 
os dois paises. bem como formas concretas de intensificar os negócios e o relacionamento 
bilateral de forma geral. que se enconua ainda muito aquem do potencial e da riqueza dos 
dois paises. -- · 

V. Ciência e Tecnologia 

Realizou-se . cm Bras1i1a. no penado de :9 a .lO de abnl passaao J i St!ssào Ja 
Comzssào .tlista de Cuoperacàu Cwnt~f;ca e Tt:cnoiut!lca Rrasz/-i'f)/rima e::'. c:onrOrm1dade 
com o Acordo de Cooperação Cienntica e Tecnoloi!JCa Jssmado. em \"arsov1a. em 5 de 
setembro de 1996 . .>. delegação brasileira !01 Znefiada pelo Subsecre,ario-Geral de 
Assuntos Econàmicos. Comerete E:ctenor e Integração do \1inisteno jas Relações 
Extenores e a delegação polonesa. pelo Mmistro do Comne Estatal :Jia a Pesqm~a 
Ciemuica. A.ndrzej WiszniewskL 

A PrimeJra Sessão da CoJTUssão constirwu um pomo de part1da para uma 
cooperação oficiai nos campos cientifico e tecnológico. que devera mcluir tambem a 
participação do setor pnvado :--Jessa oportunidade foi estabelecido Programa Executivo de 
Cooperação para o biênio 1998-1999. que inclui projetas especificas nas seguintes areas 
Radiação. Física. Pesquisa _..\.ntánica. Saúde. \tineraçào. Ciênc1as Sociais. Química. 
Matematica. Engenharia e Engenharia florestal. 
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--- ~-

\~EXO- 0\DOS B..\SICOS 

Dados do País 

:-.:ame do País RepuOiica da Polõnia 
:-<orne Local Rzeczpospolita Pulska 
Capital: Vasovia 
Divisões Admimstrativa. 49 provmcias 1 wojewodzrv.·a. smgular - v..ojewodzr.vo I. 
Biala Podlaska Bialystok. Bielsko Biala Bydgoszcz. Chelm. Ciechanow. 
Czestochowa Elblag, Gdansk. Gorzow. J elenia Gora. Kalisz. Katowice. Kielce. 
Konin. Koszalin. Krakow. Krosno. Legnica Leszno. Lodz. Lomza Lublin. :\owv 
Sacz. Olsztyn. Opole. Ostroleka Pila Piotrkow. Plock. Poman. Przemvsi. Radom. 
Rzeszow. Siedke. Sieradz. Skiemiewice. Slupsk. Suwalk.i. Szczecin. Tamoorzeg:, 
Tamow, Torun. Walbrzych., Warszawa. \\'loclawek.. \Vroclaw. Zamosc. Zielona Gora 
Independência: I I de Novembro de !918 
~eriado Nacional . Dia da Constituição. J de Maio tl791) 
Area: 
total: 312.683 km' 
Parte Terrestre: 304_5 10 
Parte Aquatica: 8.173 km' 
Fronteiras: 2.888 km 
Países: Bieloru>Sia 605 km. Republica Tcheca 658 km. Alemanha 456 km. 
Lituânia 91 km. Russia 206 km. Eslovaquia 444 km. Ccrània 423 km 
Costa: 491 km 
Recursos Naturais. cJIVão. l.!nxofre. (.;Obre. g;is naturaL prata.. sal 
Terras arãveis 47'% 
plantações permanentes I ~/o 
pastos permanentes I J0 ó 
florestas. 29o/o 
outros. I Oo/o ( 1993 cst 1 
Popuiação 3S.615.:391Juiho J•H)7~..::::.t 1 

Estrutura Et:i.na 
!)-l4dnos :to~ <homens --l-.:3~.659 muiheres -11138.0161 
15-64 anos o7°~ (homens I :.342.S109. mulheres i .J.O:IJ."736l 
áS anos I:~~ l homens 1.698.505. mulheres:. :'"7í) ...\ \ ...\) fJU.lio Jc 997 t!St 1 
Taxa de CreSCimcnro da População d0 /o ( 1997 ~..::::.t. 1 

Taxa de Natalidade 1 O 18 nasc!mentosti.OOO ( 1997 e~: J 

Taxa de :\lortahdade '' 82 morteSti.OOO C \997 e>t 1 

\tortaJidade Infantil. 13 6 mortes/1.000 C 1997 cst 1 

Expectativa de vida. -:-: .t 7 anos 
homens 68.2"7 anos 
mulheres· 7691 anos(l997t:st.l 
Fen1lidade. ! --13 cnança.s.:mulhcr t l 'fl)7 ~.:st J 

Dados Políticos 

Poder Execuu vo 
Pres1deme K wasmcwsk1 .. \ leksandcr 
Prime1ro ~tinistro Iluzck. J erzy 

17 
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., "'-\linistro .. Balcerowicz. Leszek 
\tinistro .. Tomaszewsk.i. Janusz 

.-·~ · ::.Jitura Janiszewsk.i. Jacek 
·:<l'lnlcações . Zdrojewsk.i. :-.wek 

· :tu1 a e Arte Wnuk-Nazarowa. Joanna 
1 ·::1mmua ..... Steinhoff. Janusz 
·:,_•:u:.:ção. . .. Handke. !vtiroslaw 
,.,,teçào Ambiental. .. . Szyszlc:o. Andrzej 

·"anças ...... Balcerowicz. Lesak 
·-:egocios Estrangeiros. . .. Gawnek. Broruslaw 

· lUde Wieslaw. Maksymowicz 
r·l~gocios Internos e da Admin•sttatrão Tomaszewski. Janusz 

: 1St iça . . Suchocka. Hanna 
1·rabalho e de Politica Social . .. Komolowski. Longm 

··' df:sa N ac1onal .... Onyszkiewicz. J anusz 
r -a.'lSpones . Morawski Euacniusz 
··~·Juro . Wasacz. Emil 

·lómicos 

_;. bilhõ~s t 1996 est 1 

· ·!:~n~o 6'% l 1996 est J 
·' ·:6.400 c 1996 est. 

.~or 'J economia 
. ' 

· l ·., (l9Q6 est. 1 

· tlaçào- 18 8% < 1996 est ) 
1Jhaiho 

'···.~ mtlh·jes 11996 est) 
1 .• 4:'"'!1prego 13 3°/o 

1 7 : bilhões 
· 10 6 bllhões 

OLITUBRO DE \998 

· naoumas. aço e ferro. carvão. quimica. construção navaL processamento de 
1-:'ro. Oeb1das. u!xteis 

:·r·."J 1!Cão Industnal: 8 So/o(l996est.) 
'" -:apac•dade. :9.64 milhões de kWh ( 1994) 

... s· 

< 30 9 bilhões ( f o.b. 1995) 
'~ · • bens mtermediãnos 38~ •. maquinãrio e equipamento de transpone 23o/o. bens 

: 1 ~-ó. ahmemos l Oo/o. combua1veis 7~/o ( 1996 est.) 
•rce~ros .\lemanha 35.7%., Paises Baixos 5 (}0/o, Rüss1a 5 4°/o. Itâlia 4 90/o 

'34 ~ bilhõeSlf.o.b. 1995) 
:naqumas e equipamentos de transpon.e .32bens mtermedi.lrios 20'%. qutmtca 

· C'):1Sumo 9°-/o. al1memos 9o/o, combusuve1s 8% ( 1996 est 1 
· "" · '5 8 bilhões c 1996 est.) 
.,;"o Liotych IZI) por USSI · :.8158 ( 1997), 2.4250 ( 1995 l. 

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional) 

+ 
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MENSAGEM No 223, DE 1998 
(no 1.063/98, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal 

Nos termos do§ 1~." in fine", do artigo 111, da Consmc..: ~ 
de submeter à aprovação de Vossas Excelências a recondução ae LEi:. 
para compor o Tribunal Supenor do Trabalho. na vaga desllnaaa E i · 
Temporário, representante dos trabalhadores. para o tnêmo de 1998 c 

do término de sua investidura. 

Os méritos do indicado, que me induziram a escolhê-lo ,:~. 
desse elevado cargo, constam do anexo "curriculum v1tae··. 

Brasília, ~ de sete:---

Fernando Henrique Cardoso 

_-. 

L E O N A L O O S I L V ,\ 

t':IJRRit':IJLIJM V I T ,, E 

O ll ,, S i L I ,, 

19!J8 
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1.1. 

1.2. 

'.,)m~ 

D.J.t.J. ... 11.: '-.t::.ctm• .. :nw 
Lvc.J.! J...: ' • .J::.ctrr.-.·nt•-' 
Estado Ct., ti 
FiliaçJo 

F:ndrrecos 
ResidenctJ.l: 
Telefone. 
Comerct::J.J· 

Documentaç!io 
Cédula de Identidade 
Titulo El~!itoral. 
CPF!Mmisteno JJ. tJzenda. 
Can. Nac. de Hab!IU;Jçào. 
OAB - 'il:!'cção do Paran:.~: 

2. FORMAÇ.\0 F:SCOL\Il 

2.1. -;uprnnr: Dircun 
F :lcuiJ..Jd~. 
Local: 
Conclusão 

2.2. C uno Cul~1:.1l 
Escola: 
Local: 
Conclus.5.o· 

2.3. Cuno Ginas1al 
Escola. 
LocaL 
ConcJusjo 

1.-1. Cuno Prim•rw 
Escola. 
Local: 
Conclus:lo 

r·lRR/fTll 'I I IT 1.1 

[,-,. I' ] '·JI 

: .'< jç :::-.rr•' 
[\ln\.:~ <..; • ~ .:1.1 

\. JS3!Jl' 

L...:on.J.r.J, · _._. I' :u1...1 -... • 

SOS ::ns Gl .\ ..1rt· ~r111.- l>.:st•u-DF 
(Ü6it 2-!:-A-!\[ 

Tribun3t 5uoertt'r J,, T r:lb::J.tiw 
Praça Ut•-" Trd ... un.l~:> 't:r ... ·rtL•r·:~ 

BrasHt::!. DF 
7009'7-'i{J<i 

539_~ .. 1-; r R 
~6647!\()o')t)-1.- :· ?un:1- • tr\ltr.J- i'r:: 
171.03: :;'L]' 
031\-1.11] 

10.56o 

F.J.cUhlJCl" .1-...: Dtrl"ll·' .1..:' 

Curlli[J.J.- ;)_trln.J 

15 de IUI:h\ U..: I <1'..:: 

Colé~tu ·._,,,n \!l"nt::u 

Cunub.J · i' tr:Jn.J 
Dezcmoro Jt:: 1 <lr,-

ColégiO R<.!~Cn!c Fc·ttLl 

Ponta Grossa- P.1r::1.n;.1 
Dezemoro dr! JllhQ 

:-'.1 

Grupo .t~COIJr Protc:-ss,)' ~,.i,,) .. uuonco 
Pont.J. G~nSSJ- rlr:JnJ. 
Dezemr:rn u~ 1 'õ"fi 

OlmJBRO DE 1998 

+ 
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_,_-. 

-·-

3.1. 

3.2. 

CL"RSO' EXTR.-\L L RR1Cl"L\RE> 

Curso de .-\m1 Prô Bãsico 
Promocjo· 
LocaL E Doca. 
Dur:ac:lo: 

Curso Ue Treinamento em .\Ticrot'nsino 
Promoç.:io: 
LocaliEpoca: 
Ouracio. 

Tnbun;.~: :'l'.~:J~n.-·t ~:,·. i .. t:"'..lJJ~~, 
!3rastJJ<.L - L) r - ·".i 
\- hora~ 

Facu!dJ.de CJIOla:u J.:: .\JmmJ::.tr:J.cio.:: L:0num1J 
Cunuba - PR- I -lS5 
00 horas 

3.3. Curso sobre Eucuc;ões no Processo do Trabalho 
Promoção: Facuidadc d.:: Dtr;!~to J..: Ct:t·tut'J 
Local;Epoca: Curüib:::t- PR- I ~:-.:~ 

Duração: 04 dias 

3.4. Habilitação Especifica cm Direito do Trabalho 

3.5. 

3.6. 

Promoção: Faculdade d!! Din:tto UI.!' Curiub:J. 
Locai/Epoca: Curitiba- PR- 1 'J8:::: 
Duração: 180 horas 

Estágio L:ninrsitário 
Promoção: 
Locai!Epocu: 
Durilçâo. 

Curso de Or:uon:.a .\lédi:s 
Promocào: 
Local/ Epoc:.1. 
Dumc:lo. 

Congresso \;;:tciun::J.J 
Brasd1a- DF · I<~:..::: 

I 5 dias 

Cc:ntro \ 1..:;:riii.nn J ... · l·,,rrn:.l-.;..i,l il·~·~m;.ml!':lll' 
Curiub::~.. PR . ; · 1X 1 
-1-0 hor::~.s 

3.7. Curso H.esillcnci:J.I Uc Educ.açào Sindical 
PromoçJo: InsmUio Cultur:.1l ~h1 fuh:.1llw 
LocaJ,Epoc:.l. São Paulo- "'p · 1

11 X 1 
Duração. 45 dias 

3.8. Curso Ue Noções de Seguranca do Trabalho e ::,aúde Ocup:.ac10nal 
Promoção: Federaç5.o dos Tr:Jbalh:J.dorl!'s n::1s lndusm:Js l)umlJI..::.l~ .... 

Farmaceutic:Js do 6-stado de S:lo P:::1ulo 
locat!E:poca: São Paulo- :-'P . 1 G8\ 
Duraçjo: 01 mes 

3.9. Cuno Ue Oraroria Básica 
Promoç;lo. 
LocaitEooca: 
Ouraçao: 

Ccnuo \ ~~.:ennno u-: f"nrm:JC:.lll P-:rman-:m~ 
Curmc:J.. i'R . : 1 .~0 

-1-0 hor.l.S 

21 
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.•.lO. Curso Uc TCcmca~ t.Jc F.:-.ruúo 
Promodo 
LocaL EpOL":J. 
Durac:..~o· 

..;rll!C'.:::I - ~'R 

'~jus 

'I:.· 

3.11. Curso !)Ohre :\plicacão Tribul:lna.lmpo~to de RcnUa. I C\ I. I PI. rCTS. l:IC 

Promocão. 
LocaL Epoca 
Duração. 

':tndiCJ.to UOS L<'lli:J.O\!I::,LJ~ ...;,· ?.~rJ.n.J. 

·- urltiO.:::I- r R- ! -1-f, 

..:.t) horJ.s 

3.12. Curso .!!~Obre Prc,·ruencia Social e .-\cidcnte do Tr:~baillo 
Promoção 
local! ÉpocJ.. 
Durac:io: 

:nsututo '~J.cron.J.t ,k Prc\ IU~nc:::t SocJJ.l 
Cwit1ba- PR- ; '·l75 
i O horas 

OLITUBRO DE 1998 

3.13. Curso sobre Pr:itic~ da Aplicac.iio da :'\·o, a ~islematica de Corrcc:J.o Jo -\lh·o lmobiliz:.u.Jn 
Promoção COAD- . ..l,tuahndor:J. F:'CJI ltJJ. 
Local.'Epot.:J: Curitiba . PR- 1 07-' 
Duração: O I mes 

3.14. Curso de .\n:.lli!oc lic B:tlanço, Rcc•rsos Humanos l' Adminisrr:u::iu Je Pcssolll 
Promoção. SocteOõJd!! PJ.rJ.n.:!t.:nse u~.: E~~'...!COS J~.: \dmmJStr.:!.cJo 

F~:!deraçjo Ja:. lnduslr!.J.S uo P.:u:m:::t. 
local1Epo...:J.: CuntJbJ. - I'R- I •l73 
Durac;!0· ..1.0 horJ.s 

3.15. <urso lic Psicolug1:.1- \\ali:.&càu Prssoill na Admml.l>I.-:J.c;in 
Promoç.iu. -\ssoct;..h,:.i.o~ Dtr,:,: ... ·nJ~·~ -J~· \ ~-no.J.s uo 13rJ.stt 
L0cai:Epu...:..J. Cunt!b.J- I'R- ·-,--:-: 

3.16. (·urso lic- Chefia l' Lidcranca 
Promu~,:.Ju \-l>so...:t:.t~.:.i0 dv.l> t)tn..;~·m~..·--. J..: \ ... -noa.) Jp ar..J-.d 

L0cai.-Epo..::..t 

Duraç:..IU: 

\OV[l 
Cuntw:J.- I'R- 1·,7: 
04 dtJ.S 

3.17. Curso de Or~:anLLa~.::.io de CaUastro. CréUito c Cobrançôl 
Promoç:io lnstnuto J.: Orga!llZJ.cju R.JcJun.J.I do Trab:::t.lhu 
locaJtE:poc:~. Slo P.J.ulo- ._,P- l'l7\ 
Ow-aç.:io: 04 d1as 

-'.I. li Encon1ru "\acmnal d.J' Ft'dl·r:lciu:.l> Ul! [r;Jbalhadon-.., 
:
1 rOml'(.;..J(I 

!.UO..:.::l.l DJ.1..1: ·...:ZIJr.\J . , , ' . , ,., .! ''" 
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.J.2. Encomro Nacional de Trabalhadores no Comércio- .lubileu Lil• Ouro 1 ll)..f6- I t)Qf 1 

Promoção: Confederação NacJOn:l! Jos 1,·;.:-:llhJ..:.Jres l"l) 1_ ._. :nt:'r~·IL' 

LocaltData: Brasllia - DF - :5 ::1 2 7 ·1 \ \9u~ 

.a.J. X Semin::irio sobre Normas Internacionais do Trabalho 
Promoç5.o: Orgamzacào lntemacJOnJ.J Ju TrJb:Jiho 
Local/Data: Brasil ia- DF- 07 ~ og; I\ i qqr, 

-1.4. Eaconno dos Profissionais de Estabelecimentos de Sen·tços de :"l;U:&dt: do Estado Uo Rio 1.h: 

~.S. 

Janeiro 
Promoção: 

LocalJData: 

Conferenci:a Internacional do Trabalho 
Promoção: 
LocaUDatil: 

Federoçào Jos Empre;;:~.çJOS ..::1~ (::t:Jbel<!•:nn·.!nto~ J,_. 

Serviços de Saúde do Eslado JLJ Rio ut:" J::m~.·tro 
Rio de Jo.ne1ro - RJ - :- 1 íL 1 '-1~lf.. 

OrgamZJc5.o lmemJ.t.:JOn.JI J..:o l1 JOalho 
Genebra- Suiça · ó .1 .:.-1- Je 1unno J..: ! 004 

.&.6. Congresso Comemorativo tio Cinqücntcnãrio tia CL T 
Promoç:lo: Tribunal Supt:nor do Tr...!b:J.lhu 
Local! Data: Brmilha. Df . Plltubro 1 •J\)':. 

4.7. Congresso N:.~cional t.los Trabalhat.lores no Comercio 
Promoç:lo: Confedl!r:::u;;lo :--:.u.:10n:l! J,J.., I, .J~:JJll::u0r..::. to l "lth.:r.:t<' 

LocaltO;.lla: Bras\11a- DF - :.o .1 .:.:. ·05 1. 'I 'I: 

"'-8- I Encunlrn Paranaensr de Juízes Cl01ssiscas 
rromoçJu: 
Local! Data: 

Associ:.~ç;lo Jus Ju1z~:. t...l.l:.:.l~l.l::o uJ 

Curit1b:~.- PR....:._21~_041IlJ<JI 

-1.9. Con~resso do Cinqücnnnãrio da Justiça do Trabalho 
Promoç;lo: Tribunal Supenor do Tr:1ba!ho 
LocaUData: Brasil ia- DF . 1·' ::1 03105'1 'N l 

-4.l0. l" Semin:.i.ria de Direito do Tr:abalho úe Curiti.ba. 
rromoc:ão. T R.T. J.J 9' Rl.!'g1Jo .. \.\L\ fR.\..: ;l'Rl' \ lJ1t<!r:J 

Lo,altD.Jta. Cunuba- PR - :: .l 24,0-J: J<llJ 1 

-l.ll. I\" Semmano 'nhrc l>ircno Cunsmucumal tio Tr:.~halhu l' 

Coleci,·n do Trabalho 
Promoç;Jo. 
LocaL·D:J.tJ.· 

L fr 
"jo P.!:..:Ju · ,p · .l --· 

4.12. \'' Con2,resso lnrernacaunal dt- Direito Liu Tr:.~b:.~lhn nu l'aran:.~ 
Promoçdo: T R.T. _J '1·' R..::;t:.iu. \\IA fr\. 
Locai!OJ.tJ.: CunllbJ.- !1R. I .liJ-ltl:' ]•Hill 

23 



24 ANAIS DO SENADO FEDERAL OUTUBRO DE 1998 

-'.13. VII Mminârio :"a.~ional sobn ~ormas lnurnacionai.s do Trabos~h.o 
Promoção: Orgamuc:lo lntem:Jcwn.:u .J·_·. T: ~D::Jthu 
LocaltData: Cumib.J - ;->R. I)~ <:: •J-.1 n~ ~ .-.;;,;:-; 

~-14. I Eaconuo Estadual dos Trabalhadores no Comercio Llo P:u:ana 
Promoção: 

Local1 Data: 

Feder.Jcjo Jus Tr::~batll::luur<::~ ·~.' ~,._-vmercto ,_h, :.o\.Jül' 

do P::1nn::1 
Curmb.J- PR- 111 <:: .:.•._J 1 n 1·•'\~ 

4.15. Eaconrro dos Trabalhadores no Co..Crcio 
Promoção: 
LocaUData: 

Confeder::J.c:io ~.J.CJOn::Jl Jus T . .lP::tlhJ.oores no C0rnerc1l' 
Brasili;). DF- i•l J 2~ i 1 ;os: 

4.16. Eacontro dos Advogados do Parana 
Promoção: Ordem uus AJ\·ogJ.dos 1.ill BrJ.st! - ';eççào do P.J.t.J.n:::l 

CurittbJ.. f'R ·I i .1 i...!-08 J08: Local/Da<a: 

""-17. I Con.resso Nacional de Trabalhadores no Comercio 
Promoção: Confeaer;Jç:io N::tc•on.J.l uus L-.:~b~Jh~dores no 1....-<-'lll.:rc:,, 

Locai!D~ta: Braslli.J. - DF- 1 q .J .:..:. ! , 1 l!R 1 

4.18. Ciclo de Conferências Comcmor:uivas aus 153 anos de Curso' .lum.hco!'o 
Promo~,:ão: Ordem U\JS :\Jvo..;.adus ,j\_) Gr.J::dl "-~:cç:J.u Ju r_~r.Jn.J ~

D.A.l r 
Local, Data: 

4.19. Se•inârio sobrr Coopcrati\ras t.Je Trabalho 

4.20. 

UI. 

Promoção: Federac.J.o dos fr.J.ba!ll.J.Uorcs r10 • .. ."umercto d!.! \1,nt;:n,,~ 
e Den\".J.Oos de Petroi!.!O Jo E::.tJ.OO de- S:lo P:J.Uiu 

Loçai/Data: Sao Paulo - $2--- f ~ 08/19-"" 

Ciclo dr Conferências sobre L.ec;isla4io Tnbalhi.!lla 
Promoção: Confederação Nacton~l dos Tr~balh.J.dores no Cumercn1 
LocaiJData: Salvador- 11A- lO a 20.'05'1 q7~ 

11 Encontro de Confr::ucrniU(ãO dos Trabalhadorr.!l no ComerciO do nns&l 
Promoc;:i1o: Cont"cdcr~ç:io NJ.cton~i dos fr:Jb~Jhadorcs no c·,llncrclll 
LocauData: Salvador- BA- o~ a !J,Q5d975 

5.1. \tini!l.u·o t.lu Tribunul ~upenor do Tr:.~balho tlndl' 2.:::- ~k 1unhn d ... · 1'1~:! .. \tualmt:nll" 
cumpre o .,~u se2.unc.Jo mancJaro.lcnGo cm '''ta ,ua rn·unduc;j,, par:..~,, tnCnto J9':)~il 1) 1 1S. 

5.2. ...,uplc-nrc c.Jc Juiz Temporano no Tribunal Rccwnal tln rr:..~haJho d.1 <~" Rec_J;jo • ..:mpu .... auu 
c• nowmbro c.Je 1988 •. qm\locado para aluar em nonmhro l' Uezemoro,I9R8. de janr•rn .1 

maioii984J. llc. ma1o a dezeBI.br0/1990. '-'m fc,·ere•ro'l 1}91 ~· li e JUnho a julhorl9lJl. 
Reconduzido na mesma funt:ão em dnembro,l99 I. 
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5.3. Suplente t.Je Vogal na s• .Junta de Conc1hacào e .Julg~menw U..: Curmha. Convoc~u..lo par;,~. 
atuar nos meses de seuembro l' outubro lll' 19RH. 

5.4. lnte~rante da Represenrac:io lntern:tc1onaJ da Cunfed,:r~•du '\,,n:wn:.~l dos Trab~lhadorc:<~ 

no Comercio- C:"JTC. deiro em 30 de Jezembro t.Je 1991. 

S.S. Integrante da Diretoria da Fcderac:Jo do" Trabalhador-c~ no Comàcio do f..st:uJo do r:1rano.~ 

na qualidade de Prime•ro Secret:irio. deito cm 19H7. 

5.6. Integrante da Diretona do Sindic:.Ho Jus Emprec::u.Jo., no (omercio de Cudtiba. n;,~. 

qualidade de Vice-Presiden~e. ~e 1973..1 !')"'~'~)e. apo!o, .'"-:l!'crct:Jrlo•(;..-ral :ué 1990. 

5.7. Integrante do corpo docente da Facuh.ladc \atólica ,jc .\dminsstr:tc:lo e Economi:J. n~;o; 

cadeiras t.lc "lnslitui('õcs t.Jc Dircilo PUhlico l" l'rh:Jt1u'' ~· ''Lcl!i~l;.u::1u Soci:.~l". :ue m~rço t.Jc 
1987. 

5.8. lnteJ;::rante t.lo Cunselho Rce10nal t.Jo Scn 1co 'aciun:al dl' 
SENAC. Jc junho Je I ?Hi :.~ 1992. 

\prcnt1iL:JCem Cumcr-c•~l · 

5.9. .\dminisnaUor Uo Grupo .\1Ct.licu lnswuto tlc Ent1nt:rinnlne•a \" Doencol.!> '1etabúlil:a .... de 
1975 a I'J79- l.uritib:~- I' R. 

5.l0. (;crente .\t.lministr:~m·o L' Contador t.LJ <ltica Una \·i.,ta L[d~ .. Jt: 11)il .1 1975- Cuntih:J · 
PR. 

5.lt. Contador-sócio ela Empresa de Conlahllidat.Je -\sse!lsori:t .Juridic:1 Cont<ibil. de 1968 :J 1971 
- Cu.ritiba - r R.. 

-- -5.ll. Coa1adort.la Empre!la Nilo Ga.spareno .lo Cia. Uda .• t.lc 1961 a 1968- íuririba- PR. 

6. TÍTl'LOS. CO~OECOI~.\C<)ES 1: P \H.TiliP.\C<)ES E.\1 P \LLSTR.\:-. 

6.1. Panicipação na 11 .Jorn:Jua t..lc \ t.·nda ... du r~r~Uo t.Ju E..,rHrno ...,aniO. l·m i'J9'7. upurtunic.L.u.Jt· 
em que aprcsen[OU o l''IUUO "(' .lpH:li ~· rr:lhaJho". puhlic:.HJo na., H.c:\"l'oil:lS ~~ (t.'Jic.::iu 
Ue oumbro,tJ"l. L..Ir •. ...,mtc"<' (r:thalhl...ra (t.·Uicl•~" dt: non·mhnll'J-). 

6.2. Reprcsen1ante lnlernacJOn:ll cl~ l'TC. Jc~Uc ~Sifi2/I'J 1)h l'um m:Jnc.l:Ho :liC 1S!IJ2/201111: 

6..3. Diploma c.Jo ~nu t.Jc I. rã-Cruz. confenc.Jo por indic:~cãcl du Conselho da Ordem Slo Joo;e 
Opcr::irio t.lo ,\1érilo .Jutiacaj.rw dn fr:1balho do Tribunal H.c!!IOnal do Trabalho· .:3• Ree,aàu. 
em 1995 - Cuiabã-,\IT: 

6.4. ranicipaç:i.o como Dehatedor no Seman:Jno .'\:.~cionai sobre '" ~erncos Especializados t:nl 

Eagenharia de ~ee:uranca e .\ledicina Llo Trab:.alho • ...,ES:'\IT. promovido pelo Minisrcrio t.Ju 
Trabalho. t=m Brasdia- DF. de 16 ;.~ lM/Il/1?9~: 



26 ANAIS DO SENADO FEDERAL OUTUBRO DE 1998 

6.5. Diploma rderente a Medalha Co.ernorativa do 30• -\nanrsano Ua Fundação •.LI 
Coafeden.ção :"iacional dos TraballaMores em Comunicacõe~ l' Publicid:.~.de - CONTCOP. 
coaferido por sua Direroria em recOIIbecimento pelos relevantes ser'\'ltos prntados em prol 
d01 traballladores em Comunicações e Publicidade do Brasil. em 199.1 - Brasalia-DF: 

6.6. Diploma do crau de Grande Cruz.. conferido pela Ordem tlo l\lérito Lle Dom Basco ..Jo 
Tribunal Regional do Trabalho- ID- Rltlião. em 1993- Brasalia-OF: 

6.7. Panicipação no lU Ciclo de Palestras &Je Oireilo do Traboalho úe Cui~ba- \tT. promu,u..lo 
pela AMATRA X.Xlll. AMAM eiADPT. cm 1993: 

6.8. Diploma no 1rau de Grii.CruL conr.rido pelo Conselho tJ01 Ordem du Mêrito .Judici:inn t.Jo 
TrabaU1o do Tribunat Supenor oo Trabalho. 1992- Braslli01-0F: 

7 REFERÊNCIAS 

7.1. Peuoa1s 

a) Professor Milton Luiz Pere'U'a 
MillUuo do Superior TribWla.l de Justiça 
Bruilia ·DF 

b)Doutor Luiz de L;1eerd.a Filho 
M~ico c Professor da Universidade Federa.i do Par:ma 
Rua Manocl Eufr:is1o. no 750 • Ap. 13 
Cwi,iba ·PR 

..: ! Doutor lndaiec10 Lrvmes \...:to 
\timstro ilO Tribunal Supt:nor do frabalho 
Rua Pl!dro Ol!meterco. :s: · Jard.tm ~ .. mta d::J.rb;u:~ 
Curittb:l- PR 

"".!. llanurias 

aJ Banco do BrasJi S 'A. 

Agencia Centrai 
Brasilia · DF 

b) Banco do BrílStl s:A 
Agi:DCI:l c~ntral 

Curitiba-PR 

'i 
I 
I 
\ 

\,___,, '-.1 
(À Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania) 
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MENSAGEM No 224, DE 1998 
(n° 1.064/98, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal. 

Nos termos do § 1 ~. • in fine·, do art1go 111, da Constituição, tenho a honra 
de submeter a aprovação de Vossas Excelências, para compor o Tribunal Superior do 
Trabalho. na vaga destinada a Suplente de Ministro Classista Temporário, representante 
dos trabalhadores, para o triênio de 1998 a 2001 , o nome de MARIA DE FÁ nMA 
MONTANDON GONÇALVES. 

Os méritos da indicada. que me induziram a escolhê-la para o desempenho 
desse elevado cargo, constam do anexo ·curriculum vitae". 

Brasília. 4 de setembro 

Fernando Henrique Cardoso 

CURRICULUM -----

MARIA DE FÁTIMA MONTANDON GONÇALVES 

I. DADOS PESSOAIS 

Nasc1mento: 08 de ma1o de 1955 
Filiação: Walter Campos Montandon e Luiza de Melo Moptandon 
Estado Civil: casada 
Esposo: Dalmo José Gonçalves 
Residência: AOS - 06. Bloco ·c· -Apt" 111 
70660-063- Brasília DF- Fone: (061) 361 1525 e 234.8695 
Carte1ra de Identidade RG no. 325.870 - SSPIDF 
CPFIMF 113.146.051-00 
Titulo de Eleitor: 6399120/54 Zona: 001 Seçao: 0200 
Carteíra ProfiSSional: 125.00677 06.2 

de 1998. 
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11. ESCOLARIDADE 

• Su;Jer•or· Bacharel em Secretanado Execut1vo - UPIS-Umão P'one1ra de 
lntE~racão Soc1al- 1997 - Brasn1aiDF 

• zo Grau: Técmco em Contabilidade - Cent~:> Educac1onal 02 - 1974 -
BrasiliatDF 

• 10 Gr<-_ -olé>-;: Maare Carmem Salles- ·-971- Bras111a;DF 

III. CURSOS COMPLEMENTARES DE ATUALIZAÇÃO 

• Datllografia - Escola Sarmento de Dat1lografia - 1973 - Bras11ia/DF 
• Recepção e Atendimento a c11ente- VASP. ~ 974- São PaulotSP 
• Reserva Mecamzada- VASP- ~974- São Paulo;SP 
• Com1ssana de Bordo- VASP - '974- São Pau1o1SP 
• SOCILA- Etiqueta Postura. Manequ1m maaUiagem - '975 - Rio de 1anetro 
• Técmco em Secretanado Execuuvo- SENAC - '982 . Brasn1a1DF 
• Operaaor de Telex - Telebras,na;Emcratel - '983 - Brasll1a1DF 
• Organ1zação de Eventos- Marcondes Machado- '983 - São PaUioiSP 
• GUla de Tunsmo e recepcào a tunstas - WERA ASSESSORIA - '983 

Bras111a/DF 
• Comcutacão iDOS. Excell. Acsses. Wmaows 95!97 Cana Cena. Fac11 etc1 

- 1993 - BraSilia/DF 

• Inglês - Casa Thomas Jefferson - mve1 cas1co - '996 
• Atua11zacão de conheCimentos através ca Internet. 'e1turês e ~an1c1paçao 

em semmanos. cursos. Simpos,os. congressos 

IV ATIVIDADES PROFISSIONAIS 

• CNTC-Confederacão Nac1ona1 dos Tracalhaaores no Comerc1o - Secretana 
da Presidência - desde 1982 ate esta data 

• WERA ASSESSORIA DE CONGRESSOS E EVENTOS L TOA 
Coordenadora de Serv1ços de Secretana e Recepção - '979!1981 

• VASP-Viação Aérea São Paulo S/A - Recepc1on1sta e Secretana chefe do 
Serv1ço de Expediente no Aeroporto Internacional de Bras1i1a- 1973/1979 

• DROGAFARMA L TOA - Balconrsta e Momtora dos Proautos de Beleza 
Helena Rubinstem - 1972/73 

• CASA DOS CABELEIREIROS L TOA- Balcomsta- 1971/1972 

V. OUTRAS ATIVIDADES 

• Diretora de Captacão de Recursos da Federacão Nac1onal das Secretanas 
e Secretanos. mandato 1997/2000 

• 1" V1ce-Pres1dente do Conseltlo Reg1ona1 de Secretanaao do Distnto 
Federa1-CRS. e1e1ta em marco;98 
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VI. EXPERIENCIA PROFISSIONAL 

Dommio das at1vidades profiss1ona1s relacionadas a profissão de 
Secretana Executiva. tais como: plane1amento. orgamzação e direção de 
serv1cos secretana1s. ass1stênc1a e assessoramento direto a executivos. coleta 
de mformações para consecução de objet1vos e metas de empresas. reaacão 
oe textos profiss1ona1s especializados. 1nteroretacão e smtet1zação ae textos e 
:iocumentos. reg1stro e distnbUICão de exoed1entes e outras tarefas correlatas. 
onentacão da avallacão e selecão :a corresoonaênc1a oara fms ae 
encaminhamento a chefia. orgamzacão e manutencão aos arQUivos. 
ciass1ficacão. reg1stro e d1stnbUicão da correspondência. redacão e dig1tacão 
de documentos de rotina. execucão oe serv1cos tip1cos de escntóno ta1s como 
recepção. reg1stro oe compromissos. ,nformacões e atena1mento te!efôn1co. 
Orgamzacão de eventos em geral. connec1memo de cenmomat. protocolo e 

etiQueta. Ampla expenênc1a em assunt:Js retac1onaaos as entidades smd1ca1s 
JUnto aos poderes Legislativo. Executivo e J udiciano. 

VIl. REFERENCIAS PESSOAIS e BANCÁRIAS 

• Doutor ANTONIO ALVES OE ALMEIDA- Ministro Aoosentado oo Tcibuna·l 
Supenor do Trabalho e Pres1dente :ia Confederação Nac1onal dos 
Trabalhadores no Comércio- fone: !C61l 321.2549 

o BANCO DO BRASIL. agência Vená1c10 2DDD_~Sr. Franc1sco Dias - Fone: 
224.8926 

Brasilia-DF. marco de 1998 
\r.. r--. 
ÍIAA-~~~J \1 

MARIA DE FAT/M",4:MONTANDON GeHÇALVES 
\ 

(À Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania) 

29 
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MENSAGEM No 225, DE 1998 
(no 1.065198, na origem) 

Excelentisstmos Senhores I>Mmbros do Senado Federal. 

OlJTUBRO DE 1998 

Nos termos do § 1•. • 1n fine ·, do artigo 111 . da Constituição. tenho a honra 
de submeter à aprovação de Vossas e-ttnaas a recondução de ANTONIO MARIA 
THAUMATURGO CORTIZO. para compor o Tribunal Supenor do Trabalho. na vaga 
desttnada a Ministro Clasststa Tempo'*io. representante dos trabalhadores, para o 
tnênto de 1998 a 2001. decorrente do término de sua tnvesttdura. 

Os méritos do indicado. que me tnduziram a escolhe-lo para o desempenho 
desse elevado cargo, constam do anexo ·cumculum vitae" 

Brasilia. 4 de setembro de 1998. 

Fernando Henrique Cardoso 

ClJRRICl'LVM \"IT,.\[ 

ANTONIO MARIA rHALMAT~RGO ('QRTIZO 
Jontah:.ta l'mti:-.:-.1~111;11 1 I )R I i:.\ 4to'll R~t..hah ... t.J l'rnlis ... ul\l...LI 1 1 )j{ I . , l,\ 1, ~, 

·'TI V IDADES PROFISSIO!' ~IS 
l'n .. -:-u.Jcn~,;la u.J l<..:puhiJu · \kmr>w ...i.J l •••mssoill lun:-.ulLI\,t J..J S..:...r..:t.Jrt.J J..: :1mlr..:t\'o.& 1 I '~~:'!I ')X I..: 1\:-.:;.o;:s:.or 

J.J Suh-....:..:n.:tana para t\ssunhh J..: lmnr .. ·••-..•..: I >•n•l~oKJ du l•,Jtnn..:t..: Ln J!, I '~Xl'l/1 'I'J''' 
( •on.:nm Jo J),..,lniLl 1 .:J,,:r.JJ . \ ,..,..,....,_..,ur th: lmpn:Jls.;J Li.J S..:..:rL'tan:J 1.k :-. ... ·n 11.o .... J 'uhilu>-- , ! ·.!7-l/ 11)7;) 

( im•~o.-mo Jo I ... t;.u.Jo U.1 Jl.Jhl.J - .\SSl.:~ d..: hnpr..:ns~ l.ioJ :-...:~.:n:t~lflõ.J <J.J. AJ,!.Ilcunur~ t I ')(,KJI Y72) 
l{;,~dmOra..;- I{~,;,LJl•H 1 J··-~'1'Ji5-l- l)!rctor Ju l)ql.lri.Jm..:mn .Jo..: .+,,m~J\..,1110 1 I•J7;/I976) 

R..:jX)no.:r Sctonst;.& Jo CiJn~r..::-.,.,o ,\...J~o:L•m.JI , I "~"'(,/1 'JM61- ·\:-.stst..:nt..: Jo I )Lr..:tor J..: !'rogram;,~~,:.lo t 1 •JK(,fl YK7) - Redator 
i'l..:no 111-:Cnctado para ati\"H.iJd..: :-.llllih .. õ..lt 1 I' ><J I /I9'JK I 

1-tadao :-iU~.:h-"t.i.:u . .ic J..J ll.thJõ.J ·<.JU!Oõltor t 1 'J63/l ')(,/, - !h .. ·t.LLtor 1 I %')1\ 'I~::, ·ú .. "'l:..ttor Correspond..:nte 
t'r:':!/1'175) -1..\.K:utor Nuii1..L.J.n~1.1. t.~..:nu.~uu par;,~ :..tll\-"tdad...: smJ.tLJ.I c I'J-:'5/l'J'IMl 

r ..:1.:\'tso.io lt~pu.ã - 1\..:d.:..ltm I 1" 1•.- ! 'UI'-/ I 
Jom.::~;i E::aade d..J. H.J.hLõ.J . :{~p..,n..:r. C üluntsm d..: I.."'..:OnOmla ..: o,.~utomomh~mo 1 I '.1(,K/1 Y?ll 1 

Ro:idto Marcom t :-i;Jo I '.1ulo 1 • COrtL-spon0'-"1llC t I Y71 I I 'J7-lJ 

+ 
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A TIVIDADES SINDICAIS 
OIT- Or,zaniza~;õiu lntcrn:u::ltlnKI Un Tru.balho: 
· Suplcnh: Jos lr:.~txdh:tJurc.:, ''" 1. ,>nl><.!lho u..:: :\Jnumstr;,.u,:;io ..:l..:ttu pdu..; Jd..::1!:JU0~ J,, trólb:JihaJor~s Jus 

l'a1scs m~."mbros. cm <.icnc:bra. Suu,OJ. t1.H.J "~ ,._:gunncs milnd.uos I '1~-lfl •JX7- 1 'IX7/I 'J'IIl- i ')''!III •N.l 
Minholcrio du Tr.~bôllhu: 
. Ml!mbro Eli.!tl\ o tli L"omtS:-....i\1 d..: Lnt.jll:lr.ir.l.mcnto sm~hcaL r..:prcscmamc Jus rr::~.bJ.IhaU.orcs I 197~/1977 

197711 1)8()) c suplc:ntc 1 I 'JXIJ/I 1JX 'tt 
CONTCOP- Cunrcder:u;:i.u '•H·wnal dos Trabalhadores em Cumun•c.ac;:õc~ e Publicid:uJe: 
- S«n:tario de Rdo.u.;ú..:s l'uhlh .. .J~ 1 1 •J72/IIJ75t 
-S«:n:~olh:ra! t J•J7"tl•J7X- i'lí~/19K1- I'J8l/19R-O 
- Secrctano th: KdõJ~fO..:-. lnh:m;.~~.-um;.~as 1 1984/I 1JR7) 
- S«n..~o de linançõJs t 1 '1!'<7/I''''Lit 

- Prcsl(ic.."fllC: I 199(1/l'J'l l. - I '1'1-:.t I,,.,-, - 1 'Jtj7/:!001) 
Federação Nacional t..lu\ Tr::~hillhat..lores cm Empresa~ t..le Radiodifusão c Tch~,··~;;u <Fet..leraçio Nacional 

dos Radialislas ): 
- Consclhc..."lro do Ctlll.....:lhtl 1-,,._ ... J, I 'l(,tj/1 1J72) 
- Vic..:-l'rcsu.lt...-ntt: t I •1"'"'1 ~~ ... ~ 1 

- ~n:tano d..: l·mõJII'-õ.l', 1··~1 'l''"i"" 1 

- PresuJcntl.!li'J"7:!1lq-.:;. I•JX""ti'JX-:"- I•JK7/l•J•xn 

Sindicalo dos Radi11li\lil\ U:J B11hia: 
- Sc:crctano 1 11Jh5/I'Jil' 1 

- Pn.-saclellll.! 1 I'J!,7f1'1h'll 
.. lnstatuto Cultural J11 I rõ.thalho-IC USào l1aulo1 11rl.!Sid'-'1lh! do <irCm1o ··S:JI\·ac.Jor lolcsano · 1 1971) 

OUTRAS A TIVIDADES 
Mlnisterio da Ju,.un: 
- Lon...•dh.:iro do Ctmsdho Supcnor <.k i:>..:li:sa J.a L•hc..•n.J.ac.J..: de Cnaçâo c de F'prcssoio t I'JMK/I 1J'JIIl 

MlllinCrio da S•ude: 
- LonsclhcllO do C uns-.: lho N:J~.:Ional de Saudc 1 1991/\ <J92) 

EBN - Emprna Bnslieira de Nn11ci•s: 
- Conscihcaro do Conselho hSt.:alt !•JK5/\9Kfll 

Tribunal Reaion•l Eleilor•I-B•hia: 
- M.:sano nas Llcu.:Oc:, de I •no 
Tribunal Rce,ion•l t..lu Trabalho to• l"l'Elio: 
- Supic...'TllC t..lc JUI/ L !:J!)!)!Sla lkprescntamc dos rrahalhadorcs rto/.)0~1 '}')I\ 
- Suplt..'TI.tl.! de Juu: C!.JSSISI..l H. .. jlrCSI.."TltillliC dos rr~balhadorcs 7" ICJ I I ')')fi 1)'J2J 
Tribun•l Superior du Trab•lhu: 
- MiruslJO ClaSSISI..l R~.-prcSI.."ntantc dos rr~billhilc.Jorcs I !tj92/1995. l '}')5/\ 'J'JM) 

Repn.~-nl..lç.ilo no E,h,.T/Or- JI!St~c.Jo por llo..."CC"ctOS prcsu.k-ncziliS pana mt1..~ údq.açÓt.."S hrud~U'I.S na 
quabdade de D.::lepOo dos l"rabalh.adores I 1978.: 1':181l c na quahdade Oc Lonsclhc:U'O r~..--auco c..los rrabalhadorcs 
( 1984. 1987. 1981. \989. 1990. i!J93. I CJ94. 1996) nas Lonti::rênclas lntcmaaonau do Trabillho - OIT - 1..-m l.J.:Debra. 
Suiçal. 

c ·c1~~u~ 

• I 'I"'~ 1 

L"urSI.J 11.1-,;l..:u Jl.:" I Jm·;u:;ul :-.mJ1~.::JI - I IS1'/IC I - '.iu l'aulo c I •17 i 1 

l"ursn de l n-aton~ - ~.iu l 1;JtllcJ - c 1'171 1 
l·ursuJe lutcrprct;t~,.n•d;JI'rc'tJeu~.:Jõ.t :-.cK..Ja!-INI'S . ...;,iol'.ndo-• I'J71 1 
l"ur:-.u liHcr.Jml.:"nt..aml J..: 1\in\ch ·'kttM.Ju, ..: 1..:'-IIILa, ..:111 I Ju..:.J~.J~~ ...... IIIÚJ~.JI 

l"ur:-.u J.: Mumtur J~.:" lmpus111 d..: lkm.Ja- '"-..:~.:ro.:l;.tna J.J lk~.:<.:ll:l I o...:Jo...:ral - II,Jiua - • I OJ"72 ·I 
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MENSAGEM No 226, DE 1998 
(no 1.066/98, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal 

Nos termos do § 1°. " in fine · do a111go 1 1 1. da Consutu1ção. tenho a honra 
de submeter a aprovação de Vossas Exce1ênc1as, para compor o Tribunal Supenor do 
Trabalho. na vaga destina<ia a Suplente <ie Mimstro Class1sta Tempor<imo. representante 
dos trabalhadores. para o triêmo de 1998 a 2001. o nome de JOSE ALBERTO ROSSI. 

Os méritos do indicado. que me induz1ram a escolhê-lo para o desempenho 
desse elevado cargo, constam do anexo ·'curriculum v1tae·· 

Brasília. ~ de setembro de 1998. 

/ 

'--· 

Fernando Henrique Cardoso_ .· 

.JOSE .\LBERTO ROSSI 

'iETE:\IBRO DE 199S 

33 



34 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

I - DADOS PESS0AIS 

Nome: José Alberto Ross1. 

Sexo: masculino 

Filiação: José Rossi e Adélia Rossi. 

Nascimento: 19 de março de 1945 - Videira. Santa Catanna. 

Nacionalidade: braslietra. 

Estado civil: casado. 

Filhos:Juliano, 05.12.1974. 

Vimcius. 01.08.1976. 

Carteira de identidade: n. 0 527.678 -lnst. Id. do Paraná. 

Ol'11JBRO DE 1998 

Certificado de dispensa de incorporação: n. 0 698061 - Séne B- 5" RM. 

CPF 083.082.099 -04. 

Carteira de trabalho: n. 0 50459- série 000088-SC. 

Registro Profissional: CRMV/SC- 0!19. 

Titulo de eleitor: n ° 50496309/65- 12" zona. 0087 secção Flonanópolis - SC 

- ~ Endereço profisswnal: Rua Anita Garibaldi. W503 - 880 I 0-500 -

Florianópolis - SC. 

Endereço particular· Rua Walter de Bona Castelan. 2S6 - Jardim Anch1eta -

88037-300- Flonanópolls - SC 

2 - HISTÓRICO ESCOLAR 

FORMAÇ . .\0 0[ I" e 2" Grau 

1953/57- Curso pnmano. Escola Estadual Proréssora Adeltna Reg1s em \'1de1-

ra- se 
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1958/61- Curso ginas1al. Gimisio Imaculada Conceição em V1de:ra- SC. 

\962/64- Curso colegial. Escola Técmca de Contabilidade Imaculada Concei

ção em Videira - SC. 

FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA- GRADLAÇÃO 

1967/70- Faculdade de Agronomia e Veterinária da Umvers1dade Federal do 

Paraná- Curso de Medicina Veterinána. 

FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA- PÓS-GRADUAÇÃO 

1976- Certificado de participação no I' Curso de Comunicação do Centro Pan 

Americano de Febre Aftosa. 

1981- Certificado de participação no curso Administration for Seamen's Edu

cation Tokyo -Japão. 

OUTROS CURSOS 

1971- Curso de Pré-Serviço para Médicos Veterina~ios da Secretaria da Agn

cultura de Santa Catarina na cidade de Florianópolis Santa Catarina. 

1973- Treinamento em Educação Sanitária para Médicos Veterinários. Ministe

rio da Agricultura e Secretaria da Saúde de Sao Paulo 

1974- Centro Pan-Americano de Febre Aftosa. adestramento em Febre Aftosa. 

no Estado do Rio Grande do Sul. 

1988/89- Curso de Lingua Inglesa. na Universidade Federal de Santa Catanna 

em Flonanopolis Santa Catanna. 

1989- Curso de operador em Microcomputador no Serv1ço Nac10nal de Apren

dizagem Comercial. em Flonanopolis. Santa Catanna 

JS 
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3- A TIVIDADES ACADÊ~liC\S 

1968/69- Diretono Acadêmico L' cio Vellozu. ~ert1ticado li e -o<-o~cõ.o e partiCI

pação da gestão como I' Secretano 

1970- MUDES - Movimento Untversnano de Desem oh 1me~co [conômico 

Social certificado de partiCipação como mstrutor 

1970- Secretana da Agncu1tura do Estado do Parana. membro da Com1ssõ.o 

Julgadora de Provas Técntcas da XI Reumào Anual de Clubes Agncu

las 4-P do Param!. na cidade de Rio Negro- Parana. 

1969- MiniStério do lntenor- Projeto Rondon +- FederaL em _1ulho ue 1969. 

na cidade de Itamarandiba- MG .. Certiticado de relevantes serviços a 

mtegraçào naciOnal 

!969/70- Fundação Casa do Estudante Umversnario do Parana - Curmba 

Certificado de eleição c participaç:io da diretona. como Secretario 

Geral. 

-t - A TIVIDADES PROFISSIO:\AIS 

I 960/62- Como Servente da lNDLJSTRlAL \1ADEIREIR.·\ S \. -:m \'1dwa-

se 
1963/65- Como auxiliar de escntôrio da SEF-SERVICOS DE E"'GEê'IHARL-\ 

FERROVIA RIA L TOA. <:m Videira - SC 

1965/66- Como auxiliar de Contabilidade Ja .-\RGR.AS LTD.-\ .:m Cunuba-

Parana 

1966!67- Como Juxdiar Je escntor1o Ja I'RüDL TOS .\U\lE:'\TICI()S 

.\DRI/\ S.-\. til!ar Je Curmba- l'arana 

1988- Certiltcado de part1c1paçõ.o no :-;::--.:1 Cungresso Gra.;1i.:~ru c:c ,JeJI~ma 
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1988- Certificado de participação no XV1 Encontro de Médicos Veterinários 

do Espinto Santo. Vitoria.' Espirito Santo. 

1994 - Certificado de participação no XXIII Congresso Brasileiro de Medicina 

Veterinária. na cidade de Recife - PE. 

1995 - Certificado de participação no Semmário "O Mercado de Trabalho e o 

Médico Veterinário. na cidade de Florianópolis. Santa Catanna. 

7- FUNÇÕES COM MM•.'DA TO: 

1975178- Conselheiro do Conselho RegiOnal de Medicina Veterinária da :!' 

Região- SC 

!980/83- Presidente do Sindicato dos Médicos Veterinários no Estado de 

Santa Catarina. sócio fundador e primeiro presidente eleito. 

1984- Presidente do Conselho RegiOnal de Medicina Veterinaria. eleito em 

06.09. 84. 

1984/86- Presidente da Diretoria Provisória para constituição da Federação Na

cional dos Médicos Veterinários. em julho de 1984. 

1986/98- Presidente da Federação Nacional dos Médicos Veterinários (em 

exerciCIO ). 

1993/96- Tesoureiro Geral da Confederaç:io Nacional das Protissões Liberais. 

8- OUTRAS FU~ÇÕES 

1993 -Designado Executor do Convénio Sudeoe1 Acarpesc. porta na no 6389 de - . 

1711.83 
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9- PARTICIPAÇÕES EM EVE~TOS 

1972 -Sociedade Catannense de Medicina Vetermana. certificado de partici

pação no I Encontro de Avanços em Medicina Vetennaria. Flonanópo

lis. Santa Catarina. 

1973- Cernficado de partiCipação no II Encontro de AtualIzação em Medicina 

Veterinária- Florianópolis. Santa Catarma. 

1974 - Cernficado de parncipação da Exposição lndusmal e Agropecuaria de 

Sao Bento do Sul. 

1974- Certificado de participação no I Encontro de Medicos Vetennarios. na 

cidade de Chapecó - SC. 

1976- Certificado de participação no II Encontro RegiOnal de Medicos Veteri

nários, realizado em Chapecó. Santa Catarina. 

1977- Certificado de participação no III Encontro Estadual de Medicina Vete

rinana. realizado em Flonanópol!s. Santa Catarina. 

- - 1979- Certificado de frequência no Curso TratrSplantes de Embriões em Am- + 

mais Domesucos e de Laboratórios. 

1980- Ceniticado de participação no 11 S1mposio Jo Centro NaciOnal de Pes

quisa de Suínos e Aves e I SimposiO Catarinense de Samdade Suína re

alizado em Concord1a Santa Catanna 

1980- Cernficado de participação no Simposio Intemacwnal sobre Associati

vismo e Cooperativismo, realizado em Flonanopolis. Santa Catarina. 

1981 - Cernficado de participação no Curso de PlaneJamemo .. -\dministração e 

Economia em Medicina Veterinana. na c1dade de VIdeira- SC. 

1982- Certificado de participação no Congresso Brasileiro de Medicina Vete

rinária -Balneario Camboriu. Santa Catanna. 
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1983- Certificado de participação no I ENPROL - Encontro das Enndades Sin

dicais de ProfissiOnais Liberais_ realizado no RIO de Janeiro RIO de Ja-

neiro_ 

1983 - Certificado de participação no lll' Sem mario C atarmense de C olôma de 

Pescadores, realizado na cidade de Penha - SC. 

1983- Certificado de participação no Simpos10 "_-\ Problematica .-\tua! da 

Agropecuaria_ Rio do SuL Santa Catarina_ 

1983- Certificado de participação no II Encontro Mumcipai dos Grupos de 

Mães. das Comunidades de Araranguà e. I Encontro IntermunicipaL de 

Comumdades Pesqueiras do Litoral Extremo Sul Catarinense_ 

!984- Certificado de participação no I Seminario de Politica .-\gricola de SC. 

Sociedade Brasileira de Economia Rural - SOBER 

1984 - Certificado de participação no lli Encontro de Mães e II Encontro de 

Comunidades Pesqueiras do Litoral Sul Catannense. 

!986 - Certiticado de participação do XX Congresso Brasileiro de Medicina 

Vetennana. em Cuiabà- Mato Grosso. 

---- !988- Certiticado de participação no II Encontro -Nacional J;:c; Entidades de 

Protissionais Liberais na ~Idade de Niteroi- RJ. 

1992- Cemficado de participação na IX Conrerencia de Saude. em Brasiiia -

DF. 
!994- Certificado de partiCipação da "Cumbre Larmo-amencana sobre Desar-

rollo Soctal". na cidade San Antomo de Los Altos. Venezuela. 

!994- Certificado de participação no IV Encontro Nacional de Enndades de 

Profissionais Liberais. Sao Paulo - S P 

1995- Sociedade Brasileira de Medicma Vetennaria. Coordenador da palestra 

Avanços do Programa Hemtsfenco da Erradicação da Febre Aftosa. 

1995- Certificado de Participação no XVIII- Contesc. Convenç:io Estadual dos 

Cont'-lbilistas do Estado de Santa Catanna 
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10- APROVAÇÃO EM CONCCRSOS 

Ministéno da Agncultura. certificado de habilitação c classificação 

em concurso publico. 

II- HOMENAGENS 

1982 -Titulo de Sóc1o Benemerito por relevantes ser>IÇOS prestados a MediCI

na Vetennana. 

1979- Titulo de Sóc10 Benemémo. face aos releYantes serYIÇOS prestados <1 

Colôma de Pescadores Z-6 a Navegantes 

1996 - Titulo da Ordem do Mérito da Med1cma \'etennana. Grau de Comen

dador 

12- PARTICIPAÇ . .\.0 EM PROVAS E SELEÇÃO DE PESSOAL 

1975- Diretoria Estadual do Ministério da Agncultura em Santa Catanna. de

signado pela Portaria n.' 00044, para aplicação de pro' as e seleção de 

pessoal. 

1976- Diretona Estadual do Ministério da Agncultura em Santa Catanna de

Signado pela Portaria n.' 00398, para aplicação de proYas e seleção de 

pessoal. 

Flonanopo!Js. setembro de 1998 

(À Comissão de Constituição. Jusuça e Cidadamal 
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MENSAGEM No 227, DE 1998 
(n° 973/98, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal. 

De conformidade com o art. 52. inciso IV. da Constituição FederaL e de acordo com 

o disposto no art. 56. § 1 !!, do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior. aprovado pelo Decreto 

n2 93.325, de I' de outubro de 1986. e no an. 40, § 1'. do Anexo I ao Decreto n' 2.246, de 6 de 

junho de 1997, submeto à apreciação de Vossas Excelências a escolha. que desejo fazer. da 

Senhora THEREZA MARIA MACHADO QU!NTELLA. \1inistra de Primeira Classe. do Quadro 

Permanente, da Carreira de Diplomata. para. cumulativamente com o cargo de Embaixadora do 

Brasiljwllo à Federação da Rússia. exercer o cargo de Embaixadora do Brastl junto à República do 

Casaquistão. 

Os méritos da Embaixadora Thereza Maria \-1achado Quintei la. que me induziram a 

escolhê-la para o desempenho dessa elevada função. constam da anexa inform:::J.çào do Ministéno 

das Relações Exteriores. 

BrilSilia. ~ 7 Je agosto Je !998. 
----· 

Fernando Henrique Cardoso 

EM N' 321 /DP/DSE/ARC/G-MRE/APES 

Brasilia, ,, de de 1998 

Excelentissimo Senhor Presidente da Republica, 

De acordo com o art. 84, inciso VII, da Ccnstit.uição, e com 

o disposto no art. 56, § 1 ~, do Regulamento de Fessoal do Serviço 

Exterior, aprovado pelo Decreto n• 93.325, de 1~ de outubro de 1986, e 

no art. 40, § 1;, do Anexo r ao Decreto n'" 2. 246, de ó de junho de 
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1997, submeto à apreciação de Vossa Excelência a anexa minuta de 

Mensage• ao senado Federal destinada à indicação da Senhora Thereza 

Maria Machado Quintella, Ministra de Primeira Classe, do Quadra 

Permanente, da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com o 

cargo de Embaixadora do Brasil junto à Federação da RUssia, exercer o 

cargo de Eabaixadora do Brasil junto à República do Casaquistào. 

2. Encaminho, igualmente em anexo, informação sobre o pais e 

CUrriculua Vitae da EJabaixadora Tb.ereza Maria Machado Quintel.la, que 

juntamente co• a Mensagem ora submetida à apreciação de Vossa 
Excelência, serão apresentados ao senado Federal para exame por parte 

de seus ilustres membros. 

R-peitosamente, 

LAMPREIA 
Ministro de Est•do das Relações Exteriores 

I N F O R M A C Â O 

cu.rriculua Vitae 

Embaixadora THEREZA MARIA MACHADO QUINTELLA 

Rio de Janeiro/RJ, 27 de maio de 1938. 
Filha de Moacyr Machado e Clélia Mendes Machado. 
Licenciatura em Letras Neolatinas, Instituto Santa úrsula. 
CPCO, IRBr. 

Terceira secretária, 06 de outubro de 1961. 
Segunda Secretária, merecimento, 03 de novembro de 1965. 
Primeira Secretária, mereci .. nto, 30 de junho de 1972. 
Conselheira, merecimento, 14 de julho de 1977. 
Ministra de Segunda Classe, merecimento, 26 de junho de 1980. 
Ministra de Primeira Classe, merecimento, 17 de dezembro de 
1987. 

+ 
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Contudo, é preciso que o Brasil se res
guarde, com instrumentos legais rigorosos. 
para não ser mais uma vítima dos abusos 
que possam ocorrer nesses períodos tão pe· 
rigosos das transações econômicas. • 

·Sr. Presidente, depois deste meu discurso. 
aconteceu o desastre da fuga precipitada de capitais 
que se sediavam no Brasil. A Malásia, provavelmen· 
te com demasiado rigor, impôs severas restrições à 
saída dos capitais externos. Economistas famosos, 
ortodoxos, mostraram-se vacilantes em relação aos 
capitais especulativos, e alguns deles já admitem 
que há de se criarem regras para frustrar o capital 
arbitrário, Capazes de desmoronarem economistas 
nacionais ao simples sopro de um rumor. 

Em recente entrevista publicada pelo Correio 
Braziliense em 02.1 0.98, o economista Paul Krug
man, Professor do Massachussets lnstitute of Tec
nology (MID e um dos mais respeitados do mundo, 
admitiu que está hesitante quanto a sua antiga orto
doxia, pois o mundo virou um imenso laboratório, 
com vários experimentos em curso nos mercados 
emergentes, não se sabendo qual o que será mais 
correto, se o cambio lixo da Argentina, o flutuante do 
México ou o controle de capitais da Malásia. De uma 
coisa Paul Krugman parece certo: está assustado 
com o poder atual dos investidores especulativos. 
Disse ele na entrevista: •Não temos mais medo do 
que os países vão fazer, mas do que os investidores 
vão fazer". 
_....,_-Frente à atual conjuntura, organismos de orien

tação sabidamente ortodoxa, como o Instituto Inter
nacional de Finanças, que congrega os maiores ban
cos norte-americanos, já admitem que, sob determi
nadas circunstâncias, os países devem restringir a 
entrada de recursos externos de curto prazo. 

A orientação da filosofia econõmica, portanto, 
está alterando-se sob o peso dos acontecimentos 
que abalam os alicerces das nações. 

Os jamais destacaram recentemente a propos
ta canadense que foi levada à reunião dos Ministros 
de Finanças reunidos em Washington: os países 
emergentes seriam autorizados a suspender o paga
mento de seus débitos externos. se estivessem 
ameaçados pela fuga de capitais. Seria firmada uma 
espécie de moratória organizada, com a vantagem 
de ser administrada pelo Fundo Monetário Interna
cional. Os jornais destacaram a proposta canadense 
que foi levada àquela reunião. no sentido de que o 
FMI tome de fato as rédeas desse processo e evite 
uma catástrofe que pode ser iminente. 

No Brasil, o Diretor de Politica Monetária do 
Banco Central, Sr. Francisco Lopes, passou a defen
der restrições ao ingresso de capitais de curto prazo. 
por via de aumento da alíquota do Imposto sobre 
Operações Financeiras, embora assegurando saída 
livre desses capitais. 

Buscam-se, pois, as soluções. 

É preciso enfatizar, Sr. Presidente, que a atual 
gravíssima crise econômica não é brasileira, mas 
mundial, exigindo providências e sacrifícios de todos 
os países. 

São recentes as previsões do Fundo Monetário 
Internacional: há um ano, estimava-se que o cresci
mento global, em 1998, seria de 4,25%. Contudo, 
esse crescimento será de apenas 2°/o em 1998 e de 
2,5% em 1999. 

Recorde-se que. em 1997. o crescimento ex
pandiu-se em 4,1 %. Portanto, entre 1997 e 1998, o 
sistema global deixou de produzir uma riqueza equi
valente a 2,5% do PIB mundial - cerca de US$800 
bilhões, valores iguais aos do PIB brasileiro, hoje 
avaliado em US$800 bilhões. 

O Sr. Laura Campos (Bioco/PT - DF) - Per
mite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA) - Conce· 
do o aparte a V. Ex", com todo prazer. 

O Sr. Lauro Campos (Bioco/PT- DF)- Nobre 
Senador Edison Lobão, gostaria de participar do seu 
discurso, fazendo algumas considerações tópicas às 
elucubrações de V. Ex-, ao raciocínio que V.~ traz 
a esta Gasa;- na tentativa que todos nós devemos fa
zer no sentido de decrtrar as questões que hoje se 
colocam diante do capitalismo mundial, em sua crise 
mais completa e mais profunda. Hoje, não há como 
esconder o sol com a peneira. A potencialidade des
sa crise vai fazer com que ela se revele muito mais 
profunda, ampla e abrangente do que a crise inicia
da em outubro de 1929, nos Estados Unidos. Gosta
ria de adicionar ao seu raciocínio e à mesa de deba
tes uma colocação que, há muitos anos, preocupa· 
me. Em certo sentido, existe crise num sistema 
como o capitalista ou em qualquer outro sistema 
quando aquilo que deve ser feito não pode mais ser 
executado. Por exemplo, se se pudesse continuar a 
investir, segundo alguns economistas, não haveria 
problema. Se o Governo caprtalista, keynesiano ou 
desenvolvimentista pudesse continuar a investir, não 
haveria problema para a esfera governamental e 
para a reprodução do capital na esfera pública. Se o 
Governo pudesse continuar a fornecer os estímulos. 
os incentivos e as doações que sempre imputou às 
indústrias privadas nac1onais. acumulando-os na es
fera das empresas estatais, é óbvio que estaria fa-
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..-..VI, XVII, XVIII e XIX Reunlões Anua!s de Diretares :::e Escolas 
Diplomáticas e de Institutos de Relaçoes Inter~ac1onais, Viena, 
1987, Genebra 1988, Washington 1989 e Cairo, 1990. 
<representante). 

XXXII, XXXIV e XXXV Sessões da Comissáo das Nacóes Cnidas sobre 
a Situação da Mulher: Viena, 1988, 1990 e 1991. 
II Reunião de Diretores de Escola~ Diplomaticas da América 
Latina, Buenos Aires, 1988. 
XXIV, XXV e XVI Assembléias Gera1s 
Interamericana de Mulheres da OEA, 
1992 (delegada titular). 
IV Conferência Geral 
delegação) . 

da :.JNIDO, 

da de Delegadas 
·..;ashington, :.. 988, 

Comissão 
1990 e 

Viena, 1991 (chefe da 

XXXV e XXXVI Conferências Gerais da AIEA, Viena, 1991 e 1992. 
IX e X Sessões da Junta de Desenvolvimento Industrial da UNIDO, 
Viena, 1992 (chefe da delegação). 

Publicações: 
"Teoria da Integração Económica" 
Si~va, Escola de Admin~stracao 

<:alecào Gerscn _.;ugusto 
~azendar1a, ~1n:sterio 

da 
da 

Fazenda, Bras~lia, 1982. · 
"0 Tratado de Montevidéu" - Coleçào 
Escola de Administracao Fazendárl~. 
BrasJ.lia, 1982. 

Gerson Augusto 
~1in1ster1o 

Ordem do Rio Branco, Grà-Cruz, aras1l. 
Ordem do Mérito Naval, Grande Ofic1al, Bras1l. 
ordem do Mérito Militar, Grande OficLQ1, Brasil
Ordem do Mérito Aeronáutico, Comendador~ Brasil. 
Ordem do Mérito de Brasilia, Comendador, Brasil. 
Medalha Mérito Tamandaré. 
Medalha Mérito Santos Dumont. 
Ordem Nacional "Al Mérito 11

, Grã-Cruz, Equador. 
Ordem de Bernardo O'Higgins, Grà-Cruz, Chile. 
ordem do Tesouro Sagrado, cavaleiro, Japão. 

-' ~·· .. 

(José Borg Santos Júnior) 
Diretor-Geral, su o, do Departamento 

Serviço Exter1or 

.ia 

do 

da Silva, 
Fazenda, 
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Ministério das Relações Exteriores 

Brasilia. 6 de agosto de /998 

Informação sobre o Casaquistão 

Subsecretaria-Gerai de Assuntos Políticos 
Depanamento da Europa 

Divisão da Europa- 11 
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I. Aprrsentacão 

O Casaquistão e uma das maiores e ma1s Importantes ex-Republicas 
sovu!::icas. Por sua localizacão estraaégica. com longas fronteiras com a Rússia e 
com a China. extensão territorial. recursos naturais ( petroleo. gas. ferro. carvão. 
cobre. chumbo e outras reservas minerais) e mfluênc>a sobre os demaJs paises da 
Asia Central. aliados a estabilidade política interna. o CasaqulS!àO representa 
uma importante liderança regional. 

As relações entre Brasil e c-quis~o apresentam boas perspectivas de 
incremento. seja do ponto de vista político, seja do ponto de ,;sta económico e 
comercial. Entre todas as Repúblicas centro-asiaticas. surgJdas do 
desm•!mbramento da ex-URSS. o C•equistio foi o pais que tomou mais iniciativas 
de aJ:roximaçào em relação ao Brasil. O Brasil reconheceu a independência do 
Caaaquistio em denmbro de 1991. Aa relações diplomáticas entre os dois paises 
foraro estabelecidas em 1993. Foi proposta recentemente a criação. em caráter 
não-.-rsidente. da Embaiuda do Bruil em Astaoa, cumulativa com a missão 
diplomática em Moscou. 

Em razão do processo de traosiçio pós-independência e das priondades do 
cenário politico regional. só a partir de 199~ o Governo casaque começou a voltar 
sua a:eoçào para America Latina e, em especial. para o Brasil. :--lesse contexto_ o 
Mini!.tro dos Negócios Estrangeiros do CasaquistJo esteve no Brasli para as 
cerimónias de posse do Senhor Praidcnte da República e, posteriormente. o 
Governo casaque propós a r...,Jização de visita do Presidente ~unultan 
Nuarbaiev ao Brasil. 

-

Por monvos de ordem interna. a visita do Prestdente N azarbaiev teve que ser 
adiada em mais de uma oponunidade. Os dois Presidentes. entretanto. mantiveram 
encontro em Nova York. à marsem da Sessão Especial da AGNU sobre Meio 
Amb1ente e Desenvolvimento Sustentilvel e. mais recentemente. em janeiro passado. 
em Davos. Suiça, a margem do Foro Ecooõmico Mundial. :--lessa opominidade. o 
Presiiente da Republica reiterou o comrite para que o Prestdente casaque visitasse o 
Bras>l e anunciou o envio a Akmola (arual Astaoa) de Missão de Alto Nivel. 
chefiada pelo Subsecretario-Geral de Assuntos Políticos do ltamarat;', Embaixador 
Ivan Canoabrava. 

A Missão realizou-se em março último e logrou obter resultados positivos no 
aprohmdarnemo do di;ilogo politico com o Casaquistão e na avaliação das 
posstbilidades concretas de coopc:1'11ÇiD e intercâmbio econômico e comerctal entre 
os d•lis paises. O Subsecretàrio-Genl de Assuntos Políticos anunciou. naquela 
oponunidade. a criação da Embaixada do Brastl junto ao Governo do Casaquistào. 
cumulativa com a Embaixada do Brasú em Moscou. 
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II. Avaliacão das relacões bilaterais 

Perspecn\·as 

Como elemento de espectai interesse económico para o Brasli. e:1contra-se a 
possibilidade de partictpaçào da BRASPETRO na exoloração das reser>as 
petrolíferas e de gas narural do Casaqmstào .. -\ BRASPETRO apresentou proposta 
de participar no consórcio formado pela Enterprise. inglesa. e a Repsol. espanhola. 
para exploração petrolífera no Mar Caspto. 

Além das promissoras perspectivas no setor de petróleo de gas. poderia haver 
possibilidade de presença brasileira nas areas de serviços e de consnuçào civil 
(oleodutos, gasodutos. pontes. estradas etc.). 

O Presidente Nursulatan Nazarbaiev. no ultimo encontro que manteve com o 
Senhor Presidente da República. propós. além da cooperação com o Brastl no setor 
petroleiro, cooperação no campo da agricultura, possibilidade que poderia ser 
avaliada por esta Missão. Foi mencionado ainda pelo Presidente casaque interesse 
de seu pais quanto ao sistema previdenciário brasileiro e com relação à construção 
de Brasília, uma vez que a nova capital casaque devera ser maugurada em junho 
próximo. 

O Casaquistão poderia constituir-se ainda em interessante mercado e possível 
plataforma para os produtos brasileiros, facilitando sua entrada na China. na 
Rússia e demais pai ses da As ia C entrai. 

Atos Billllerais 

Há trés l11Strumentos jurídicos em negoctação com o Casaqmstào. que 
poderiam ser assinados por ocasião da Vlsita ao .B.astl do Prestdente 'lursultan 
Nazarbaiev: 

'4Declaração sobre os Principias Básicos das Relações Bilaterais": 
O texto definitivo ja esra acordado entre as partes. aguardando opommidade 

para sua assinatura 

"Acordo de Comércio e Cooperação Econômica": 
Foi apresentada contraproposta brasileira que se encontra em exame pelo 

lado casaque 

"Protocolo de Consultas Politicas": 
O 1ado casaque apresentou propostas de emendas ao texto que se encontram 

em exame pelo lado brasileiro 

O Casaquisrào sugenu lambem a assmatura de acordos para evitar a 
bitributação e para a promoção e proteção reciproca de investimento•. Estas 
duas propostas poderiam ser negociadas em era~a posrenor. quando 0 Jdensarnemo 
do interc3.mb10 enrre os dois pa1ses o jusnfique. 
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Comércio Bilateral 

lntercambio C omerctal 
Brasi~Casaquistão fl:S$ mtl-fob) 

EJq>ortações 

Importações 

Balança Comercial 

'1 lntercámbio Comercial 

\ I 
1
\ Parucipaçào no total do comercio , 
. exterior brasileiro (%) I 

Principais produtos: 

\996 

374.58 

1.347.59 

-973.0 I 

1.722.17 

0.00% 

OUTUBRO DE 1998 

\99~ 

521. -:"O 

456.7: 

64.98 

978.41 

0,00% 

-Exportações: preparações alimenócias diversas. tabaco. vestwirio e seus acessórios. 
café. cbá. mate e especiarias. cacau e suas preparações. ferramentaS. anefatos de 
cutelaria. talberes e instrumentos e ap.rclbos de órica e médicos. 

-lmponações: papel e cartão. produtos químicos morgànicos. polvora e explosivos. 
fósforos. caldeiras. maquinas e aparelhos e insaumentos mecânicos. minérios. 
escórias e cinzas. 

III. Conjunlura Polílica _- . 

. -tnteceditniel' históric.:u.\· 

A história do Casaqmstào esteve ligada. desde cedo. a da Rllssta e. arnda 
hoje. os laços politicas e económicos entte os d01s patses permanecem solides. 

Os casaques. palavra que stgnifica ··cavaleiros das estepes·. Jescendem de 
tnbos nõmades de origem turca e religião muçlllmana. '-lo seculo XVII. face a 
ameaça de uma invasão mongoL os caaques solicitaram proteçào ao czar russo. O 
perigo logo desapareceu. com a tomada dos terriwrios mongms pelos manchus em 
1758. mas os russos ficaram. O Impmo Russo retirou o poder dos chefes tribais e 
absorveu gradualmente o Casaquistào (século XIX). .-'. abolição da semdão. em 
1861, levou milhões de campones• russos e ucranianos a se instalarem em 
terras casaques doadas pelo governo central. provocando ressentimentos na 
população nativa. Em 1916. wna grande rebelião conrra o dorruruo russo foi 
brutalmente reprimida pelo Exército do czar. 

Em 1936, o Casaquistão to,.ou-se uma República a pane dentro da 
URSS, depots de haver estado umda por dezessets anos. desde 1920. a cmco outtas 
nações da penferia do extinto lmpéno Russo. formando o Turquestão .-'. imigração 
russa voltou a ser estimulada. de tal forma que. ao fun dos anos 30. Ja haVIa mrus 
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habitantes russos do que casaques no pais. .-\. emJa casaque só consegwu superar 
novamente a população russa em 1989. graças a suas altas taxas de natalidade. 

O processo de Independência 

O Casaquistão foi palco da primeira explosão de nacwnalismo no periodo da 
aberrura soviética. depois da posse de Mikhail Gorbatchov. em 1985. .-\ 
substituição. em dezembro de 1986. do chefe comwtista local Dinmukhamed 
Kunaev por um burocrata russo. Genadi Kolbin_ desencadeou urua onda de 
protestos. Conflitos emicos irromperam no sul da republica em JunhO de 1989. 
Nesse contexto. Kolbin foi transferido para Moscou e subsnruido pelo Primerro
Min.istro da Republica. Nursultan Nazarbaiev. 

Defensor das reformas de Gorbatchov. Nazarbaiev a' .umiu a presidência 
em fevereiro de 1990, sendo confirmado, em abril. ·•mo resultado das 
primeiras eleições multipanidárias. :vlantém o apoio a Gorcatchov contra a linha 
dura do Partido Comwtista. 

Com a derrota dos golpistas em agosto de 1991. o Panido Comunista do 
Casaquistão deixou de fazer pane do PC da União Soviética e mudou seu nome 
para Partido Socialista. 

O Casaquistão foi, assim, a última da ex-repúblicas soviéticas a proclamar 
a independência, tendo esperado até a criação da CEI. em dezembro de 1991, 
para dar esse passo. No mesmo més. Nazarbaiev foi reeleito Presidente. 

Em março de 1995. ';azarbaiev d1ssolveu o Parlamento. Jepo1s que o 
Tribunal Consnrucwnal declarou mvahdas as eleições de 1994. abrindo. assim_ uma 
grave crise insntucional. '-;essas eletções. o partido do Presidente. o Congresso da 
Unidade Popular. havta conquistado matona g.raças a fraudes. segundo o tribunaL 
Nazarbaiev passou. então. a governar por decreto. prometendo novas eleições. 

No entanto. em abril o Presidente convocou um referendo sobre 3 extensão 
de seu mandato até o ano 2000. Vencendo o referendo por grande maioria. 
afirmou. na ocasião. que a extensão de seu mandato daria novo dinamismo ã.s 
reformas. Em agosto. Nazarbaiev venceu outro referendo por larga margem 
desta vez sobre a nova Constituição que lhe outorga poderes mais amplos. 

O alto grau de abertura ao capital estrangeiro é o traço mais marcante 
da economia do Casaquistão sob o governo de Nazarbaiev. O pais tem atraido 
empresas ocidentais interessadas na exploração do petróleo Llo Mar Ciispio. .->.s 
boas relações com o Ocidente foram facilitadas pela disposição do pais em abrir 
mão do arsenal nuclear que herdou da extinta URSS. com sua adesão aos acordos 
do Start para eliminação Lle armas atõmicas. 

IV. Conjumura Económica 

.-\ econom1a do Casaautsrào enfrenta o.s <.i1fi.culdades de urna -=:anomia em 
fase de transição para uma e.conorrua de mercado. O programa em curso. preve 
reformas esrruturais que mcluem pnvanzaçüt:s e a reesrmruraçào dos setores 
empresanal e financeuo. t.:nrrc ourras medulas. \té o momento. v lJmco Mundial 
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Ja aprovou L'SS 1.189 rrulhões para i~ proJetas no Casaqu1stào ~~ uperações de 
aJUSte. 3 emprC:stimos de ass1stCncia tecruca e -:; empresnmos àe mvesnmento:rn.fra
estruturat. 

O Casaquisrào possw o segundo maior temtóno enrre as anngas repúblicas 
soviencas. Com uma população pouco superior aos 17 milhões de habitantes. ou 
cerca de 6.2 habitantes por km2. é um dos paJses maJs escassamente povoados do 
mundo. Mais de 100 nacionalidades convivem no Casaqwstão. sendo a rnaJona de 
casaques (400/o) e eslavos (40%). A renda per capta é da ordem de L'SS 1.310 
(1996). 

Os pnnc1pais recursos nanu-ail; enconrrados no pais são o petróleo, gás, e 
miné.-ioa.. como o ouro. minério de ferro, can·ão. cobre .. cromo e zinco. Possui 
ainda uma vasta arca pua a produção agncola. que representa !5% do PIB. 
eaquanto o setor industrial representa 300/o. O setor industrial casaque está 
praticamente todo voltado para o '-eficiamento dos abwtdantes recursos narurais 
do pais. A economia do Casaquistio mantém esrrenos vincules com as economias 
das ex-repúblicas soviéticas, e, em Jlllticulu, com a Rússia. Desde a independência 
do país. entretanto, o comércio exterior foi rapidamente redirecionado para 
mercados fora da ann~~~ URSS. 

Em 1993, o Casaquistão dea inírio a um amplo programa de reformas 
econômicas com vistas a constituiçio de uma economia de mercado. Esse 
programa vem sendo apoiado pelos pnncipais organismos financeiros 
internacionais, incluindo o Banco Maadial e o FMI. Como resultado. a inflação 
caiu de 1.160% (ano). em 1994. para 29% (ano!. em 1996. e 12% (ano i. em 1997. 

Depois de haver sofrido queda irunterrupta em anos recentes. " produção 
estabilizou-se em 1996 e começou a crescer novamente. Conquanto a produçao 
industnal tenha se estabilizado em 199S, a p1or colheita de grãos no pais em 30 anos 
e o virtual coogelamenro do investimento público contribuíram para a queda de 9% 
do PIB, em seqiiência aos dois anos anteriores e~ o PIB sofrera quedas ainda 
mais profundas. Em 1996, o cracimenro do PIB foi de 0.5% .. -\ tan de 
desemprego está em torno de 12%. 

A política fiscal também tem sido bem sucedida. A arrecadação fiscal caiu de 
29% do PIB, em 1993, para 24% em 1996. O Governo logrou. todavia. uma queda 
geral do deficit fiscal de 7.2% do PIB, em 1994, para 2.S% do PIB, em 1996. 
Adentais. em novembro de 1993, foram implementadas medidas de aJuste 
monetário com a introduçlo da moeda nacional. o tenge. 

Reagindo ii deterioração d• condições econõmicas. o Governo passou a 
acelerar as reformas. Foi adotado um programa anti-cnse em julho de 1994 que 
mttodUZiu um pacote re\1Sto de reformas esrrurura1s. -\ esrabilizacão da econonua 
associada as reformas esUUtur3J.s no regime de comercio. lt!varam .1 melhora da 
Situação externa. Em 1995. as e~:portações recuperaram-se leYando a uma 
diminuição do deficit de t;SS 750 •ilhões. ou 4.2 % do PIB. em 1994. para VSS 
520 milhões, ou 2.9% do PIB. em 1995. Em 1996. u deficH cresceu para US$ 750 
milhões. ou 3.6 ~/o do PIB. As re.ervas euernas aumentaram para USS 2.0 
bilhões em Dezembro de 1996. equivalente a mais de tres meses de importações. 

O programa de reformas eSIL atualmente. em sua segunda fase. com a 
privatização de mais de l/3 das pe~~uenas e médias empresas e as pnvanzações. 
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na area rural. de terras públicas e de uso coletivo. São crescentes os investimentoc 
externos nas áreas do petróleo .. gás e recursos minerais. 

Segundo avaliação do Banco \!undiai. as perspectivas econômicas do 
Casaquistão são altamente promissoras devido à abundância de recursos 
naturais (hidrocarbonos e minérios), divida externa reduzida e mão-de-obra be"' 
capacitada. A nova legislação referente a investimentos estrangeiros. impostos. 
petróleo e usofruto do subsolo devera melhorar o ambiente para as inversões 
externas nos próximos anos. Prevê-se que. ja no irúcio do pró=o século. c 
Casaquistão tenha os meios para fmanciar sua balança de pagamentos com os 
investimentos estran2eiros. eliminando. assim. a necessidade de recorrer a fontes 
oficiais de credito. -

V. Mar Cáspio: a questão jurídica da reparti cão 

Um dos princtpais elementos do quadro caspiano e a questão jundica do 
status do Mar Cáspio. cuja reparnção tera efeitos sobre a forma de exploração dos 
recursos naturais entre os cinco Estados ribeirinhos. .\ siruaçào _1undica tomou-se 
indefirúda com o colapso. em 1991. da antiga URSS. Os ricos depósitos siruados nc 
Cáspio. que eram no passado um recurso compamlhado entre a L'RSS e o Irã. 
passaram a ser reivindicados pelos novos Estados ribeirinhos independentes, .o 
saber o Azerbaijão, o Turcomenistão e o Casaquistão, além da Federação d::>. 
Rússia e do Irã. 

A posição de principio da Rússia ê a de que o Cáspio teria as caracteristic,;,c 
de um lago, a ser controlado em condominio pelos Estados ribeirinhos. enquanto qu..: 
o Casaquistão deseja dividir o mar em zonas territoriais. 'ia disputa peloc 
importantes recursos, o Casaquistão vem advogando o estabelecimento de setorc 
nacionais no Mar Cáspio. em oposição à tese defenãida pela Rússia. A posição d: 
Casaquistão é apoiada pelo Azerbaijão, enquanto o Turcomenistão se inclina pe!c. 
posição russa. endossada pelo Irã. Os Estados Unidos da América apoiam -
posição do Casaquistão e Azerbaijão, concedendo respaldo aos imponanrec 
interesses de suas companhias petrolíferas naquela região. 

As tratativas sobre o status do Cáspio encontram-se num impasse há, j3.. 
bastante tempo. Uma vez que esse impasse não impediu a conclusão de diversoo 
importantes contratos internacionais de parceria. inclusive com a decidi c.: 
participação de empresas russas. rudo parece indicar existir wn equilíbrio de forçoc 
estável na região e que a questão juridica deverá encontrar carrúnhos para =~ 
solução negociada. 

Vl. uados Gerais 

• ~ome oficial: Republica do Casaquistào 
• Capital: .\stana 
• ..\rea: :! . ..,17.300 km2 
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~ Divisões adminislrativas: l 0 hhstar , .;,mgul.:u .'nl!s' 
( ··calalar ... smguJar· cala 1 

e Localizarão: Asta cenrral. a noroe~!e da Chma 
Fronteiras: total 12.012 J...m.. sencia I ~]3 J.Jn com a China ':.151 J..m com a 
Quirgwzia. 6.846 km com a Rúss1u.. 3-9 km c~m o Turccmerustàu e 2.203 
km com o Uzbeqwstão. 

• O Casaquistão e banhado pelo 'lar .-\ral ti.OI5 km> e pelo '.lar Cãspio 
( 1.894 km). 

• Disputas Internacionais: disputas relam·as a delirrutaçào de fronterras do 
Mar Cãspio 

• População: 16.916.463 (1996) 
• Nacionalidade: casaque 
• Idiomas: casaque i40%) e russo •2.'3 da populacào> 
• Moeda: tenge 

GDverno 

• Sistema de Governo: República Parlamentansta 
• Chefe de Estado: Presidente Nursultan Nazarbarev. desde 22 de fevererro de 

1990 (últimas eleições realizadas em dezembro de 1991. a proxrma devera 
ocorrer no ano 2000) 

• Chefe de Governo: Primeiro->.,hnisrro Akezhan Kazhegeldin. desde 
outubro de 1994 

• Gabinete: mdicado pelo Primeiro->.,linisrro 
• Poder Judiciário: Suprema Cone 
• Poder Legislath·o· bicameral. Senado (eleições mdiretas em dezembro de 

1995. proxirnas em 1999) e "'Majiiis""(últimas elJ:ições dezembro de 1995) 
• Constituição: adotada em janeiro de 1993 Sofreu emendas em abril e agosto 

de 1995. 
• Sistema eleitoral: sufragio universal para maiores de 18 anos 
• Principais partidos políticos: Partido da Unidade Popular 1 PCP\ Partido 

Democrata. Congresso Popular do Casaqwstão 1 PCKl. Partido Socialista do 
Casaquistão (SPK), Partido Comwusta. Parodo Democratico '<acional. 
Partido Azat. União Camponesa do Casaqwstão iKPCl. >.,lo"mento Eslavo 
LAD. Partido da Jusnça Social e da Recuperação EconómiCa .. Tag~bat"·. 
Partido Social-Democrata. Partido Republicano. 

lndicadore~• st•ciuis 

o ii.eli~ião. muçulmanos t ~ 7°·0). russos 0nortnxos t -1.-l 0
" 1. prote:::mtes 1 ~"-0) ~ 

o urras t 7~ ;) ) 

o Estrutura etãria: u-14 anos: ~0°/() 

15-64 anos: u3°~ 
matares de 65 anos -.-. 

+ 
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• Taxa de crescimento populacional: --~~ 15~1:. 

• Taxa de natalidade: 19.02 nascimentoS! I 000 pop. 
• Taxa de mortalidade: 9.65 mones1 I 000 pop. 
• Monalidade infantil: 63,2 manes/ 1000 nascidos 
• Expectativa de vida: homens 58,56 anos 

mulheres 69,9 anos 
• Composição étnica: casaques (41.9%), russos (37%), ucranianos (5.2%), 

alemães (4.7%), uzbequis (2.1%), tártaros (2%) e outros (7.1%). 
• Alfabetização: 98% da população 

Indü:adoro econômicos 

• PIB: US$ 46.9 bilhões 
• Tau de crescimento do PIB: -8.9% 
• PIB per capila: US$ 2. 700 
• Moeda: tenge (introduzida em novembro de 1993) 
• Câmbio: US$ 1 = 64 (1995) 54 (1994) 
• Tau de inflação: 60.3% 
• Tau de desemprego: 1.4% 
• Força de trabalho: 7.356 milhões 
• Recursos naturais: petróleo. gas natural. ouro. minério de ferro. cromo. zinco 
• Terra cultivável: 15% 
• Produtos agropecuários: grãos. uigo, algodão. lã e carne 
• Taxa de crescimento da produção industrial: -8% 
• Principais indústrias: petróleo. carvão. minéno de ferro. manganês. cimento. 

zinco, cobre, bauxita, ouro, prata. fosfatos. a:arores e equipamentos agricolas. 
motores eléuicos, materiais de construção. Pane significanva das indlismas está 
fechada ou necessitada de reparos. 

• Exponações: US$ 5. I bilhões ( 1995) 
• Principais produtos exponados: petróleo, metais ferrosos e não-ferrosos, 

produtos químicos. gràos. lã, carne e carvão 
• Principais parceiros: Rlissia, Ucrãnia e Uzbeqwstão 
• Imponações: US$ 3.9 bilhão (1995) 
• Principais produtos imponados: máquinas e suas panes. petróleo e gas 
• Principais parceiros: Rlissia e as outras ex-republicas soviéticas. China 
• Divida externa: US$ 2.5 bilhões (dos quais. L'SS 1.3 bilhões com a Rlissia) 

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional) 
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N' 232. de 1998 (n' 1.054/98. na ongem), de 1° 
de setembro Ultimo, do Projeto de Le1 da Câmara n11 

33. de 1998 (n' 330195, na Casa de ongem), que 
dispõe sobre a regulamentação da Profissão de 
Educação Física e cria os respectivos Conselho F• 
deral e Conselhos Regiona1s de Educação física, 
sancionado e transformado na Lei nº 9.696, de 12 de 
setembro de 1998; 

N' 233, de 1998 (n° 1.057/98. na origem), de 2 
de setembro último, restituindo autógrafos. do Proj• 
lo de Lei da Câmara n' 35, de 1998 (n° 4.200/98, na 
Casa de Ongem), de iniciativa do tribunal Supenor 
do Trabalho, que cria Juntas de Conciliação e Julga
mento na 21 Região da Justiça do Trabalho, define 
jurisdição e dá outras providências. sancionado e 
transformado na Lei n' 9.697, de 2 de setembro de 
1998; 

N' 234, de 1998 (n' 1.058198, na origem), de 2 
de setembro último, restrtuindo autógrafos do Projeto 
de Lei da Cãma"' n' 36, de 1998 (n• 3.362197, na 
Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior 
do Trabalho, que dispõe sobre a criação de Juntas 
de Conciliação e Julgamento na !51 Região da Justi
ça do Trabalho, define jurisdições e dá outras provi
dências, sancionado e transfonnado na Lei n2 9.698. 
de 2 de setembro de 1998; 

N' 235, de 1998 (n° 1.071/98, na origem), de 8 
de setembro úttimo, restrtuindo autóg,.los do Projeto 
de Lei da Câma"' n• 32, de 1998 (n• 2.595196, na 
Casa de origem, de iniciativa do Tribunal de Justiça 

--- cJ<>,.O;strito Fede"'l e Territórios, que altera a Lei ri' 
8.185, de 14 de maio de 1991, alterada pela Lei n• 
8.407, de 10 de janeiro de 1992, que dispõe sobre a 
OrganiZação Judiciária do Distrito Federal e Territó
rios e cria os JuiZados Especiais Cíveis e Criminail, 
sanc1onado e transformado na Lei n9 9.699, de 8 de 
setembro de 1998. 

(Sera feita a devida comumcação a Cãma111 
dos Deputados). 

AVISO 

DE MINISTROS DE ESTADO 

Aviso ConJunto n• 58/SAEPR 

Brasília, 3 de setembro de 1998 

Senhor Pres1dente, 
Dirijo-me a Vossa Excelência a respe1to da R• 

solução n' 37 do Senado Federal. de 13 de maio de 
1996, que t"'ta de Audiência Pública destinada a irj. 

ciar o processo lic1tatóno para as obras civis do Sis
tema de Vig1lânc1a da Amazônia- SIVAM. 

2. Sobre o assunto. 1nformo a Vossa Excelên
cia que, em cumpnmento ao disposto na Resolução 
acima. a Comissão Para Coordenação do Projeto do 
Sistema de Vigilância da Amazõnia- CCSIVAM, fez 
realizar, no auditório do III Comando Aéreo Regio
nal. no Rio de Janeiro, em 7 de agosto de 1998, a 
Audiência Pública destinada a iniciar o processo lici
tatório supracrtado. 

Atenciosamente, - Lélio Viana Lõbo. Ministro 
de Estado da Aeronáutica - Archimedes de Castro 
Faria Filho, Secretário de Assuntos Est,.tégicos da 
Presidência da República. em exercido. 

O A viso que acaba de ser lido será 
anexado ao Processado do Projeto de Re
solução n9 35, de 1996, e encaminhado, em 
cópia, às Comissões de Assuntos Econômi
cos, de Relações Exteriores e Defesa Nacio
nal; e de Fiscalização e Controle. 

OFÍCIO 

DO PRIMEIRO SECRETARIO DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS 

N" 154/98, de 2 de setembro último. comuni
cando o arquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n• 280, de 1995 (n• 2.318196, naquela Casa). de au
toria do Senador Frertas Neto, que "cria área de livre 
comérci(;'"" nos Municípios de Pamaíba e Luís Conea, 
no Estado do Piauí"_ 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- O Expe
diente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Sobre a 
mesa. ofício que será lido pelo Sr. 1" Secretário, em 
exercício, Senador Leonel Parva .. 

É lido o seguinte: 

OFÍCIO 

OF_ GLPMDB N' 254/98 

Brasilia, 17 de agosto de 1998 

Senhor Presidente. 
Nos termos reg1menta1s, comuntco a Vossa Ex

celência a Indicação do Senador Ronaldo Cunha 
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lima. como membro titular, em substrtuição ao Se
nador Humberto Lucena, na Comissão Temporária 
Interna, criada através do Requerimento n• 518195, 
"destinada a estudar a reforma político-pa.nidária", e 
prorrogada até 15 de dezembro do corrente ano. 
através do Requerimento n• 430198, ticando a mes
ma assim constiTuída: 

ratulares 

Senador José Fogaça 
Sered:rFI:retbOrhl ÜTB 
Senador Jader Barbalho 

SUplentes 

Senador Casildo Maldaner 
Senador Mauro Miranda 
Senador Fernando Bezerra 

Na oponunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. - Senador Jader 
Barbalho, Líder do PMDB. 

O SR PRESIDENTE (lúdio Coelho) -A Presi
dência designa o Senador Ronaldo Cunha lima para 
integrar a Comissão Tem porá ria criada por intermé· 
dio do Requerimento n• 518, de 1995, nos termos do 
alicio da liderança do PMOB, que acaba de ser lido. 

O SR. PRESIDENTE (ludio Coelho) - A Presi
dência informa ao Plenário que recebeu comunica· 
ção do nobre Senador Josaphat Marinho de que 
reassumiu o exercício do seu mandato, a partir do 
dia 27 de setembro do corrente ano, após o ténnino 
das licenças concedidas nos tennos dos Requeri-

- meotos n•s 248 e 249, de 1998-M. 

O SR. PRESIDENTE (ludio Coelho)- A Presi
dência comunica ao Plenário que, em virtUde do ta
lecimento do Senador Alexandre Costa, ocorrido no 
dia 29 de agosto, o primeiro suplente em exercício, 
Senador Bello Parga, pa"Sa a trtularidade do manda
to da senatória, a partir daquela data. pela repre
sentação do Estado do Maranhão. 

O SR. PRESIDENTE (Ludio Coelho) - Encer
rou-se no dia 14 tittimo o prazo para apresentação 
de emendas ao Projeto de Lei da Câmara dos Depu
tados n• 62, de 1997 (n• 4.340/93 da Casa de ori
gem), que altera a Lei n• 8.171, de 17 de janeiro de 
1 991, acrescentando-lhe dispositivos referentes à 
defesa agropecuária. 

Não tendo recebido emendas. a matéria será 
incluída na Ordem do Dia oponunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) -A Pres•
dência recebeu do Governo do Estç.do do Aio de Ja
neiro os Ofícios n•s 351 e 458/98, a e 17 de agosto e 
21 de setembro último, encaminhando, nos termos 
do§ 2° do art. 2• a Resolução n' 52. de 1998, as do
cumentações referentes às ofertas oúblicas dos títu
los emrtidos em 03 de agosto e 1 º de setembro do 
corrente ano, respectivamente. 

Os expedientes anexados ao Processo do Pro
jeto de Resolução n• 61, de 1998, vão a Comissão 
de Assuntos Econômicos 

O SR. PRESIDENTE (ludio Coelho)- A Presi
dência recebeu Mensagem n' 228198 (n' 1.051198, 
na origem), de 1g de setembro último. encaminhan
do, nos termos do inciso 11 do art. 7? da Lei n9 9.069, 
de 1995, o demonstrativo das emissões do Real re
ferente ao mês de julho de 1998, as razões delas 
determinantes e a posição das re~.ervas internacio
nais a elas vinculadas. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Ludio Coelho)- A Presi
dênc\a recebeu a Mensagem nº ~~29. de 1998 {nq 
1.123/98, na origem), de 22 de setembro último, pela 
qual o Presidente da República, n1)s termos do art. 
52, inciso V da Constituição Federal, solicita seja au
torizada a contratação de operaçãc de crédrto exter
no, no \«ak7r-em ienes equivalentes a cento e oitenta 
milhões de dólares norte-americanos. de principal. 
entre a União e o The Export lmi>Ort Bank ol Ja
pan JEXIM, destinada ao financiamento do Projeto 
de Modernização e Ampliação da Rvdovia Fernão 
Dias li (BR-381 ). 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô
micos. 

O SR. PRESIDENTE (ludio Coelho) -A Presi
dência recebeu a Mensagem nº :~30, de 1998 (nº 
1.124/98. na origem), de 22 de setembro ultimo, pela 
qual o Presidente da Repúbl•ca, n JS termos do art. 
52. inciso V, da Constituição Federal. solicita se1a 
autonzada a contratação de operação de crédito ex
temo. no -valor equivalentes a até ·::ente e setenta e 
cinco milhões de dólares norte-am~ricanos, de prin
cipal, entre a União e o Banco lntenacional paraRe
construção e Desenvolvimento- BIRO. destinada ao 
financiamento parcial do Projeto de Controle da 
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AIOS e das Doenças Sexualmente Transmissíveis
AIOS 11. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econõ· 
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Ludio Coelho)- A Presi
dência recebeu a Mensagem n• 231, de 1998 (n.• 
1.175198, na origem), de 25 de setembro uttimo, do 
Presidente da Republica, encaminhando, nos termos 
do inciso 11 do art. 7" da Lei n• 9.069, de 1995, o de
monstrativo das emissões do real referente ao mês 
de agosto de 1998, as razões delas determinantes e 
a posição das reservas internacionais a elas vincula· 
das. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econõ
mtcos. 

O SR. PRESIDENTE (Ludio Coelho) - A Presi
dência recebeu a Mensagem n• 236, de 1998 (n" 
1.193198, na origem), de 30 de setembro uttimo, pela 
qual o Presidente da RepUblica, nos termos do § 1• 
do inciso 11 do art. 6" da Lei n• 9.069, de 29 de junho 
de 1995, encaminha a programação monetária relat~ 
va ao quarto trimestre de 1998. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econêr 
micos, em regime de urgência, tendo em vista o § 2' 
do art. 6° da Lei n• 9.069, de 25 de junho de 1995, 
que precertua: ·o Congresso Nacional poderá, com 
base em parecer da Comissão de Assuntos Econõ
micos do Senado Federal, rejertar a programação 
monetária a que se relere o ceput deste artigo, mot
diante decreto legislativo, no prazo de dez dias a 

··-- cQill& do seu recebimento." 

O SR. PRESIDENTE (Ludio Coelho) -A Pre• 
dência recebeu a Mensagem n• 237, de 1998 (n" 
1.196/98, na origem), de 1" do corrente, pela qual o 
Presidente da Republica. nos termos do art. 52, inci
so V, da Constituição Federal, solicita seja autoriza
da a contratação de operação de crédrto externo. no 
valor equivalente a até cem milhões de dólares nor· 
te-americanos, de principal, entre a República Fede
rativa do Brasil e o Banco lnteramericano para Re
construção e Desenvolvimento - BIRD, destinada ao 
financiamento parcial do Projeto do "Sistema Nacio
nal de Vigilância em Saude - VIGISUS". 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econl). 
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Ludio Coelho) - A Presi
dência recebeu, do Presidente do Supremo Tcibunal 
Federal, o Olicio n• Sf74, de 1998 (n• 140198, na ori
gem), de 27 de agosto ultimo, encaminhando, P8l8 
os fins previstos no art. 52, irK:iso X, da Constituição 

Federal, cópias do Decreto Legtslattvo nS! 12. de 
1990 (lei Orgámca do Mumc;p1o de C1dre~ra/RS). do 
parecer da Procuradoria·Gerat da República e do 
acórdão proferido por aquela Corte. nos autos do 
Recurso Extraordinàno nº 172.004/98. no qual decla· 
rou a inconstttuctonahdade do tnctso XVIII do art. 51 
e respectivo parágrafo único da citada Le1. 

Encaminha. ainda. cópia da decisão exarada 
por aquela Presidência nos embargos mtringentes 
opostos pelos recorrentes, do acórdão e da certidão 
de trânsito em julgado do agravo regtmental neles 
deduzido. 

O expediente va1 à Comtssão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, em decisão tenntnativa. 

O SR. PRESIDENTE (Ludio Coelho) A Presi
dência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício 
nº Sf75. de 1998 (nº 2.412/98. na origem), de 3 de 
setembro último, encamtnhando parecer daquele Ór· 
gão acerca da operação de crédrto baseada no con· 
trato de abertura de créd~o. celebrada em 31 de 
março de 1998, entre a União, o Estado do Espírito 
Santo e o Banco do Estado do Espínto Santo S/ A -
Banestes, com a interveniêncta do Banco Central do 
Brasil, no âmbito do Programa de Apoto à Reestrutu
ração e ao Ajuste Fiscal dos Estados. pelo qual a 
União abre àquele Estado um crédito no valor de du· 
zentos e oito milhões de rea1s. para saneamento e 
modernização do Banestes S.A. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econõ· 
micos. que terá o prazo de qumze dias para sua 
apreciação-;- rios termos do art. 49 da Resolução nÇI 
78, de 1998. 

O SR. PRESIDENTE (Lud1o Coelho)- A Presi
dência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício 
Sf76, de 1998 (n• 2.411/98). na ongem). de 3 de se
tembro último, referente à solicitação da Catxa Eco· 
nõmica Federal - CEF, para tnclutr a operação de 
crédito, firmada entre o Estado do Ceará e aquela 
lnsti1uição, autorizada pela Resolução nº 24, de 
1998, no valor de vinte e quatro milhões de reais. no 
Contrato de Confissão, Assunção e Refinanciamento 
de Dívidas, celebrado entre o Estado e a União, au
torizado pela Resolução nº 123. de 1997. 

Esclarece o refendo expediente que. à época 
da autorização do contrato de reflnanctamento. a re
ferida operação não havia sido contratada 1unto à 
Caixa Econõmica Federal. sendo que tal contratação 
só ocorreu em 19 de feveretro de 1998. 

A matéria va1 à Comtssão de Assuntos Econô
micos. que terá o prazo de qutnze dtas para sua 

+ 
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apreciação, nos termos do art.. 49 da Resolução r~ 
78, de 1998. 

O SR. PRESIDENTE (lúdio Coelho) - A Presi
dência recebeu, do Banco Central do Brasil. o Oficio 
n• 2.462198, na origem, de 9 de setembro último, en
caminhando, nos tennos do § 3º do art. 3º da Reso
lução n• 1, de 1998, a documentação relativa a rola
gem da divida mobiliária da Prefeitura da cidade do 
Rio de Janeiro - RJ vencida no primeiro semestre de 
1998. 

O expediente, anexado ao processado do Pro
jeto de Resolução nº 179, de 1997, vai a Comissão 
de Assuntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - A PreSI
dência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Oficio 
n• 2.465198, na origem, de 9 de setembro úttimo, en
caminhando, nos tenoos do art. 3° da Resolução nº 
62, de 1998, a documentação relativa à rolagem da 
divida mobiliária da Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro - AJ, vencível no segundo semestre de 
1998. 

O expediente, anexado ao processado do Pro
jeto de Resolução n• 68, de 1998, vai a Comissão de 
Assuntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) -A Presi
dência recebeu, do Banco Central do Brasil, os Ofí
cios n"s 2.551 a 2.553198, na origem. de 16 de se-

-tembro último, encaminhando ao Senado relações 
das operações de Antecipação de Receita Orçamen
tária (ARO), analisadas nos meses de ma1o, junho e 
julho de 1998, respectivamente. 

Esclarece, ainda, que houve indeferimento de 
três operações da espécie no mês de maio e de 
duas no mês de julho. (Diversos nº 25, 26 e 27. de 
1998) 

Os expedientes vão à Comissão de Assuntos 
Econõmtcos. 

O SR. PRESIDENTE (Llidio Coelho) - A Presi
dência recebeu o Aviso nº 544, de 1998. de 1 7 de 
agosto último, do Presidente do Tribunal de Contas 
da União, encaminhando cópia da Dec1são n!:' 535. 
de 1998, adotada pelo referido Tribunal, bem como 
dos respectivos Relatório e Voto Que a fundamentam 
sobre o acompanhamento dos fatos levantados no 
relatório final da Com1ssão Par1amentar de lnquénto 
da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará, so
bre a dilapidação do Património Público dos Mun1ci-

p1os do Estado do Cearâ - CPI do Desmonte. (Di· 
versos nº 23, de 1998) 

O expediente vai à Com1ssão de Fiscalização e 
Controle. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) -A Presi
dência recebeu o Aviso n' 956, de 1998, de 31 de 
agosto último. do Presidente do Tribunal de Contas 
da União, encaminhando o Relatório das Atividades 
do referido Tribunal, referente ao 21il trimestre de 
1996. (Diversos n' 24, de 1998) 

O expediente vai à Comissão de Fiscalização e 
Controle. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Com a 
palavra o Senador Beni Veras. (Pausa.) 

Com a palavra o Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S,.s e 
Srs. Senadores, a data de hoje assinala a promulga
ção. há dez anos, da Constituição de 1988. Elabora
da por uma Assembléia Constituinte legrtimamente 
eleita pelo povo, expressou os sentimentos do País 
naquele momento. Era, sobretudo, um produto da 
reação do povo brasileiro ao regime militar e aos 
seus abusos. Por isso mesmo a Constituição se tra
duziu num texto democrâtico e progressista: encer
rou todos os direitos que a civilização modema con
fere ao povo e aos cidadãos. e armou o Estado das 
normas e dos instrumentos Indispensáveis a fazer 
do podeLwn-lnstrumento disciplinado de ação a ser
viço da comunidade. Modema e transparente. podia 
encerrar -e ainda pode- lapsos. equivocas. Todas 
as Constituições do mundo os encerram. Sendo as
sim, cumpria era prestigiá-la. executando-a, dando
lhe autoridade. 

Infelizmente, durante todo esse largo periodo. 
houve mais preocupação de reformâ-Ja do que de 
cumpri-la. Começaram a delinear defeitos na Consti
tuição e a apresentá-la como superada. Imaginavam 
os corifeus das mudanças que seria enfraquecendo 
a Constitwção, e conseqüentemente o Estado, que 
promovenam a felicidade do povo brasileiro. Acusa
ram a Constituição de envelhecida. Na verdade, os 
reformadores é que a envelheceram. dela extraindo 
dispositivos e instrumentos que assegurariam ao Es
tado a intervenção devida no domímo social e ec:::>
nômico para conter os abusos da riqueza e do poder 
privado. 

Além da revisão, as reformas sobrev1eram e 
a1nda estão em curso. Desde pnncípio, foi reformado 
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o capítulo da ordem econõmica da Constituição. Ex· 
traíram-se as normas protetoras do capital nacionat 
e da empresa genuinamente brasileira. Suprimiram
se nonnas que garantiam a presença do Estado nos 
conflitos sociais. Extinguiram-se ou limitaram-se ~ 
nopólios criados para que o Estado exercitasse sua 
influência como elemento de equilíbrio ou de com
pensação no jogo dos interesses econômicos. Tudo 
foi feito - dizia-se - para facilitar a ação do Estado, 
para eliminar formalismos, para propiciar ao Gover
no a ação de modernização do Estado. 

Outras reformas sobrevieram, como a Reforma 
Administrativa. Quase a concluir-se est8. a Refonna 
da Previdência. E ainda pouco antes da eleição, o 
Presidente da República declarou que outras refor
mas seriam necessárias. 

Vale dizer. essa Constituição, que o povo rece
beu com tanta confiança, serve para eleger, mas 
não tem servido para governar nem legislar. Terno. 
sido cúmplices do Poder Executivo na mudança in
devida da Constituição. Fomos, os que nos opúnha
mos a essas mudanças, chamados de atrasados, de 
retrógrados. Estaríamos contra a modernidade, por 
meio da qual o poder realizaria a felicidade coletiva. 

Suprimiram-se nonnas. enfraqueceu-se o Esta
do, tudo, repita-se, em nome do desenvolvimento, a 
que se opunham, segundo os portadores das mu
danças, os que não acompanharam as transforma
ções sociais e econõmicas. 

Por mais que ponderássemos. tanto aqui e fora 
·-- d<>-F'artamento, que o progntsso social e econ6mico 

não poderia ser feito senão mediante a valorização 
do homem, dos seus direitos e de seus deveres, por 
mais que se mostrasse que a queda dos regi~ co
munistas no Leste Europeu não determinou a mu
dança das constituições naquele continente, por 
mais que se salientasse o exemplo do universo ~ 
Iro do qual nenhum regime se prestigia se nio for 
suficientemente forte para conter o poder dos ric::c» 
em favor dos pobres, por mais que tudo isso se ar
güísse. o Governo insistiu nas reformas. Quase te>
das que pediu lhe toram dadas. Se a refonna tributá
na não estâ votada é porque o próprio Governo 
aquiesceu em paralisá-la na Cãmara dos Deputa
dos. pois não havia obtido o consenso entre a União, 
os Estados e os Municípios. Mas tudo quanto fora 
necessário para mudar a ordem econõmica estava 
votado nas emendas inicialmente votadas no Co~ 
gresso. Certo é que, e desgraçadamente, Sr. Pres;. 
dente. mutilou-se a Constituição, mas nio se adota
ram as med1das necessárias ao resguardo da tran-

qüilidade do povo bras1ieiro do ponto de vista social 
e econõmico. 

Conseqüência de tudo e que, aos primeiros 
abalos das bolsas no mercado internacional, o Poder 
ruiu no BrasiL Esta e a verdade: o Poder ruiu e per
deu as condições de ser o órgão de comando das 
soluções necessárias. 

A esta hora. já estamos batendo à porta dos 
organismos internacionais de socorro ou de emprés
timo. Que fizeram das mudanças na Constituição? 
Por que não se utilizaram das normas que pleitea
ram. das diretrizes que estabeleceram para proteger 
a sociedade brasileira contra os elementos exter
nos? 

Alegaram, então, que a globalização era a for
ma nova de se entenderem os povos, limitando a so
berania, que muitos passaram a considerar um fato 
u~rapassado. Tanto admrtiram a globalização sem li· 
mrtes que o próprio Poder Executivo, depois, reco
nheceu que era preciso opor-lhe embargos. para 
preservar as singularidades do País, os seus interes
ses, os seus direitos. os direitos da Nação. Mas. 
apesar de tudo isto. ::~ idéia corrente é de que as re
formas devam prosseguir. 

O Congresso foi envolvido na onda refonnado
ra. Esta casa. infelizmente, das emendas constitu
cionais propostas pelo atual Governo, não interferiu 
a sua autoridade senão na emenda da Previdência, 
porque havia sido votada. pela Cãmara dos Deputa
dos, em forma contrária aos propósitos do Governo. 

T adas- as demais emendas por aqu1 passaram 
sem que o Senado exercitasse a sua soberania, o 
seu poder, a sua função de Órgão também reforma
dor. Em nome da pressa. da necessidade de pôr em 
vigor as emendas. elas foram aqui votadas sem que 
o Senado efetivamente interviesse nas deliberações 
legislativas. Fomos Órgão de registro da opinião da 
Cãmara dos Deputados. Diga-se melhor. o Senado 
foi reduzido à condição de órgão sancionador da 
vontade do Poder Executivo. 

Ao final dessas mudanças. a crise se abate so
bre o País. Aguardam-se outras medidas que, segu
ramente, atingirão as condições de vida da popula
ção. 

O caso. portanto, é de perguntar-se: que fize
ram das reformas? Que destino lhes deram? Que 
vantagens delas extraíram para o Estado brasileiro e 
para a SOCiedade brasileira? 

Não é ma1s hora de pedir a solidariedade de to
dos para as providências que se tomarem necessá
rias. Temos que ser solidários com a Nação, solidá-
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rios com o povo. À medida que as proposições fo
rem para servir ao povo e à Nação, ai deveremos 
dar a nossa solidariedade; mas não podemos dar 
solidariedade ao Governo contra os interesses do 
Estado e da sociedade. Esta é a hora de verificar 
que já erramos bastante e não podemos perseverar 
no erro decidindo e legislando contra os interesses 
coletivos. 

Esta, portanto, é também a hora de defender a 
Constrtuição maWerida, pedir a atenção do povo para 
o lato de que ela representou a resistência democrá
tica contra o poder arbrtrário e não pode agora ser 
transfonnada em instrumento de interesses momen· 
tãneos em prejuízo de sua autoridade. A hora é de 
invocarmos a Constrtuição para bem cumpri-la, para 
fazê-la respertada, e não para que continuemos a 
acertar todas as emendas, as que se fazem sem 
destino certo, como comprovadamente as que até 
aqui se adotaram. 

É hora de o povo brasileiro atentar em que as 
suas garantias não estão no poder transrtório, resi
dem na Constrtuição como documento fundamental 
de resguardo de seu destino. 

É isso, Sr. Presidente, que desejava assinalar 
nesta tarde, lamentando que muitos dos que são 
responsáveis pelo cumprimento da Constrtuição so
mente saibam argüir contra ela e pedir a sua refor
ma. 

É hora de reformar o próprio Governo para dar 
estabitidade às instituições. com base na Constitui
ção. ---O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - A Presi
dência recebeu da Prelertura da cidade do Rio de 
Janeiro o Ofício n• 281198, na origem, de 2 de se
tembro ú~imo, encaminhando, nos termos do § 2" do 
art. 2" ela Resolução n• 62, de 1998, a documenta
ção referente à oferta de Letras Financeiras daquele 
Município, emitidas no dia 12 de setembro do corren
te ano. 

O Expediente, anexado ao processado do Pro
jeto de Resolução n' 68, de 1998, vai à Comissão de 
Assuntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) -A Presi
dência recebeu os Avisos n's 966 e 1.149198, de 2 e 
28 de setembro último, do Presidente do Tribunal de 
Contas da União, encarTilnhando, em· aditamento 
aos Avisos n's 661198 e n9/98, as inclusões verifi
cadas na relação dos responsáveis com contas jul
gadas irregulares por aquele Tribunal, prevista no 
art. 91 da Lei n' 8.443. de 16 de julho de 1992, no 

período de 30 de julho a 28 de setembro do corrente 
ano. 

Encaminha, ainda, as exclusões ocorridas nas 
referidas relações, no mesmo período, em virtude de 
interposição de recursos de reconsideração. bem 
como pelo provimento de recurso de revisão. 

Os expedientes, anexados ao processado do 
Diversos n• 16, de 1998, vão à Comissão de Fiscali
zação e Controle. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- A Presi
dência declara prejudicados. nos termos regimen
tais, os Requerimentos n•s 1.1 06, de 1996; 153, 
347,423,916, de 1997; e 7, de 1998. 

As matérias \'!io ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Está 
franqueada a palavra a qualquer Senador que dela 
queira fazer uso. 

O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT-DF.)- Sr. 
Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Laura Campos. 

O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT -DF. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não era 
meu propósrto lazer uso da palavra nesta data, mas, 
ouvindo a oração do eminente colega Josaphat Mari
nho - para orgulho e engrandecimento meu -, não 
pude resistir ao impulso de solidarizar-me com S. 
Ex' por suas palavras e de, mais uma vez, prestar
lhe uma homenagem por sua coragem, por seu de
sassombro7J)or seu compromisso intransigente com 
as necessidades, fraquezas e anseios do povo brasi
leiro e por sua vontade de transformar o mundo para 
melhor. 

Sendo assim, quero apenas dizer que concor
do inteiramente com o que foi mais uma vez coloca
do por este desassombrado companheiro, Senador 
Josaphat Marinho. 

Poderia acrescer muitos dados, mas seriam 
perfunctórios diante do quadro que S. Ex' traçou. 
Poderia referir-me a absurdos como o processo de 
globalização, dominado pelo FMI e por seu patrão, 
o próprio Governo dos Estados Unidos, e pela ne
cessidade desse mesmo FMI de livrar-se de suas 
contradições e problemas, exportando-os. Para re
duzir a dívida pública dos Estados Unidos, que 
atingiu U$· 5,3 trilhões, era preciso que o Governo 
reduzisse seus gastos, como nos mandam fazer 
aqui. Naquele país. o Governo reduz gastos. en
quanto que, aqui, passamos a comprar de fornece
dores, de produtores norte-americanos. Passamos 
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a 1mponar. gerando um déficit comerc•al aqur. na Ar
gentma. em todos os pa1ses dommados. para que a 
econom1a norte-amencana permaneça em seu pleno 
emprego. sem penurbar-se com a cnse mundial. O 
Governo norte-americano reduz seus gastos. equili
bra o orçamento; desequilibramos nossas Importaçõ
es. nosso orçamento, nosso nivel de emprego, nos
sa v1da socral. 

A pnmeira vez que ouvi a palavra desconstitu
n:mali<:.:.:ão - essa palavra fantástica- foi de um 
econom1sta que. tenho certeza. nunca leu a Consti
tuição brasileira ou qualquer outra. E foi exatamente 
ele quem veio ao Brasil pregar a desconstltucionaü-
zação. Sabia ele ser necessáno retirar da Constitui
ção certas garantias e passá-las para uma M!gisla
ção menor. mais facilmente manipulável pela vonta
de de Sua Excelência. o Presidente da Republica. 
que, há muito tempo, passou a ser uma vontade 
sombra, uma vontade detegada, uma vontade ajoe
lhada diante dos designoos do FMI. Um FMI falido ao 
tentar prestar socorros que viriam tapar os buracos 
por ele provocados na sua tentabva de resotver os 
problemas da matriz sobre as agruras dos países e 
das sociedades satélites e pobres. 

Uma das decisões tomadas na Argentina, por 
exemplo, foi inserir a taxa de câmbio na Constrtuiçlo 
- que tem que ser flexivel. Para que uma autoridade 
financeira altere a taxa de câmbio é prec1so urna 
emenda constitucional. Mas, nesse intenm. nesse 
processo de mudança da Constituição. pennite-se 
uma série de manipulações e de especulações em 
tQ.DlO dessa medida. que deveria ser tomada de for
ma quase ocuna e rapidamente. 

O Governo brasileiro não QUIS ver que estava 
sendo enleado. O problema não era, como o emi
nente Senador Josaphat Marinho acaba de dizer 
mUlto bem, de desconstitucionalizar, não era de rati· 
rar da ConstituiÇão algumas garantias que haviam 
sido conquistadas duramente e a longas penas pelo 
povo brasileiro, pela sociedade brasaleira. Na realida
de, o Governo não estava apenas retirando da 
Const1tuação esses dirertos. Mais do que 1sso: visava 
a redução do custo Brasil por me1o da diminuição da 
contribuição à Previdência, do décimo-terce1ro salá
rio, do av1so prévio. da leg1slação trabalhista e das 
despesas sociais. O custo Bras1l que paga aos seus 
Irabalhadores o salário de R$ t 30,00 por mês. Como 
se va1 reduzir o custo Alemanha, por exemplo? 

Na Alemanha. o que tá se provou e que, se 
houver uma redução de 28 vezes o salário médio do 
trabalhador alemão, aquele pais não conseguirá 
concorrer com Bangladesh e com a China, porque 

nesses pai ses os custos Já estào de tal forma avilta
dos que as mercadonas 18 produzidas conseguem 
penetrar no mercado mund1al com um preço tão re
dUZido que é impossível concorrer com as mesmas. 

A globalização e um engodo nesse sentido, 
quando coloca umas d1ante das outras mercadorias 
produzidas em situações econõmicas, sociais e polí
ticas totalmente diferentes. 

Então, a catástrofe que devena v1r nesse pro
cesso só poderia resultar nesse fato a que estamos 
assistindo: uma cnse que encontrou perplexo o Go
verno brasileiro, preocupado com reformas da Cons
tituição, mas sem preocupar-se com as reformas 
que podenam gerar garantias. salvaguardas à sobe
rania nacional, à capacidade de produção e de tra
balho da soc1edade brasileira, à tranqUilidade e esta
bilidade rea1s que essa soc1edade pretende e exige. 

De modo que. então, entre outras mudanças, a 
mais hedionda de todas, a que veio matar de vez a 
nossa democracia incipiente: a reeletção. Uma insti
tuição. até então, inédita na história brasileira, e cu
jos efeitos nefastos já Tocquev111e havia demonstra
do sobre a democracia norte-americana, em meados 
do século passado. quando lá esteve. Tocqueville di
zia que, em virtude da reeleição nos Estados Uni
dos, o Pres1dente da República deixava de se preo
cupar com o governo, com a administração pública, 
para se preocupar. ún1ca e exclusivamente, com sua 
própria campanha reeleitoral. 

O que vemos no Brasil é isto: uma desmorali
zação total da democrac1a num processo de reelei
ção sem ..desincompatibilização. A democrac1a teria 
sido mUlto menos atingida se. em vez de uma reelei
ção nestas C1rcunstânc1as. distorcidas, desfavoreci
das, desbalanceadas. como esta a que assistimos, 
houvesse hav1do uma recondução pura e simples do 
Senhor Presidente da Republica, a fim de que pu
desse melhor satisfazer seus anse1os, seus desejos, 
suas pulsões de poder. 

Diante de tudo isso. aqui estou tentando agra
decer ao eminente Senador Josaphat Mannho, pro
fessor de todos nós no Senado, o fato de, com suas 
palavras. ter me estimulado. ter me incitado de tal 
forma que não pude de1xar de trazer esta m1nha mo
destíssima contnbu1ção que só visa a secundar as 
suas palavras. agradecendo-lhe o fato de as ter pro
nunciado. 

Muito obngado. 

O SR. PRESIDENTE (ludio Coelho)- O Sena
dor João Rocha env1ou d1scurno à Mesa a ser publi
cado na torma do disposto no an. 203 do Regimento 
Interno. 
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S. Ex~ será atendido. 

O SR. JOÃO ROCHA (PFL-TO) -Sr. f'resi· 
dente. Sris e Srs. Senadores, a organização das Na
ções Unidas divulgou, no mês de setembro passado. 
o relatório de avaliação do Programa das Nações 
Unidas para o desenvolvimento- PNUD. Entoaram
se alvíssaras Brasil afora, louvando os progressos 
feitos por nosso País, refletidos nos índices apresen
tados no relatório. Acho justo, muito justo mesmo, 
darmos vazão a esse júbilo, em face das indicações 
de que estamos progredindo. Faz bem ao ego coleti· 
vo dos brasileiros vermos que as organizações inter
nacionais identificam o Brasil como um país em pro
gresso e que seu povo vai, pouco a pouco. dele se 
beneficiando. 

Repito. enfático' Temos do que nos orgulhar! O 
Brasil de hoje é sem dúvida, melhor do que o Brasil 
de ontem! 

E agora, o que fazemos com os dados recolhi
dos e com o orgulho inchado! Precisamos olhar a 
realidade com os olhos de brasileiros cientes de nos
sas realizações, mas critk:os diante de nossas defi
ciências. Assim é que o relatório do PNUD nos diz 
que ainda estamos longe de um Canadá, o primeiro 
da lista em desenvotvimento humano, ou até IT\esmo 
de alguns países latino-americanos, cuja classifica
ção é nitidamente superior à nossa. 

Comparar grandezas absolutas de qualidade 
de vida é, senhoras e Senhores Senadores. algo 
relativamente simples. Quantificar-se uma pessoa 
que tenha os anos de escolaridade suficientes 

-- paM--as exigências de qualificação de mercado 
atual pode ser mensurado com alguma facilidade. 
Drticil é medir o grau de adequação das politicas 
públicas necessárias e suficientes para elevar o 
IOH de um povo. E mais difícil. ainda. é colocá-las 
em funcionamento. 

Esse é o grande desafio do Brasil e dos países 
de grandes populações e extensos territórios como 
os nossos. Nações como o Canadá ou os EUA, que 
lançaram as bases de seu atual estágio de desen· 
volvimento desde o século passado, se não antes, 
colhem os frutos de mais de um século de trabalho 
contínuo. dentro de condições mais favoráveis ao 
desenvol"imento individualizado das nações. Hoje, 
qualquer leigo sabe disso. a dependência das naçõ
es pobres e em processo de desenvotvimento das 
ações e reações da economia mundial, faz com que 
o esrorço a ser despendido para galgar novas posi
çoes se1a muito mais custoso e sujeito a bruscas 
queaas. Que o d1ga· a atual crise econõmlca em que 
estamos metidos. 

Voltemos. então. Senhor Pres1dente. à análise 
do relatóriO da ONU. O Brastl. pela primeira vez, ui· 
trapassou a barreira de 0.80 no tndice de desenvol
vimento Humano, o IDH. Passamos para a lista dos 
64 países ditos de alto desenvolvimento humano. 
Vejam, Senhoras e Senhores Senadores, como um 
simples índtce pode significar sttuações tão contradt· 
tórias. Somos um Pais que, na média, está no grupo 
dos mais desenvolvidos do mundo. No entanto, essa 
média é feita com os altos índices de desenvolvi
mento do Sul e Sudeste brasileiros. contrabalança
dos pela extrema pobreza do Norte e Nordeste. Qual 
não teria sido nosso resultado se tivéssemos sido 
capazes de no período coberto pelo relatório - 1960 
a 1995 - promover real e profundo desenvolvimento 
de nossas regiões setentrionais? Estaríamos, certa
mente, disputando. palmo a palmo, os primeiros lu
gares com o Canadá. Noruega. França. ou EUA. 

O documento emitido pela ONU tem o grande 
mérito de colocar em discussão o que é desenvolvi
mento humano. e o que entendemos como projeto 
de desenvolvimento de um povo. O Doutor José 
Carlos Libãnio. assessor da ONU no Brasil e um dos 
responsáveis pelo estudo, afirma. em entrevista à re
vista Veja ae 16 de setembro passado: 

A vantagem do índice (IOH) é que ele 
não se limita a observar os dados econõmi
cos do país. como o crescimento.do produto 
interno bruto. Mede. também, o aumento 
das potencialidades humanas. resumido em 
três fatores - a educação, a expectativa de 
vidae a renda. Com eles é possível aferir se 
as pessoas estão capacitadas a usufruir os 
benefícios mais subjetivos e imensuráveis 
do desenvolvimento. como o acesso à infor
mação, à cultura e a participação política. 

A afirmação do Doutor Libãnio embute alguns 
aspectos interessantes, se tomarmos os diferentes 
componentes que geraram o índice brasileiro de 
0.809. O primeiro deles é que o que fez o IDH do 
Brasil subir fortemente nos últimos 1 O anos foi o pro
gresso alcançado na educação. O relatório indica 
que temos hoje 83.3% dos adultos alfabetizados. 
quando tal índice é de 98.6% nos países desenvolvi
dos e de apenas 49.2% nos menos desenvolvidos. 
Tal porcentagem nos dá um índice educacional de 
0,80, contra 0.93 do mundo desenvolvido. Todavia, 
ainda estamos atrás de países como Vietnã, Uzbe
quistão. México, T urquaa e Mianmá. entre outros. 

Senhor Presidente. podemos nos orgulhar do 
progresso obtido. pnnc1palmente por ele ter sido pu
xado pelos avanços na educação. Temos, porém, 
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que manter nosso espírito crítico, e reconhecer que 
estamos longe de um padrão educac•onaf satisfatóno 
que garanta que nossa genle esleJ8 em condições de 
usufru•r dos frutos do desenvolvimento, como disse o 
assessor da ONU. 

Nesse campo educacional. gostaria de reg•s
trar o trtanesco esforço que o aluai Governo Federal 
vem fazendo para melhorar as escolas em todos os 
rincões do Pais. Os programas de reequipamento 
dos grupos escolares, de qualdicação docente. de 
bolsa-escola para as famílias carentes, são todas Ini
ciativas que visam dar ao desenvoMmento brasileiro 
a sustentabilidade necessária neste final de milénio. 
Espero que esse esforço encontre. ao longo do tem
po, respaldo consistente nas ações municipais, em 
cuja esfera os resultados podem ser mais eficientes, 
com menores custos. 

Senhoras e Senhores Senadores, nós somos, 
verdadeiramente um pais de contrastes. Apesar da 
evolução marcante de 1960 até 1995, período em 
que o IDH brasileiro evoluiu de 0,394 para 0,809, • 
disparidades regionais continuam em nosso Pais. As 
regiões Norte e Nordeste são as que apresentaram, 
no período, o mais forte progresso. Conludo. são • 
regiões Sul e Sudeste que asseguram ao Brasil o ín
dice elevado que apresenta. A cidade com maior ín
dice de desenvolvimento humano no Brasil é, segun
do o relatório de ONU, Feliz, na serra gaúcha. Seu 
IDH é 0,834. Contudo, a renda familiar per c.pllll é 
de 1,43 salário mínimo, o que representa algo corno 
186 reais. o que, convenhamos, não é valor do qual 

--- pessamos nos orgulhar. A escolaridade média em 
Feliz é de 5 anos, o que é rnurto pouco se compara
do com os 12 anos dos países desenvolvidos ou. allé 
mesmo, com os 8 anos de alguns vizinhos sul--ameri
canos. 

Senhor Presidente, o relatório que a ONU pu
blica é, sem sombra de dúvidas, um elogio ao H
forço que os brasileiros vêem fazendo para elevar 
nosso Pais. Ao mesmo tempo é um alerta para as 
enormes disparidades regionais que ainda temos 
que vencer, e o grande fosso que existe separan
do os países mais desenvolvidos do mundo dO& 
demais. 

Se temos estados, como o Rio Grande do Sul 
e o Oistnto Federal, que apresentam os mais elew
dos índices do Pais, temos, também, o Piauí, Alll
goas e Maranhão, onde miséria. ignorância e mora
lidade precoce fazem deeses estados símbolos de 
nosso atraso e alertas permanentes para noua 
consciência social. 

Na verdade. desequilíbrios e injustiças sociais 
existem em todos os países. Os EUA, um dos paí
ses de maior renda per capita do mundo, tem 16,5% 
de sua população vivendo na pobreza, 20'% de anal
fabetos e 13% dos americanos não passam dos 60 
anos de vida. Não são indicadores muito animado
res, sobretudo para um país que criou o mito de su
perpotência, onde tudo vai sempre bem. 

O Brasil tem, nos últimos anos, tentado dar a 
seu processo de desenvolvimento uma face mais 
humana, onde não só fatores econõmicos sejam 
priorizados, mas, também, sobretudo, fatores huma
nos sejam valorizados. Esse redirecionamento de 
prioridades refletiu-se na mudança do índice de de
senvolvimento humano do Brasil na últimas déca
das: nos anos 70, foi o aumento da renda que preva
leceu; na década de 80, foram o aumento da longe
vidade e do nível educacional; nos anos 90 a univer
salização da educação e o aumento da escolaridade 
é que impulsionaram o Brasil. 

Estou convencido que é chegada a hora de 
aprovertarmos a estabilização econômica que o Real 
proporcionou ao Brasil para impulsionar de modo de
fin~ivo novo desenvolvimento global. Acabou-se o 
tempo em que elevar a renda per capita por meio 
da concentração de renda permitia enganar o mun
do, mesmo que a imensa maioria da população con
tinuasse na miséria. Acabou-se o tempo" em que o 
poder concentrado nas mãos de uns poucos Mttra
dos sub(Ugando grandes massas ignorantes, asse
guravam estabilidade politica pelo paternalismo e 
pela força-ão dinheiro, ou das armas. Acabou-se o 
tempo em que uns poucos podiam dominar e sugar 
a maioria de miseráveis condenados a uma vida cur
ta, de doenças e de trabalho duro. 

Estamos no limiar de um novo milênio. que 
pode nos levar ao grupo de países desenvolvidos. e. 
para isso, devemos trabalhar solidariamente dentro 
do Brasil para que todos possamos desfrutar dos be
nefícios que vieram se acumulando. 

Paralelamente a globalização nos obriga, e 
isso é bom, a sermos solidários com as demais na
ções. Ou vamos todos juntos para frente ou corre
mos o risco de afundarmos todos juntos. E isso vale 
particularmente para nossos vizinhos mais próximos 
do Mercosul e para nossos parceiros mais tradicio
nais. 

Senhor Presidente, o desenvolvimento huma
no do Brasil é condição incontornável para seu 
progresso. Devemos educar e dar saúde a nossos 
compatriotas para que 1sso se traduza em aumen-
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to de renda e poupança interna, verdadeiros susten
táculo de um desenvolvimento nacional sustentado. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 

SR. PRESIDENTE (lúdio Coelho) - Não ha 
mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência va1 
encerrar os trabalhos, lembrando às Sr"s e Srs. Se· 
nadares que constará da sessão deliberativa de 
amanhã, às 14 horas e 30 minutos, a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

_,_ 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N°15, DE 1998 

Quarto dia de discussão, em primeiro turno, da 
Proposta de Emenda à Constituição n• 15, de 
1998, tendo como primeiro signatário o Senador 
Esperidião Amin, que anera o inciso VIl do art. 29 
da Constituição Federal (total da despesa com o 
funcionamento do Poder Legislativo municipal), 
tendo 

Parecer n• 473, de 1998-Pien, Relator. Senador Jef
f~ Peres. favorável, nos tenmos da Emenda n' 1-
Pien (Subst~utivo), que apresenta. 

-2-
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO 

DE LEI DA CÂMARA N° 55, DE 1996 

Discussão, em turno suplementar, do Subst~utivo do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n' 55. de 1996 
(n• 4.004193, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que toma obrigatória a in
clusão do ensino da língua espanhola nos curriculos 
plenos dos estabelecimentos de ensino de 1° e 2° 
graus, tendo 

Parecer sob n• 478, de 1998, da Comissão Diretora, 
Relator: Senador Ronaldo Cunha Lima, oferecendo 
a redação do vencido. 

-3-

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N°21. DE 1997 

Discussão, em turno suplementar. do Substitu
tivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n' 21, 
de 1997 (nº 2.859/97, na Casa de origem), que dis
põe sobre norma geral de organização que toma ab· 
rigatória a avaliação psicológica periódica dos inte
grantes das polícias e corpos de bombeiros mil~ares 
e civis, tendo 

Parecer sob n' 479, de 1998, da Comissão Di
retora, Relator. Senador Ronaldo Cunha Lima. ofere
cendo a redação do vencido. 

-4-

REQUERIMENTO N° 455, DE 1998 

Votação, em turno único. do Requerimento n" 
455, de 1998, do Senador Eduardo Suplicy, solici
tando, nos termos regimentais. a tramitação conjunta 
dos Projetas de Lei do Senado n's 81, de 1995, e 
129, de 1998, por versarem sobre as sociedades 
cooperativas. 

-5------
REQUERIMENTO N• 473. DE 1998 

Votação, em turno único, do Requerimento n2 

473, de 1998, do Senador Vilson Kleinübing, solici
tando, nos termos regimentais, a tramitação conjunta 
do Projeto de Lei do Senado n• 217. de 1997. com 
os de n"s 51 e 137, de 1996, que já se encontram 
anexados, por versarem sobre legislação do Imposto 
de Renda das pessoas tisicas. 

SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Está en
cerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 35 
minutos.) 

+ 
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ATA DA 15' SESSÃO :-IÃO DELIBER-HI\ -\.REALIZA O.\ DI ~O DE '1-'.RCO 
DE 1998 

(Publicada no DSF de 21 de março de 19'1SI 

RETIFIC.>.Ç..\0 

. .\ págma nu 04740. I~ coluna. na fala da PrcsH:iCnLIJ. 

Onde se li: 

SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo 1 · A PresJdêncJJ c,1mumca ao Plenáno 
que recebeu o Recuno 0° 1. de 1998, interposto no prazo regtme:ntal. no sent1do de que 
SC:J8 submetido ao Plenário o Projeto de Le1 do Senado nu 215. de 1997. de autona do 
Senador Júlio Campos. que acrescenta paragrafo ao an. ~63 da CL T. Jssegurando no 
empregado a indicação da instituição bancana onde o empregador de\ era depositar seu 
salário. 

A matéria ticarã peranle a \1esa durante cmco d1as uteJs. para recebimento 
de emendas. de acordo com o disposto no art. :::JS"-:-rt . ..::. do Re!!Jmenw Interno. 
combinado com o art. 4° da Resolução n"' J -::_ dt' J qq5_ do SenadL' F edcrJJ. 

SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo i- -\ PreSJdêncJJ comunica ao Plenário 
que recebeu o Recurso n° 2. de L 998. interposto no prazo regimental. no senudo de que 
seja submetido ao Plenário o Projeto de Lei do Senado n'" ~15. Je 1997. Je autona do 
Senador JU.ho Campos. que o.crescenta paragrafo ao art. 463 da CL T . .iSsegurando ao 
empregado a indicação da instituição bancaria onde o empregador de,:era deposnar seu 
salário. 

A matc~na ticara perante J \ltesJ dur3nte cmco diaS ute1s. pJra recebimento 
de emendas. Je o.cordo com o disposto no .1rt. 235. li. c. Jo Regimemo Interno. 
~ombinado com '' art. 4" da Resolução n·' 3'. Je ! 1.N5. do Seno.do F L"der:d. 

E o segumtc o recurso ...1presemadu. 
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-·- --.· 

ATA DA 17' SESS . .\0 DELIBERAT1\ \ ORD1:\.~RIA. RE..\LIZ.\1> \DI 24 DE 
MARCO DE 1998 

(Publicada no DSF de 25 de março do 1998) 

RETIFIC..\Ç,\0 

TrP.cho de ::lta. no tinal d.J. n.lg1na n·' ()~917 e nas ragma.s segumres n·'s 
04918 c 04919. logo após a leitura Jo Requenmento n' 135. Je 1998. na fala da 
Presidência. referente ao recebimento de recursos mrcrposro no prazo rcgimentJ.I. que se 
republica por haver saído com mcorreções: 

A Presidência rcceheu o Recurso n" 3. de I 098. cncamtnhado no prazo 
regimental pelo Senador Beni V eras e outros Srs. Senadores. e oferectdo nos termos do 
art. 91. §§ 3 e 4°. do Regimento Interno. ao Projeto de Lei do Senado na :!15. de 1997. 
Esclarece que a referida proposição já foi mterposto o Recurso no :2. de 1998. lido na 
sessão do dia 20 do corrente. 

Os recursos vão à publicação. 
São os seguintes os recursos aprcscntJ.dos: 

RECURSO No 2, DE 1998 

Senhor Presidente. 

Nos termos do art. 91, § 3°-do Regimento Interno do 
Senado federal, solicitamos a apreciação do l'LS 215/97 pelo 
Plenário do Senado Federai. 

Sala das Sessões, cm 19 de março de 1998. 

Leomar Quintanilha 

José Fogaça 

Marlucc Pinto 
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-
José Agnpino 

-· 

Jefferson Perés 
cEsperidião Amim 

~~Vera:. 
Excelentíssimo Senhor ~ 

Laura Campos 

j~r- Ç!-( Senador ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES 
Presidente do Senado Federal 1 -r-r::[) L) ' 

/1. r.,..,..f I ( ,:;r 

'/J Lucídio Ponella 

RECURSO No 3, DE_1998 

Senhor Presidente 

Nos termos do art. 58 § 2". I, da Constituição Federal. 
combinado com o artigo 91, § 3" e 4° do Reg1mento Interno. 
requeiro que o PLS 215, de 1997, do Ilustre Senador Júlio Campos. 
que "acrescenta parágrafo ao art. 463 da CL T. assegurando ao 
empregado a mdicação da instituição bancaria onde o empregado 
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deverá depositar seu salário". seja apreciado pelo Plenário do 
Senado Federal. em grau de recurso. 

Sala das Sessões, 2fde março de 1998 

"" /11úyfi~ 
. áenâtíor Beni V eras 

Guilherme Palmeira~._ ~ 

Leonel Paiva /~'--

José Robeno ~da h.J ~ 
-------~ -·:-~--- -- ~ __ ---

----
Jefferson Péres 

Edison Lobão -fi ~ W aldeck Ornellas }Al 

---

v 
Bello Parga 

ATA DA 88' SESSÃO DELIBERATIVA ORDI:"'ÁRIA. EM 13 DE .-\.GOSTO 
DE 1998 

(Publicada no DSF, de 14 de agosto de 1998) 

RETIFICAÇÃO 

Trecho de ata. à página 13021. 1 .. coluna. que se republica por ha\·er saído com 
incorreção: 

Votação da prejudicialidade da expressão: ·· .. -.e assegurada aos ocupantes a 
contagem do tempo de serviço no cargo ou função. para efeito da incorporação de que 
trata o art. 15", constante do an. 14. in fine. bem como do an. 15 e seus parãgrafos. 
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.-\TA DA 89" SESSÃO NÃO DELIBERA TI\"-\.. DI :4 UE .C.LUS1 O lll_ l'lÇ~! 
(Publicada no DSF. de 15 de agosro de JIJilHJ 

RETIFICAÇ .-\O 

Na página 13021, 1• col~. no item 5 da Ordem do ma. na rala da 
Presidência rererente ao recebimento da Mensagem n• ::!211. de !993 ...• 

Onde se lê: 

... Juan C.Jrlus \\.J.::.mLlny. 

Leia-se: 

... Juan Carlos Vw<'a~mus:. 

Ata da 91~ Sessão Deliberativa Ordinária 
em 6 de outubro de 1998 

4• Sessão Legislativa Ordinária d~_5011 Legislatura 

Presidlncia dos Srs. Antonio Carlos Magalhães e Geraldo Melo 

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

Abdias Nascimento- Alcides Falcão- Antonio 
Carlos Magalhães- AntOnio Carlos Valadares- III
lindo Porto- Artur da Tavola- Beni Varas- Berrw
do Cabral - Cartos Patrocínio - Casildo Maldliner -
Djalma Bessa - Edison Lobão - Elcio Alvares - Elói 
Portela - Enandes Amorim - Fernando Buerra -
Geraldo Melo - Gilberto Miranda - Jader Ban.JhO -
João Rocha - Josaphat Marinho - José Alvas -
José Eduardo - José Fogaça - José Saad - laUIO 
Campos - Leomar Ouintanilha - Leonel Paiva - Lu
cidio Portella - Lúdio Coelho - Osmar Dias - Pedlo 

Piva - Ramez Tebet- Romeu Tuma- Ronaldo Cu
nha üma- Sérgio Machado. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A lista 
da presença acusa o ~o de 36 Srs. 
Sanadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. t• Secretário, Sanador Ronaldo Cunha 
üma, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 
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MENSAGEM DO 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

MENSAGEM N• 677, DE 1998- CN 
(n" 1.195/98, na origem) 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto a 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 da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Previdência e Assistência 

Social. credito suplementar no valor de RS 294.175.000,00, para os fins que especifica". 

Brasilia. 1Q de outubro de 1998. 

EM n• 232 fMPO 
Brasilia. 25 de set=-"ro de 1998 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

---
O Ministério da Previdência e Assistência Social solicita a abertura de crédito 

suplementar no valor de RS 294.175.000,00 (duzentos e novento. e quatro mill>ões.. cento e setenta e 
cinco mil reais), em favor do Instituto Nacional do Seguro Social- INSS. 

2. ·.O credito .em questão visa a suplementar dotações destinadas ao pagamento de 
Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios), devidas pelo Instituto e não incluídas na 
Proposta Orçamentaria de 1998. 

3. A dotação a ser cancelada na Justiça Federal não prejudicara o pagamento de 
sentenças judiciais contra a Uniio. considerando que os saldos existentes proporcionam o 
cumprimento _das çiespesas do corrente exercicio. 

4. ·. O pleito devera ser submetido a apreciação do Congresso Nacional. por se tratar de 
remanejamento de recursos que extrapola o limite da autorização concedida ao Poder Executivo no 
art. 6° da Lei n• 9 598, de 30 de dezembro de 1997, obedecidas as prescrições do art. 167, incisos V 
e VI, da Constituição, e cm confonnidadc com o art. 43, § I•, inciso m. da Lei n• 4.320, de 17 de 
março de 1964 
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5 Nessas condições. este Miniaerio manifesta-se favoraveimeme ao atendimento da 
presente solicitação. razio pela qual submeto a elevada deliberação de Vossa Exceiêncta o anexo 
ProJeto de Lei. que visa a auto~ a abertura do referido credito suplementar 

ltailpeltosameme. 

~J~~~v-
PAULQ PAIVA 

Miaistro de Estado do 
Plane)UI'ento e Orçamento 

ANEXO À EXPOSIÇÃO o.._ MOTIvOS DO l\ITNISTÉRIO DO 
PLA..~AMENTO E ORÇAMENTO N~ :22 DE :: I ~o I ~3 

I. Síntese do roblema ou da siruacão ue reclama orovtdências: 
lnsuficiC.ncia de dotação orçamentária para cobenura de despesas rei::mvas ao cumpnmentol 

de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (PrecatónosJ. devidas pelo Insuruto Nacionai doi, 
Seguro SociaJ. não incluídas na Lei n• 9.598. de 30 de dezembro de 1997. ~uando da sua 
elaboração. 

1
2. Solucões c: provtdências co~ no a~~1!!!,~vo ou na medida oroposta: . 

Abertura de crédito suplemcnW'. mediatc cancelamento de recursos. no âmbuo da Justiça 1 

Federal · Tribunal Federal RegionaJ da 5' Rcgijo. destinado ao pagamento de sentenças judici:us. 1 

3. Alternativas existentes às medidas ou atas nrooostos: 
.-. Tecnicamente é a alternativa viáveL 

4. Custos: 

RS 294.175.000.00 (duzentos e noventa e quatro milhões. cento e setenta e cinco m.Il re3JsJ 
provenientes do cancelamento de recursos da Justiça Federal. não gerando custos adicion3.ls p3ra o 1 

Tesouro NacionaJ. I 

1

5. Razões gue iustifiguem a ur2ência: 

6. Impacto sobre o me1o ambiente: 

I Não hã. 
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7. Alteracões Proooscas: (a ser preenchido somente no Cil.SO de :::~.lteracão de ~1edidas Provtsónasl 

I Texto Atual I Texto Proposto 

8. Síntese do oarecer do óreão iuridico: 

PROJETO DE LEI N" 44. DE 1998-C!\ 

Autoriza o Poder Executl\"o .:1 abrir ao 
Orçamento da Seguridade ~ocial da União. 
em favor do Ministerio da Previdéncia e 
Asslstência Social. c:-edito suotemenrar no 
valor de R$ 294.175.000.00. pai-a os fins aue 
especifica. · 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

____ . 
Art. I~ Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da Seguridade 

Social da União (Lei nB. 9.598. de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministéno da Previdência 
e Assistência Social. crédito suplementar no valor de RS 294.175.000.00 (duzentos e noventa e 
quatro milhões. cento e setenta e cinco mil reais). para atender à programação constante do Anexo l 
desta Lei. 

.-\.n. ::?,!! Os recursos necessâr\os a execucào do disposto no art\go J.nterior decorrerão 
da anulação parcial da dotação mdicada no Anexo II desta Lc::i. no montante espccii'icado. 

An.. 3~ Em decorrencia do disoosto nos arts. ! ~ e ~~- tica alterada J. rec~ita do 
Instituto Nacional do Seguro Soci:J.l. na !Omla indtcada no Anexo III desta L.:t. no montante 
especificado. 

Art. 4~ Esta Lei entra em V\gor na data ae sua. publicação. 
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UIIOO ~ •UIII~TDUO DA NIVIOOCI& l ASSISTDC.Il SIX:IAL 
lUGI - INSTIT\JTD NACICIIII. 00 SCil.llll SCX:IAL 

:IIECURSOS OE TOOAS AS JC,.TES " -~ >IS~EAE"'CI S " • • 
ES~ECIFIC&ÇÃO ESF. 

I 
OE$00BR&Iol.l1<TC '""' I 

I 

1000.01:1.00 fllCIITI$ a-utrO '" 
29417'!.000 I 1700.00.00 'I'RIICII'UIDCIAS cc-DrrU ... 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

(Anexada pela Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Congresso 1\:acionall 

LEI N" 9.598. DE 30 DE DEZEMBRO DE 1997 

Estima a Recelta e tixa a Des?esa da 
União para o exerctcto ·financeiro de 1998. 

___________ ,. ____________________________________________________________________ _ 

An. 6°- Desde C:!Ue 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 Poder Executivo abrir créditos suplementares: 
I - com a finalidade de atender a insuticiC:ncias nas dotações orçamentárias. para cada 
subprojeto ou subatividade. até o limite de quinze por cento de seu Yalor. mediante a 
utilização de recursos provenientes: 
a) da anulação parcial de dotações orçamentárias autorizadas por Lei. desde que esta não 
ultrapasse o equivalente a dez por cento do seu valor total de cada subprojeto e 
subatividade objeto da anulação. nos tennos do art. 43. § \ •. inciso III. da Lei n° 4.320. de 
\7 de março de \ 964; 
b) da Reserva de Contingência: 
II - até quar~nta por cento do valor total das dotações consignadas aos grupos de despesas 
··outras despesas correntes" ... investimentos·•. ••inversões· tlnanceiras" e ··outras despesas de 
capital ... constantes do subprojeto e subatividade objeto da suplementacào. mediante a 
utilização de recursos oriundos da anulação parcial de dotações consignadas aos 
mencionados h'111pos de despesas. no àmbito do mesmo subprOJeto ou subauvidade: 

73 



74 ANAIS DO SENADO FEDERAL Olffi!BRO DE 1998 

[II - ~.:om o obJetivo de Jtender ao pagamento de despesas decorrentes a e precarorios . .Jte o 
1.:alor total da respectn:a subauv1dade. ;,;ecilame uulizaç.:J.o de recursos orovemenres dJ 
anulação de dotações constgnadas a grupos de despesas no Jmbno dJ. mesma subatJ\ 1daàe: 
IV~- mediante a utilização de recursos decorrentes o e: 
a) vanaçào monetana ou cambial das operações de credito rrevJstJ.S nesta Lei. desde que 
para alocação nos mesmos subprOJCIOS ou subatn 1dades ~m que os recursos dess<:~ fonte 
tOram ongmalmente programados: 
b) superavit tinancetro dos fundo ~ os recursos ressai v adas na Le1 n~ 9 530. de l () de 
dezembro de 1997 - resultante do proJeto de le1 de conversão da \1eci!da Provtsona n" 
1.600. de II de novembro de 1997. apurados em balanço pammomal do exerctCIO antenor. 
nos termos da Let n~ 4 . .320. de i 7 de março de 1964. e alterações postenores. respenadas as 
categonas de programacào em seu menor nivel. ~onfonne defimdo no art. 6°. § l 0

. da Lc1 
n~ 9.473. de 2:! de Julho de 1997. c respecu\·os ser abertos dentrr de tnnta d1as da 
formulação do pedtdo quando ll orgão soiicnante penencer JO Poder Legtslauvo ou ao 
Poder Judictãrio: 
d operações de ~rCdito decorrentes de contratos .Jpro\ ;Jdos reio Senado Federal. nos 
termos do é.trt. ~3. ~ I''. mc1so IV. da Lr:i n" 4.3~0. de i""! de marco Je 1964 e alterações 
posteriores: 
d1 doações: 

\-" · ..::om o objetivo dt. reforçar aotações destinadas ao ~.:umpnmemo Co disposto no Jtem 
5.82.2 do Anexo da Lc1 Complementar nu 87. de 13 Je setembro ..i e I Q96. med1ante .J 
uuhzaçào de recursos decorrentes da emtssào de urulos de responsab1i:dade do T escuro 
~actonal: 

\"l · para atender a despesas com .. Pessoal e Encarl!os SocJats". ;nema:1re a utJ!izacào de 
recursos oriundos da anulação de dotações consignadas Jo mesmo r;rup0 de desoesa. deSde 
que manudo o valor rotai aprovado para esse grupo de despesa na ãmb1w ae cada Poder: 
VII· para atender ao disposto no an. 37 da L~i n" <) 473. de 22 de JUlho c~ !99-:': 
VIII - para atender despesas com a amon1zaç.J.o da_dí.ytda publ!cJ 7·ederal. :ned1ante J 

utilização: 
a) da receua do Tesouro Nac10nal decorre-nte do pagamento de pamctpacões e dividendos 
pelas entidades mtegrantes da Admimsaração publica federalmdireta. mciusl\e os relati\'OS 
.1 lucros acumulados em exercícios ant.-iores: 
b} superavit financetro da Umào. apurado no balanço patnmomal do exerctcto de 1997. nos 
Iennos do an. 43. * 2". da Lei n' 4.320. de 17 de março de 1964: 
c) do superavit tinancetro dos fundos. exceto os menc1onados na alinea ""b" do mctso I\'. 
das autarquias e das fundações Integrantes dos orçamentos fiscal e da segundade soctal. 
apurado no balanço patnmomal do exercício de 1997. nos termos do an. -l3. § 2°. da Le1 n" 
4.320. de 17 de março de 1964: 
dl do produto da arrecadação de que tratam o an. 85 da Le1 n" 3.981. je 20 de Janetro de 
1995. o an. 40 da Lo1 n' 9.069. de 29 de Junho de 1995. 
~ lo- :'\Ião poderão ser uuliz2dos para os tins Jo mctso \"TIL LIS \'aiores Integrantes do 
superavit financetro Je que trata a alínea ""b'" do mesmo mc!SO. ..:orresponàentes a 
VInculações constituc10na1s. bem como também. no .caso do orçamento da segundade 
soctal. a vinculações legats. no periodo de 1995 a 1997. 
§ zo · A autonzaçào de que trata o mciso \"III. · "b'". tica l:onrilctonada a prev1a 
demonstração da exclusão dos valores de que !rata o paragrafo amenor. na apuração do 
saldo a ser utilizado para a amontzaçào da dívida. 

+ 
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--. 

LEI :v 4 . .320- OE 17 OE ~IARÇO OE !964 

Estatui ~ormas Gerais de Direito Financeiro 
para Elaboração e Controle dos Orçamentos c 
Balanços da l;nião. dos Estados. dos 'lunicípios c 
do Distrito Federai . 

.-\.rt. 43 - .1. Jbenura dos crediws suplementares e especiais L!e;Jende ::a ex1sténcia 
de recursos d1SpOm\·e1s p~ra o~.:orrer :i des?esa e será preced1da de e:·q~os1:2.o ~·.:stitl.caü'\·a. 

~ I'' 
~.:ompromcudos: 

ConsJdcr.J.m-se !"ecursos para ,, lim Jeste ..l!'11go. Jesàe '-!ue n:io 

I - ,) ..;uperaxit tin"'-ncc1ro npurado em balanço p:Hr;~r:'J!'"JJ::!l Liv exercicto J.ntenor: 
11- ''" pron~mentes di.!' ~:";Cesso tie Jrrcco.d.ac.J.u· 

!11- ,,s resultantes <.i~ :nutaç.J.o p.lrCJJ.i ou rotai úl.! dotaçõ~.:S L'~-.:J.me;;,r:mas ou de 
crf:ditos adJcionais. aurunzildos cm lei: 

IV - ,, ~roduro de o~er:Jcões de cn!àito .:!uronz:J.das. c:n !orrr:::: ...:'J.e ·..:;-:dicJ.mente 
;JOSSJbJ!ite ao Poder E:tec.Jtl\"O rcaiiz;i-las. 

§ 2" Entende- .SI.! por superJ.\"1! tinance::-0 J aiferenca ::OSit:·;J. ~:'"'.tre () arivo 
rinancctro ~.: o passJvo rinanccJr". conJugando-..;e. ::!mda. :Js SJ!dos .i os ... ~~di!05 JdlcionaJs 
transr"eridu::> e as aper::J.çõ~s Jc credito ::l ties vmcul<:!.das. 

~ 3" :=:nrendc-;:; ... • ~ar t: . ..;:cesso de JrrecJdac.1o. para os tins dõ!ste 2-.!""'.:Igo. o saldo 
poSlll\O Jas Jifercnyas Jcumui::das mesa mc!s. entre a arrecadJ.ç.io çre';Jsta;: .:1 realizada . 
..::onstder:J.ndo-:-;1.!. J.mda. _. [er.dénClíl do e:çercicio. 

§ 4" P::!ra o rim de Jnurar os recursos utiliô.veis. proveme!"'.tes cie e:o:.cesso de 
:mecadacão. deduz1r-se-a J 1mponincia dos creditas t::o:.traordin<inos aDenos no exerctcio. 

r.4 Cumtssão .Hisra de P'anos. Orçamenws Prí.blicos e Fiscaii::..açâoJ 
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PARECER 

PARECER N" 506, DE 1998 

Da Comiuio de Constituição, Jua• 
ça e Cidloct.niol, 80bre o Projeto de Lei da 
Câmara n• 105, de 1996, (n" 1.873, da 
1991, M c ... de origem), que dispõe eo
bre a prevenção, o tratamento, a fiscata. 
ção, o controle e a repressio do tráfloo 
ilícito e do uso indevido de entorpeosn
e drOQ8S afins, e cl6 outras providinciee, 
sobre o Projeto de Lei elo Senado n" 154, 
de 1997, de autorie do Se.- Lúcio No 
cântara, que dispõe sobre a prev""9i<>, o 
tratamento, a fiscalização, o controle e a 
repressio à produção, ao u- indevido e 
ao tnifico ilícito de substâncias et otoll»
centes e de drogas que causem depen
dência física ou psíquica, e d6 outrea pro
vidênciols, que tramitam em conjunto. 

Relator: Senador Romeu Tuma 

1-R-ório 

O Projeto de Lei da Câmara n' 105196, de au
toria do •lustre Deputado Elias Murad, tem por objali
vo substituir, na ordem jurídica, a Lei n11 6.368, de 21 
de outubro de 1976, que versa o tema concernente 
a drogas ilícitas e dispõe sobre a prevenção e o tra· 
tamento: os crimes e as penas a eles comináveis; os 
procedimentos judtciários e a instrução criminal; e 
sobre a cooperação internacional. 

·-- -·-.Os crimes estão ordenados segundo a sua gra· 
vidade. de tal forma que o tráfico continua a figurar 
como o mais severamente apenado (arts. 12, 13 e 
15), além de ser inafiançável e insuscetível de anis
tia, graça ou indutto (art. 22). Por seu turno. a depen
dência sujeita o agente apenas a advertência e trata
mento médico. O § 42 do art. 14 e o art. 21 conte~ 
piam a possibilidade do não indiciamento do partici· 
peque. de modo espontâneo. revele os demais inte
grantes do grupo a que eventualmente pertença 
(plea bargaining). À semelhança do que dispõe a 
Lei nº 9.099/95 (Juizados Especiais Cíveis e Crimi
nais). o projeto sob exame também admrte a sus
pensão do processo (art. 48, § 3º). permitindo a au· 
toridade JUdiciária avaliar a eventual modificação de 
conduta do agente. 

As medidas educativas são a advertência, a 
prestação de serviços à comunidade, o tratamento e 
a suspensão temporária da habilitação para conduzir 
veiculas e para portar arma, que coincidem com as 
estabelecidas no Código Penal. 

A proposta inova, porém, ao 1nst1tuir o dever de 
sigilo processual. desde a fase do inquénto polictal. 
e ao estabelecer a proibtção de divulgação dos valo· 
res das drogas apreend1das. A quebra de sigilo ou a 
divulgação de valores sujeita o serventuário da JUStl· 
ça a punição (art. 26). 

Na fase da instrução cnminal, o Ministério Pú
blico (art. 36) pode requerer a) o arquivamento do 
feito, nos mesmos moldes já estabelecidos no Códi· 
go de Processo Penal: ou b) a remição.que. do pon· 
to de vista penal, é instituto relativamente novo, insti· 
tuído pela reforma de 1984 e regulado nos arts. 126 
a 129 da Lei de Execução Penal. Pela remição o 
preso ou o condenado que cumpre pena nos regi
mes fechado ou semi-aberto pode abater, pelo tra· 
balho. parte do tempo de pena que tem a cumprir. O 
instituto da remição não serve aos condenados a re· 
gime aberto. porquanto a liberdade relativa ja lhes 
propicia tempo para o trabalho. 

Os demais dispos1tJvos tratam dos procedimen· 
tos que antecedem a audiência e dos casos de con· 
fisco de bens e, por fim, da cooperação intemac1o· 
nal, seus limites e condições. 

Em face do Requerimento nº 571. de 1997, for· 
mulada pelo ilustre Senador Lúcio Alcântara, com 
fundamento no art. 258 do Regimento do Senado 
Federal, foi deferida a tramitação conJunta do Projeto 
de Lei da Câmara n' 105. de 1996, com o Projeto de 
Lei do Senado nº 154, de 1997. que ~dispõe sobre a 
prevenção, o tratamento, a fiscalização, o controle e 
a repressão .. à produção, ao uso indevido e ao tráfico 
ilícito de substâncias entorpecentes e de drogas que 
causem dependência física ou psíquica. e dá outras 
providências·. 

11- Voto 

Ambas as propostas legislativas. PLC nr;~ 

105196 e PLS n• 154/97. fundamentam-se no art. 5'. 
inciso XLVI. da Constituição Federal. que autoriza a 
edição de lei ordinária dispondo sobre a pnvat1zação 
ou restrição da liberdade, perda de bens. multa. 
prestação soc1al altemat1va e suspensão ou .nterdl
ção de dire1tos. As imciativas têm apo1o. também, 
nos arts. 22, inc1so I, e 48. da Carta FederaL 

O exame da matéria, constante do relatóno 
precedente. ev1denc1a que, conquanto destmadas 
à mesma finalidade e significativamente convergen· 
tes. as proposições d1ferem em tóp1cos de relevo. 
como o 1lustra a questão da quantificação da droga. 
objeto do art. 17 do PLS n' 154/97. e omit1da no PLC 
n• 105/96. 
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Não bastasse a existência de divergências s•g
mficativas entre os projetes sob exame, esta relato
ria deu acolhida a colaborações oferecidas por diver
sas entidades interessadas na matéria, entre as 
quais representativos segmentos da Magistratura e 
do Ministério Público, Ordem dos Advogados do Bra
sil, Polícia Federal, União dos Juristas Católicos. 
Grupo de Blumenau, Secretaria de Segurança Públi
ca do Estado de São Paulo, Policia Civil do Estado 
de São Paulo, Conselho de Segurança Pública do 
Codesul (Estados do Rio Grande do Sul, Paraná, 
Santa Catarina e Mato Grosso do Sul) e da Acade
mia de Polícia Civil do Distrito Federal, gerando-se, 
com a admissão de sugestões, novos vetares nem 
sempre convergentes com as diretrizes iniciais traça
das nos projetas sob exame. 

Exemplos das diferenças entre os dois proje
tas, que se acentuaram a partir das observações 
oferecidas pelas entidades mencionadas ao PLS n• 
154197, se encontram no seu art. 1 ", que passou a 
adotar conceito mais amplo para as drogas ilícitas; 
no art. 3!il, incluiu-se, entre as medidas de preven
ção, a orientação escolar nos três graus de ensino. 
O art. 4 (registro de informações) foi subdividido 
para atender à técnica, uma vez que o PLC n2 
105/96 o mesmo dispositivo previa comandos dite~ 
rendados_ 

No art. 79 surgiu a primeira divergência de rele~ 
vo: o PLC n• 105196 se apóia no art. 231 da Consti
tuição Federal para ressalvar o que ele dispõe da 
proibição de cultura de plantas que sirvam à compo
sição- ·de drogas ilícitas. enquanto o PLS n• 154/97 
só autoriza o plantio se houver autorização formal do 
Ministério da Saúde. Em outras palavras, o autor do 
PLS n2 154/97 não inferiu qualquer apoio constitu~ 
cional ao plantio, por indígenas, de plantas que sir
vam de substrato à fabricação de drogas ou que. 
com a característica de ilegalidade, possam ser dire
tamente consumidas. 

O § 1° do art. 11 do PLS n• 154/97 sofreu in
versão de ordem para que a família do usuário seja 
convocada a auxiliar no seu tratamento, porquanto 
no PLC n• 105196 a família é credora e, simultanea
mente, devedora de assistência. 

No art. 12 do PLS n• 154/97 (tráfico), o minimo 
da pena é elevado de 3 para 6 anos de reclusão. As 
penas previstas no art. 14 (fundar, financiar grupo. 
etc.) foram reduzidas, com o que seu autor melhor 
observou a dosimetria e pôde compatibilizar a con~ 
duta ah prev1sta com as de mesma natureza. trata~ 
das na universalidade do texto. 

O inciso III do art. 18 (med•das educativas) difere 
do disposrtivo do PLC n' 105196. apenas porque prevê 
internação em estabelecimento psiquiátrico. O inciso 
IV do art. 18 autoriza a suspensão por um ano, e não 
por apenas seis meses, da licença para dirigir veículo, 
e o inciso V propõe a cassação (em lugar de suspen
são) do porte de arma, em qualquer dos casos, em ra
zão do consumo de drogas. O § 2" do art. 18 do PLS 
ni 154197 tabém merece ser revisto, porquanto fixou 
em 50 gramas a quantidade capaz de identdicar o 
usuário, mas não correlaciona suficientemente essa 
prática com o disposto no art. 17. 

O art. 24 do PLS n' 154/97 incluiu, acertada
mente, a Lei de Execução Penal entre as normas 
subsidiárias da nova lei antidrogas. Em contraparti
da, o acolhimento do segredo de justiça por ambos 
os projetas (arts. 25 do PLS n' 154/97 e 26 do PLC 
n• 105196) não nos parece medida correta. De fato, 
conquanto se deva manter a proibição de divulgação 
dos valores, para evitar a equívoca transmissão de 
imagem positiva. de que o tráfico ilícito constitui mer
cado rico e atrativo. malgrado os riscos, entrende
mos que a conduta do usuário de drogas não mere
ce sigilo processual. visto que essa conduta se ca
racteriza como anti-soc1aL 

O § 1' do art. 26 do PLS n' 154/97 deixou de 
fazer referência expressa à autuação, como condi
ção ao recolhimento de fiança, que ficou apenas im
plícita. e, no art. 29, melhor sena a referência d1reta 
aos autos do inquérito. 

É de se acolher também o disposto no art. 39 
do PLS'liª'"f54/97, incluindo-se. porém. como razão 
para o seqüestro ou a indisponibilidade de bens, os 
crimes tipdicados nos arts. 12, 13, 14 e 15. 

Assim sendo, considerando que o Projeto de 
Lei do Senado n• 154, de 1997, de autoria do Exce
lentíssimo Senador Lúcio Alcântara e o Projeto de 
Lei da Câmara n• 1 05, de 1996, da lavra do ilustre 
Deputado Elias Murad, tratam da mesma matéria e 
se complementam, acato ambos os projetas na for
ma do seguinte substitutivo: 

EMENDA 

(Substitutivo) N' 01-CCJ 

Dispõe sobre a prevenção, o trata
mento, a fiscalização, o controle e a re
pressão a produção, ao uso e ao tráfico 
ilícitos de substâncias entorpecentes e 
de drogas que causem dependência físi
ca ou psíquica, e dá outras providências. 
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O Congresso Nacional decreta: 

CAPÍTULO I 
Das Disposições Gerais 

Art. 1• E dever de todas as pessoas, tisicas ou 
Jurídicas, nacionais ou estrangeiras com domicílio ou 
sede no Pais, colaborar na prevenção do trafico ilici
to, do uso indevido e da produção não-autorizada de 
substâncias entorpecentes e drogas que causem de
pendência físK:a ou psíquica. 

§ 1• A pessoa juridica que, solicitada, não pres
tar. mjustificadamente, a colaboração prevista neste 
artigo terá imediatamente suspensos ou negados 
quaisquer auxmos ou subvenções da União, dos Es
tados, do Distrito Federal e dos Municipios, bem 
como de suas autarquias, empresas públicas, socte
dades de economia mista e fundações, sob pena de 
responsabilidade da autoridade concedente. 

§ 2" A União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios criarão estímulos fiscais e outros, des
tinados às pessoas tisicas ou juridicas que, eletiv• 
mente, colaborarem na prevenção da produção, do 
trafico e do uso ilic~o de substâncias entorpecentes 
e de drogas que causem dependência física ou psí
quica. 

Art. 2' Para os fins desta lei, são consideradas 
!licitas as substâncias entorpecentes e drogas que 
causam dependência tísK:a ou psíquica, assim espe
cificado em lei. tratados internacionais firmados pek) 
Brasil, ou as relacionadas pelo órgão competente do 
Ministério da Saúde. 

§ 1 Q O Ministério da Saúde relacKmará, entrw 
- - oll't'taS. as substâncias entorpecentes e drogas que 

causem dependência física ou psíqutca referidas em 
tratados ou convenções 1ntemaciona1s de que o 8,.. 
s1l seja signatário. 

§ 2' O Ministério da Saúde disciplinara o co
mércio de substâncias entorpecentes e drogas que 
causem dependência tisica ou psiquica e que de
pendam de prescrição médica. 

§ 3' Sempre que as circunstâncias o exigirem, 
será rev1sta a especiftcação a que se refere o caput 
deste art1go, com inclusão ou exclusão de substân
Cias entorpecentes ou drogas. 

Art. 3º É facultado à União celebrar convênios 
com os Estados, com o Distrito Federal e com os 
Mun1cíp1os. visando à prevenção, ao tratamento. à 
fiscalização. ao controle, à repressão ao tráfico. ao 
uso mdev1do de drogas e à produção de substâncias 
entorpecentes 1lídtas. 

Parágrafo único. Entre as medidas de preven-
ção mclui-se a orientação escolar nos três graus de 
ensmo. 

Art. 42 As autondades san1tánas. JUdiciárias. 
policiais e altandegá.nas organ1zarão e manterão es
tatísticas, registras e dema1s informes das respecti
vas atividades relacionadas com a prevenção. a fis
calização. o controle e a repressão de que trata esta 
Lei. e remeterão, anulamente. aos Conselhos Muni
cipais. Estaduais e Federal de Entorpecentes, os da
dos, observações e sugestões pertinentes. 

Parágrafo único. Cabe ao Conselho Federal de 
Entorpecentes elaborar relatório global e remetê-lo, 
anualmente, ao órgão internacional de controle de 
entorpecentes. 

Art. 59 Aos Conselhos de Entorpecentes. ao 
Ministério Púbhco. aos órgãos de defesa do consu
midor e às autoridades policiais é facultado requisitar 
às autoridades sanitánas a realização de inspeção 
em empresas industriais e comerciais. estabeleci
mentos hospitalares. de pesquisa. de ensino, ou 
congêneres assim com nos serviços médicos e far
macêuticos que produz1rem. venderem. comprarem. 
consumirem. prescreverem ou fornecerem substân
cias entorpecentes e drogas que causem dependên
cia fístca ou psíquica. 

§ 12 A autoridade requisitante pode designar 
técnico especializado para assistir à inspeção de 
que trata este artigo, ou comparecer pessoalmente à 
sua realização. 

§ 2o No caso de falênc1a ou liquidação extraJu
dicial das empresas ou estabelecimentos referidos 
neste artigo, ou de qualquer outro em que existam 
substâncias entorpecentes e drogas que causem de· 
pendêneiafrSica ou psíqUica. ou espec1ahdades far
macêuticas que as contenham. incumbe ao Juizo pe· 
rante o qual tram1te o feito: 

I - determinar, imediatamente, sejam lacradas 
suas instalações: 

11 - ordenar à autoridade sanitária designada 
em le1 a urgente adoção das medidas necessárias 
ao recebimento e guarda, em depósito. das substân
cias entorpecentes. drogas ou especialidades farma
cêuticas arrecadadas; 

III - dar c1ênc1a. na mesma data. ao órgão do 
Ministério Público. para o acompanhamento do feito. 

§ 3º A alienação. em hasta pública. de drogas. 
especialidades farmacêuticas ou substâncias entor
pecentes será realizada na presença do repre
sentante do Ministério Público. da autoridade san1tá· 
na atuante na arrecadação e de representante da 
Políc1a Federal. 

§ 4ç O restante do produto não arrematado 
será. em segu1da. destruido pela autondade san•tá.-

+ 
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ria, na presença das mesmas autoridades referidas 
no parágrafo anterior. 

Art. s• Da licitação para alienação de drogas. 
especialidades farmacêuticas ou substancias entor
pecentes só podem participar pessoas físicas ou ju
rídicas regularmente habilitadas na área de saúde 
ou de pesquisa cientifica. 

Parágrafo único. Os interessados comprova
rão, antecipadamente, que farão uso líc~o da subs
tância ou produto a ser arrematado, e estarão sujei
tos a inspeção judicial para comprovar a destinação 
declarada. 

CAPÍTULO 11 
Da Prevenção, da Erradicação e do Tratamento 

SEÇÃO I 
Da Prevenção e da Erradicação 

Art . ..,. São proibidos, em todo o terrMrio nacio
nal, o plantio, a cuHura a colhe~a e a exploração de 
todos os vegetais dos quais possam ser extraídas 
substâncias entorpecentes ou drogas que causem 
dependência física ou psíquica, relacionadas pelo 
órgão competente do Ministério da Saúde. 

§ 1° O Ministério da Saúde poderá autorizar o 
plantio, a cuttura e a colhe~a dos vegetais de que 
trata este artigo, em local predetenninado, exclusiva
mente para fins medicinais ou científicos, sujeitando
se a licença à fiscalização e cassação, a qualquer 
tempo, pelo mesmo órgão daquele Ministério que a 
tenha concedido 

§ 2• As plantações ilíc~as, em seguida à sua 
_ loçaüzação, serão destruídas pelas autoridades poli

ciais que, imediatamente, darão ciência ao repre
sentante do Ministério Público, registrando a locali~ 

zação, a extensão do plantio e as demais informaçõ
es destinadas à responsabilização. 

§ 3° A erradicação dos vegetais de que trata 
este artigo far-se-á de modo não prejudicial ao ecos~ 
sistema, e preservará a genética das espécies e do 
meio ambiente. 

§ 4° As terras em que forem cuttívadas planta
ções ilícitas serão expropriadas, mediante o procedi~ 
menta judicial adequado, ressalvada a boa-fé do 
proprietário que não esteja na sua posse direta, ca~ 
bendo a este prová-la. tudo confonne o disposto no 
art. 243, e parágrafo único, da Const~uição Federal. 

Art. e• Para produzir, extrair, fabricar, transfor
mar, preparar, possuir, manter em depósito, impor~ 
lar. exportar, reexportar, remeter, transportar, expor, 
oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir, 
para qualquer fim, substância entorpecente ou droga 
que cause dependência física ou psíquica, ou produ~ 

to químico destinado à sua preparação, é indispen
sável a licença da autoridade sanitária incumb1da de 
concedê-la, observadas as demais exigências le
gais. 

Parágrafo único. É dispensada a exigência pre
vista neste artigo para: 

I - a aquisição de medicamentos, mediante 
prescrição médica, de acordo com os preceitos le
gais e regulamentares; 

11 - a compra e venda de produto químico, ou 
natural, em pequena quantidade. a ser definida pelo 
órgão competente do Ministério da Saúde, destinado 
ao uso medicinal, científico ou doméstico. 

Art. 9° Os dirigentes de estabelecimentos de 
ensino c hospitalar, ou de entidade social, cultural, 
recreativa, esportiva ou beneficente adotarão, no 
âmbito sob sua responsabilidade, todas as medidas 
necessárias à prevenção do tráfico ilícito e ao uso in
devido de substãnci; s entorpecentes e drogas que 
causem dependênc' .• l física ou psíquica. 

Parágrafo único. As pessoas jurídicas ou asse
melhadas que tolerarem o uso ilícito de drogas em 
seus estabelecimentos sujertar-se-ão às seguintes 
sanções, considerada a intensidade da culpa, e des
de que a prática ou a omissão não constituam crime 
mais grave: 

I - repreensão e pagamento de cinqUenta a 
cem dias-multa; 

11 - suspensão das atividades. de cmco a trinta 
dias, e pagamento de oitenta a cent•.J e vinte dias
mu~a; 

III - interdição definttiva e pagamento de cem a 
duzentos diaS-multa. 

SEÇÃO li 
Do Tratamento 

Art. 1 O. O dependente de substância entorpe
cente ou de droga que cause dependência física ou 
psíquica, relacionadas pelo Ministério da Saúde, fica 
sujerto às medidas prevista neste Capítulo e Seção. 

Art. 11. As universidades e as redes dos servi
ços de saúde dos Estados. do Distrito Federal e dos 
Municípios, observado o disposto no art. 39 , desen
volverão programas de orientação e recuperação 
dos usuários de substâncias entorpecentes e de dro
gas que causem dependência física ou psíquica, 
considerada a integralidade das ações em aborda
gens multiprofissionais. 

§ 12 A assistência psicossocial ao dependente 
recorrerá, sempre que possível, à participação de 
sua familia, e terá por objetivo a completa reabilita
ção social e a inserção do dependente de droga no 
mercado de trabalho, ainda que apenas como terap1a. 
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2º C:; estaoelecimentos hospitalares ou psi-
;os. públicos ou parttculares. que receberem 

aependentes para tratamento, encaminharão ao 
Conselho Federal de Entorpecentes até o d1a dez de 
cada mês, mapa estatístico dos casos atendidos oo 
mês antenor. com a indicação do código da doença, 
segundo a classdicação aprovada pela Organizaçio 
Mund1al de Saúde, vedada a menção do nome do 
pac1ente, exceto nos casos previstos no § 4" deste 
artigo. 

§ 3' No caso de internação ou tratamento am
bulatorial por ordem judicial, será fe~a comunicaçio 
mensal do estado de saúde e recuperação do pa
ciente ao juízo competente, que dará ciência ao Mi· 
mstério Público. 

§ 4' As instrtuições hospitalares ou ambulato
"ais ~ue registranem óbrto motivado por uso de dro
ga 1hcita ou substância entorpecente comunicá-krlo 
ao Ministério da Saúde. 

CAPÍTULO III 
Dos Crime• e das Penas 

Art. 12. Importar, exportar, remeter, preparar, 
produzir. fabricar, adquirir, vender, financiar, expor à 
venda, oferecer, ainda que gratuitamente, ter em de
pósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescre
ver, m1nistrar ou entregar a consumo, substâncãa en
torpecente ou droga que cause depêndência fistca, 
sem autorização do órgão competente ou em desa
cordo com determinação legal ou regulamentar: 

Pena - reclusão, de seis a quinze anos, e pa
gamento de cinqüenta a quatrocentos dãas-multa. 

§ 1 º Nas mesmas penas incorre quem: 
I - importa. exporta. remete, produz. fabrica, fi

nancia. vende, expõe à venda ou oferece, fomeca. 
ainda que gratuitamente, tem em depósito. transpor
ta. traz consigo ou guarda matéria-prima, insumo ou 
produto químico destinado à preparação de substin
Cia entorpecente ou droga que cause dep<:ndêncill 
tísica ou psíquica, ou que possa para esse fim ser 
empregado, sem autortização do órgão compele'* 
ou em desacordo com determinação legal ou regula
mentar; 

li - semeia, cuttiva ou faz a colherta de planta 
destinadas à preparação de substância entorpecenle 
ou de drogas, nelacionadas como ilícitas pelo órgio 
competenle do Ministério da Saúde; 

III - 1nduz. instiga ou auxilia alguém a usar 
substância entorpecente ou droga ilicita: 

IV - utiliza local de que tem a propriedact.. 
posse. administração guarda ou vigilinc1a. ou con
sente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitli-

mente. para tráf1co ou depósito ae substânc1a entor
pecente ou de droga 1lícita: 

V - fábrica, tem em depósrto ou vende. sem 
autorização do órgão competente ou em desacordo 
com determmação legal ou regulamentar, medica
mentos. solventes. inalantes, inebriants ou produtos 
que os contenham,de uso não-autorizado pelo órgão 
competente do Ministério da Saúde: 

VI -contribui efetiva e diretamente, para incen
tivar ou di1undir o uso indevido ou tráfico de substân
cia entorpecente ou de droga 1lícita. 

Art. 13. Produzir, fabricar. possUir, importar. ex
portar, financiar, transportar. oferecer. vender, distri
bUir, entregar a qualquer título. guardar e fornecer, 
ainda que gratuitamente, maqUinismo, aparelho ou 
instrumento, Ciente de que Se destina à produção OU 

fabricação ilícita de substância entorpecente ou dro
ga que cause dependência tisica ou psíquica. 

Pena - reclusão, de três a doze anos. e paga
mento de cinqüenta a quatrocentos dias-multa. 

Art. 14. Promover. fundar ou financiar grupo, 
organ1zação ou associação de mats de três pessoas 
que. atuando em conjunto. vise a praticar, reiterada
mente ou não, algum dos crimes previstos nesta Lei. 

Pena - reclusão. de dois a orto anos. e paga
mento de cem a duzentos dias-multa. 

§ 12 Chefiar ou d1rigir ação de grupo. organiza
ção ou associação referidos no caput. 

Pena- reclusão. de quatro a dez anos. e paga· 
menta de cem a quatrocentos dias-multa. 

§ 2º Participar de ação de grupo, organização 
ou assoca:ã'"Ção criminosa. sem exercer o comando: 

Pena - reclusão, de do1s a oito anos, e paga
mento de cem a quatrocentos dias-multa. 

§ 3º Prestar colaboração, díreta ou mdireta, 
ainda que como mformante, ou ap01ar grupo, organi
zação ou associação referidos no caput: 

Pena - reclusão. de dois a seis anos, e paga
mento de cinqüenta a trezentos dias-multa. 

Art. 15. Adquinr. receber ou ocultar bem ou va
lor sabtdamente proventente de tráfico de substãncta 
entorpecente ou de droga ilicita. bem como transfor
mar ou dissimular a sua origem. destino ou propne
dade: 

Pena - reclusão, de quatro a dez anos. e paga
menta de cem a quatrocentos d1as-multa. 

§ 1' Influenciar terceiro a receber ou ocultar. de 
boa-té. bem ou valor proveniente de tráfico de subs
tância entorpecente ou de droga ilic1ta: 

Pena - detenção. de um a dois anos. e paga
mento de c1nqüenta a cem dias-multa. 
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§ 2º Adquirir ou receber bem proveniente de 
tráfico ilícito de droga, que, pela desproporção entre 
o valor e o preço, ou pela condição da pessoa que o 
oferece, deva presumir ter sido obtido por meio cri
minoso: 

Pena - detenção, de um a dois anos, e paga
mento de cinqüenta a duzentos dias-multa. 

Art. 16. Prescrever ou ministrar, culposamente. 
o médico, dentista, farmacêutico ou profissional da 
área de saúde, substância entorpecente ou droga 
que cause dependência física ou psíquica, em dose 
evidentemente maior que a necessária, ou em desa
cordo com determinação legal ou regulamentar: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e 
pagamento de cinqúenta a cem dias-multa. sem pre
juízo das sanções administrativas cabíveis. 

Parágrafo único. O juiz comunicará a condena
ção ao Conselho Federal da categoria profissional a 
que penença o agente do crime. 

An. 17. Adquirir, guardar, ter em depósito, 
transportar ou trazer consigo, para consumo pes
soal, substância que cause dependência física ou 
psíQuica sem autorização ou em desacordo com de
terminação legal ou regulamentar: 

Pena- medida educativa ou de segurança. 
§ 12 Recusar ou descumprir injustificadamente 

a medida educativa imposta: 
Pena -pagamento de vinte a cem dias-multa. 
§ 22 Nas mesmas penas incorre quem: 
I - adquire, guarda. tem em depósitoc. trans

porta ou traz consigo, para consumo pessoal, inalan
t~Tmico ilícito; 

11 - cede, eventualmente e sem objetivo de lu
cro, à pessoa de seu relacionamento, substância ve
getal ou droga ilícitas, na forma prevista no caput, 
para juntos a consumirem_ 

§ 3° E isento de pena o agente que. tendo co
metido o crime previsto neste artigo, era, ao tempo 
da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter 
ilicito do fato ou de determinar-se de acordo com 
esse entendimento, em razão de dependência gra
ve, comprovada pericialmente. 

Art.. 1 8. As medidas educativas ou de seguran-
ça a que se refere o artigo anterior são as seguintes: 

I - advertência; 
11 - prestação de serviços à comunidade; 
III - internação e tratamento para dependentes 

de substância entorpecente, em regime ambulatorial 
ou em estabelecimento hospitalar ou psiquiátrico; 

IV - comparecimento a programa de reeduca
ção, curso ou atendimento psicológico; 

V- suspensão, por um ano. no mínimo, da ha-
bilitação para conduzir qualquer espécie de veiculo; 

VI -cassação de licença para porte de arma; 
VIl -cassação de licença para dirigir veículos; 
Vlll- multa; 
IX- interdição judicial. 
§ 12 Ao aplicar as medidas previstas neste arti

go, cumulativamente ou não, o juiz considerará, en
tre outros fatores. à capacidade de autodetermina
ção do agente e a sua periculosidade. 

§ 2v O juiz considerará todas as circunstâncias 
para determinar se a droga. ainda assim, destinava
se a uso pessoal. ouvindo. se necessá.no. o perito. 
para formar sua convicção. 

Art. 19. Dirigir veículo automotor de qualquer 
espécie após ter consumido substância relacionada 
como ilícita pelo órgão competente do Ministério da 
Saúde: 

Pena - apreensão do documento de habilita
ção e do veículo e suspensão, por um ano. no míni
mo, do direito de dirigir. 

An. 20. As penas previstas nos ans. 12, I 3, 
14, e 15 des\a Lei serão aumentadas de um sexto a 
um terço: 

I - no caso de reincidência; 
11- quando, dada a natureza. a procedência ou 

a quantidade da substância entorpecente ou droga 
ilícita apreendida. as circunstâncias do fato e os an
tecedentes do agente evidenc1arem seu envolvimen
to com o tráfico ilícito organizado, nacional ou inter
nacional; 

III =:-quando o agente praticar o crime prevale
cendo-se de função pública ou. mesmo não exercen
do função pública, desempenhar missão de guarda, 
vigilância ou educação; 

IV - se a prã.tica visar atingir ou envolver pes
soa menor de dezoito anos, ou que tenha, por qual
quer motivo. diminuída ou suprimida a capacidade 
de discernimento ou de autodeterminação; 

V - se a infração tiver sido cometida nas de
pendências de serviços de tratamento de depend
entes de drogas, de reinserção social, em estabele
cimento penal, militar ou policial, de educação. em 
transporte público ou em locais onde alunos ou estu
dantes se dediquem à prática de atividades educati
vas, esportivas ou sociais. ou nas suas imediações; 

VI - se o crime tiver sido praticado com violên
Cia, grave ameaça ou emprego de arma; 

VIl - se a droga ou substância ilicita 1or diStri
buída para mais de três pessoas; 

VIII - se o agente obteve ou procurava obter 
compensação econõmica; 
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IX - se o agen:e o:Jn:ava rnats de ~T1a .-noc.::. .• 
dade de droga ilícita 0:.1 de substância entorpecente 
proibida 

Art. 21. :)ão inafiançáveis e !nsuscetíveis r:e 
anistta, graça cu indulto os crimes orevistos nos an:s. 
12, 13. 14. caput e§§ 19 e 29 e 15 desta Lei. 

§ 12 A pr são tempcrária requerida paía os c~t
mes previstos 1os arts. 12, 13, 14 e 15 tera o prazo 
de trinta dias, prorrogáveis por igual periodo e"' 
caso de extrema e comprovada necesstdade. 

§ 2° As penas aplicadas aos crimes previstos 
nos arts. 12, 13, 14 caput e§§ 12 e 2", e 15 serão 
cumpridas inte·~ralmente em regime fechado. 

Art. 22. Na fixação da pena, além do disposto 
no art. 59 do Código Penal, o juiz apreciara a gravi
dade do crime. a natureza e a quantidade das dro
gas ou substâncias apreendtda.s, o local ou as condi
ções em que se desenvolveram a ação criminosa e 
as circunstâncias da prisão, conduta e antecedentes 
do agente, p:xlendo, justificadamente, reduzir a 
pena de um sexto a um terço. 

Art. 23. Cl dependente de droga ilic1ta que, em 
razão da práto:a de qualquer inlração penal, se en
contrar em cumprimento de pena privativa de liber
dade ou medida de segurança, será submetido a tra
tamento em ambulatório interno do sistema peniten-
ciário respecti\o. • 

Parágrafo único. Enquanto não forem instala· 
dos os ambulatórios a que se refere o caput, o trata· 
menta será reé:lizado na rede de saúde pública. 

CAPiTULO IV 
[)o Procedimento Penal 

Art. 24. O procedimento relativo aos processos 
por crimes de1inidos nesta lei rege-se pelo disposto 
neste capítulo aplicando-se. subsidiariamente, com 
exclusividade. as disposições do Código de Procee
so Penal, do Código Penal e da Lei de Execuçio 
PenaL 

Art. 25. :3erão mantidos sob sigito os vaiares 
atribuídos a dr:>gas e equipamentos apreendidos. 

Art. 26. Ocorrendo orisão em flagrante. a auto· 
ridade policial dela fará comun1cação, no prazo de 
vinte e quatro 1oras. ao juiz competente. remetendo
lhe cópia do a~Jto lavrado. 

§ 12 Para efeito da tavratura do auto de prrsão 
em flagrante. lisanclo estabel-=-cer a rnat!:malidade e 
autoria do deli :o. é ~uf1ciente o laudo de constatação 
da natureza e quantidade da substância ou droga til
cita, firmado ç:or perito oficial ou. na fatta deste. por 
pessoa 1dônea, escolhida. preferencialmente. entre 
as que tenhan1 habi itação técnica. 

§ 29 O pente q:...e sutscever c lauao a que S<:; 

refere o parágrafo antenor nã:~ fica 1mped1do de par· 
ticipar da elaboração do laudo definitivo. 

§ 3º O usuil.rio su•1xeendtdo com substânCí3 
entorpecente destina:ja a consumo pessoal será 
conduzido à autoridade oohc1al para prestar aepo.
mento e. após o cadastramento, imediatamente hbe· 
rado. 

§ 42 O depoimento sera tomado pela aumnda· 
de policial imediatamente após a chegada do usua
rio à delegacia. e este. tão logo o conclua, será suo· 
metido a exame de corpo de deltto, se ter o caso. 

§ s~ A desobediência por parte da autondaae 
polic1al ao d1sposto no caput e nos §§ 32 e 42 deste 
artigo constitui falta disciplinar. 

Art. 27. O inquérito policial será concluído no 
prazo de quinze dias. se o indiciado esttver preso, e 
de trinta dias. quando solto. 

Parágrafo único. Os prazos a que se refere 
este arttgo podem ser duplicados pelo JUiZ, mediante 
pedido justdicado da autoridade policiaL 

Art. 28. A autondade policial relatará sumaria· 
mente as circunstâncias do fato e justificará, no auto 
de flagrante. as razões que a levaram :i classificação 
do delito, com indicação da quantidade e natureza 
da substância ou droga apreendida, o local ou as 
condições em que se desenvolveram a ação crim1· 
nosa e as c1rcunstânc1as da prtsâo. a conauta e os 
antecedentes do agente. 

Art. 29. Findo o prazo estalece1do no an. 27, os 
autos do mquérito policial serão remetidos a Juizo. 
sem .prejutt"o da realização de diligénc1as comple
mentares destinadas a esclarecer o fato. da elabora· 
ção do laudo de exame tox1cológico e. se necesséi.· 
no. do laudo de dependência. 

Parágrafo único. As conclusões das diligêr.ctas 
e os laudos serão juntados aos autos até o dia anta· 
rior ao designado para a audiênc1a de instrução e !1.11· 

gamento. 
Art. 30. Nas h i pó leses dos arts. 16 e 17 desta 

L.ei. antes de m1C1ado o processo. o representante do 
Ministério Público poderá requerer à autondade Judt
.:Jária compe!ente a remtção. como forma de é.<CILJ· 

são da ação penal. atendendo 2.s circunstãnctas do 
fato. à personal1dade Co ~!"ld~ctsdc :;.u à .nslgntficâr.
Cla de sua par11Cipação no cnme. 

§ 1 q A rem1ção não ·eo:-esenta c reccnhecl
rnento su a -:omorovação da responsaoli1daae- do 
agente. nem orevalece oara eíe1to de anteceaentes 
mas. desde que JUSttficaaa. permne a aolicação oe 
qualquer das medidas educativas prevtstas r.o .:,.n. 
18 desta Le1. 

+ 
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§ 2Q Em todos os crimes previstos nesta Lei, o 
representante do Ministério Público também pode 
deixar de propor a ação penal contra o panícipe que, 
espontaneamente, revelar a existência de organiza
ção, permitindo a prisão de um ou mais dos seus in
tegrantes ou a apreensão da droga ilic~a. 

§ 3° Se o oferecimento da denúncia tiver sido 
anterior à revelação eficaz, pelo panícipe, dos de
mais integrantes da quadrilha ou bando, ou da locali
zação da droga ilícita, o juiz, por proposta do repre
sentante do Ministério Público, ao proferir a senten
ça. poderá deixar de aplicar a pena, jusmicando a 
sua decisão. 

§ 4° Nos casos previstos nos ans. 16 e 17 des
ta Lei, considerado o grau de culpabilidade e os an
tecedentes do agente, o juiz, ouvido o representante 
do Ministério Público, em lugar da remição ou da 
não-aplicação da pena, poderá determinar a suspen
são do processo, por prazo não SUPeriOr a quatro 
anos. 

Art. 31_ Em qualquer fase da persecução crimi
nal relativa aos crimes previstos nesta Lei, são per
mHidos, além dos previstos na Lei n• 9.034, de 3 de 
maio de 195, mediante autorização judicial, ouvido o 
representante do Ministério Público, os seguintes 
procedimentos investigatórios: 

I - infiHração de policiais em quadrilhas, grupos 
ou bandos, com o objetivo de colher informações so
bre operações ilícitas desenvolvidas no âmbito des
sas associações; 

_ _H - a não-atuação policial sobre os portadores 
de substãncias entorpecentes ou de drogas ilícrtas 
que entrem, saiam ou transitem no território brasilei
ro, com a finalidade de, em colaboração ou não com 
outros países, identificar e responsabilizar maior nú
mero de parttcipantes em operações de tráfico e dis
tribuição, sem prejuízo da ação penal cabível. 

Parágrafo único. Na hipótese do inciso 11, a au
torização sera concedida, desde que: 

I - conhecido o itiner.:írio provável e a identifica
ção suficiente dos agentes e colaboradores: 

11 - garantida pelas autoridades competentes 
dos países de origem ou de trânsito a segurança 
contra a fuga dos suspeitos ou de extravio das subs
tâncias ilícitas transportadas. 

An. 32. Para a persecução criminal e a adoção 
dos procedimentos investigatórios previstos no artigo 
anterior, o Ministério Público e a autoridade policial 
poderão requerer à autoridade judicial, havendo indí
cios suficientes da orática crimmos:::t.: 

I - o acesso a dados. documentos e informaçõ
es fiscais, bancárias. patrimontais. financeiras e elei
torais; 

11 - a colaboração, sob vigilància, por período 
determinado, de contas bancárias: 

lU - o acesso, por período determinado, aos 
sistemas informatizados das instituições financeiras; 

IV - a interceptação e a gravação das comuni
cações telefônicas, por período determinado, obser
vado o disposto na legislação peninente e no Capí
tulo 11 da Lei n• 9.034, de 3 de maio de 1995. 

TjTULOV 
Da Instrução Criminal 

An. 33. Recebidos os autos do :nquérito policial 
em juízo, se dará vista ao Ministério Público para, no 
prazo de dez dias, adotar uma das seguintes provi
dências: 

I - requerer o arqufvamento do inquérito; 
11 - requerer a remição; 
III - requisitar as diligências que entender ne

cessárias; 
IV - oferecer denúncia, arTolar até cinco teste

munhas e requerer as demais provas que entender 
pertinentes. 

§ 1 !ii Requerido o arquivamento dos autos, ou a 
remição. pelo representante do Ministério Público, 
mediante fundamentação que conterá o resumo dos 
fatos. os autos serão conclusos à autoridade jucidiá
ria. 

§ 2~ Discordando das razões do representante 
do Ministério Público para a remição ou o arquiva
mento, a-autOridade judiciária fará remessa dos au
tos ao Procurador-Geral de Justiça, mediante deci
são fundamentada. 

§ 342 O Procurador-Geral de Justiça oferecerá 
denúncia ou designará outro membro do Ministério 
Público para apresentá-la ou. se entender incabíve\ 
a denúncia, ratificará a proposta de arquivamento ou 
de remição. que só então não poderá ser recusada 
pela autoridade judiciária. 

Art. 34. Recebida a denúncia, o juiz, em vinte e 
quatro horas, ordenará a citação do réu e designará 
dia e hora para o interrogatório, que se realizara 
dentro dos trinta dias seguintes. se o réu estiver sol
to. ou em cinco dias. se preso. 

Parágrafo único. Se o réu não for encontrado 
nos endereços constantes dos autos, o juiz ordenará 
sua citação por edital. com prazo de cinco dias e. 
neste caso. os prazos correrão independentemente 
de intimação. 

Art. 35. Interrogado o réu. ou declarado rever. 
'":.I':" ri! -~r"\~,....,:>...-l·rl-:> •'ic:;t~ ri()<; :""'' •'1"'5 i:. rl~fP~:l ~-::r::o> ,...,..., 
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;Jrazo de cmco d1as, oferecer alegação preliminares. 
arrolar testemunhas até o máximo de cnco e reque
rer as diligências que entender necessárias. 

Parâgrafo úntco. Havendo ma1s de um réu, os 
prazos processuais serão contados em dobro e cor
rerão em cartório. 

Art. 36. Findo o prazo para as alegações, o juiz 
Imediatamente decidirá a respeito de preliminares e 
das dihgênc1as requeridas, inclusive exame de de
pendência toxtcológica, e designarâ data para a rea
liZação da audiência de instrução e julgamento, dan
iro de tnnta dias. 

§ 1 º No mesmo ato. o juiz notificará o acusado 
e as testemunhas, intimará a defesa e o Ministério 
Público e cient~icarã a autoridade policial e os órgl
os dos quais dependa a remessa de peças ainda 
não-integrantes dos autos. 

§ 2º Se requerido exame de dependência tOXI
cológica. o juiz dará oportunidade às partes pant 
apresentação dos quesitos, em cinco dias, devendo 
o laudo ser juntado aos autos até a data da audiên· 
c1a. 

Art. 37. Na audiência de instrução e julgamen
to. após a inquirição das testemunhas, será dada a 
palavra, sucessivamente, ao Ministério Público e ao 
delensor do acusado, pelo tempo de vinte minutos 
para cada um, prorrogável por mais dez. a critério do 
juiz. que, em seguida. proferirá a sentença. 

§ 19 Se não se sentir habilitado a julgar de ime· 
d1ato a causa. o juiz ordenará que os autos lhe se· 
jam conclusos para, no prazo de dez dias. proferir a 
s.lllJl.ença. 

§ 2º O juiz. observando o disposto no art. 77 do 
Código Penal e as dispos1çôes contidas nesta Lei, 
poderá, ouvido o represetante do Ministério Públtco. 
determinar a suspensão da execução da pena ou a 
suspensão do processo, e detenninar. se for o ca.o, 
a suJeição do réu a tratmento ou a internação em as· 
tabelecimento hospitalar adequado. 

§ 3' A suspensão do processo ou da execUÇIIio 
da pena também podem ser aplicados, de ofício, ou 
a requenmento do Ministério Público ou da defeu., 
em razão do estado de miserabilidade do réu. 

Art. 38. O réu condenado por infração dos arts. 
12. 13. 14 e 15, Cllput, não poderá. apelar sem reco
lher-se à prisão. 

Art. 39. O representante do Ministéno Público 
poderá requerer. como medida preventiva, o seqües
tro ou 1ndisponib11idade de bens, direitos. produtos e 
valores. quando houver indicias. veementes de que 
o agente incorre nos delitos prev1stos nos arts. 12. 
1 3. 14 e 1 5 desta Le1. 

Parágraio Un1co. lr-.C::...J;"":';O€ ao ac~..:sado. durante 
a instrução, uu ao interessaac. em 1nC1dente especi
fico, provar a ongem licita dos :Jens. produtos, direi· 
tos e valores retendes nes;:e an:;Jo. 

CAPÍTULO '11 
Dos Efeitos da Sentença 

SEÇÃO I 
Da Apreensão e da Destinação de Bens 

Art. 40. O juiz. determinará, na sentença, o 
confisco de bens de valor econõm1co apreendidos 
em decorrência do tráfico IlÍCitO de entorpecentes e. 
ainda. o perdimento dos bens do condenado por in· 
fração ao art. 15 desta Le1. 

§ 1• Antes do trânsito em JUlgado da sentença. 
os bens, valores, produtos e direitos referidos no art. 
3 ficarão sob a custódia do Fundo de Prevenção, re· 
cuperação e Combate as Drogas de Abuso - FUN
GAS. instrtuído pela Le1 nº 7.560, de 19 de dezembro 
de 1986. 

§ 2!i! O Funcab poderá autorizar o uso dos bens 
sob a sua custódia ou, quando houver risco de pere· 
cimento ou for onerosa sua conservação. a sua alie
nação e, em qualquer dos casos. indenizará o pro
prietário se determinada a restituição. 

§ 32 Transitada em iulgado a sentença conde
natória. os bens. valores. produtos e os d1reitos de· 
les decorrentes. serão vend1dos em leilão ou utiliza· 
dos em espécie, devenao o JUiZ competente destiná
los com observância dos segu1ntes cntérios: 

a)Se ã apreensão decorrer de atividade da Po· 
licia Federal, metade (1/2) sera a ela destinada e a 
outra metade (1/2) ao CONFEN (Conselho Federal 
de Entorpecentes): 

b) se a apreensão decorrer de atividade das 
policias estaduais. metade (1/2) será a elas destina· 
da e a outra metade ao CONEN (Conselho Estadual 
de Entorpecentes) que repassará pane aos COMEN 
(Conselhos Munic1pais de Entorpecentes). 

§ 42 A critério do ju1z, e após a manifestação 
favorável do representante do Ministério Público. as 
armas. mumções e equipamentos apreendidos po
derão ser destruídos ou utilizados pelas forças poli· 
c ia is. 

SEÇÃO li 
Da Percia aa Nacionalidade 

Art. 41. É efeito da condenação perder o natu· 
rahzado, condenado por 1ntração dos arts. 12. 13. 14 
e 15. a nacionalidade bras1teira. 
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Parágrafo único. O juiz, transitada em julgado a 
sentença condenatória, oficiará ao Ministro da Justiça 
para cancelamento da concessão da naturalização. 

Art. 42. É passível de expulsão, na forma da le
gislação específica. o estrangeiro que cometer um 
dos crimes definidos nos arts. 12, 13, 14 e 15 desta 
Lei, tão logo cumprida a condenação imposta, salvo 
se o interesse nacional recomendar sua expulsão 
imediata. 

CAPITULO Vil 
Da Cooperação Internacional 

Art. 43. Preservadas a soberania nacional, a 
ordem pública e os bons ct.J.:tumes, o Governo Brasi
leiro, observadas as disposições da Convenção das 
Nações Unidas de 1988 contra o tráfico ilíc~o de en
torpecentes e de substâncias psicotrópicas, prestará 
cooperação a outros países, sem õnus, quando soli
c~ado a: 

I -colaborar na produção de provas; 
11 - realizar exame de objetos e lugares; 
III - prestar infonna.ção sobre pessoas e coi-

sas; 
IV -colher o depoimento de testemunhas; 
V - prestar outras formas de colaboração per

mitidas pela legislação em vigor. 
§ 12 A solicitação de que trata este artigo será 

dirigida ao Ministério da Justiça via Departamento de 
Polícia Federal, que a remeterá. quando necessário, 
à apreciação do Poder Judiciário para decidir a seu 
respeito, ou a encaminhará à autoridade competente. 

·- -9 2° São requisitos da solicitação: 
I - o nome e a qualificação da autoridade solici

tante; 
li- o objeto e o motivo da solicitação; 
III - a descrição sumária do procedimento em 

curso no país solicitante; 
IV - a especificação da assistência solicitada; 
V - a documentação indispensável ao esclare

cimento da solicitação, quando for o caso 
Art. 44. Para a consecução dos fins fixados 

nesta Lei deve ser instituído e mantido sistema de 
comunicação apto a facilitar o intercâmbio rápido e 
seguro de informações sobre o tráfico de entorpe
centes e drogas ilícitas com órgãos congêneres de 
outros países 

CAPÍTULO VIII 
Disposições Finais 

Art. 45. As medidas educativas aplicadas em 
razão da remição ou da suspensão do processo po
derão ser revistas judicialmente a qualquer tempo 

mediante pedido expresso do agente. do seu defen
sor ou do representante do Minislério Publico. 

Art. 46. Havendo a necessidade de reconheci
mento do acusado. as testemunhas dos crimes de 
que trata esta Lei ocuparão sala onde não possam 
ser identificadas. 

Art. 47. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala da Comissão. 3 de junho de 1998. - Ber
nardo Cabral, Presidente - Romeu Tu ma, Relator
Bello Parga - Djafma Bessa - Ramez Tebet -
José Fogaça- Leonel Paiva - Arlindo Porto - An
tônio C&rlos Valadares - José Eduardo Outra -
Pedro Simon - Lúcio Alcântara - Esperidião 
Amin - Jefferson Péres. 

ACENDO AO PARECER N• 506- CCJ, 1998 
O presente adenda tem por objetivo alterar a 

redação do art. 19 da Emenda n• 1 - CCJ ao PLC n• 
105, de 1996, para compatibilizá-lo com o art. 165 
da Lei n• 9.503. de 1998- Código de Trânsito Brasi
leiro. 

A 3 de junho de 1998. a Com1ssão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania aprovou o Parecer em 
referência e, com ele. o PLC n• 105 (Substitutivo). 
de 1996, cujo art. 19 estabelece: 

•Art. 19. Dirigir veiculo automotor de 
qualquer espécie após ter consumido subs
tância relacionada como ilícita pelo órgão 
competente do Ministério da Saúde. 

Pena - apreensão do documento de 
-habitação e do veiculo e suspensão, por um 
ano, no mínimo, do direito de dirigir". 

Ocorre que. em janeiro deste ano. entrou em 
vigor o Código de Trânsito Brasileiro, após observar 
vocatio legis de cento e vinte dias, a contar de se
tembro de 1997. 

O art. 165 do novo Código de Trânsito estabe
lece: 

• Art. 165. Dirigir sob a influência de ál
cool, em nível superior a seis decigramas 
por litro de sangue. ou de qualquer substân
cia entorpecentes ou que determine depen
dência física ou psíquica: 

lnfração- gravíssima; 
Penalidade - multa (cinco vezes) e 

suspensão do direrto de dirigir. 
Medida administrativa - retenção do 

veículo até a apresentação de condutor ha
bilitado e recolhimento do documento de ha
bilitação.'" 
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Diante da diSCrepância entre os dois dlsposlti
';os suso transcntos. a Pres1dênc1a do Senado, a 22 
de Junho deste ano. detenninou se procedesse à 
compatibilização de lege ferenda com o novo Códi
go de Trânsito. 

Esta é a razão do presente adenda. 

o Código de trânsito Brasileiro estabelece, e 
seu art. 98, o rol de veículos sujeitos ao seu discipli
namento. Obviamente, todos os veiculas arroladoe 
naquele dispositivos são de natureza terrestre. 

Por seu tu mo, o art. I 65 do mesmo Código 
prevê sanções para a prática delituosa que consiste 
em d1rigir veículo {terrestre) sob efeito de álcool ou 
de drogas. 

Assim, ficaram ao desamparo da nonna de 
trânsito as hipóteses de estar sob o eMito de droga 
quem esteja conduzindo unraleve. asa-dena, plane
dor, jet-ski, barco e tantos outros veículos, não-ter
restres. ainda que não-motorizados. 

Diante da orientação da Presidência do Sena
do Federal, no sentido da compatibilização dos d•
positlvos, e após tecer as considerações preceden~ 
tes. oferecemos a seguinte redação ao art. 19 do 
é' LC n' 105 Substitutivo. de 1996, com as anerações 
nele Introduzidas pela Emenda n'il: 1 - CCJ, para Que 
se complemente a previsão normativa do art. 165 do 
Gódigo de Trãnsito Brasileiro, passando ambos os 
d1spos1t1vos a abranger quaisquer hipóteses do uso 
de drogas em direção de veículos: 

•Art. 19. Dirigir veículo de espécie di
versa das classificadas no art. 96 da Lei n" 
9.503. de 23 de setembro de 1997- Códi
go de Trãnsito Brasileiro, observado o dia
poslo no art. 165 da mesma Lei, após ter 
consumido substância relacionada como 
ilícita pelo órgão competente do Ministério 
da Saúde: 

Pena - muna, no valor de 180 (cento e 
oilenta) UFIA, apreensão do veiculo e cassa
ção da habilttaçâo respectiva, sem prejuízo 
das sanções especfficas, aplicáveis em raz6o 
da natureza náutica ou aérea do veiculo. • 

Sala da Comissão, 12 de agosto de 1998. 
3ernardo Cab,.l, Presodente - Lúcio Alei""'"' -
:~elator, José Fogeça - F,.ncisco Benj-in -
:ljalma Bessa - '--onel Paiva - Arlindo Porto -
~oito Parga - Gilberto Mi,.nda - C.ilclo llalda
.,cr- José E. Outra- Levy Dias- Nay Suaaauna.. 

VOTO EM SEP'IRADO 
DO SENADOR JOSE EDUARDO DUTRA 

(Na Comissão de Constituição. 
Justiça e Cidadania.) 

Por econom1cidade. acompanho o relatório do 
ilustre Senador Romeu Tuma. em sua parte expositl· 
va. 

Cre1o. entretanto. que a matéria mereceria ser 
exam1nada de forma ma1s acurada por esta Comis
são. dada a sua complexidade e considerada a inte
ração de fatores sociais, rehg1osos. educac1ona1s, fi· 
losóficcs, entre outros, a compor a ampla mores 
concernente a esse tema. de que a norma positiva 
em g~::,1ação pode ser t1da como pedra angular. 

É elog1oso o trabalho de consolidação do insig
ne representante do Estado de São Paulo. Parece
me, porém, que aspectos relativos à prevenção, à ti
pificação penal (sanções correlatas) e à imputabili
dade deveriam ser melhor analisados. tomando-se. 
para tal fim, depoimentos de especialistas nas diver· 
sas disc1plinas que abordam o problema do uso de 
entorpecentes e questões conexas. 

Assim, sem prejuizo de utteriores considerações 
quanto ao mérito, reservando-me o direito~ sobre isso 
pronunc1ar-me oportunamente. concluo, preliminar
mente. com amparo no art. 133. letra e, número 4. 
do Regimento Interno. combinado com o art. 93, inci· 
so l. também do Estatuto Reg1mental. pela realiza
ção de audiência pública, com o ObJelivo, 1nstruir a 
maténa sob apreciação. 

Sala...das Reun.ões. de Junho de 1998. - Se
nador José .Eduardo Outra. 

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 59 Todos são 1guais perante a lei. sem diS
tinção de qualquer natureza. garantindo-se aos bra
sileiros e aos estrangeiros residentes no País a ln
violabilidade do direito à vida. à liberdade. à Igualda
de, à segurança e à propriedade. nos termos segUin
tes: 

LXVI - n.nguém será. levado à pnsão ou nela 
mantido quando a lei admitir a liberdade prov1sóna. 
com ou sem fiança; 
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Ar:. 22. Compete privatrvamente à União legis
lar sobre: 

I - direito CIVIl. comercial. penal, processual, 
ele1toral. agrário. marítimo, aeronáutico, espac1al e 
do trabalho; 

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

Art. 243. As glebas de qualquer região do Pais 
onde forem localizadas cu~uras ilegais de plantas psi
cotrópicas serão ia..ed1atamente expropriadas e espe
cificamente destinadas ao assentamento de cokJnos. 
para o cuttivo de produtos alimentícios e medicamento
sos, sem qualquer indenização ao proprietário e sem 
prejuizo de outras sanções previstas em lei. 

Paragrafo único. Todo e qualquer bem de valor 
econõmico apreendido em decorrência do tráfico ilí
cito de entorpecentes e drogas afins será confiscado 
e reverterá em benefício de instituições e pessoal 
especializados no tratamento e recuperação de vi
Ciados e no aparelhamento e custeio de atividades 
de fiscalização, controle, prevenção e repressão do 
crime de tráfico dessas substâncias. 

LEIN2 7.210, DE t1 DE JULHO DE 1984 

Institui a Lei de Execução Penal. 

O Presidente da República: 
_...,___faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte Le1: 

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em 
regime fechado ou semi-aberto poderá remir, pelo 
trabalho, parte do tempo de execução da pena. 

§ 12 A contagem do tempo para o fim deste ar
tigo será feita à razão de um dia de pena por três de 
trabalho. 

§ 2"0 preso impossibilrtado de prosseguir no 
trabalho, por acidente, continuará a beneficiar-se 
com a remição. 

§ 3• A rem1ção será declarada pelo Juiz da 
Execução, ouvido o Ministério Público. 

Art. 127. O condenado que for punido por fa~ 
grave perderá o direito ao tempo remido, começando o 
novo periodo a partir da data da infração disciplinar. 

Art. 128. O tempo remido será computado para 
a concessão de livramento condicional e indutto. 

Art. 129. A autoridade administrativa encami
nhará mensalmente ao Juízo da Execução cópia do 

registro de todos os condenadcs que estej2.:rn tr2::;:

lhando e dos dias de trabalho de cada um dsl~s. 
Parágrafo único. Ao condenado dar-se-a re a

ção de seus dias remidos. 

LEI N• 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE '995 

Dispõe sobre os Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais. e dá outras providên
cias 

O Presidente da Repúbiica. 
Faço saber que o Congresso Nac1on2.1 decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei: 

Código Penal 

59. O critério da teoria Duramente obJetiva não 
revelou na prática maiores inconvenientes, a despei
to das objeções formuladas pelos partidários da teo
ria objeto-subjetiva. O Projeto optou pelo critério que 
mais adequadamente se opõe ao crescimento da cri
minalidade profissional, organizada e violenta. cujas 
ações se repetem contra vitimas diferentes. em con
dições de tempo, lugar, modos de execução e cir
cunstâncais outras, marcadas por evidente seme· 
lhança. Estender-lhe o conceito de crime continuado 
importa em beneficiá-la, po1s o delinqüente orofis3-IO· 
nal tomar·se·ia passível de tratamento penal rr.e;:os 
grave que o dispensado a criminosos ocasionai.:;. ::re 
resto. com a extinção, no Projeto. da med1da dE! se
gurança para o imputável. urge reforçar o sistema 
destinando penas mais longas aos que estanam su
jeitos à imposição de medida de segurança detent1va 
e que serãe-benefkiados pela abolição da medida. A 
Polícia Criminal atua, neste passo, em sentido in•1er· 
so, a fim de evitar a libertação prematura de 

LEI N• 6.368 (") ,DE 21 DE OUTUBRO DE 1976 

Dispõe sobre medidas de prevençii.-; 
e repressão ao tráfico ilícito e uso indevi
do de substãncias. entorpecentes ou que 
determinem dependência física nu psi
quica, e dá outras providências. 

LEI N"7.560, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986 

Cria o Fundo de Prevenção, Recupe
ração e de Combate às Drogas d(! Abuso. 
dispõe sobre os bens apreendidos e ad
q.uiridos com produtos de tráfico ilícito 
de drogas ou atividades correlatas. e dá 
outras providências 
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DECRETO LEGISLATIVO N' 239, DE 
17 DE DEZEMBRO DE 1991 

Aprova o texto do Acordo sobre Prevenção, 
Controle, Fiscalização e Repressão ao Uso Indevido 
e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substân
cias Psicotrópicas, assinado com a República do Pa· 
ragua1, em Brasília, a 29 da março de 1998. 

(")LEI N' 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 

Institui o Código de T...,sito a .. e~
leiro 

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

e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 96. Os veículos class~icam-sa em: 

1- quanto à traçã.o: 

•I automotor, 
b) elétrico; 
c) de propução humana; 
d) de tração animal; 
e) reboque ou semi-raboque. 

li - quanto à espécie: 

a) de passageiro: 
1 - bicicleta: 
2 - cinclomotor, 
3 - motoneta; 
4 - motocicleta: 
5- tnciclo; 

-· 6- quadriciclo; 
7 - automóvel; 
8- microõnibus; 
9- ônibus; 
10- bonde: 
11 - reboque ou semi-reboque: 
12- chai'T8Ie. 

b) de carga: 
1 - motoneta; 
2 - motocicleta; 
3- tnciclo; 
4 - quadriciclo: 
5 - caminhonete; 
6 - caminhão; 
7 - reboque ou semi-reboque; 
8- carroça; 
9 - carro de mão. 
c) misto: 

1 - camioneta; 
2 - utilitário: 

3- outros. 

d) de compet1ção: 

e) de tração: 
1 - caminhão-tratar: 
2 - trator de rodas: 
3- tratar de esteiras: 
4 -tratar misto. 

f) especial: 

g) de coleção 

III- quanto à categona: 
a) oficial: 
b) de representação diplomática. de repartiçõ· 

es consulares de carreira ou organismos Internacio
nais acreditados junto ao Governo brasileiro; 

c) particular, 
d) de aluguel: 
a) de aprendizagem. 

Art. 97. As características dos veículos, suas 
especificações básicas, configuração e condições 
essenciais para registro, licenciamento e circulação 
serão estabelecidas pelo Contran, em função de 
suas aplicações. 

Art. 165. Dirigir sob a influência de âlcool. em 
nível superior a seis decigramas por litro de sngue, 
ou de qualquer substância entorpecente ou que de
termine dependência física ou psiqu•ca: 

lnf~9- gravíssima: 
Penalidade - multa (cinco vezes) e suspensão 

do direito de dirigir; 
Medida administrativa - retenção do veiculo a 

apresentação de condutor habilitado e recolhimento 
de habilitação. 

Parágrafo ümco. A embliagez também poderá 
ser apurada na forma do artigo 277. 

DOCUMENTOS ANEXADOS NOS TERMOS DO 
ART. 250. PARAGRAFO ÚNICO. DO RISF 

RELATÓRIO 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da 
Cimara n• 105, de 19116 (n• 1.813, de 
1991), que "Dispõe sobre a prevenção, o 
nlllmento, a fisc.lizaçio, o controla e a 
repressão do tráfiCO ilicito e do uso inde
vido de entorpecentes e drogas afins, e 
clii outras providências". 

Relator: Senador José lgnácio 
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I - Relatório 

O projeto de lei sub examine, de autoria do 
ilustre Deputado Elias Murad. foi objeto de análise 
por parte da Comissão Especial constituída na Câ
mara dos Deputados para apreciar as várias propos
tas legislativas que dispunham sobre a Política Na
cional de Drogas, diante da abrangência e da com
plexidade do tema. 

A referida Comissão, instalada em 22 de agos
to de 1985, teve como Presidente o Deputado Laire 
Rosado e como Relator o Deputado Ursicino Quei
roz Registre-se que foram realizadas várias Audiên
cias Públicas, naquela oportunidade, com a presen
ça de, além de entidades religiosas. profissionais en
volvidos com a questão da prevenção do uso de dro
gas entorpecentes e da repressão ao tráfego. 

Como resultado dos trabalhos, foi apresentado 
um Substitutivo, que buscou incorporar as idéias 
mais positivas apontadas pelos projetas de lei 
exaustivamente analisados, texto esse aperfeiçoado 
e aprovado pelo Plenario daquele Casa em 1 O de 
dezembro de 1996. 

Em 17 de dezembro de 1996, a propositura em 
causa foi t;da no Plenário do Senado Federal e des
pachada à Comissão de Constituição de Justiça 
para exame. Dando prosseguimento a essa fase 
procedimental, fui designado para relatar tão rele
vante maténa em 26 de março do exercicio em cur
so. Entretanto, o processado retornou à Secretaria
Geral da Mesa. para refazimento do respectivo avul
so e para anexação de documentos, chegando às 
mirmas mãos para análise em 9 de junho de 1997. 

Assim sendo, nos exatos termos do artigo 134 
do Regimento Comum, cabe agora ao Senado Fe
deral como Casa Revisora. através desta Comissão. 
apreciar o projeto enfocado. 

É o relatório. 

tt - Voto do Relator 

O presente projeto não merece qualquer repa
ro quanto a sua constitUcionalidade. juridic1dade e 
regimentalidade. V1sa. quanto ao mérito. a resolver 
um dos ma1s graves problemas que enfrenta o mun
do, que é. sem duvida. o 1ncremento do abuso de 
drogas. 

Destaca-se que este problema apresenta duas 
faces muito nitidas e de alta pervers1dade: de um 
lado. a toxicodependência que permeia o tecido so
Cial. desagregando a solidariedade humana e a v1da 
familiar. com aceleração do indice da criminalidade 
violenta; e, de outro lado. a simstra ação de indiví
duos e de grupos que fomentam o vício. sustentam 

o crime orgamzado transnac:onal. desmoralizam go· 
vemos e se mantêm imunes à repressão. 

Não sem razão. a Assembléia Geral da ONU. 
na Resolução S-17-2. de 23 de fevereiro de 1990. 
proclamou o periodo de 1991 a 2000 a "Década con
tra o Abuso de Drogas·, lançando um Programa Glo
bal de Ações. com o objetivo de promover a coope
ração internacional contra as atividades ilícitas de 
produção, fornecimento. demanda, tráfico e distribui
ção de drogas e substâncias psicotrópicas. 

São pontos básicos desse programa: 
a) prevenção e redução do abuso de drogas. 

com o objetivo de eliminar a demanda ilícita: 
b) tratamento, reabilitação e re1ntegração de 

toxicodependentes; 
c) controle do fornecimento de drogas e subs

tâncias psicotrópicas, com erradicação da produção 
e do processamento ilícitos: 

d) supressão do tráfico ilícito de drogas e subs
tâncias psicotrópicas; 

e) medidas contra os efeitos do dinheiro usado 
no ou derivado do tráfico ilích:o de drogas;e 

f) fortalecimento dos sistemas legais nacional e 
internacionais para cumprimento das metas estabe
lecidas. 

Nesse contexto. o Brasil não pode ficar indife
rente, pois é um dos países mais atingidos. A legis
lação vigente. adotada em 1976, não mais se revela 
adequada aos propósitos de uma modema politica 
de entorpecentes. Faz-se m1ster a adoção de novos 
instrumentos legais que. 1nfom-tados pelas ma1s re
centes G9n'Qtlistas intemac1onais nesse campo. aten
dam efetivamente os reclamos da realidade nacio
nal. 

Tendo em vista esse objetivo. entendo que o 
Projeto de Lei sob exame. oriundo da Câmara dos 
Deputados, merece nosso especial exame. por se 
tratar de um documento abrangente. atual e compro
metido com as necessidades do País. 

De destacar, em primeiro lugar. a ênfase que a 
proposta dá à participação social na execução da 
política nacional de entorpecentes. condamando to
das as pessoas nacionais ou estrange1ras. com do
micílio ou sede no País. a colaborar na prevenção 
do tráfico ilícito. do uso indevido e da produção de 
substâncias entorpecentes e drogas afins. Com efei
to, este é o caminho indicado. pois nenhuma política 
pública poderá ter êxito se não contar com o reco
nhecimento e a colaboração da sOCiedade. 

Outro ponto positivo e a preocupação. revelada 
no proJeto de pnvilegiar. antes das medidas repreSSI
vas penais. a prevenção das atividades 11icitas. me-
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diante ng•dos controles admimstrat1vos, e o trata
mento de tóxicodependentes, por meio de progra
mas especiais de saúde e de ass1stência social ex
tensiva aos tamiliares. 

No campo penal, a pro,:>osta supera a eterna 
discussão descriminalização/criminalização das con
dutas tendentes ao mero consumo. 

Sem descriminalizar tais condutas - visão a 
meu ver correta, pois é impossível combater o tráfico 
1lícito, sem a contenção da demanda de entorpecen
tes -, situa-as em campos bem distintos. Realça a 
pessoa do toxicodependente, como individuo ,__ 
sitado de tratamento acima de tudo, e a do denomi
nado ·usário• que, sem revelar dependência quími
ca, precisa muijo mais de medidas educativas que 
de encarceramento. 

Estabelece, na esteira dos mais modema. 
princi pios da política criminal - que só preconiza a 
prisão para crimes graves e para crirrinosos social
mente perigosos-, a aplicação de medidas educati
vas ao infrator, não custodiais, como a advertincia. 
a prestação de serviço à comunidade e a restriçlo 
de direitos. 

Traz a luz o regramento das situações inte.,._ 
diárias. do trafico de pequena monta e de traficantes 
circunstanciais - às vezes mais vitimas que crimino
sos -, fornecendo elementos ao juiz para aplicar pe-
nas mais proporcionais a ação delituosa. podendo 
atê mesmo reduzi-la aquém do mínimo. 

No tocante a criminalidade que poderíamos d• 
nom1nar profissional, a proposta se aiinha à tendên· 
cia internacional de melhor tipificar as condutas cri· 
n'1t'Pmis vigentes e de criar novas figuras delituosaa, 
de modo a alcançar a criminalidade organizada. pu
nindo com maior rigor seus parbcipantes e, em espe
Cial, seus dirigentes. 

Também na esteira da preocupação intemacic> 
nal, prevê severa puniçãO a lavagem dos recursa. 
oriundos de tráfico ~ídto, nas suas mais diversas for
mas. bem como institui figura IIIIPBCial de receptação. 

Merece destaque a atenção que a propos\a de
dica as condutas qualnicadas, criando causas espe
Ciais de aumento de pena, sobretudo em situaçõea 
graves como a utilização de incapazes como objeiO 
ou para a prática das açóes damuosas, a autoria dll 
crimes por pane de pessoas responsáveis pelo com
bate ao abuso de droga, pala educação de jovens ou 
pelo tratamento de toXICodependentes. 

A experiência tem nos mostrado, no entanto, 
que o sucesso de atterações legislativas de tamanha 
profundidade no campo penal depende, tundamen
talmente, da reestruturação da investigação criminal 
e do processo. 

O prOJeto enfrenta bem essa real1dade. 
Ao lado de instrumentos de agilização da in

vestigação cnminal e da celeridade do processo. 
prevê especial proteçã.o aos denominados ·usuâ
nos·' concedendo-lhes o benefício do segredo de 
justiça, a possibilidade da rem1ssão, sem necessida
de de processo, ou a sua suspensão. 

Coibe·se a divulgação. pe\os meios de comum
cação. dos ates policiais relacionados com a investi
gação criminal, bem como dos valores de drogas 
apreendtdas de modo a preservar o princípio da ino
cência e a não incentivar o crime. 

De capital importância, a meu juizo, para o êxi
to da apuração criminal, especialmente no combate 
ao grande tráfico ilicijo, é a previsão da ação contro
lada da policia, mediante autorização judicial, bem 
como da possibilidde de acesso. também por ordem 
judicial, a dados sigilosos 

Outro meio para conferir eficácia à investiga
ção e à instrução criminais é o incentivo à colatx>ra
ção de par1icipes. livrando-os do processo penal, da 
aplicação da pena, ou beneficiando--os com redução 
da reprimenda penal. conforme o nível de sua contri
bu'ção para evitar a infração minorar seus e1eit.os ou 
possibilitar a condenação de comparsas. 

A titulo de efeito da condenação. a proposta 
estabelece mediante att.amente salutar. de confisco 
dos bens apreendidos em decorrência do trâfico ilíci
to e do perdimento de bens auferidos ou adquiridos 
por meio da atividade criminosa. 

E, finalmente, o projeto proclama o interesse 
bras!Jeire-"""de participar ativamente do combate ao 
abuso de drogas e ao tráfico ilícito, mediante o esta
belecimento de regras muito claras de cooperação 
internacional. 

Por essa visão resumida, creio ser possível 
mostrar aos ilustres Pares e à sociedade as linhas 
mestras da politica pública que se pretende imple
mentar no trato da questão das drogas. com as 
quais estou de pleno acordo. por sua atualidade e 
pela competente adequação dos princípios interna
cionalmente aceitos à realidade nactonal. 

Não se vislumbra, por outro lado, quaisquer 
óbices à proposição. eis que se trata, efehvamente, 
de matéria reservada a lei federal, pois, nos termos 
do art. 22, I, da Lei Maior, cabe à União dispor, tam
bém, sobre matéria penal e processual 

Nessas condições. à luz do exposto, votamos 
pela aprovação do Projeto de Lei da Cãmara n• 105, 
de t 996 (n• 1.813, de 1991, na Casa de Origem). 

Sala da Comissão, . Presidente -
Relator. 
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REQUERIME~ 170 N' 571. DE 1997 

Senhor Presidente. 
Requeiro, nos temos do artigo 258 do Regr

rnento Interno do Senado Federal, a tramitação con
junta do projeto de Lei da Câmara n• 105, de 1996. 
com o Projeto de Lei do Senado n' 154, de 1997, em 
\tirtude de tratarem da mesma matéria. 

Sala das Sessões. 14 de agosto de 1997. -
Senador Lúcio Alcântara. 

OF.SF/649/98 

F..xmº Sr. 
Senador Romeu Tuma 
Senado Federal 

Senhor Senador. 

Em 22 de junho de 1998 

Dirijo a V. Exi' para comunicar-lhe que o Substi
tutivo ao Projeto de Lei da Câmara n• 1 05, de 1996 
(n° 1.873/91, na Casa de origem). relatado por V. 
Exl na Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, cujo precer foi aprovado por aquele Órgão no 
dia 3 do corrente, precisa ser adequado às disposr
ções da Lei n' 9.503, de 23 de setembro de 1997 -
Código de Trânsito Brasileiro. especificamente ao 
disposto no art. 165 da referida Lei. que dispõe. de 
torma diversa, sobre o mesmo assunto versado r.o 
art. 19 do Substitutivo. 

Em razão do exposto, remeto a V. Ex! a maté
ria. a fim de que o Substitutivo aprovado seja com
oatrbiiizado com o disposto na Lei n12 9.503, de 1997. 
--Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Exce

!ência meus protestos de consrderação e apreço. -
4ntonio Carlos Magalhães, Presidente. 

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

O SR. PRESIOE~ITE (Geraldo Melo) - Sobre a 
mesa. projeto que será lido pelo Sr. 1 e Secretário em 
~xercício, Senador Carlos Patrocínio. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N°158, DE 1998 

•nstitui a tarifa social de energia elé
trica para consumidores de baixa renda e 
dá outras providências. 

J Congresso Nacronar decreta: 
Art. 1' A Agência Nac1onal de Energ•a Elétrica 

IANEEL) definirá, no prazo de 60 (sessenta) dias. os 

cntérios pa1a enquadra:ne:.-,io c.::s w:uários de ener· 
gia elétrica como consumraores de t arxa renda, aos 
quais fica assegurado o 5uprir.ento de energia me· 
diante o pagamento de uma ~anta sodal. 

Art. 2º Pelo prazo de 5 (crnco: anos. a contar 
da data desta lei, a iarifa socia será de R$2,00 (dois 
reais) fixos por mês, vedado qL.:alquer acréscimo, de· 
vendo a Agência Nacion21 de EnerçJia Elétrica (AN
NEL) fixar a tarifa a ser cobnda após esse prazo 
que, em Qualquer hipótese. l!ca limitada ao valor 
pago pela empresa distnbuido;a à g 3radora acresci· 
do de uma taxa de administrar-ão CL:jo valor não ex· 
cederá a 15 (quinze por cento). 

Art. 3º Sem prejuízo de outro~ usuários que a 
Agência Nacional de Energia Elétri•oa (ANNEL) ve
nha a incluir. enquadram-se entre o~; usuários a que 
se refere o art. 1 º· os beneficiarias c e programas de 
eletrificação domiciliar executajos p.Jr conta dos go
vernos estaduais ou prefeituras. ml nicipais e, além 
destes. todos os consumidores q Je possam de· 
monstrar um pagamento continuand J do equivalente 
a até R$5,00 (cinco rears) mensais clurante pelo me
nos 6 (seis) meses. 

Art. 42 Aos consumrdores ser\lidos por empre
sa destribuidora de energia e1étrica que tenha sido 
privatizada a partir do ano ae 1996, ou pela sua su· 
cessara, e que r:agavam continuadamente até 
R$5,00 (cinco reais) mensais no pnríodo anterior à 
privatização é garantido o fornecimento de energia 
mediante o pagamento da tarr;a soe ia I a que se re· 
fere esta lei. 

Art. se Não inoidirá ICMS (lmp·Jsto sobre a Cir· 
culação-c!ãlltercaodiras e Ser11ços :;obre a tarifa so
cial prevista nesta lei. 

Art. 69 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justi:ie3ção 

A privatização dos servi-;os d ~ distribuição de 
energia elétrica ao consumidor final não lhes tira o 
caráter de serviço ~ublico. 

Ao longo de muitas décadas a tarifa desse ser· 
viço íoi administraca com ngcr ;Jelc· Estado que se· 
guiu sempre uma política de preços afinada com a 
realidade. 

Fruto dessa ~o lítica foi é.. .s.doc; ão. em todos os 
Estados. de uma tarifa especial para os consumido
res de barxa 1enda. 

Não podena ~er de out~o modo, am um pais 
em que. mesmo dispondo de energia a sua porta. 
muitos milhares ae famílias não tinh3.m condições de 
pagar o ínfimo custo de mera ligaçãJ da sua casa ao 
sistema de fornecimento. 
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As cond1ções que faltavam a essas familias. •n
felizmente. continuam ialtando à maioria delas. ape
sar das inegâveis transformações observadas no 
Bras1l nos anos ma1s recentes, especialmente após 
a inst1tuição do chamado "Plano Real". 

A transi~ão abrupta entre essa política de pr• 
ços e a nova realidade oriunda das privatizações ex
cluirá do consumo de energia elétrica uma grande 
quant1dade de familias que não têm como pagar o 
que lhes passou a ser cobrado. 

Em alguns Estados, a privatização se fez com 
a exigêncra de que as empresas pnvatizadas preser
vem a tarifa social. Em outros, não. 

A aprovação do presente projeto solucionará o 
problema. 

Sala das Sessões, 6 de outubro de 1996. - S• 
nadares: Geraldo Melo e José Agripino. 

(As Comissões de Assuntos Sociais • 
de ServiÇOs de Intra-Estrutura, cabendo a 
esta última a decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O proj• 
to seréi publicado e remetido às Comissões compe
tentes. 

Sobre a mesa. projeto que serâ lido pelo Sr. 1• 
Secretârio em exercício, Senador Carlos Patrocínio. 

E lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
NO 159, DE 1998 

Dispõe sob,. • criação do "Dili,.._ 
cional do Chorinho" e dá oulnls provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• Fica instituído o "Dia Nacional do Chori

nho~. a ser comemorado anualmente no dia 23 ele 
abril. data natalícia de AKredo da Rocl\a. Viana Jú
nior. Pixinguinha. 

Art. 22 Esta Lei entra em vigor na data de s .. 
publicação. 

Justificação 

Muito oportunamente, vem o Congresso Nacio
nal inst1tuir a presente homenagem. motivada tanto 
pela Importância do chorinho corno forma musicall, 
quanto pelo gênfo notável de Pixinguinha. Conside
rado um dos maiores expoentes da música populair 
brasle1ra, o saxofonista, maestro. compositor e ar
ranjador Pixingwnha - pseudõnimo adotado por AI· 

fredo da Rocha V1ana Jun•or - confen'.J à essa mo· 
dalldade mus•cal os seus contornos Oe1imtJvos. 

O chonnho, nasc•do no Rio de Janeiro. deve 
suas ongens à adaptação que muitos músicos popu
lares de meados do seculo passado f1zeram sobre 
as partituras das polcas. mazurcas e schottische, 
gêneros mus1ca1s então mwto comuns nos salões da 
alta burgues1a caneca e nas salas de v•sita da nas
cente classe média. Esses músicos, em geral negros 
ou mesttços. acrescentaram. às citadas formas. a 
cadência afncana e o sentimentalismo da música 
portuguesa. O resultado foi uma execução ·chorosa~ 
daquelas peças musicais e o conseqUente nasci
mento de um novo gênern. 

Foi, no entanto, a part1r de 191 O, sob a batuta 
de Pixingwnha. que o chorinho ganhou uma forma 
definida. Desde então, o nome do compositor tem 
sOO ligado â mais Importante safra de compositores 
da música popular brasileira. 

Sem nunca ter deixado de ser um dos mais 
inspirados momentos da nossa música, o chorinho, 
especialmente de uns tempos para cá, tem sido ob
jeto de grande valorização por parte tanto dos maio
res instrumentistas do País, quanto das rodas de 
choro que se multiplicam nas nortadas e nas casas 
de espetáculo. 

Por esse mot1vo. ao adotar a via \eg1slativa 
para a 1nscnçáo formal da presente homenagem em 
nosso calendário de datas nacionalmente comemo
radas. nada mais justo que o natalício do mestre Pi
xinguinha marque essa reverência. 

Nesse··sentido. certos da importância da pre
sente proposição. esperamos o seu acolhimento pe
los ilustres Pares. 

Sala das Sessões. 6 de outubro de 1998. - Se
nador Artur da Távola. 

(A Com1ssáo de Educação - decisão 
tenninativa) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O projeto 
será publicado e remetido à comissão COfl1)etente. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo 
Sr. 1 º Secretáno em exercício. Senador Carlos Pa
trocínio 

E lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 497, DE 1998 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 
Federal 

Senador Antonio Carlos Magalhães 
Nos termos reg1mentais e com fundamento no 

disposto no§ 12 do art. 1º e no art. 2º. caput e pará-
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grafos. da Resolução nil 84. de 1996, requeiro a Vossa 
Excelência submeta à Mesa Diretora a proposta de ho
menagem ao Senador HUMBERTO LUCENA, com a 
publicação de sua biografia e atuação parlamentar, 
ainda neste ano, corno parte da série da coleção 
"Grandes Vunos que Honraram o Senado". 

Justificação 

A coleção "Grandes Vuttos que Honraram o 
Senado" foi instrtuida no ãmbito desta Casa Legisla
tiva para o fim de homenagear ex-senadores que se 
destacaram pelo esforço dispensado em favor da 
Democracia e. em especial, do Poder Legislativo. 

Esse homem, que dedicou a maior parte de 
sua vida à atividade parlamentar, exercendo por 
mais de 43 (quarenta e três) anos mandatos par1a
mentares, como Vossa Excelência bem mani1estou, 
"é alerto ao Legislativo e fará fana ao Congresso 
Brasileiro•. 

Exemplo de caráter, probidade e espírrto públi
co, o Senador HUMBERTO LUCENA é referenc•al 
para todos os políticos brasileiros. Defensor intransi
gente das liberdades e do regime democrático, teve 
a sua trajetória marcada pela serenidade, modera
ção e firmeza nas suas posições. 

Ao longo de mais de quatro décadas. foi um 
dos maiores paladinos da normalização político-insti
tuciona\, buscando sempre a composição das ten
dências antagõnicas em nome do fortalecimento do 
Poder Legislativo. Na Assembléia Nacional Ccnsti-

- tuiAie de t987 lutou ardorosamente pela manuten
ção da estrutura bicameral em nosso Parlamento. 

Por todas essas qualidades, foi consagrado 
nas umas do seu Estado da Paraíba para o exercí
cio de dois mandatos de Deputado Estadual, quatro 
de Deputado Federal e três de Senador da Repúbli
ca, sendo que, num dos períodos mais importantes 
da história recente da política brasileira, foi conduzi
do por duas ocasiões ao posto de comandante maior 
do Congresso Brasileiro, quando ocupo~ o cargo de 
Presidente do Senado Federal, período em que se 
realizou a Assembléia Nacional Ccnstituinte t987/88 
e a Revisão Constrtucional t993/94 respectivamen
te, exercendo-o sempre com muita competência e 
honestidade. 

O SenadQr HUMBERTO LUCENA sempre pau
tou a sua vida e sua carreira política no desejo de 
servir ao seu Estado e ao nosso País, pois esteve 
sempre voltado para o seu povo, suas raízes e para 
as grandes questões nacionais. Talvez seja ele um 
dos últimos remanescentes do velho estilo de fazer 

politica, no qual a busca ao consenso era uma das 
suas maiores caracteristicas. 

HUMBERTO LUCENA e indubitavelmente par
te integrante da história desta Casa, a qual ele sem
pre honrou renunciando muitas vezes a sua própria 
vida pessoal. E assim sendo. justo ê o agradecimen
to e a homenagem que busca imortatizar a memôria 
do grande líder político, que se fez personalidade 
marcante na história política e parlamentar de nosso 
País. 

Sala das Sessões. 6 de outubro de 1988. -Se
nador Ronaldo Cunha Lima. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

RESOLUÇÃO N• 84, DE t996 

Institui as colações Grandes Vultos 
que Honraram o Senado e História Cons
titucional no Brasil. 

Art. 22 A publicação de que trata o § t º do arti
go anterior se dará post mortem. como homenagem 
e agradecimento do Senado Federal ao parlamentar, 
pelo esforço dispensado em favor da Democracia e, 
particularmente do Poder Legislativo. · 

§ 111 Os homenagenados serão escolhidos me
diante proposta de qualquer um dos membros do 
Senado Federal e decisão da maioria dos integran
tes da Mesa. 

§ 211 A honraria será conferida a, no máximo. 
três ex-Senadores em cada ano. a fim de preservar 
seu carâlerde distinção. 

(À Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O re
querimento lido será submetido à decisão da Mesa. 
nos termos do § t• do art. 2• da Resolução nº 84, de 
t996. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Do Ex
pediente lido, consta a mensagem presidencial en
caminhando o Projeto de Lei n• 44, de t998-CN, que 
vai à Comissão Mista de Planos. Orçamentos Públi
cos e Fiscalização. 

Nos tennos da Resolução n' 2, de t995-CN, a 
Presidência estabelece o seguinte calendário para a 
tramrtação do projeto: 

Até 1t/t0 publicação e distribuição de avulsos: 
Até 19/t O prazo final para apresentação de 

emendas; 
Até 24/tO publicação e distribuição de avulsos 

das emendas; 
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-'\té 3/11 encaminhamento do parecer final a 
Mesa do Congresso Nacional. 

SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Presi
dência recebeu a Mensagem n• 238, de 1998 (n• 
1.203/98. na origem), de 5 do corrente, pela qual o 
Presidente da República, nos termos do art. 52, inci
so V, da Constituição Federal, solicita seja autoriza
da a contratação de operação de crédito externo, 
com garantia da República Federativa do Brasil, no 
valor em ienes equivalente a trezentos milhões de 
dólares norte-americanos, de principal, entre a Cen
lrais Elétricas Brasileiras SIA - Eletrobrás e o Expon 
lmport Bank of Japan-Jexim, destinada ao financia
mento do Projet<' de Interligação Elétrica Norte-Sul. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos EconO
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Presi
dência comunica ao Plenário que, uma vez findo o 
prazo fixado no parágrafo único do art. 254 do Regi
mento Interno, sem interposição do recuso ali previa
to. deterrmnou o arquivamento definitivo do ProjMo 
de Lei da Câmara n• 83, de 1996 (n• 407195, na 
Casa de ongem), que dispõe sobre a exigência de 
dados nos receituá.rios médicos. 

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Há ora
dores inscritos. Concedo a palavra ao nobre Sena
dor Edison Lobão. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA. Pronuncia 
o..>eguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Pres1dente. Sr's e Srs. Senadores. todos nós esta
mos chegando das batalhas eleitorais travadas em 
nossos Estados, seguramente orgulhosos com mais 
essa afirmação de que funciona bem, em nosso 
Pais. o sistema democrático. 

Ganharam as eleições de 04 de outubro aque
les que conquistaram a preferência do elertorado. Se 
houve eventuais abusos em algumas comunidade&, 
cabe-nos corrigi-los, através das normas legais, no 
esforço permanente que vise o aprimoramento da& 
nossas práticas democráticas. 

A par dessa nossa satisfação pelo pleno fun
CIOnamento das instituições, tivemos no correr de 
todo o periodo elertoral - e ainda a temos em noseo 
espinto - a grave preocupação pelos econtaci"*l
!os aa economia, engolfada internacionalmente por 
distúrbios de conseqüênciaS até agora imprevisívM. 

No Brasil, ainda não chegou até nós - a cada 
!Jm dos nossos patrícios, de forma pessoal e direta -
os efe1tos do que vem acontecendo no mundo eco-

nõm1co. Infelizmente. porem. esses dramátiCOS efei
tos não tardaram a chegar, a não ser que se os 
emenize com soluções emergenc1a1s que Já come
çam a ser aventadas pelo talento de renomados 
economistas e políticos. 

Antes da ~explosão globahzantey. acionada ao 
seu clímax com a moratória decretada pela Rússia. 
perm1to-me lembrar que, em discurso neste plenário. 
eu já extemava a minha preocupação com o capital 
externo especulativo, que impõe regras vacilantes a 
uma Nação ao invés de cumprir as que lhe sejam di
tadas. 

Disse desta tnbuna: 

~ Os capitaiS externos naturalmente são 
bem-vindos em nosso País. E. como se 
sabe, têm ocorrido num ritmo excepcional, 
influenciando de modo significativo a econo
mia brasileira. Contudo, como já disse em 
inumerosas oportunidades anteriores. o Bra
sil não pode ter suas portas escancaradas 
para o capital externo especulativo. nem 
aceitar de bom grado o dinheiro com fins 
meramente especulativos. Há de se criar um 
prazo médio, de um ou dois anos, para a fa
culdade de emigração de capitais aqui Inter
nados. Nesse sent1do, o Governo Federal já 
tem acionado algumas providências que fre
nem a especulação dolanzada. que tantos 
recentes desastres Já provocaram na Ásia. 
___ .Pretendo dizer, em decorrência, que 
são bem-vindas as empresas multinacionais 
- uma realidade. em ritmo de crescimento 
frenético. que nenhuma torça econõmica 
pode segurar. Em nosso País, temos o 
exemplo das montadoras de veículos e de 
tantas outras fábricas que trouxeram avanta
jados benefícios à nossa economia. Ainda 
agora, estamos assistindo ao ingresso de 
novos bilhões de dólares de empresas multi
nacionais, de variadas origens. vitoriosas 
nas concorrências das telecomumcações 
brasile1ras. 

E na frente do Brasil, em termos de 1n· 
vestimentos estrange1ros. encontra-se ape
nas - por ma1s cunoso que possa parecer -
a China. que alguns a1nda chamam de ~A 
China Comun1sta•. 

E esta a realidade da globalização. que 
dá transparénc1a àquele antigo d1to popular 
de que '"dinhe1ro não conhece pátria". 

+ 
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Contudo, é preciso que o Brasil se res
guarde, com instrumentos legais rigorosos. 
para não ser mais uma vítima dos abusos 
que possam ocorrer nesses períodos tão pe
rigosos das transações económicas.· 

Sr. Presidente. depois deste meu discurso. 
aconteceu o desastre da fuga precipitada de capitais 
que se sediavam no Brasil. A Malásia. provavelmen
te com demasiado rigor, impôs severas restrições à 
salda dos capitais externos. Economistas famosos. 
ortodoxos, mostraram-se vacilantes em relação aos 
capitais especulativos, e alguns deles já admitem 
que há de se criarem regras para frustrar o capijal 
arbitrário, capazes de desmoronarem economistas 
nacionais ao simples sopro de um rumor. 

Em recente entrevista publicada pelo Correio 
Brazillen .. em 02.1 0.98, o economista Paul Krug
man. Professor do Massachussets lnstijute of T ec
nology (MIT) e um dos mais respeitados do mundo, 
admijiu que está hesitante quanto à sua antiga orto
doxia, pois o mundo virou um imenso laboratório, 
com vários experimentos em curso nos mercados 
emergentes, não se sabendo qual o que será mais 
correto, se o câmbio fixo da Argentina, o flutuante do 
México ou o controle de capijais da Malásia. De uma 
coisa Paul Krugman parece certo: está assustado 
com o poder atual dos investidores especulativos. 
Disse ele na entrevista: •Não temos mais medo do 
que os países vão fazer, mas do que os investidores 
vão fazer". 

_ _Frente. à atual conjuntura, organismos de orien
tação sabidamente ortodoxa, como o Instituto Inter
nacional de Finanças, que congrega os maiores ban
cos norte-americanos, já admitem que, sob determi
nadas circunstâncias, os países devem restringir a 
entrada de recursos externos de curto prazo. 

A orientação da filosofia econõmica, portanto. 
está alterando--se sob o peso dos acontecimentos 
que abalam os alicerces das nações. 

Os jornais destacaram recentemente a propos
ta canadense que foi levada à reunião dos Ministros 
de Finanças reunidos em Washington: os países 
emergentes seriam autorizados a suspender o paga
mento de seus débitos externos, se estivessem 
ameaçados pela fuga de caprtais. Seria firmada uma 
espécie de moratória organizada, com a vantagem 
de ser administrada pelo Fundo Monetário lntema
cional. Os jornais destacaram a proposta canadense 
que foi levada àquela reunião, no sentido de que o 
FMI tome de fato as rédeas desse processo e evite 
uma catástrofe que pode ser iminente. 

No Brasil, o Diretor de Política Monetária do 
Banco Central, Sr. Francisco Lopes. passou a defen
der restrições ao ingresso de capitais de curto prazo. 
por via de aumento da alíquota do Imposto sobre 
Operações Rnanceiras, embora assegurando saida 
livre desses capitais. 

Buscam-se, pois, as soluções. 

E preciso enfatizar, Sr. Presidente, que a atual 
gravíssima crise econõmica não é brasileira. mas 
mundial, exigindo providências e sacrifícios de todos 
os países. 

São recentes as previsões do Fundo Monetário 
Internacional: há um ano. estimava-se que o cresci
mento global, em 1998, seria de 4,25%. Contudo, 
esse crescimento será de apenas 2%~ em 1998 e de 
2,5% em 1999. 

Recorde-se que, em 1997, o crescimento ex
pandiu-se em 4,1 %. Portanto, entre 1997 e 1996, o 
sistema global deixou de produzir uma riqueza equi
valente a 2,5% do PIB mundial - cerca de US$600 
bilhões, valores iguais aos do PIB brasileiro. hoje 
avaliado em US$800 bilhões. 

O Sr. Lauro Campos (Bioco/PT - DF) - Per
mite-me V. Ex" um aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA) - Conce
do o aparte a V. Ex". com todo prazer. 

O Sr. Lauro Campos (Bioco/PT- DF) - Nobre 
Senador Edison Lobão, gostaria de participar do seu 
discurso, fazendo algumas considerações tópicas às 
elucubrações de V. Ex'. ao raciocínio que V. Ex' traz 
a esta Ça$8,- na tentativa que todos nós devemos fa
zer no sentido de decifrar as questões que hoje se 
colocam dlante do capitalismo mundial, em sua crise 
mais completa e mais profunda. Hoje, não há como 
esconder o sol com a peneira. A potencialidade des
sa crise vai fazer com que ela se revele muito mais 
profunda. ampla e abrangente do que a crise inicia
da em outubro de 1929. nos Estados Unidos. Gosta
ria de adicionar ao seu raciocínio e à mesa de deba
tes uma colocação que, há murtos anos. preocupa
me. Em certo sentido, existe crise num sistema 
como o capitalista ou em qualquer outro sistema 
quando aquilo que deve ser feito não pode mais ser 
executado. Por exemplo, se se pudesse continuar a 
investir, segundo alguns economistas, não havena 
problema. Se o Governo capitalista, keynesiano ou 
desenvolvimentista pudesse continuar a investir, não 
haveria problema para a esfera governamental e 
para a reprodução do capital na esfera publica. Se o 
Governo pudesse continuar a fornecer os estímulos. 
os incentivos e as doações que sempre imputou às 
indústrias privadas nacionais, acumulando-os na es
fera das empresas estatais. é óbvio que estana fa-
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zendo 1sso e não estana emagrecendo o Estado e 
empobrecendo o poder. porque capital é poder ser 
bre coisas e pessoas. Seria um suicídio, do ponto de 
v•sta das classes que detêm o poder político, esva· 
ziá-lo ao reduzir a massa de capitais de que ete dis
põe, movimenta, acumula ou ajuda a acumular. Se o 
Governo pudesse, por exemplo, reduzir a taxa de 
câmbio, ele o faria obviamente. Mas o Govemo não 
pode ma1s investir, porque existe uma crise no setor 
público. A economia keynesiana entrou em crise; a 
dinãmica keynesiana se transformou no seu oposto. 
na crise das finanças publicas que já está sendo vis
la há décadas. Se o Governo pudesse mexer na 
taxa de câmbio, ele o faria. como fez durante toda a 
fase de lormação do capitalismo brasileiro, ora dea
valoriz&~do a taxa de câmbio para favorecer os ca
tetcultores e os exportadores de café, ora promoven
do uma valorização cambial para favorecer os impor
tadores de máquinas e de equipamentos, ora tendo 
que recorrer a um sistema de taxas múttiplas de 
câmbio para satisfazer interesses opostos, e assim 
por diante. Desse modo, estamos diante de um qua
dro em que o Governo brasiteiro dirigiu a economia 
nacional num proces&O de inserção que ~vou ao de
sastre completo o Sudeste Asiático, ameaçando, in
clusive, os Estados Unidos. Entramos num processo 
enganado e enganoso de inserção da economia bra
sileira. Nos abrimos, suicidamente. destruindo nosso 
parque industrial, aumentando o nosso volume de 
desemprego, reduzindo os investimentos e as opor
tunidades de emprego, fazendo com que a taxa de 
JUro passasse a nos governar, elevando-se éUii 
49.7% ao ano, inviabilizando, portanto. qualquer tipo 
de .nvest1mento produtrvo. alimentando a especula
ção_. Duma inserção desastrosa que só muita propa
ganda. que só muito engodo, que só muita peneira 
para tapar o sol poderão, como puderam, obter al
gum efe110. Portanto, gostaria apenas de fazer essas 
colocações e lembrar, para tenninar, que, por exem
plo, neste livro que por acaso tenho à mão: MA Estru
tura das Revoluções Cientificas", do professor Tho
mas S. Khun. da Universidade de Berkley, nos Esta
dos Umdos, o que ele afirma aqui é que as crise. 
são essenciais para abrir novos horizontes, nov• 
perspectivas. novos paradigmas de ação. No entaA· 
to, desta vez. o que fizeram os técnicos do capitaJis
mo. com suas inteligências? Ao invés de aproveita
rem a crise para fazerem novas formulações, abrin
do as portas para o futuro, voH.aram a 1873, ao neoli
beralismo, que já havia demonstrado há mUlto tempo 
ser Incompatível com as necessidades reais da ec»
nomla capitalista e havia conduzido essa economia. 
a cnse de 1929. E agora repete-se a história. com 
esta d1mensão. com este drama que aí está. Muito 
obr~gado. Senador Edison Lobão. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA) - Venfico. 
Senador Laura Campos, que as preocupações que 

tenho nesta maténa hOJe não são ma1ores nem me
nores que as de V_ Ex'ª. que tem tanta preocupação 
quanto eu. Apenas, econom1sta 1lustre que é, segu
ramente conhece mais profundamente esta questão 
do que eu própno. 

Assusta-me, Senador Laura Campos, quando 
V. Ex!' vaticina para a crise atual da econom1a mun
dial uma situação ainda ma1s catastrófica do que 
aquela que engolfou o mundo, que foi a crise de 
1929. 

Se tivermos que experimentar uma cnse ma1s 
densa. mais profunda do que aquela. só Deus pode
rá dizer o que nos vai acontecer. 

Entendo que o Governo brasileiro estâ toman
do todas as providências que ao seu alcance possa 
tomar, no sentido de pelo menos minimizar os efei
tos desta crise monumental. 

O Governo brasileiro está indormido nestes 
cuidados e nestas providências. Oxalá, Deus possa 
orientar o Presidente da República e os seus Minis
tros a que encontrem um caminho, um cam.nho sóli
do para que possamos atravessar este oceano de 
ddiculdades. 

Sr. Presidente. Sr's e Srs. Senadores, o Bra
sil. com renovada urgência imposta pela crise in
ternacional, está diante de um grande desafio: o 
desafio do equilíbrio fiscal. •Equilíbrio fiscal" é uma 
expressão até mesmo singela. que. no entanto. 
tem significados de amplíssima repercussão eco
nômica. social e politica. Atingir o equilíbno fiscal é 
assegurar a saúde futura de nosso desenvolvi
mento. -énfrentar com coragem o repto do eqUilí
brio fiscal é saber 1mpor austeridade, contenção 
de gastos. Para que nos tornemos independentes 
dos capitais especulativos. para que possamos 
baixar os juros e, sobretudo, para que logremos 
manter uma enorme conquista do povo brasileiro 
que foi a vitória sobre a inflação, serão necessã
rios os sacrifícios transitórios implicados nos cor
tes de gastos de um rigoroso ajuste fiscal. 

Esse foi o cam1nho apontado à Nação pelo 
Presidente Fernando Henrique Cardoso em seu ins
pirado e histórico discurso de 23 de setembro passa
do. Naquela ocasião, faltando poucos d1as para as 
eletções. o Presidente, em gesto político de alta co
ragem, conclamou o País para o desafio difícil, po
rém inadiável, de obter. nos próximos meses e anos. 
em um concentrado esforço. aquilo que vem sendo 
tentado com medidas incompletas há vános anos: a 
ordem e a d1sciplina nas contas públicas. O Presi
dente pregou, então, um ajuste austero dos gastos 
dos Poderes Públicos. a fim de criar bases renova-
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das e firmes para novas conquistas do Brasil em di
reção ao seu horizonte de progresso. 

Esse ajuste austero é exigido do País como um 
todo: União, Estados Municípios; Executivos, Judi
ciarias. Legislativos, sociedade organizada, todos 
têm que se compenetrar do momento delicado e es
pecial que vivemos e contribuir para o esforço con
junto. Papel central nesse esforço deve ter o Con· 
gresso, do qual se espera que dê seu decisivo apoio 
à conclusão das refonnas em andamento, bem 
como à nova legislação que decorrera dessas refor
mas. O Congresso haverá de assumir as suas res
ponsabilidades e não decepcionara o País neste mo
mento histórico. O Senado, que tem sido tão produti
vo e coerente na atual legislatura, certamente sabe
rá estar presente como deve. 

O Sr. Josaphat Marinho (PFL - BA) - Permi
te-me V. Ex" um aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA) - Ouço o 
eminente companheiro da Bahia, Senador Josaphat 
Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho (PFL - BA) - Ouço 
V. Ex" com a atenção devida e resperto a sua inter
pretação. Perrnrta-me, porém, ponderar que o dis
cu!SO que o Presidente da República fez antes da 
eleição não valeu como enunciação, indicação preci
sa das prov;dências necessárias. Sua Excelência, 
em termos muito genéricos, anunciou que, diante da 
crise, medidas deveriam ser tomadas. Ora, na proxi
raiolade da eleição, ou ele declarava essas medidas, 
ou não deveria tocar no assunto, porque, na verda
de, o eleitorado ficou confuso, ficou sem saber quais 
eram essas medidas. Eticamente Sua Excelência 
deveria tê-las enunciado, para assumir inteira res
ponsabilidade pelas conseqüências do que dizia. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA) - Senador 
Josaphat Marinho, compreendo as observações de 
V. Ex". Respeito-as por inteiro, mas ainda hoje abri
mos os jornais e ali encontramos recomendações do 
Presidente da República aos seus Ministros no senti
do de que apressem as medidas que deverão ser to
madas nos próximos dias para conter essa avalan
che que está em andamento. Ora. se Sua Excelên
cia não as têm hoje, como poderia anunciá-las on
tem? Por outro lado. devemos compreender que ain
da que existissem essas medidas, naquele momento 
dijicilmente um candidato a Presidência da Repúbli
ca - sejamos sinceros - trataria de anunciá-las com 
uma antecedência de quarenta e oito ou setenta e 
duas hora do pleno eleitoral. 

Creio, portanto. ser compreensivel a pos1ção 
do Presidente da República. Sua Excelência qu1s di· 
zer que está atento ao problema e que decisões se
rão tomadas - graves - no instante em que estive
rem concluídos os estudos a respeito. Sua Excelên
cia quis dizer à Nação brasileira que o Presidente da 
República não estava indiferente à crise que tanto 
nos abala. 

O Sr. Josaphat Marinho (PFL - BA) - Permi
ta-me mais uma intervenção. Senador. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA)- Ouço V. Ex' 
outra vez, com todo o prazer. 

O Sr. Josaphat Marinho (PFL- BA) - Releve 
V. Ex'. Se se tratasse de lato inesperado, poder-se
ia admitir que o Governo não estivesse preparado 
para adotar as medidas necessárias. Mas tais medi
das vinham sendo reclamadas por murtas figuras da 
Oposição e outras apenas mais independentes em 
relação ao Governo, para que fossem adotadas. por
que era evidente a necessidade de pô-las em práti
ca. O Governo não as adotou. A crise já se vinha es
tabelecendo há meses. O Governo deveria estar 
pronto para decretar aquilo que fosse de sua compe
tência e no que dependesse do Congresso convocá
lo imediatamente, porque não havia interesse maior 
para a Nação do que a nossa presença aqui, a fim 
de apreciar a matéria. Não o fez. Ficou nas generali
dades. O povo ficou sem saber efetivamente o que 
ia ser adotado. Ainda agora, as medidas não são 
enunciadas e a imprensa até adianta que provavel
mente a.Jgttmas dessas medidas ficarão para depois 
do segundo turno. Ora, não é correto. Não é ético o 
procedimento do Governo em face do processo elei
toral. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA) - Uma 
vez mais peço perdão ao meu eminente mestre Jo
saphat Marinho para discordar de S. Ex". Pior do 
que não tomar medida alguma será adotar medidas 
erradas. É pre<:ISO prudência na elaborayão das me
didas que o Governo pretende adotar. E preciso to
mar medidas corretas, acertadas, sem o que, em lu
gar de resolver o problema, vamos. possivelmente, 
agrava-lo. Dai as cautelas que o Presidente tem tido 
junto com sua equipe económica. É claro que não se 
pode esperar indefinidamente que, afinal, essas me
didas sejam todas examinadas, testadas. etc. Mas é 
necessário cautela; açodamento é dispensável, pen
so eu, neste momento. 

Sr. Presidente, em março próximo passado, 
desta mesma tribuna, trve oportunidade de tratar do 
problema da dívida pública, uma nuvem escura em 
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nosso ho;tzonte econômtcc. a.ltmentada pr!nc1::::a

mente pe1o déficit públtco. Naquela ocastão. menc::
'lei o valor da divida no final de 1997, que foi oe 
R$254 bilhões. Pois a s•tuação deudnorou-se. A divt
da mtema aumentou muito. insuflada por um dé!icit 
público crescente. Hoje. a dívida interna está em 
cerca de R$350 bilhões' Em meu discurso de março 
afirmava eu que a divida interna poderia transfor
mar-se no calcanhar-de-aquiles do Plano Real, aue 
o déficit público estava solapando as finanças púolt
cas. Enfatizei, então, na conclusão do meu dtscurso. 
que atnda teríamos de enfrentar um aJuste fiscal 
para que nossa economia pudesse avançar com 
tranqUilidade. Hoje. essa verdade estâ mais nítida do 
que nunca. 

Um vigoroso combate ao déficit público é não 
só ind1spensâvel. como tomou-se inadiável d1ante da 
profunda crise de desconfiança que acometeu os 
agentes econõm1cos, tanto os externos como os ln
temos. 

Os agentes econômicos nutrem agora fortes 
suspeitas diante de um déficit público de 7% do PIB. 
que ameaça tomar o Poder Público inadimplente. as 
finanças públicas desarvoradas e desorganizadas e 
a volta da inflação uma possibilidade atemonzante. 

O que ocorreu, de março para cá. foi a atuaL 
aguda e onipresente crise financeira internacionaL 
Com o desastre financeiro da Rússia, precipitou-se a 
crise. Ela já havia feito um ensaio localizado no Mé
XICO, em 1995. No ano passado, no Sudeste Asiáti
co. várias econom1as foram profundamente preJudi
caeas por cnses similares. Na ocasião, as reservas 
brasileiras perderam US$1 O bilhões e o Governo 
teve de lançar um programa de ajuste fiscal parcial 
que, hOJe percebemos. não foi tão longe quanto de
veria ter ido. A situação grave da economia japoneaa 
acentuou as tensões no Sudeste Asiático, com refle
xos internacionais. As bolsas de valores em todo o 
mundo. que nos últimos anos exibiam excessiva eu
foria, sofreram, com esses fenômenos. abalos pas· 
sageiros. Mas foi a declaração de moratória por par
te da Rúss1a. em 17 de agosto, que deu início a um 
processo agudo e generalizado de pânico crescente 
e irracional. Países como o Brasil passaram a ser 
vistos como correndo iminente risco de desmorona
mento. Nossas reservas perderam US$ 30 bilhões -
uma sangria dolorosa. mesmo para reservas tão al
Ias e seguras como as nossas. As bolsas de valores 
ao reaor do giobo sofreram perdas sérias diante da 
possibilidade de que a quebra em cadeia de paises 
emergentes oudesse contaminar toda a economia 
mundial. As perdas das bolsas começam a abalar o 

s1stema oanca;loJ ,..,terr~c-:-rz c.:neaca;'ldO ~e fato. 
arras1ar :or.s1qo redes ::s s;s:::-.-.as aconôr:11C::s 

O fato concre1c = :,L.. e :-~o poaemos r:1a1s ccn
tar com capital 'JClátli •. ::e;:'"' E.C1ona1 para eo~ilibrar 

nossas contas externas E QL.:E para 1nsp1rar de novo 
confiança aos agentes econ6."71tcos mternos e exter
nos. que temem um desmc~:namento do real - e 
que se1am preierenc1a1mer.te :JS não meramente es
peculatiVOS -. não mais pode:-r-~os ad1ar um a1uste n
goroso de nossas contas oút::.cas. Isto SIQnlhca. an
tes de ma1s nada, reauz1rmos arast1camente o défic1t 
público. Déf1cit público cue :esulta de gastos exces
sivos e meal:stas nas t~ês es·eras de goverr.o e em 
todos os Poderes. Déficit pL:::::l!iCO agravado por não 
termos assegurado que toacs os que devem pagar 
impostos neste País efetivarr.ente os paguem. Déficit 
público que emana je um SIStema previdenciário 
que é único no mundo por seu irrealismo. por suas 
concentrações de pnv1légios InJUStos. pela distribui
ção de beneficias a quem não contribuiu para o sis
tema e pela sua 1nv,ab1lidade atuarial que ameaça o 
futuro de dezenas de m1lhões de trabalhadores. 

Te'Tlos um SIStema prev:denc1ário que aoresen
ta rombos enormes. com grav1ssima influência nega
tiva nas contas públicas. desequilibrando a econo
mia e retardando nosso p:-ogresso. Os déficits da 
prev1dênc1a são c:-esce~tes. ano a ano: este ano 
montam a 7 b1lhões de rea1s no sistema do INSS: 19 
bilhões Je rea1s no SIStema dos serv1dores púbhcos 
federa1s: e 22 bilhões de rea1s nos Estados e Municí
pios. Ao déf1cit da previdênc1a acrescenta-se a difi
culdade_esp~lfica aos Estados e Municip1os. sobre
carregaaos com tolhas de pagamento Inchadas. mul
to ac1ma do que sena razoável. 

Senhor Presidente. se não atacarmos com co
ragem e firmeza nossos desequilíbnos tisca1s. como 
nos conclamou a fazer o presidente Fernando Henri
que Cardoso. estaremos ameaçados de ter de volta 
a inflação. Estará ameaçada a estabilidade da moe
da. que tanto favoreceu amplas camadas do povo 
brasileirv. 

Dados recentemente publicados pelo IBGE. re
sultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Do
micílios. demonstram que houve nos anos recentes. 
em grande parte como resultado da política de esta
bilização, um enorme e posnivo rearranjo na pirâmi
de social brasileira. Há se1s anos. apenas 1 0°/o das 
famihas ganhavam r.1a1s de 1 O salános íilimmos. 
i-laje. e~se percentual SUbiU para 22'%. 0 tempo me
dia de estudo do bras1le1ro e-sta hoje em 7 anos. 1:1dl
ce ainda msuflciente. mas mu1to supenor ao do cas
sado. De 1992 a 1996. aumentou o numero de fami-
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)ffi renda mensal supenor a 1.300 reais, abran
ho agora essa faixa 32,2 milhões de pessoas. 

dndo antes eram 13,6 milhões. As pessoas abran
gidas por tamihas que têm renda mensal entre 330 e 
1.300 reais são hoje quase 60 milhões. quando. em 
1992, eram apenas 45 milhões. Os pobres e miserá
veis diminuíram em número: em 1992, eram 73 mi
lhões as pessoas inseridas em famílias de renda 
mensal inferior a 330 reais; em 1996, esse número 
havia se reduzido a 53,6 milhões. Isto é, 20 milhões 
de pessoas deixaram de ser pobres ou miseráveis, 
com a estabilização da moeda. 

Mais do que esses frios números, as pesquisas 
disponíveis apontam para um fenômeno novo no 
País, que recebeu grande impulso com a política de 
estabilização: trata-se da fomnação de enomnes seg
mentos de classe média, de pessoas que progridem, 
estudam, que tiveram abertos e ampliados seus hori
zontes sociais. 

São essas pessoas que não podemos decep
cionar. é por elas que devemos fazer de tudo, por 
mais duros que sejam os sacrifícios da austerida
de que se impõe, para manter a estabilidade da 
moeda e combater o déficrt publico. Esse é o desa
fio que o Brasil deve vencer, esse é o apelo que 
nos lançou o presidente da Republica e que have
remos de atender. 

Senhor Presidente. em seu discurso de 23 de 
setembro, o Presidente da República fez uma históri
ca e veemente conclamação. Quero citar algumas 
passagens daquele seu momentoso pronunciamen-

- -- tO';""a'"'Saber: "Há anos o Brasil luta contra o déficit pú-
blico ... a inflação mascarava o real significado do dé-
ficit ... a crise internacional apenas fez com que a ne-
cessidade do equilíbrio em nossas contas públicas 
se tomasse mais urgente ... A busca do equilíbrio nas 
contas publicas é também uma questão de cidada
nia. O Estado tem de caber dentro dos recursos que 
a sociedade lhe dá ... Há Estados onde o legislativo 
e o Judiciário consomem recursos muito acima do 
razoável... Precisamos valorizar os recursos que o 
contribuinte paga na forma de impostos ... é uma ta
refa para as três esferas de goVerno ... Quando os 
governos se endividam eles disputam com o setor 
privado os recursos disponíveis para empréstimos. 
levando a alta dos juros ... O Estado não pode ser 
um peso para a sociedade e para a economia priva
da. não pode ser dominado por privilégios e corpora
ções ... lanço aqui um grande desafio, o desafio do 
equilíbrio fiscal. .. estendido aos governadores e pre
feitos do Brasil afora, e aos Legislativos ... Determinei 
que sejam rapidamente efetuados estudos para defi-

nir bases legais que consagrem o principio do eaulií· 
brio fiscal... Se não formos capazes de reduzir as 
despesas na velocidade e volume necessários, 
como estamos propondo, tatvez sejamos obrigados 
a uma discussão aberta sobre o aumento de impos
tos ... Tenho consciência do que representa pedir um 
esforço maior de contenção. Faço-o para garantir a 
estabilidade, com os olhos voltados para um futuro 
com maior segurança econõmica. para um Brasil 
ainda mais forte e melhor preparado para se posicio
nar no mundo. • 

Li recentemente, na coluna de Clóvis Aossi. da 
Folha de São Paulo, uma observação de Donald 
Johnson, secretário-geral da OCDE, Organização 
para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 
que reúne os 29 países supostamente mais indus
trializados do mundo. Dizia ele: 

·embora falemos, por necessidade, de estrutu
ras e fluxos (de caprtais), é vital que não percamos 
de vista a dimensão humana. Milhões de pessoas 
perderam seus meios de vida e suas poupanças e, 
com elas, suas esperanças no futuro. No fim das 
contas, o caprtal se defende por si mesmo. Tragica
mente, os cidadãos individualmente. nos -países ate
lados (pela crise), não podem fazê-lo." 

Senhoras e Senhores Senadores, não pode
mos decepcionar o povo brasileiro; é preciso manter 
as conquistas da estabilização. É hora de demons
trar capacidade de liderança, e o Congresso Nacio
nal haverá de estar a altura deste desafio. O Estado 
e a sociedade não são mecanismos automáticos: o 
espirita que lhes insufla vida é a capacidade de lide
rança política, e essa não há de faltar ao Congresso 
Nac1ona\. Num mar proceloso, surge a necessidade 
de um comando de pulso, de uma visão que oriente 
o leme. O Congresso. solidário ao Presidente da Re
pública e ao País, há de contribuir, nesta crise, neste 
desafio, com sua capacidade de liderança. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Tem a 
palavra, por 20 minutos, o Senador Osmar Dias. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente. Srs. Senadores. durante o período das 
eleições, tivemos oportunidade de estabelecer con
tatos com drterentes camadas da sociedade, ao 
mesmo tempo em que o Brasil debatia, principal
mente por seus economistas. a crise internacional e 
suas conseqüências para o nosso País. 



100 A."iAIS 00 SENADO FEDERAL OUTUBRO DE 1998 

O Senador Edison Lobão acabou de fazer um 
pronunciamento enaltecendo a pos1ção do Presiden· 
te Fernando Henrique Cardoso. que, mesmo estan
do em campanha eleitoral, com coragem. fez aquMe 
discurso que, como S. Ex" disse, passará para a his
tóna em função das circunstâncias e do momento 
em que foi feito. 

Há necessidade da adoção de medidas restriti
vas. que possam combater o endividamento públiCo. 
o oéficrt fiscal, controlar as despesas dos Municipioa. 
dos Estados e da própna União - provavelmente as
taremos votando ainda este mês uma et1"18nda corw· 
trtucional que propõe a redução das despesas du 
câmaras municipais. Há esse espírito, hoje intensifi
cado pela nE'C"Ssidade de administrarmos melhor u 
finanças públicu .-te País, em funçio do desequi
líbrio que existe. Há, por parte de todos - incfusiwt 
por parte do próprio Presidente da República -. esa 
espírito. Fiquei salisferto ao ver o próprio Minisln:l 
Malan apontar como uma das causas do déficrt pú
blico e das taxas de juros altas o endividamento de 
Estados, endividamento ferto, murtas vezes, sem 
que os Estados tivessem capacidade de pagar. Fico 
satisferto que, mesmo tarde, o Ministro Malan tenha 
reconhecido que eu estava certo quando disse que 
deveríamos controlar a liberação de empre.ti,_ 
para os Estados. VeiO tarde esse reconhecimeniO, 
mas penso que ainda temos tempo, se o Ministn:> 
adotar, na prática, essa poeição. 

Se há essa necessidade, devemos pensar na
quela máxima antiga, lembrada principalmente por 
n~os pais, que sempre repetiam que •para comba
ter a crise nada melhor do que o trabalho e a produ
ção". Vejo aqui o Senador Lúdio Coelho, que obser
va esse lema em sua vida. 

Venho não para contestar, mas, concordando 
com o discurso do Senador Edison Lobão, pana 
mostrar aqui a minha posição. Venho para falar so
bre um setor fundamental, ao qual tenho me referido 
repet1das vezes. Ftquei muito satisfeito ao ver que o 
Presidente elerto também está tratando desse as
sunto - e só me arrisquei a falar sobre o tema agora, 
porque ele está alerto. E tendo sido reeferto o Presi
dente, Senador Bernardo Cabral, agora passa a ha
ver um plano de governo que tem de ser cumprido e 
estaremos aqui a cobrar diariamente que esse plano 
seJa cumprido. 

Mas como conciliar esse plano de metas arro
jadas para a produção agrícola - o agronegócio. 
como se chama aqu1 - e as crises mundial e nacio
nal? Mesmo num momento em que alguns nos dM· 
pedimos das eleições - no meu Estado não teremos 

segundo turno - e outros a1nda terão segundo turno. 
não temos o d1reito de adiar a discussão de medidas 
que possam minimizar os problemas sociais e eco
nômicos que enfrenta o Brasil. Não podemos deixar 
para depois a solução do problema do desemprego 
e nem do problema da renda nacional. que são pro
blemas cruciais que nos atingem hoje. E se não po
demos adiar e nem ignorar que eles são graves, é 
preciso discut1r propostas para resotvê-los. 

Pois bem. li com atenção o documento "Mais 
do que uma Política Agrícola", do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, cuja proposta é criarmos 
um conselho do agronegócio em nosso País. (Fi
quei satisfeito porQue, pelo menos, já aportugue
samos o termo: agrobus~ness passou a ser agro
negócio.) 

No ano de 1997 tivemos um faturamento, no 
agronegócio, de U$320 bilhões, o que sign~icou 
40% do PIB. É esse, portanto, um setor que só por 
sua parttcipação no PIB já demonstra sua importân
cia fundamental. Não fosse suficiente a sua partici
pação no PIB. nós poderíamos também talar nos 
empregos que cria. No campo, são t 8 milhões e 200 
mil empregos. Calcula-se o emprego :;~erado na cida
de para cada emprego gerado no campo em função 
das relações de negócio que envotvem a agncultura 
e a agroindústria. Isso significa 36.4 milhões de em
pregos. o que dá em tomo de 50% da força de tra
balho ou da população economicamente ativa do 
nosso País. 

Não se discute a sua Importância no que se re
fere à qyestão econômica e nem no que se refere à 
sociaL Se devemos combater a crise através do tra
balho e da produção, devemos também mudar algu
ma coisa. Se em 1965 o Brasil produzia 25 milhões 
de toneladas, passou a produzir 80 milhões e esta
mos parados nesse nível de produção há aiguns 
anos, é porque a política que está em vigor não está 
dando certo para ampliar esse volume produtivo e 
ganhar espaço no mercado internacional. Será que 
isso ocorre por não termos mais áreas de plantio? 
Será porque o nosso potencial está esgotado ou as 
politicas públicas precisam ser alteradas? 

Bem. se estamos aqui para segurar a estabili
dade da moeda: se o objetivo do Governo é manter 
a moeda estável e a inflação baixa, para permrtir o 
planejamento das at1v1dades econômicas do País; se 
estamos aqui a combater a taxa de juros alta: se 
queremos aumentar a renda do setor produtivo redu
zindo custos. devemos discutir por que então esse 
setor está estagnado. Por que não conseguimos 
avançar além disso e não conseguimos contribuir 

+ 
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ainda mais para a balança comercial? Ressalto que 
a balança comercial negat1va significa um risco para 
o real e um grande risco de aumento do desempre
go. Não estamos produzindo o necessário nem para 
o nosso consumo, quando poderíamos estar produ
zindo e exportando muito mais. 

A meta pretendida era exportar US$100 bilhõ
es no ano 2002, sendo US$45 bilhões provenientes 
da agricultura. Fui buscar os dados deste ano e 
constatei que exportamos US$18,8 bilhões e a agri
cuttura teve um superáv~ de US$11,8 bilhões, o que 
significa que importamos em tomo de US$7 bilhões 
em produtos agrícolas. Será crível ou necessário 
esse volume de importação em um país que exporta 
US$18,8 bilhões? É evidente que houve um superá
vit, o que foi fundamental para que tivéssemos a ba
lança comercial global do pais ainda maior . 

Sr. Presidente, será que não temos nada a fa
zer para evitar essas importações? Porque são elas, 
sem nenhuma dúvida. o grande mal, hoje, da agri
cultura brasileira. Se perguntarmos a qualquer agri
cuttor qual é o maior problema da agricultura brasi
leira hoje, ele vai responder. são as importações 
sem critérios. sem salvaguardas e sem a mínima 
proteção do mercado nacional, que nos colocam em 
risco permanente. 

Quando falo isso, alguém pode dizer: mas es
tamos em um mundo globalizado. Os Estados Uni
dos também estão; a União Européia também. e lá 
eles acabam de estabelecer uma aliquota de prote-

- ç~ limite máximo - o limite máximo no acordo in
ternacional de tarifas e comércio que é de 32%; eles 
estabeleceram 32% para os produtos importados, o 
que significa que os produtores da União Europé1a e 
os produtores americanos, além dos subsídios. têm 
o seu mercado protegido pelas alíquotas que os 
acordos internacionais permitem e que o Brasil não 
tem utilizado. 

Portanto, aí começa o primeiro problema: se 
quisermos ampliar o nosso superávit comercial no 
agronegócio. temos que começar a impor barreiras 
comerciais, tarifárias e sanitárias. porque não dá 
mais para suportar o ingresso em nosso País de pro
dutos de segunda categoria, descartados pelo con
sumidor dos países origem do produto, e que são 
importados para cobrir aqui não a necessidade des
ses produtos. porque a demanda, muitas vezes, não 
cobre a oferta. e, sim, muitas vezes. apenas para 
formar capital de giro de algumas importadoras. que 
se privilegiam de um recurso fácil no mercado inter
nacional, com prazos longos e taxas de juros ba1xas. 

Isso prec1sa ter f1m e c Governo pode faze~ alçlO 
para acabar com 1sso. 

É preciso que passemos a discutir aqui as me
didas que o Congresso pode adotar. Será que o 
Congresso pode participar disso? Será que não po
demos participar das duas frentes que devemos 
abrir para viabilizar o agronegócio em nosso País de 
forma segura. tranqüila? Será que não é possível 
dar àqueles que participam do agronegócio um míni
mo de segurança, para não ficarmos expostos as al
terações da po'ítica econôm\ca, para não ficarmos 
expostos a problemas que ocorrem em economias 
de outras regiões do mundo e que nos afetam direta
mente, tirando--nos a tranqUilidad':'! e o sono, para 
não ficarmos expostos a politicas que não nos prote
gem e que abrem o mercado sem nenhum critério? 

O Sr. Edison Lobão (PFL- MA)- Permite-me 
V. Ex' um aparte? 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR) - Concedo 
o aparte a V. Ex', Senador Edison Lobão. 

O Sr. Edison Lobão (PFL- MA)- No mundo 
globalizado em que vivemos, de fato não é neces
sário estarmos, a cada instante, criando e inven
tando, basta copiar aquilo que deu certo em outras 
nações. É o que V. Ex! nos convida a fazer neste 
momento. O maior produtor agrícola mundial são 
os Estados Unidos. O que V. Ex• sugere é que se 
faça aqui aquilo que os Estados Unidos já estão 
fazendo: criar uma alíquota para a importação, ou 
seja, uma barreira. Creio que V. Ex• tem toda ara
zão, _e é...Jsso que devemos fazer, porque, à medi
da que importamos, estamos. de fato, destru1ndo a 
nossa agricultura. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR) - Senador 
Edison Lobão. além disso, é preciso que busquemos 
dados que nos vão dar a exata noção de que não 
estamos aproveitando o nosso potencial. A FAO 
vem dizendo há muito tempo que. daqui a .;o anos, o 
mundo terá uma demanda de ahmentcs três vezes 
maior do que a que temos hoje. Teremos, então, que 
multiplicar por três o que estamos produzindo hoje. 
Pois bem, para multiplicannos por três a produção 
de alimentos no mundo. há necessidade. em 40 
anos, de um crescimento extraordinário, ou SeJa, só 
os países que têm ainda potencial explorável pode· 
rão dar contribuição ao mundo num programa mun
dial de segurança alimentar - porque se a economia 
está globalizada deveriam globalizar também a se· 
gurança alimentar. 

Não é passivei que o mundo possa conv1ver 
com 800 m1ihões de pessoas passando fome todos 

+ 
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os d1as. Não e possível que. quando se reúnem, os 
granoes responsáveis pela condução das políticas 
públicas do mundo digam que daqui a dez anos vão 
reduzir a fome pela metade. É muito pequena a 
meta de reduzir pela metade. Temos é que acabar 
com a fome, po1s temos produção. temos potencial. 
O que falta são politicas públicas de melhor distribui
ção de alimentos no mundo. reduzindo-se também o 
proteciomsmo dos países mais desenvolvidos, que 
impedem que países em desenvolvimento e subde
senvolvidos possam produzir e exportar produtos pri-
mários para ter renda e emprego na origem, e, so
bretudo comida. 

Quando a União Européia e os Estados Unidoa 
subsidiam produtos e exportam 50% dos três trilhe;. 
em negócios com comida no mundo - este é o volu
me deste negócio -, eles aqregam valor e industriali
zam, muitas vezes, matéria-prima que nós export. 
mos. Então, eles acabam exportando em produto. 
primários apenas 4% do total das exportações. Mais 
de 90% das exportações daqueles países desenvol
vidos são de produtos já transformados. 

Essa politica globalizada sem ética não permi
te, portanto, que países em desenvolvimento e sub
desenvolvidos possam se utilizar do potencial que 
têm para alavancar a sua economia e, assim, abu
tecer o mundo de alimentos. É, realmente, uma polí
tica contrária aos interesses da humanidade es. 
em que os subsídios se concentram em países já 
desenvolvidos, que concorrem de fonna desigual e 
1njusta com países em desenvolvimento. A,..m de 
pmteger, é preciso também brigar para que o prote
CIOntsmo e os subsídios sejam reduzidos. Isso é me
lhor do que uma ajuda do FMI, pois nos oferece con
dições de competir. 

O Sr. Romeu Tuma (PFL - SP) - Permite-me 
V. Ex1 um aparte? 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR) - Com ,.._,i
la sa11stação eu dou um aparte ao Senador Romeu 
Tuma. que. para alegna de todos. está conosco ,__ 
ta tarde. 

O Sr. Romeu Tu,... (PFL - SP) - Para mim. 
Senador Osmar Dias. é uma Intensa alegria, uma fe
licidade estar aqu1 hoje, graças à proteção divina, e 
numa hora em que V. Ex• faz um pronuncia"**> 
tão importante. Há três ou quatro anos - não sai 18 
V. E<' se lembra-. fiz a V. Ex> um questionamento. 
Durante a m1nha campanha eleitoral havia tido um 
art1go na Folha de S. P•ulo sobre segurança llli
mentar. Como militante da segurança. por 40 anos 
na Polic1a. perdemo-nos. às vezes. no tema, esque-

cerno-nos da 1mportânc1a de o~.,;uos fatores que ne
cessitam de um pensamento de segurança. como 
esse que V. Ex! levanta com tanta propnedade, por.
que, além de ser um grande Senador. V. Ex" é um 
especialista no assunto. E presenteou-me. nobre Se
nador Bemardo Cabral. com um livro sobre alguns 
aspectos da segurança alimentar. Desde então, In
vocado pelos discursos que V. Ex! tem feito. Sena
dor Osmar Dias, às vezes apaixono-me por alguns 
temas relacionados a agricultura. Leio a Folha Rural 
e outros artigos, e, sabedor de seu profundo conhe
cimento, sempre me lembro de V. Ex'. E devido â. 
minha ignorância no assunto. grifo algumas passa
gens. Quero cumprimentá-lo pelo seu discurso, que 
vem em uma hora importantíssima, em que se fala 
nas crises econômicas, em dinheiro e em uma por
ção de outras coisas. mas em que há os que se es
quecem de que o mundo precisa comer, de que vá
rios segmentos estão morrendo de fome. inclusive 
no nosso País. Parabéns a V. E.xi, nobre Senador, e 
que Deus o proteja nessa luta. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR) - Muito ob
rigado a V. Ex', nobre Senador Romeu Tuma. Eu sei 
que a Casa está mutto alegre e feliz pelo seu retor
no, e eu, particularmente, porque conheço a sua 
sensibilidade para esse tema, pelo qual sou muito 
mais apaixonado do que conhecedor. Sou apaixona
do por esse tema porque sei da importância que ele 
tem hoje e que terá daqui a alguns anos. MUitos dos 
que estão aqui verão que este será o pnnc1pal pro
blema da humanidade: o abastecimento alimentar. 
Nãoadianta-1ícarmos apenas d1scutindo apaixonada
mente. Precisamos evoluir e passar a discutir, no 
Congresso Nacional, se vamos permitir. por exem
plo, o uso ou não da semente transgênica, porque 
só com as técnicas à disposição. hoje, dos agriculto
res, não dá para conquistarmos a meta de tnphcar a 
produção mundial. Não dá. É preciSo mudar o paco
te tecnológico; é preciso colocar tecnologias novas 
em produção. 

Nos Estados Unidos. muito antes de mgressar
mos nessa discussão, cerca de 40% da área de SOJa 
já era plantada com semente transgêmca. Aqu1 ain
da não decidimos se vamos permitir ou não o uso e 
estamos a discutir se isso pode preJudicar as expor
tações, a saúde humana. Ora, Senador Romeu 
Tuma, V. Ex' sabe o quanto detendo o m~1o ambien
te e o desenvoMmento de uma agncultura sustenta· 
da. Só que não podemos ignorar que o mundo esta 
avançando. Quando plantamos. como plantiO d1reto. 
a soja convencional, trad1c1onal. utilizamos um herbi
cida para dessecar as ervas daninhas. Po1s bem. fa-
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zemos uma aplicação de herbicida, de veneno, an~ 
tes do plantio, e outra depois do plantio para comba· 
ter as ervas emergentes. A soja transgênica foi cria· 
da com um gene que simplesmente é resistente a 
esse herbicida que faz a dessecação e, portanto, po
demos aplicar esse herbicida depois que as ervas 
emergirem. pois ela só vai queimar, ou controlar, as e r~ 
vas, deixando a soja. com o seu gene resistente, viva. 

Isso - falo para os ecologistas que me ouvem 
neste instante- é diminuir a aplicação de veneno na 
lavoura e não oferecer risco à saúde humana. Va· 
mos ser racionais. Se estamos reduzindo pelo me-
nos uma - e vamos reduzir duas - aplicação de her· 
bicida, estamos reduzindo o impacto negativo do 
agrotóxico, do veneno no meio ambiente. Por que 
estamos discutindo se ela faz mal para a saúde, se 
essa soja que está aí requer menos aplicação de ve· 
neno e simplesmente diminui a poluição dos rios e 
do meio ambiente? Assim não dá! Precisamos fazer 
uma rodada de discussão com pessoas que enten· 
dem, precisamos deixar a questão, muitas vezes 
apaixonada, do ambientalismo, com a dose de pai· 
xão forte que tem, de lado, e precisamos implemen· 
ta r novas tecnologias. 

Vejo o Senador Lúdio Coelho, que possui gran
de experiência, e fico pensando: o Brasil tem 851 mi· 
lhões de hectares, e nós estamos aqui a discutir se 
podemos produzir mais ou menos de 80. A Amazô· 
nia do Senador Bernardo Cabral tem 350 milhões de 
hectares. Nós temos uma área plantada com grãos, 
no Brasil, que varia de 35 a 40 milhões de hectares. 
T.-s de pastagem uns 170 milhões de hectares; 
de reservas legais, uns 50 milhões; somando rios, 
estradas e cidades dá mais uns 20 milhões de hec
tares; e, de cerrado, nesta grande Região Centro· 
Oeste, temos 204 milhões de hectares, o que dá 
24°/o do território nacional. Pois bem. desse total SO· 

mente são utilizados 47 miltrões de hectares, sendo 
1 o milhões para grãos, 35 milhões para pastagens e 
2 milhões para cutturas penmanentes. Se desses 
204 milhões de hectares, 127 milhões podem ser 
cultivados no cerrado - os outros não, porque têm 
problemas de topografia e de qualidade de solo -, 
temos 80 milhões de hectares no cerrado onde não 
se planta nada, não se produz nada, não se cultiva 
nada. E existe toda uma discussão em tomo de se 
fazer uma reforma agrária, distribuir terra ... Se o pro
blema é terra, terra existe em abundância. São 80 
milhões de hectares. O que dá para fazer com 80 
milhões de hectares? Vamos fazer uns cálculos rápi
dos: aumenta-se a área da cultura de soja, por 
exemplo, em 80 milhões de hectares, e a produção 

passará de 31 mrlhões de to~eradas para 240 mr!hõ
es de toneladas desse produto. Nem o mundo todo 
consegue consumrr tanta SOJa. Então, vamos plantar 
um pouco de milho. dividrr o espaço com essa cultu
ra, passando a exportar o produto. Não devemos so· 
nhar que com 80 milhões de toneladas vamos con
seguir exportar 45 bilhões de dólares. É precrso que 
a produção chegue a 120 milhões de toneladas, no 
mínimo, para atingirmos essa cifra. Para que isso 
ocorra é preciso ampliar a área de produção e apli
car novas tecnologias. 

É nesse momento que surge a vez do Con· 
gresso. O senador, o deputado. o agricultor, o dono 
da empresa, do comércio e o Presidente da Repúbli
ca falam que é preciso fazer uma reforma tributária 
no País. Mas faz tempo que estamos falando que 
essa reforma é necessána ao Pais. Então, é precrso 
que se tome essa meta corno uma empreitada deste 
final de ano, não se adiando mais a oportunidade de 
oferecer ao setor produtivo uma carga tributária me· 
nos onerosa para os ombros de quem trabalha e 
produz. Não dá para competrr com a Argentina. que 
tem uma carga tributária que chega a 15% do PIB, 
se a nossa atinge 30%. 

Quando vejo o documento do Governo. com as 
metas estabelecidas, penso que é precrso incluir 
nele os instrumentos que vão conquistar as metas. 

E eu quero contribuir com esses instrumentos. 
Vamos trabalhar com a redução de custos, que é o 
grande problema da agricultura hoje, e também com 
o aumento da renda. 

TatYez-·poucos saibam. mas a renda real da 
agricultura nos últimos dez anos ca1u 28%. Isso é 
brutal. é fatal! Foi isso que contribuiu para que dois 
milhões de trabalhadores da agricultura perdessem 
o seu emprego nesse mesmo período. Em dez anos, 
dois milhões de trabalhadores da agricultura, Sena
dor Lobão, perderam o emprego. E não foi em fun
ção das políticas deste Governo, mas pela evolução 
de políticas públicas, inehcientes para o seta r. que 
estão transformando a agricultura num negóc1o de 
grande risco, porque hOJe não há margem de lucro. 
Então, é preciso reduzir o custo de produção. 

Para reduzir o custo de produção. tenho algu
mas propostas - sei que meu tempo já termrnou, 
mas vou tazer isso de forma rápida, Sr. Presidente. 
A reforma tributária, todos nós sabemos que precrsa 
serfeita, e ela será feita por nós, Senadores e Depu
tados. Mas é preciso aperteiçoar o sistema de trans· 
portes. Vejo aqui pessoas entendidas no assunto. 
murto mais do Que eu. Não dá para concorrer. pa
gando US$32 pc:ua colocar uma tonelada de grãos 
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no porto. enquanto a Argentina gasta US$16 e os 
Estados Unidos. US$9. Tambem não é poss1vel con
tinuar pagando, em média. US$9 para embarcar 
uma tonelada no porto contra US$5 da Argentina e 
US$3 dos Estados Umdos. E uma diferença brutal. 

Quando somamos a diferença tributária com a 
drterença dos fretes nas estradas, mais a diferença 
do porto. chegamos a uma defasagem de mais de 
20% em relação ao nosso competidor. E não adianta 
falar. porque lá na porteira da fazenda o custo é o 
mesmo, o que está caro é da porteira da fazenda alé 
chegar no porto. Para dentro da porteira da fazenda 
há um custo que pode ser reduzodo, que é o da car
ga tnbutária. O grande dano hoje do setor produtivo 
nacional são os im~stos que incidem em cascata, 
que nos atingem de frente. 

Também acho que o crédito rural deve ser 
aperfeiçoado. E aqui neste livro tem uma propoSia 
que diz o seguinte: na década de 70, aplicavam-• 
US$400 para se produzir uma tonelada de grãoe; 
hoje, são US$62 ou alguma coosa assim. Portanto, 
houve uma grande redução, o que expõe o produtor 
à tomada de recursos no mercado tradicional com 
juros normais. E nir.guém pode sonhar em tomar um 
recurso a 50% de juros. como vemos hoje ser prati
cado em nosso País, Sr. Presidente. 

E para encerrar mesmo, Sr. Presidente, é pre
CISO aumentar a renda. Vou apenas listar os rtena. 
porque retomarei a esse assunto. tão importante 
neste final de ano. É preciso fazer com que a agroin· 
dústria tenha mais apoio, principalmente a pequena 

- e-fl"tédta. Se tomarmos uma tonelada de tngo e ven-
dermos. vai vaiar US$200; se transformarmos em 
bolacha. boscorto ou massa, vai valer US$1.800. A 
diferença é muita grande, Sr. Presidente. É preci., 
agregar valor à produção, e a agroindustrialização 
anda murto devagar em nosso País. E até há Esta· 
dos que não dão prioridade nenhuma para a agroin· 
dustriahzação. E preciso começar a dar e aumentar 
a tecnologia, ampliar a tecnologia à disposição dll. 
agricultura, modernizar os instrumentos de colll«
cialização, que hoje são muno atrasados, da década 
de 70. E, sobretudo, Sr. Presidente, há a questão 
das Importações que prec1samos evitar. 

Tenho mais coisas para falar, mas V. Exl ma 
faz um apelo com o olhar e vou atendê..Jo. Sr. Preei
dente Voltarei a abordar esse assunto. Muno obriga
do pela atenção e pela complacência com o tempo. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presi· 
Clência agradece a compreensão de V. Ex1 . 

Prorrogo, por 15 minutos, a Hvra do Expediet rte. 

Concedo a pa!avra ao Senador José Saad para 
uma comun1cação 1nad1ável. por ctnco mtnutos. 

O SR. JOSE SAAO (PMDB - GO. Para uma 
comumcação inadiãvel. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente. Srs. Senadores. jã neste segundo 
dia de funcionamento do nosso Plenáno, vamos ten· 
do idéia do que acontecerâ nesses próximos meses. 
com a chegada dos nossos Colegas. sobrecarrega· 
dos com os problemas do País durante a campanha 
eleitoraL Ass1m mesmo. nesta oportumdade, sirvo· 
me deste Plenário para transmitir uma mensagem de 
âmbito regional. mas que não poderia de1xar de 
fazê-lo como go1ano. 

Sr. Pres1dente. Srs. Senadores, toda sociedade 
que se moderniza tem por esteio a presença de pelo 
menos um grande jornal. Tal é a importância da 1m· 
prensa livre que, freqüentemente, é denominada de 
o quarto poder - uma espécie de poder infonnal. 
que, juntamente com o Executivo, o Legislativo e o 
Judiciário, compõe o arcabouço institucional dos re
gimes liberais-democráticos da atualidade. 

No caso da sociedade go1ana, inserida em um 
dos Estados do Bras11 de ma1s rápida e vigorosa 
modernização, este grande jomal chama-se O Po
pular. Fazendo parte da Orgamzação Jaime Câma
ra, vasto complexo de comunicação que abrange te· 
levisões, rádios e jornais nos Estados de Goiás, To
cantins e Distrito Federal. o JOmal O Popular com
pleta, neste ano de 1998. 60 anos de merec1da e 
festejada existência. 

CQCBeÇOu modesto. como modestos. em geral. 
começam os empreendimentos CUJO êx1to se tmpõe 
por conta da competência e do trabalho árduo. Foi 
no distante ano de 1938 que O Popular c1rculou 
pela pnmeira vez, sob a direção de Joaquim Cãmara 
Filho, auxiliado por apenas dez func1onános. A em· 
presa que deu origem ao jornal to1 uma também mo· 
desta tipografia e papelana, surgida na cidade de 
Goiás em 1935, e transferida dois anos depo1s para 
Goiânia. Jaime Cãmara hav1a fundado essa tipogra
fia juntamente com seu sóc1o, Henrique Pinto V1eira. 

Hoje, O Popular tem uma tiragem d1ána de 45 
mil exemplares. Aos dom1ngos. essa t1ragem atinge 
68 m1l exemplares. E. portanto, o segundo jomal 
mais lido em toda a Reg1ão Centro-Oeste. 

E. assim, com mUltO orgulho e imensa satisfa· 
ção que assomo hoje à tribuna do Senado Federal 
para comemorar o amversário desse amigo sexage
nário de toda a população do Estado de Goiás. E 
não uso a palavra am1go apenas como torça de ex· 
pressão. Po1s, todo d1a. durante mwtos e mUJtos 
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anos, antes mesmo de tomar café da manhã, cs 
goianos começam o dia ao abrir as páginas de O 
Popular. certos de encontrar ati a cobertura aprofun
dada, equilibrada e isenta dos assuntos de Goiás. 
Isso, sem desmerecer, de forma alguma, o amplo 
noticiário sobre os acontecimentos nacionais e inter
nacionais, de equivalente qualidade. 

Ora, essa convfvência diária, via de regra man
tida apenas com os parentes mais próximos, autori
za-nos a chamar O Popular de verdadeiro amigo, 
companheiro da rotina diária. Entretanto, devo con
fessar que, nessa amizade, há uma pontinha de in
veja de todos nós. Pois, ao contrário da gente co
mum. em cuja c::.!ma e corpo a passagem dos anos 
imprime suas marcas, o jornal O Popular, parado
xalmente, quanto mais velho fica, mais jovem, mais 
ágil parece. Está sempre acompanhando os tempos, 
seja na linguagem, seja na apresentação gráfica, 
seja na inaug~ração de novos cadernos que tratam 
de assuntos de interesse geral e espectlico. Tudo 
isso, sem abrir mão do equilíbrio e da seriedade, que 
alguns dizem ser apanágio da idade madura. 

Assim, foi com a preocupação de infonnar mais 
e melhor que surgiram o suplemento Saúde, o suple
mento Revista da TV e o Almanaque - caderno in
fanta-juvenil de grande popularidade. Mas gostaria 
de destacar, pela sua importância, o suplemento 
Campo, lançado há dez anos. Num Estado de voca
ção agricola inconteste, como é o Estado de Goias, 
o suplemento Campo tem sido de uma utilidade in-

·- Cgmer:tSuráv.el. Ali, os agricultores e pecuaristas 
goianos encontram informações confiáveis que lhes 
têm penmitido aperfeiçoar a técnica produtiva e de 
comercialização, bem como acompanhar os movi
mentos do mercado e as mudanças na politica agrí
cola. O mencionado suplemento, dessa fonna, muito 
tem ajudado a economia do Estado. 

Concluo este pronunciamento, Sr. Presidente, 
desejando vida longa ao jornal O Popular e a Orga
nização Jaime Câmara, como se costuma fazer em 
re,ação aos aniversariantes queridos.. 

Nestes sessenta anos de existência, o jornal O 
Popular tem cumprido o papel, com invulgar deno
do, de contribuir para o desenvolvimento do Estado 
de Goiás, em todos os sentidos: econômico, social, 
politico e, antes de tudo. institucional. Jornal de posi
ções definidas e cobertura isenta. O Popular nunca 
deixou de defend~r e discutir os interesses do povo 
goiano, fazendo jus ao respe~o e ao carinho de que 
desfruta junto a seus leitores, o mesmo acontecendo 

com todo o complexo de rádio e telev•são que abran
ge totalmente os Estados de Goiás e T ocant1ns. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Convido 
o Senador Casildo Maldaner para auxiliar a Mesa 
como Secretário. (Pausa.) 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Casildo Mal
daner. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 498, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, que seia ofi

ciado ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazen
da solicitando as seguintes infonnações: 

1) Quais são os incentivos fiscais existentes 
para compra, venda, comercialização e produção de 
leite e seus derivados? 

2) Quais isenções de impostos possui a empre
sa Parmalat no Pais? 

3) Existe tabela por parte desse Ministério para 
o preço de compra do leite cru? 

Justificação 

Os preços praticados pela empresa Parmalat 
na região Norte trazem ao Setor de produtivo daque· 
la região inibição à produção. tomando inviável a 
competiyão-,-acarretando o monopólio por parte da
quela empresa multinacional, sendo mister saber se 
há incentivos ou isenções fiscais. 

Sala das Sessões, 6 de outubro de 1998. - Se
nador Emandes Amorim, PPB - AO. 

(À Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O re
querimento lido será despachado à Mesa para deci· 
são, nos termos do inciso III do art. 216 do Regimen
to Interno. 

Sobre a Mesa, requerimento que serei lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercicio. Senador Casildo Mal
daner. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 499, DE 1998 

Senhor Presidente. 
Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 221 do 

Regimento Interno e de acordo com as tradições da 
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Casa. as seguintes homenagens pelo falecimento do 
Doutor Plínio Barbosa Mart&ns, que foi ex-vereador, 
Prefeito de Campo Grande e Deputado Federal 
constituinte: 

a) inserção em ata de voto de profundo pesar; 

b) apresentação de condolências à família e ao 
Estado do Mato Grosso do Sul. 

Sala das Sessões, 6 de outubro de 1998 - Se
nadores Ramez Tebet - Lúcllo Coelho. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O aco
lhimento desse requerimento depende de aprovaçlo 
do Plenário. Para a votação, é permitido o encami
nhamento, podendo os Srs. Senadores que o dese
jarem fazer uso da palavra. 

O SR. RAIIEZ TEBET (PMDB - MS) - Sr. 
Presidente, peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Para 
encaminhar, concedo a palavra ao Senador Ra,_ 
Tebet. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, o Estado do Mato Gra.
so do Sul está entristecido e de luto, porque um dos 
seus maiores homens públicos faleceu na data de 
ontem e seu corpo está sendo velado, nesta hora, 
no saguão da Assembléia Legislativa daquele Esta
do. 

Trata-se da figura ímpar de Plfnio Barbou 
Martins, que iniciou a sua vida pública COJTK) V• 

-- rea9Gr de Campo Grande, foi Prefeito da Capital 
do Estado e elegeu-se Deputado Federal por du• 
vezes seguidas, sendo da última a sua participa
ção marcante e efetiva como Deputado Constrtuin
te. signatário, portanto, da Constituição Cidadã de 
1988. 

Falo isso com profunda emoção, Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, porque amigo pessoal de Pli'*> 
Barbosa Martins e admirador de suas excelsas qua
dades e virtudes, homem que sempre defendeu os 
postulados maiores da democracia, dando sua con
tribuição efetiva para o restabelecimento da demo
cracia no País. 

Plínio Barbosa Martins iniciou a sua vida corno 
advogado, e pertenceu, como politico, aos quadros 
do MDB e. posteriormente, do PMDB. Tenho dela a 
ma1s grata recordação. como todos os sul-mato
grossenses têm. de um homem que nunca mediu 
esforços para ajudar o seu semelhante, um homem 
que sempre esteve disposto a serv1r a coletivida.de, e 
o fez com dignMlade, coragem e bravura. 

C1to alguns lances da v1aa de Plímo Barbosa 
Mart.ns. Foi advogado e. antes de exercer mandatos 
eletivos, foi auditor da Just1ça Militar em Mato Gros
so do Sul. Naquela época. período do regime autori
tário e de exceção. coube-lhe a tarefa de julgar o 
processo em que estava envolvido o Padre Gente!, 
onde se pretendia a condenação daquele sacerdote 
e sua conseqUente expulsão do Brasil. Ali, Plínio 
Barbosa Mart1ns mostrou suas excelsas qualidades 
de homem que não se verga, qualidades de magis
trado culto, Independente, que enfrentou as amea
ças e comportou-se com digmdade, proferindo vere
dicto que teve repercussão no País inteiro. Acredito 
que, neste plenário, é testemunha desse fato o Se
nador Bernardo Cabral, que muito bem representa o 
Estado do Amazonas no Senado da República. 

O Sr. Bernardo Cabral (PFL- AM) - Gostana 
que V. Ex' falasse em meu nome também. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS) - Reco
lho esse pedido com uma responsabilidade muito 
grande, Senador Bernardo Cabral. Mas, ao falar em 
seu nome, peço-lhe que me pennita não fazê-lo em 
nome de V. E~ como Senador, porque a impressão 
que tenho é de que a convivência entre V. Ex' e Pli
nio Barbosa Martins se ;niciou ao tempo em que am
bos eram advogados. Como V. E~ foi presidente da 
Ordem dos Advogados do Brasil. conhece esse epi
sódio. Mas também V. Exi foi companheiro Consti
tuinte de PI imo Barbosa Martins em 1 988, e sabe 
muito bem que, como Const1tu1nte, ele sempre rece
beu das forças s.ndica1s do País a nota ma1or. por
que sempre se colocou em defesa dos 1nteresses da 
coletividade e. pnncipalmente, em defesa dos traba
lhadores do Bras1l. 

Sr. Pres1dente. Srs. Senadores, trata-se. sem 
dúvida alguma. de uma figura impar. Mato Grosso 
do Sul perdeu um de seus mais ilustres filhos. 

Gostaria de relatar um episódio. porque minha 
convivência com Plínio Barbosa Martins foi muito 
grande. Recordo-me de que. nos tempos do MDB, 
quando, por circunstãnc1as. ocupávamos posições 
partidárias diferentes. ele fazia uma campanha para 
o Senado da República e chegou à m.nha cidade na
tal, da qual eu era Prefe1to. Ali. fazendo uma campa
nha difícil e árdua. chegou com seu carro quebrado 
e não tinha sequer um serviço de som para falar à 
população. Eu. bem ma1s 1ovem, admirador de Plí
mo. v1a nele as qualidaaes da bravura. da coragem e 
do 1deahsmo. e reconhec1a o enfrentamento que fa
Zia, naquela ocas1ão. contra as forças opressoras. 
Ass1m. não tive dUvida alguma. apesar de pertencer 
a um Part1do contrano ao dele naquela ocasião. de 
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que deverra montar um palanque para que S. Ex~ 

pudesse expor suas idéias à coletiv•dade que eu ci~l
gia como prefetto municipal, a cidade onde nasc1. 
Três Lagoas. E foi o que fiz. 

Sr. Presidente, Srils e Srs. Senador·3S, quero 
relembrar a esta Casa um outro ges1o grandioso ae 
Plinio Barbosa Martins. Em 1982, quando se elege
ram por eleição direta os primeiros governadores. 
ele era o favorito no :stado do Mato Grosso do Sul. 
No entanto, quando todos esperavam a sua cana~
datura, ele, num gesto generoso, renunciou à posi
ção de candidato unânime do Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro em favor do seu irmão. Wil
son Barbosa Martins, em reconhecimento pela luta 
que sempre empreendeu em defesa dos postulados 
da democracia, luta que o levou inclusive à cassa
ção. Assim, Plínio Barbosa Martins permitiu que seu 
irmão, Wilson Barbosa Martins, fosse eleito Gover
nador do Estado do Mato Grosso do Sul - hoje S. 
Ex' exerce o seu segundo mandato. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, faço, 
com emoção, esse registro e conto com a aprovação 
desse requerimento, tal qual foi redigido, porque. em 
verdade, Mato Grosso do Sul está de luto e nossa 
sociedade entristecida. Esse homem, como Parla
mentar. por duas vezes Deputado Federal. foi real
mente um grande defensor dos trabalhacores. dos 
princípios e dos postulados maiores da deMocracia. 

Sr. Presidente. era esse o registro cue queria 
fazer. Justifiquei modestamente o requerimento - S. 
E~ merecia muito mais-. mas espero a SLia aprova

- __ ç~ esta Casa. 

O SR. LUDIO COELHO (PSDB - MS) - Sr. 
Presidente. peço a palavra pa, _ •Kam1nhar a vota
ção. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Para 
encaminhar a votaçáo. concedo a palavra ao Sena
dor Ludio Coelho. 

O SR. LÚDIO COELHO (PSDB- MS. Para en
caminhar a votação. Sem r&visão do orador.) - Sr. 
Presideme, Sr!s e Srs. Senadores, o nobre Senador 
Ramez Tebet contou uma parte da vida do ex-Depu
tado Plímo Barbosa Martins. 

Quero d1zer a esta Casa que, ao prestarmos 
homenagem a Plín10 Baroosa, estaremos apenas 
procedendo com JUSIIÇa. Plínio Barbosa Martins f01 
iJm político C!a ma1s alta qualidade: séno, competen
te, c.ssum1u sempre SL.:as responsabiiidades em moa 
a plemtude. 

Como Senador e como am1go do Plínio que Tui. 
presto-lhe a mrnha ma1s s1ncera homenagem em 

meu nome e ~m r.cr.:.s -:2 .-,r.c. '3rr.!ua. For 1sso. 
Sr. Presraente. solicliO e e.cr:·;acãe> cesse requerr· 
mente. 

O SR. PRESIDENTE .Geraldo Melo) -Como 
nenhum dos Srs. Senadcres ~=seJa fazer uso da pa
lavra para encam~nhame!l:C ::;. votaçáo, submeto o 
requerimento à votaç2o do P!e'lario. 

Em votação o requerrme~ro. 

Os Srs. Senadores aue o aprovam queiram 
permanecer sentaaos. (Pausa.) 

Aprovado. 

Será cumpnda a deliberação do Plenário. 

SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo l - Com refe
rência ao Projeto de Lei da Cãmara nº 1 05, de 1996 
(nº 1.873/91, na Casa de origem), cujo o parecer fo1 
lido anteriormente. e de acordo com o disposto no 
art. 235, 11, d, do Regimento lntemo, combinado com 
o ar!. 42 da Resolução n' 37. de 1995, do Senado 
Federal, fica aberto o prazo de cinco dias úteis, para 
recebimento de emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória ne 1.709-2, adotada 
em 1• de outubro de 1998 e publicada no dia 2 do 
mesmo mês e ano, que "Altera a Consolidação das 
Leis do Trabalho- CL T, para dispor sobre o trabalho 
a tempo parcial e ampliar o crazo fixado no § 2º do 
art. 59, e altera a Lei nº 6.321, de 14 de abril de 
1976, para facultar a extensão do benefício do Pro
grama de~lirnentação do Traoalhador- PAT ao tra
balhadoraisPensado". 

De acordo com as indicações das lideranças. 
e nos termos dos §§ 4º e 5g do art. 2º da Resolução 
n'l 1/89-CN. 1ica assim const1tuida a Comissão Mista 
incumbida de em1t1r parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Hugo Napoleão 
Edison Lobão 

Jader Bart:lalho 
Nabor JUmor 

SENADORES 

?FL 

PMDB 

0 S08 

Suplentes 

Francelina Pere1ra 
Gilberto Miranda 

Fernanao Bezerra 
Carlos Bezerra 

Sérg1o Machaoo Osmar Dias 
Bloco Opos•cüo 1PT ~DT,PSB/PPS) 

Eduarelo Supl!cy 3ebastrào Rocha 
?PB 

Ep1tác1o Cafete1ra Leomar Ouintanrlha 
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Titulares 

Inocêncio Oliveira 
José Carlos Aleluia 

Aéc1o Neves 
Arnaldo Madeira 

DEPUTADOS 

Suplentes 
PFL 

Alvaro Gaudêncio Neto 
Abelardo Lupion 

PSDB 

Jovair Arantes 
José Thomaz Nonà 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Geddel Vieira Lima Wagner Rossi 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 

Odelmo Leão Gerson Peres 

De acordo com a Resolução n' 1 . de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 6-1 0-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 7-10-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 7-10-98 - prazo para reoebimenlo a. 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 16-10-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 31-10-98- prazo no Congreseo Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se-
nhor Pres1dente da RepUblica enviou ao Congres· 
so Nacional a Medida Provisória nR 1.713-1, adota-

--- d_, 1' de outubro de 1998 e publicada no dia 2 
do mesmo mês e ano, que ~Altera a redação do 
art. 34 da Lei n' 6.368, de 21 de outubro ele 
1976.que dispõe sobre medidas de prevenção e re
pressão ao tráfico ilicito e uso indevido de substan
Cias entorpecentes ou que determinem dependên
cia física ou psíquica". 

De acordo com as indicações das lideran
ças. e nos lermos dos §§ 4• e s• do art. 2• da Re
solução n2 1189-CN, fica assim constituida a Co
missão Mista incumbida de emit1r parecer sobre a 
matéria: 

Titulares 

Hugo Napoleão 
Edison lobão 

Jader BartJalho 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

Suplentea 

Francelina Pere1ra 
Gilberto Miranda 

Fernando Bezerra 

Nabor Jún1or Carlos Bezerra 
PSDB 

Sérgto Machado Osmar Otas 

Bloco Opostção {PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Suplicy 

Epitacto Cafetetra 

Titulares 

Inocêncio Oliveira 
José Carlos Alelu1a 

Aécio Neves 
Arnaldo Madeira 

Sebastião Rocha 
PPB 

Leomar Ouintanilha 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

Álvaro Gaudêncio Neto 
Abelardo Lupion 

PSDB 

Jovair Arantes 
José Thomaz Nonõ 

Bloco (PMOBIPRONA 

Geddel Vietra Lima Wagner Rossi 

Bloco (PTIPDT/PCdoB) 

Marcelo Oéda Fernando Ferro 

PPB 

Odelmo Leão Gerson Peres 

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 
f1ca estabelecidO o segu1nte calendário para a trami
tação da matéria: 

Diã 6-1 0-98 - designação da Com1ssão Mista 
Dia 7-10-98- instalação da Com1ssão Mista 
Até 7-10-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 16-1 0-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 31-10-98- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Se-
nhor Presidente da República enviou ao Congres
so Nacional a Medida Provisória n2 1.714-1, adota
da em 12 de outubro de 1998 e publicada no dia 2 
do mesmo mês e ano. que ~Autoriza o Poder Exe
cutivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em 
favor do Ministério do Meio Ambiente. dos Recur
sos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito extraor
dinário no valor de R$15.500.000.00, para os fins 
que espec1f1ca". 

De acordo com as ind1cações das lideran
ças. e nos termos dos §§ 4° e 52 do art. 2' da Re
solução nº 1/89-CN, fica assim constituída a Co-

+ 
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m1ssão Mista incumbida de emitir parecer sobre 2. 

matéria: 

SENADORES 

Titulares 

Hugo Napoleão 
Edison Lobão 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Francelina Pereira 
Gilberto Miranda 

Fernando Bezerra 
Ca~os Bezerra 

Sérgio Machado Osmar Dias 
Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS) 

Eduardo Suplicy Sebastião ~acha 

Eprtácio Cafeteira 

THulares 

Inocêncio Oliveira 
José Carlos Aleluia 

Aécio Neves 
Arnaldo Madeira 

PPB 
Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

Álvaro Gaudêncio Neto 
Abelardo Lupion 

PSDB 

Jovair Arantes 
José Thomaz Nonõ 

Bloco (PMDB/PRONA) 

Geddel Vieira Lima Wagner Rossi 

~--
Bloco (PTIPDT/PC do B) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 

Odelmo Leão Gerson Peres 
De acordo com a Resolução n' 1, de 1989-CN. 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami~ 
tação da matéria: 

Dia 6-10-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 7-10-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 7-10-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 16-10-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 31-10-98- prazo no Congresso Nac1onal 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se-
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.715-1, adotada 
em 1° de outubro de 1998 e publicada no dia 2 do 
mesmo mês e ano, que ·oispõe sobre o Programa 
de Revitalização de Cooperativas de Produção Agro-

pecuária - RECOOP. autoriza a c nação do Servrço 
Nacronal de Aprendizagem do Cooperatrvismo -
SESCOOP, e dá outras provodéncias". 

De acordo com as indicações das lideranças. e 
nos termos dos §§ 4g e 52 do art. 22 da Resolução nº 
1/89-CN, frca assim constrtuída a Comissão Mista rn
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares 

Hugo Napoleão 
Edison Lobão 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Francelina Pererra 
Gilberto Miranda 

Fernando Bezerra 
Carlos Bezerra 

Sérgio Machado Osmar Dias 

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS) 

Eduardo Suplicy 

Epitácio Cafeteira 

Titulares 

Inocêncio Oliveira 
José Carlos Aleluia 

Aécio Neves 
Arnaldo Madeira 

Sebastião Rocha 

PPB 

Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

PFL 

Suplentes 

Álvaro Gaudêncio Neto 
Abelardo Lupron 

PSDB 

Jovair Arantes 
José Thomaz Nonõ 

Bloco (PMDB/PRONA) 

Geddel Vieira Lima Wagner Rossi 

Bloco (PT/PDT/PCdoB) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 

Odelmo Leão Gerson Peres 

De acordo com a Resolução n• t. de t 989-CN. 
fica estabelecido o segurnte calendário para a tramr
tação da matéria: 

Dia 6-10-98- designação da Com1ssão Mista 
Dia 7-10-98 - instalação da Com1ssão Mista 
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Até 7-10-98 - prazo para recebimento de emen
das e para a Com1ssão Mista em1tir o parecer sobre a 
admiSSibilidade 

Até 16-10-98- prazo final da Comissão Mista 
Até 31-1 0-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Os Srs. 

Senadores João Rocha, Gilberto Miranda e Eman
des Amorim enviaram discurso à Mesa para serem 
publicados na forma do disposto no art. 203 do Regi
mento Interno. 

O SR. JOÃO ROCHA (PFL - TO) - Sr. Pras~ 
dente. Sr"s e Srs. Senadores, o drama da pobreza. 
no Brasil, representa uma realidade trágica cujas rai
zes situam-se nos primórdtos de nossa história e 
cuja solução parece continuamente escapar aos es
forços que empreendemos, enquanto sociedade, na 
tentat1va de enfrentá-lo. A exclusão social é um lega
do histórico secular que entranha a vida do Pais. por 
todo o nosso território, e acarreta nossos escandalo-. 
ses índices de destguakjade social, situados entrw 
os mais altos do mundo. 

É bem certo que a existência de segmento. 
populacionais desprovidos dos níveis mínimos de 
renda necessários para assegurar o essencial à sua 
sobrevivência é uma realidade que atinge a vasta 
maioria das nações, não apenas no Hemisfério Sul, 
mas também na outra metade do globo terrest.-. 
Aqui, no entanto, o contingente de CO!T1>8triotas que 
vive nessa circunstância aviltante tem dimensão in~ 
tolerável, situação que repugna profundamente nos~ 
sa consciência ética. - ~ 

É alvissareiro observar, porém, que o período 
mais recente de nossa história viu surgir uma nova 
concepção da dinâmica social, uma nova perspecti
va quanto à responsabil~ do corpo social no en
frentamento e na superação da pobreza. da exclu~ 
são e da desigualdade. 

A trajetória de restabelecimento do regime de
mocrático cumprida pelo Pais ao longo dos últirnc>e 
vinte anos foi acompanhada, pari passu, por um vi
goroso processo de fortalecimento da cidadania. Vi
mos multiplicarem-se, nesse período, as organizaç6-
es não-governamentais voltadas para a defeu. ~ 
direftos. a prestação de serviços sociais, a proteçio 
do me1o ambiente, a promoção do esporte. da cun:u
ra e do lazer. 

Como não poderia deixar de ser, a socieda~ 
civil acumulou, nesse processo, todo um patrimônio 
de experiências, conhecimentos e recursos. Em f• 
vere1ro de 1995, reconhecendo o grande ~ 
desse património acumulado, o Governo do Presi-

dente Fernando Henr•que Caraoso cnou o Conselho 
da Comumdade Sohdána. conceb•do, exatamente. 
como um instrumento de combate a pobreza e a ex
clusão soc1al a atuar por meio da promoção de par
cerias entre Estado e soc1edade. 

Senhor Pres1dente. Senhoras e Senhores Se
nadores: 

A concepção que 1nformou a criação do Conse
lho da Comunidade Solidána. bem como a ação que 
ele vem desenvolvendo ao longo desses três anos e 
meio de trabalho, em suas múttiplas dimensões. é 
inovadora entre nós e. ao mesmo tempo, típica das 
democracias contemporâneas. Trata-se do reconhe
cimento, no plano das ações concretas. de que o 
Estado não é ma1s o úmco responsável pela questão 
social. devendo abrir-se ao diálogo com a sociedade 
e à partic1pação consc1ente e responsável dos cida
dãos. 

Os resultados até aqUI obtidos pelos progra
mas conceb1dos e apoiados pelo Conselho da Co
mumdade Solidária bem como o engajamento cres
cente dos atares soc1ais comprovam o acerto da pro
posta. A prática do trabalho em parceria vem ama
durecendo ao longo desses três anos e meio. Gover
no e sociedade vêm aprendendo a pensar e agir jun
tos, a identificar o que cada um faz melhor, a somar 
esforços e competências. 

Toda a atuação do Conselho da Comunidade 
Solidária tem como ObJet1vo articular e fortalecer a 
ação da__JOCiedade c1vil, sem, contudo, substituir a 
ação governamental na área social. Suas iniciativas 
concretizam-se mediante a adesão espontânea de 
diferentes atares sociais, enquanto os recursos ne
cessários para viabilizá-las são captados junto a em
presas. fundações e agências internacionais de de
senvolvimento. 

Ao contrário do que se poderia imaginar. o 
Conselho da Comunidade Solidária não se ocupa 
apenas da viabilização de programas de desenvolvi
mento social. Com efeito, essa é apenas uma das 
facetas de sua atuação. Antes disso, o Conselho tra
balha diagnosticando problemas e identrticando 
oportunidades de ação. Aí, sim, parte para a mobili
zação dos recursos humanos e materiais necessá
rios à concretização das iniciativas de desenvolvi
mento social. Numa outra ponta. porém. o Conselho 
da Comumdade Solidária exerce um papel da maior 
importância, que é a abertura de espaços para a 
construção de consensos em tomo de pnoridades 
estratégicas de uma agenda soc1aL 
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Em sua luta por um Bras1l mais justo, o Conse
lho da Comunidade Solidâria atua em três frentes Oi
ferenciadas de trabalho: a concepção e viabilização 
de programas inovadores de desenvolvimento so
cial, as ações de fortalecimento da sociedade civil e 
a promoção da interlocução politica. 

No que concerne às iniciativas de desenvolvi
mento social, o Conselho prioriza o estímulo e o 
apoio a programas de cunho inovador vo~ados para 
ãreas que não contavam ainda com a devida cober
tura por programas governamentais ou da sociedade 
civil. Nesse ãmbrto, o Conselho vem desenvolvendo 
os programas denominados Alfabetização Solidária, 
Univernidade Solidária e Capacrt .. <;ão Solidária, to
dos eles contando com a participação de mú~iplos 
ateres públicos e privados, os quais são chamados a 
trabalhar em parceria. 

É evidente que, em face da dimensão da pro
blemática brasileira, a per.;pectiva de qualquer pro
grama de desenvolvimento social tem de ser a da 
multiplicação, da ampliação progressiva de seu tra
balho. Na concepção do Comunidade Solidária, essa 
multiplicação é orientada pelos princípios da descen
tralização e da autonomia. Isso implica dizer que os 
parceiros do Conselho em cada programa são incen
tivados a assumir, cada vez mais, a responsabilida
de por sua sustentação a longo prazo. 

No contexto dessa preocupação com que as 
iniciativas se mu~ipliquem, se ampliem, o Conselho 
da Comunidade Solidária empenha-se firmemente, 
d85Qe a implantação dos programas, em monitorá
los, avaliá-los e em sistematizar as lições deles ad
vindas, de modo que cada iniciatWa possa servir de 
inspiração e referência para a replicação do trabalho 
em maior escala. O esforço de medir o impacto de 
cada ação tem como objetivo, portanto, garantir a 
formulação, o amadurecimento e a disseminação de 
novos e mais eficazes padrões e modelos de atua
ção na área social. 

A segunda frente de trabalho do Conselho da 
Comunidade Solidária é representada, como referi
mos anteriormente, pelas ações de fortalecimento da 
sociedade civil. 

Existe, na sociedade modema, um unrverso ex
tremamente diversificado de associações, fundações 
e outras sociedades sem fins lucrativos - inclusive 
as chamadas ONGs, organizações não-governa
mentais. Visando a diferenciar esse universo dos se
tores governamental e empresarial, foi cunhada a 
expressão Terceiro Setor. 

O papel hoje desempenhado pelo Terceiro Se
ter no combate à pobreza e à exclusão social é da 
maior relevância. O que caracteriza. em primeiro lu
gar, a ação dos cidadãos e de suas organizações no 
enfrentamento de questões diagnosticadas pela pró
pria sociedade é a experimentação de modelos ino
vadores de trabalho que acabam conduzindo a for
mas mais eficazes de resolver problemas sociais. 

Consciente da importância e do potencial 
transformador do trabalho desenvolvido pelo Tercei
ro Setor, o Conselho da Comunidade Solidária defi
niu como um de seus objetivos estratégicos contri
buir para aumentar a qualidade e a eficiência do tra
balho das ONGs. Para esse fim, passou a imple
mentar, a partir do inicio do ano passado, um pro
grama trienal de fortalecimento da sociedade civil, 
incluindo ações em três áreas prioritárias: a promo
ção de um novo modelo de voluntariado, a constrtui
ção de uma rede de informações para o Terceiro Se
ter e o aperfeiçoamento do marco legal regulador 
das organizações da sociedade civil. 

Em sua terceira frente de trabalho - aquela re
ferente a promover a interlocução política -, o Con
selho da Comunidade Solidária tem logrado expres
sivos êxitos no sentido de abrir canais de discussão 
e negociação a resperto de temas que são objeto de 
ações governamentais e em relação aos quais as or
ganizações da sociedade civil têm demandas. co
nhecimentos e experiências a compartilhar. 

Os frutos desse diálogo já começam a amadu
recer O.il. ..Jomla do estabelecimento de consensos 
quanto a medidas e procedimentos capazes de via
bilizar iniciativas do Estado e da sociedade em áreas 
fundamentais como reforma agrária, distribuição de 
renda, segurança alimentar e nutricional, defesa da 
criança, geração de empregos. alternativas de ocu
pação e desenvolvimento local integrado. 

O processo de interlocução não se encerra, po
rém, com a construção desses consensos. Ao fim do 
processo de negociação, governo e sociedade assu
mem compromissos muito claros e precisos, che
gando-se à definição de uma pauta de ação comum. 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
nadores: 

Podemos afirmar com segurança que o traba
lho desenvolvido pelo Conselho da Comunidade So
lidária em seus três anos e meio de existência - todo 
ele embasado na inovadora concepção de que a 
ação social mais eficaz é aquela exercida mediante 
a parceria entre Estado e sociedade - já deu uma 
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..-::;ntr·':Ju•c2o de monta no combate árduo e extenso 
r:.u-e :;::.vamos, enquanto Nação, contra o aflitivo pro-
blena ca pobreza, da desigualdade e da exclusão 
'=>oc,a\. 

Tome-se como ex~lo o Programa AH~ 
zação Solidaria, um programa dirigido aos Municl
~ios que ostentam os maiores indicas de analabe
!!smo do País, objelivando, assim, dar também urna 
comribuição ao esforço de redução das desigualda
riP.s regtonais. 

O Mabetização Solidária atende prioritaria
;nente jovens entre 12 e 18 anos de idade. nlo u
cluindo. porém, a participação de adu•os rnt-
dos em aprender a ler e escrever. O programa ,...,. 
'la os jovens a entrar ou a voltar à escola e favoreoe 
• profrssionalização, pois oferece aos alunos alfabe
tizados. em parceria como o MEC e o Ministério do 
";"rabalho. a oportunidade de prosseguir seus estu
dos em curso supletivo ou profissionalizante. 

Comprovando que o povo brasileiro tem já u,. 
percepção mu~o clara da importância de educação -
e particularmente da aHabetização -, a procura pele 
programa superou todas as expectativas. Nio ape
nas os joV"ens 8COfT8ram em massa, mas ~ 
um grande número de adu~s que hé mu~o ......, 
encontravam-se fora da ~ encheram-se de ~ 
rusrasmo. Dessa forma, o programa motivou families 
1nte1ras para sentar lado a lado na sala de aula. 

Embora cada sala não devesse receber mais 
do que 25 aJunos, em a)gumas tocalidades nl.o toi 
P..2§.§_tvel limitar as inscrições, chegando-se a cotocar 
ate 35 alunos em uma sala e ainda assim reltando 
uma p;aiéia de adolescentes e aduHos que a~· 
nham as aulas debruçado& na janela do lado de fora. 
Como oergunta um atfabetizador que atua no interior 
do Ceará, 'E possível explicar para uma mulher de 
dQ onos. que anda três quilômetros para chegar à 
escola. que não há lugar para ela e o marido, que 
também querem aprender?• 

Nesse sentido, o programa tem inclusive de
semoenhado um interessante papel de fortaleci"*'
to da v•da comunitária, pois, em alguns lacaia, é .:>
mente a mobilização da comunidade que viabiliza o 
o~rso. Na inexistência de instalações adequada, 
8or exemplo, pessoas têm cedido suas próprias ca· 
sas oara que as aulas possam ser dadas. Além dia-
30. uma série de depoimentos prestados pelos alu· 
-;os da conta de uma maior integração familiar e co· 
~un1tána a partir do início dos cursos. 

.J Programa AHabetização Solidária tem como 
:~ar-ceiros universidades, o Ministério da Educaçio e 

do Desporto (MEC). empresas e prefeituras. todos 
articulados pelo Conselho da Comunidade Solidária. 
Seu funcionamento é bem representativo dos esque· 
mas de parceria nos diversos programas do Comun•· 
dade Solidária. O Programa responsabiliza·se por 
identificar os Municípios, mobilizar e articular os par
ceiros. As universidades adotam voluntariamente um 
ou mais Municípios, 1ndicam professores seus para 
desenvolver projetas de cursos, capacitam - em 
suas sedes - coordenadores e atfabetizadores re· 
crutados nas comunidades e responsabilizam-se, 
ainda. pela coordenação e avaiiação dos cursos. As 
empresas e outras instituições adotam um ou mais 
Municipios e cobrem metade dos custos do Progra
ma: aqueles relativos ao transporte, à hospedagem 
e à alimentação dos coordenadores e atfabetizado
res no período em que esses se estão capac1tando 
nas universidades, bem como as bolsas para os ai· 
fabetizadores e coordenadores nos Municípios, além 
dos custos referentes às viagens de acompanha
mento e avaliação. Ao MEC, compete cobrir a outra 
metade dos custos, distribuindo material didático, de 
apoio e bibliotecas. e patrocinando, também. a equi
pe de coordenação do programa. As prefe~uras, por 
seu turno, garantem instalações para as aulas e dão 
apoio à coordenação. 

Muitos são os aspectos inovadores positivos 
que poderíamos mencionar do Programa Alfabetiza· 
ção Solidária. Entre eles, gostariamos de destacar o 
respeito aos diferentes métodos de alfabetização 
adotados pelas diversas universidades e a autono· 
mia pedagô"gica no uso do material distribuido pelo 
MEC; o respeito à diversidade cultural das comuni· 
dades; a mobilização de alfabetizadores das prô· 
prias comunidades e a oportunidade de trabalho re· 
munerado dada a esses, muitos dos quais sem ocu
pação profissional definida; a absorção pela rede re
gular de ensino de boa parte dos atfabetizadores ca· 
pacitados no programa; e o ba1xo custo por aluno, si· 
tuado em apenas 34 reais ao mês. 

O Programa Alfabetização Solidária envolveu. 
até este momento. a participação de 105 universida
des e 41 empresas. Os Municípios atingidos chegam 
a 1 46 e os atlabetizadores capac~ados ja alcançam 
a casa dos 5 mil. Até junho passado. o número de 
alunos alfabetizados era de 75 mil e 900, esperando
se que esse número suba para 220 mil até o final do 
ano. 

Como se pode ver, Senhor Presidente. Senho
ras e Senhores Senadores. trata·se de um programa 
plenamente exitoso, que está golpeando severamen-
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te essa matriz imponante da pobreza e da exclusão 
social que é o analfabetismo. 

Mas se o Alfabetização Solidária constitui tal
vez o exemplo mais pujante do sucesso das iniciatl
vas do Conselho da Comunidade Solidária, os de
mais Programas podem também ser tomados, com 
certeza, como parâmetros de iniciativas exitosas na 
área social. 

O Univernidade Solidária mobiliza jovens um
vernitários, permitindo-lhes conhecer melhor a reali
dade do País e participar de um exercício de respon
sabilidade social. por meio de viagens a Municípios 
com altos índices de pobreza. Nessas viagens. os 
estudantes, coordenados por professores de suas 
universidades, divulgam infonnações e promovem 
atividades para a melhoria das condições de saúde, 
educação e organização das comunidades. O traba
lho busca atingir, prioritariamente, lideranças locais 
que possam transformar-se em agentes multiplica
dores das informações e atividades promovidas pe
las equipes. 

Os parceiros, nesse caso, são universidades. 
prefeituras, as Forças Armadas, empresas e outras 
instituições. todas articulada::; pelo Conselho da Co
munidade Solidária, com o apoio do Conselho de 
Reitores das Universidades Brasileiras e do Ministé
rio da Educação e do Desporto. 

Aluando em Municípios do interior de Estados 
das regiões Norte e Nordeste, as equipes do Univer
sidade Solidária realizam uma gama de atividades 
basté!_nte ampla, que vai desde orientar quanto a cui
dados com a higiene bucal até passar informações 
sobre amamentação, prevenção do câncer e doen
ças sexualmente transmissíveis; desde estimular as 
manifestações artístico-culturais da comunidade até 
dar treinamento em piscicultura ou oferecer noções 
de alimentação alternativa, usando as partes dos ali
mentos que normalmente vão parar na lata do lixo. 

Até fevereiro passado. o Univernidade Solidaria 
havia mobilizado 382 profes•ores e 3 mil 820 estudan
tes de 127 universidades, atingindo 296 municípios. 

O terceiro dos programas inovadores de de
senvolvimento social articulado pelo Conselho da 
Comunidade Solidária é o Capacrtação Solidaria. 

Esse programa. dirige-se aos jovens de 14 a 
21 anos que vivem nas regiões metropolitanas e não 
têm escolaridade suficiente nem oportunidades de 
formação profissional. sendo oriundos de famílias de 
baixa renda. O Capacitação Solidária objetiva, como 
o próprio nome indica. desenvolver habilidades es
pecíficas. Mas. além disso. procura também esti-

mular a sociabilidade. a organ1zação, a auto-estima 
e a cidadania, buscando novas brechas no mercado 
de trabalho e motivando a permanência ou a volta à 
escola. 

É importante lembrar que na faixa da popula
ção a qual se dedica o Capac1tação Solidaria o de
semprego atinge cerca de 30 por cento. Consciente 
disso. o programa procura explorar brechas no mer
cado de trabalho enquanto única forma de abrir es
paços para a inclusão de seu público. Por isso. a 
oferta de cursos é variada e até surpreendente. Vai 
de mecânica de automóveis, costura ou arte de rep
resentar até reciclagem de papel, prevenção sanitá
ria e ambiental, estética étnica de cabeleireiros, cria
ção de mexilhões, atendimento a idosos ou fabrica
ção de pranchas de surfe. 

Todos os cursos são estruturados em dois mó
dulos: básico e específico. No módulo básico, os alu
nos desenvolvem habilidades de leitura, escrita. cál
culo, raciocínio lógico e conhecimentos gerais. São 
também realizadas atividades que promovam auto
estima, capacidade de organização, comunicação, 
cidadania, relações interpessoais e resolução de 
problemas. O módulo espec\1ico, por seu turno, tem 
dois objetivos. O primeiro, evidentemente, é o de
senvolvimento das habilidades necessárias ao exer
cício da capacitaçâo escolhida. O segundo - impor
tantíssimo - é a vivênc1a prática, ou estágio, em si
tuação real de trabalho. 

Até setembro do ano passado. o Capacitação 
Solidária-travia apoiado a realização de 305 cursos. 
organizados por 281 organizações não-governamen
tais, os quais foram freqüentados por 8 mil 449 alu
nos. 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
nadores: 

Os resultados atingidos e a repercussão nas 
comunidades deixam bem claro que o Capacitação 
Solidária e o Umversidade Solidária - tanto quanto 
o Alfabetização Solidária - são programas muito 
bem concebidos e destinados a dar, daqui para o 
futuro. uma contribuição amda ma1or na luta contra 
a pobreza e a exdusão social. Mas, como mencio
namos anteriormente. o estímulo a esses progra
mas inovadores de desenvolvimento social repre
senta apenas uma das três frentes em que atua o 
Conselho da Comumdade Solidária. Além dessa. 
existem também as frentes relativas às ações de 
fortalecimento da sociedade c1v1l e ao trabalho de 
interlocução politica. 
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O esforço do Conselho da Comumdade Solidá
ria no sentido do fortalecimento da sociedade civ1i 
parte da constatação de que o vasto potencial de 
trabalho social presente no Terce1ro Setor é prejudi
cado, no Brasil, por uma legislação antiga e inade
quada, que não incentiva a doação voluntária de 
tempo e de trabalho das pessoas nem o investimen
to social das empresas, não facilitando, tampouco, a 
realização de parcerias entre governo e sociedade 
civil. 

No intuito de superar esses obstáculos e deixar 
o carllinho livre para a rápida expansão da participa
ção social no Brasil, o Conselho da Comunidade So
lidári~ criou. em 1997, um programa nacional de For
talecimento da Sociedade Civil. O programa, projeta
do para ter duração trienal, volta-se para três ára.s 
prioritárias. A primeira delas é o Programa Volunl*
nos, que objetiva promover o trabalho voluntário en
quanto expressão de uma ética de solidariedade. A 
segunda é a Rede de Informações do Terceiro Selar 
- Rits, voltada para a produção e a divulgação de co
nhecimentos e informações sobre as organizações 
da sociedade civil. E a terceira é o Marco Legal, que 
trabalha pela revisão da legislação que regula a 
ação das entidades sem fins lucrativos, a fim de in
centivar a participação dos cidadãos e a responsabi
lidade social das empresas. 

O Programa Voluntários foi criado para promo
ver um novo modekJ de voluntariado no País, basea
do na participação responsável e solidária dos cida
dã9s. em iniciativas concretas de combate à exclu
são soc1al e melhoria da qualidade de vida em co
mum. O Programa valoriza a imagem do voluntário, 
incentiva o aumento de açoes voluntárias e fortalece 
as organizações de voluntários, dando assessoria 
técnica para qu~ recebam e não desperdicem o po
tencial voluntár.o. Além disso. divulga informações 
sobre Iniciativas bem sucedidas e apóia a criação e 
consolidação dos centros de voluntários. 

lnobstante o forte potencial solidário da socie
dade brasileira, as iniciativas de trabalho voluntário 
são amda pouco conhecidas e valorizadas. Quem 
não é voluntário e quer ser não sabe em geral como. 
nem por onde começar. A maioria das organizações 
têm poucas oportunidades de trocar experiências e 
Juntar esforços em projetas de 1nteresse comum. Por 
esse mot1vo, o Programa Voluntários decidiu investir 
na organização de centros de voluntariado. modelo 
exitoso em mais de 130 paises. A tarefa desses cen
tros é dar coordenadas. oferecer apo1o e divulgaçio. 
facilitar a troca de informações entre os voluntános. 

A pán1r da del1beraçào c:: Programa Volunta
rios. formaram-se no Bras1l. no ·1m de 1996. em ca
ráter expenmental. 11 centros. em dez caprtais e 
uma cidade do 1ntenor. Esses o •ros são organiZa
ções autõnomas. onundas da c.:1 1unidade. com for
tes raízes na realidade local. Pc r três anos, eles re
cebem do Programa Voluntários assessona técnica 
para sua constitUição. capac1tação e desenvolvimen
to, e recursos financeiros do Banco lnteramericano 
de Desenvolvimento (810), decrescentes ano a ano. 
Ao f1m desse prazo, os centros devem se tomar 
auto-sustentáveiS. 

A segunda área de atuação do programa na
cional de Fortalecimento da Sociedade Civil é a 
Rede de Informações do Terceiro Setor- Rits, criada 
pelo Conselho da Comumdade Solidária com o obje
tivo de incentivar a interação e a troca de informaçõ
es entre organizações da sociedade CIVil sem fins lu
crativos. 

Ao criar a Rits. o Conselho da Comunidade So
lidána levou em cons1deração a importância política 
do Terceiro Setor- eis que sua força reflete uma so
ciedad~ civil consciente de seus interesses e demo
craticamente orientada-. bem como sua importância 
económica - tendo em vista que o setor abrange ati
vidades altamente empregadoras de mão-de-obra. 
Com efefto. ex1stem no Bras1l ma1s de 200 m1l orga
nizações sem fins lucrativos. empregando mais de 
um m1lhão de pessoas - fora as que trabalham como 
voluntárias. 

MuRo- embora pujante. o Terce1ro Setor no Bra
sil é, até o presente, bastante desarticulado. o que 
implica, inclusive. o desconhecimento. por parte da 
opinião pública, de sua real importãncia. A Rits fo1 
criada. portanto. exatamente para superar essa de
sarticulação. Trata-se de uma rede virtual. apoiada 
na Internet. dedicada à geração e difusão de infor
mações e à promoção da interação não só entre as 
entidades do setor. mas também desse setor com os 
demais. 

Na Rede podem ser colocados informes, divul
gações. conferências. sites. Trata-se. enfim, de um 
canal livre para que as organizações se comuni
quem. aproveitem expenênc1as umas das outras e 
vençam as barreiras da heterogeneidade e da diS
tância. E fácil perceber que uma pequena organiza
ção no tntenor do Nordeste. para se orgamzar e evo
luir. provavelmente levana meses tentando obter ln
formações sobre acesso a recursos governamentaiS 
e mternac1ona1s. sobre legislação etc. Com a Rits. 
essa organ1zação pode descoonr tudo rapidamente. 
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No que concerne ao Marco Legal, terceira área 
do programa de Fortalecimento da Sociedade Civ11. 
sua atuação é no sentido de lutar por alterações le· 
gislativas que favoreçam o rápido e sólido desenvol
vimento das organizações do Terceiro Setor e que 
garantam, simultaneamente, sua transparência. 

O trabalho do Marco Legal na questão dos re
gistras e cadastros administrativos, por exemplo, 
busca a elaboração de um estatuto legal que preveja 
uma classificação adequada para as organizações 
do Terceiro Setor, garantindo o reconhecimento de 
suas caracteristicas e viabilizando parcerias mais 
eficazes entre as próprias organizações e delas com 
o Estado. 

Um outro exemplo de figurino legal que recla
ma atteração é a legislação tributária do Pais, que, 
ao contrário da legislação de outras nações, pouco 
incentiva a cooperação entre cidadãos. empresas e 
entidades do Terceiro Setor. Ao mesmo tempo, não 
há critérios claros para a distribuição dos escassos 
incentivos fiscais existentes. E, para completar, con
vênios e contratos entre o Poder Público e as entida
des do Terceiro Setor criam enormes dificuldades 
burocráticas para essas organizações, impedindo o 
desenvolvimento de parcerias. 

Para propor mudanças que possam facilitar a 
expansão das entidades sem fins lucrativos. as açõ
es do Conselho da Comunidade Solidária relativas 
ao Marco Legal do Terceiro Setor buscam avaliar a 
legislação e a regulamentação existentes. a fim de 
identificar os principais problemas. O foco é a Iegis
laçãl> .federal e as principais áreas de trabalho são: 
registras e cadastros administrativos; legislação tri
butária; contratos e convênios com a administração 
pública; e legislação trabalhista e previdenciária. 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
nadores: 

A úttima das frentes de trabalho do Conselho 
da Comunidade Solidária é a Interlocução Politica. 
Nesse âmb~o. o Conselho alua promovendo deba
tes entre o Governo e a sociedade civil nos quais se 
busca abrir espaço para a criação de consenso 
quanto a uma agenda social mínima para enfrentar 
os graves problemas brasileiros. Trata-se de um in
tenso trabalho de mediação politica envolvendo cen
tenas de pessoas, de Ministros de Estado a especia
listas, de representantes de entidades de classe e 
de movimentos sociais a empresários e acadêmicos. 

Desde sua criação, em junho de 1996, a Inter
locução Politica do Conselho da Comunidade Soli
dária estabeleceu 56 consensos e 150 propostas de 
ação. Como afirma o coordenador dessa frente de 

trabalho. resumindo seu pnncípio de ação, "Ê prec1· 
so definir as prioridades básicas para poder perse
gui-lasN. Embora o conceito pareça simples. ele en
volve uma articulação bastante complexa. po1s, entre 
a inlenção e o geslo, quase sempre se impõe um ca· 
minha dilicil. 

Um dos obstáculos a vencer é a desconfiança 
mútua. Ruth Cardoso, presidente do Conselho da 
Comunidade Solidária, afinna: ·existe uma separa
ção natural entre a sociedade e o governo. São dois 
modos de trabalhar e é d~ícil essas duas lógicas 
combinarem até porque não têm canais de comuni
cação adequados". A Interlocução Politica trabalha 
exatamente no sentido de fortalecer essa relação da 
sociedade civil com as áreas governamentais, crian
do o espaço para que o entendimento se estabeleça. 

Mas, como já mencionamos, o trabalho da In
terlocução Política não se encerra com o estabeleci
mento do consenso. Uma vez que o conjunto dos in
tertocutores tenha chegado ao consenso, parte-se 
para a definição de propostas concretas. Levando 
sempre em consideração o princípio básico de todo 
o trabalho do Comunidade Solidária - o de que a 
ação isolada do Estado não é suficiente para "pagar" 
rapidamente a enorme dívida social do B"rasil -, a In
terlocução Politica trabalha para criar as condições 
para que Estado e sociedade civil possam convergir 
seus esforços com base nas prioridades definidas. 

Entre os temas centrais em debate na Interlo
cução Politica estão: Desenvolvimento Rural - in
cluindo Reforma Agrária e Agricultura Familiar -. Dis
tribuiçã<H~e-Renda, Segurança Alimentar e Nutricio
nal, Criança e Adolescente, A~emativas de Ocupa
ção e Renda, Marco Legal do Terceiro Setor e De
senvolvimento Local Integrado e Sustentável. Nas 
vanas rodadas já realizadas, reunindo repre
sentantes dos mais diversos setores, transparência 
e diversidade de opiniões toram pontos importantes. 
pois as posições conflrtantes enriquecem o debate 
que, afinal, conduzirá ao consenso. 

Não se deve pensar, porém, que a Interlocução 
Politica seja um mero fórum de debates que define 
propostas que poderão ou não ser colocadas em 
prática. Na verdade, os encaminhamentos definidos 
são transformados em providências. com responsá
veis e com prazos de execução. E a execução é mo· 
nrtorada de perto por um Com~ê Setorial especial
mente constituído para esse fim. Muitas propostas já 
estão em andamento. Para citar um exemplo. no 
campo da Reforma Agrária, a Interlocução propós a 
distribuição de cestas básicas nos acampamentos 
de trabalhadores rurais. A Conab atendeu e. em 
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conJunto com a Comun•dade Sol•dana. d1stnbu1u 300 
m1l cestas entre )ane1ro e novembro de 1997. Tam
bE!m a aprovação da lei que •nst•tu1u o reg•stro civii 
gratu•to fot, em grande parte. fruto da mobilização 
deslanchada pelos Integrantes da lntenocução Políti
ca sobre Criarvra e Adolescente. 

T ai como os Programas Inovadores de Desen
volvimento Social do Conselho da Comunidade Soli
dária. a Interlocução Política abre novas frentes e 
confia na multiplicação de suas ações. Tal como 
eles. estimula a autonomia de todos os agentes so
c•a•s envolvidos. 

As expectativas otimistas da Interlocução Poli
tica no que tange à frutificação de seu trabalho 
apóiam-se. também, no fato de que as propostas co
locadas na mesa de discussão têm embasament:o 
ético, situando-se acima de eventuais divergências 
políticas. 

Senhor Presidente. Senhoras e Senhores Se
nadores: 

Os gestos básicos que movem a ação do Con
selho da Comunidade Solidária no desenvolvimento 
de todos os seus programas podem ser definidos 
como "começar" e "so~ar". Ou seja: o Conselho •
força-se por articular os parceiros e dar a partida nos 
diversos programas; a partir de então, estimula a 
crescente autonomia dos programas. 

Trata-se. como temos enfatizado, de um novo 
modelo de trabalho vo~ado para a redução da po
breza. das desiguak:tades e da exclusão social, um 
modelo que tem como principais características a 
llârêeria entre Estado e sociedade, a mobilizaç6o 
constante e espontânea de múltipkJs atores, o 
aprendizado com a experiência das organizações 
não-governamentais, o fortalecimento dessas entida
des e a idéia de que é melhor atuar em pequena •
cala. com menores custos e maior eficiência. 

Ao estimular a descentralização e a crescente 
autonomia dos programas, o Conselho está, simula
neamente. favorecendo sua expansão. 

A confirmação de que esse modelo é acertado 
vem dos resultados já atingidos e da crescente ade
são de novos parceiros. 

Temos a firme convicção de que esse novo 
modelo de trabalho social veio para ficar, e que suas 
1n1C1at1vas haverão de se multiplicar por toda a socie
dade. 

Queremos, portanto. deixar aqui nossos cul1'1)ri
mentos ao Governo do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso peia brilhante iniciativa que foi a criação do 
Conselho da Comunidade Solidaria. bem como pelos 

excelentes resultados .a a1cancados por seus pro
gramas nesses três ancs e rne1c de atuação. 

Era o que tínhamos a d1zer 

Muito obngado 1 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PFL - AM) -Sr. 
Presidente, S~s e Srs. Senadores. há mUltO tempo 
são conhecidas e propagadas. em nosso País, as 
vantagens do transporte t!uv1al. Muito pouco se tem 
feito. entretanto. para que o imenso potencia! das ba
cias hidrográhcas brasileiras para a navegação seja de 
fato aproveitado. Esta situação vem mudando signifi
cativamente com a crescente ut1lização da h1drov1a 
Tietê-Paraná, ao longo da presente década. 

Ao contrário da maiona dos nos brasileiros. 
onde são poucos os obstáculos à passagem de em
barcações, o curso do Tietê apresentava vários pon
tos de descontinuidade em sua navegabilidade. Por 
essa razão foram construídas eclusas - elevadores 
que permitem a transposição das embarcações -. 
conJugadas às barragens das usinas hidrelétricas ao 
longo do Tietê. Em janeiro do presente ano. com a 
conclusão das obras na barragem de Jupiá, na con
fluência das águas do Tietê com o Paraná, o percur
so navegável foi elevado de 1. 1 00 para 2.400 qUIIÔ
metros. 

Os resultados económicos da construção da hi
drovia já se fazem sent1r de forma clara desde o iní
cio da década. A reg1ão que se beneficia das facili
dades do transporte hidrov1ário compreende não só 
municípios de São Paulo, como também do Mato 
Grossa....de-Sul, Paraná. Goiás e Minas Gera1s. A pu
jante produção agrícola dessa área obteve um exce
lente me1o de escoamento para a maior c1dade do 
País. O custo do transporte de uma tonelada de car
ga pela hidrovia pode ser estimado, em média, em 
US$ 1 O, enquanto que o transporte da mesma carga 
por ferrov1a sai a US$ 30 e. por rodovia, a USS 40. A 
enorme vantagem de custos do transporte fluvial re
laciona-se a seu rendimento energéticO significativa
mente supenor: em outras palavras. consome muito 
menos combustível. Além disso. a manutenção das 
vias e dos veicules é bem ma1s simples e barata. 

Nem sempre os d1ferentes meios de transporte 
são excludentes. mas devem. treqüentemente, con
jugar-se. no SIStema conhecido como multimodal. 
Ferrov1as e rodovias têm importante papel para com
plementar o transporte fluviaL levando produtos dos 
seus loca1s de origem para as hidrov1as e distribUin
dc-os depo1s até os centros consumidores. A cidade 
de Pederne1ras. a 340 qUIIômetros da cap1tal, é a 
única em todo o Estado de São Paulo a dispor de 

+ 
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um term•nal hidro-ferro-rodovrário, o que concede 
expressivas vantagens âs empresas ali instaladas. 

As facilidades de transporte vêm atraindo, de 
1ato, substancial montante de investimentos de em
presas privadas para a região. Várias cidades situa
das às margens do Tietê tiveram sua realidade eco
nõmica profundamente alterada pela instalação de 
indústrias, a maior parte das quais de transformação 
de produtos agricolas. As perspectivas para o futuro 
são ainda mais animadoras. Para o município de Pe
derneiras, já foram anunciados investimentos de 
US$ 350 milhões, nos próximos 15 anos. Em Jaú, 
começa a ser instalado um pólo industrial e comer
cial com capacidade para 168 empresas, as quais 
devem investir em tomo de 1 bilhão de reais ao lon
go de 1 O anos, gerando 1 O mil novos empregos. 

Para aqueles que só conhecem a realidade do 
rio Tietê na cidade de São Paulo é difícil imaginar os 
atrativos turísticos por ele oferecidos ao longo da hi
drovia. A limpidez das águas na maior parte de seu 
curso e as facilidades de navegação têm sido res
ponsáveis por um grande surto de empreendimentos 
turísticos. Às margens do rio estão instalados vários 
clubes e parques, os quais oferecem, entre outras 
opções de lazer, a prática da pesca sub-aquática e 
banhos térmicos naturais. Os passeios de barco. 
que podem durar vários dias, levam os visitantes a 
apreciar as inesperadas belezas naturais da região. 
A Companhia Energética de São Paulo- CESP, res
ponsável peta administração da hidrovia, zela tam
bém pela conservação do equilibrio ecológico no 

·- T~ impedindo práticas predatórias. 

O Rio Paraná, como se sabe, segue pela fron
teira paraguaia e entra em terras argentinas, desem
bocando na foz do Prata. A ampliação da hidrovia 
Tietê-Paraná em uma grande hidrovia do Mercosul, 
com 5 mil e 700 quilômetros de extensão, depende 
apenas da superação de um único ponto de descon
tinuidade: a barragem de ltaipu. Já está programado 
para o próximo ano o início da construção de 3 eclu
sas que permitirão a passagem de barcos a montan
te e a jusante de ltaipu, com um orçamento situado 
em tomo de um bilhão de dólares. Os ganhos eco
nômicos com a disponibilização de um transporte 
muito mais barato, inter1igando vários pontos impor
tantes dos países do Mercosul, irão superar, em 
pouco tempo, o montante de recursos necessários 
para viabilizar tal realidade. 

São várias as lições que podemos extrair da 
experiência de implantação da hidrovia Tietê-Paraná 
e do complexo econômico que a ela se associou. 

Antes de tudo, a de que é necessáno aproveitar o 
imenso potencial de recursos hidncos de que o Bra
sil dispôe. em um patamar supenor ao de qualquer 
outro país. O incentivo ao transporte 1luvlal estimula, 
como podemos constatar. o desenvolvimento de vá
rios outros setores da economia, como o agrícola, o 
industrial, o comercial e o turístico. É importante pla
nejar a conjugação do transporte fluvial com os ou
tros sistemas viários, assim como a integração das 
diversas atividades económicas que se beneficiam 
das facilidades de transporte. Por fim, a conservação 
do meio ambiente aquático é iundamental para ma
nutenção do turismo e. em todos os demais senti
dos, extremamente recomendável. 

Quero não apenas apontar as virtudes e o su
cesso desse empreendimento, que se constitui em 
um verdadeiro plano de desenvolvimento regional. 
como também apontar o seu exemplo para várias 
outras regiões do País. 

Mutlo obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador E mandes Amorim. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB - RO) - Sr. 
Presidente, Srls e Srs. Senadores, já antes da pos
se do Presidente Fernando Henrique Cardoso pre
dominava, entre nós, a discussão sobre a reeleição 
do Presidente da República e. em seguida, de go
vernadores e prefeitos. A discussão não poderia ter 
sido mais copiosa. vasto o número daqueles que -
professores, juristas, advogados e demais especia
listas - tala.J:am e escreveram sobre a questão. O de
bate propiciou, ainda, reuniões, seminários e o as
sunto ocupou, anos a fio, posição privilegiada na 
pauta da mídia. No futuro, aquele que se interessar 
pela matéria encontrará abundantes manifestações, 
sobretudo em defesa da reeleição. 

Infelizmente, esse provável e curioso pesquisa
dor em lugar de argumentos convmcentes achará 
muita falácia. No copioso material. pouco verá que 
atenda a princípios básicos de ética e moral, coisas 
que, juntamente com nossas próprias tradições, esti
veram bem longe do farto debate de uma questão 
constitucional de fundamental importância para o 
nosso futuro. 

Logo surpreender-se-à esse estudioso de 
amanhã, com a quase unânime invocação do exem
plo americano em abono oa tese da reeleição, com a 
indispensável distorção. a fim de torná-la favorável 
ao Brasil, o que, na verdade ê Implacável condena
ção. Mas não verá menção a George Washington 
que. signatário da Carta de Filadélfia. acatou a ree-



118 ANAIS DO SENADO FEDERAL OlfJlJBRO DE 1998 

1e1ção por circunstâncias espec1ais, mas recusou o 
seu terceiro mandato, por achar que a rotativtdade 
do poder era essencial para a manutenção da derno-
crac•a amencana recém-mstalada. Como também 
não saberá que a maioria dos candidatos à reelei
ção, nos Estados Unidos, foi derrotada. 

As Constrtuições brasileiras, inclusive a última, 
assinada pelo nosso atual Presidente, vedaram a 
reeleição. Sua adoção é um retrocesso político. ~ 
instrtuições da América Latina têm sofrido e sofrem 
com essa tese e estão sendo ameaçadas pela r• 
reeleição pretendida por Gartos Menen e Alberto Fu
jimori. E nós, chegaremos lá? Ou a imposição do 
parlamentarismo. para mais um mandato aos que 
serão reelertos, já está decidida? Sení negociada. 
como o foi a reeleição? A História nos guarda bons 
exemplos do peso do "encargo• do poder, sem dúvi
da sentido por Stálin, Hrtler e outros déspotas. 

O suposto pesquisador surpreender-se-à, tam
bém, com o esforço com que se buscou exemploa 
na Europa e em todo o mundo a favor da reeleição e 
da extinção da inelegibilidade, para liquidar a relativi
dade do poder, bese de todo regime democrático, 
enquanto eram silenciadas as lições de nosso pu
sado, na singular tradição republicana brasileira que 
levou nossas já abundantes constituintes a manter, 
sempre, a proibição de reeleição, desde a Constrtui
ção de 1 891. Corno se fosse o Brasil desprovido de 
tradições merecedoras de, ao menos, atenção. 
Como se o Brasil só agora nascesse de feliz parto 
da globalização, tornada maravilha surgida do nada, 

-- e~ fruto de ininterrupto processo histórico, ao 
passar dos séculos. De igual maneira. ignora·se a 
historia do Continente, bastando mencionar Argenti
na e Méx•co. países de onde presidentes, a despeite 
de seus encargos. tiveram que ser escorraçados do 
poder por revoluções. Tudo mergulhado em sepul· 
cral silêncio sobre nossas tradições republtcanas. já 
bicentenárias. 

Hoje, é perceptível geral reclame para que o 
Congresso. com a máxima prioridade, reabra o pro· 
blema. não só para repensar sobre a vantagem ou 
desvantagem da reeleição, mas, principalmente, se 
:-nantido o instituto. estabelecer os prazos de desin· 
::omoatJbJiização daqueles que Presidente, governa· 
-:iores ou prefeitos se candidatem ao mesmo cargo. 
Ainda em plena campanha eleitoral. o apodraciman· 
:o de costumes políticos eleitorais estarrece a Na· 
ção. ja plenamente ciente da gravíssima crise que a 
<envolve. no comprometimento de seu futuro pr6JU
mo. Debate e discussão substituídos pelo poder elo 
dinhe1ro. público ou pnvado. que utiliza os fantá.lti-

cos recursos que a técn1ca co1ocou a d1spos1cão da 
mídia para lud1briar o Pa1s. pe!o uso de escabrosa 
mampulação. 

A presença dos governantes no cargo provoca 
uma desigualdade entre os demats concorrentes. O 
uso da máquina administrativa. por mais que ne
guem os atuais ocupantes dos cargos. é uma reali
dade e atinge o caráter democrático que deveria re
ger as eleições. A revisão do processo eleitoral vem 
ganhando corpo em vánas camadas da soc1edade 
brasileira, especialmente. nos me1os politico e JUrídi
co, mais atentos ao problema. Não há justificativa 
para que um governador que queira concorrer ao 
Senado ou à Câmara seja obrigado a desincompatl· 
bilizar-se do cargo 6 meses antes das eletções. mas 
que nele possa permanecer se for candidato à ree
leição para o Governo. 

Aprovamos, Senhor Pres1dente. a reeleição 
sem regras claras. o que está provocando um con
tingente de abusos e permissividades jama1s vistos 
entre nós. O monopólio do poder acabará sendo 
uma realidade quando todos sabemos que. para 
manter viva a democrac1a, a rotatividade é necessá
ria. Infelizmente, a ação direta de incl')nstituclonalida
de contra a Emenda 16, que tratava da reeleição, foi 
rejertada pelo Supremo Tribunal Federal, o que per
mitiu a não desincompatlbilização dos atua1s deten
tores dos poderes federal e estadual. 

Não há mais como tapar o sol com a peneira: o 
mundo inteiro está ciente da profunda crise econôml
co-financeira em que se debaterá o Bras1l, anos a 
fio, dela..decorrendo. sabemos todos. ônus quase ln
suportável para a 1mensa ma1ona dos brasile1ros. O 
momento exige reflexão e a busca de soluções que 
aprimorem o nosso processo político-eleitoral. 

Não há quem. entre nós, esteJa cego para a 
crise que avassala o Brasil, bem como para a dete· 
rioração da política bras1leira. Acautelemo-nos para 
que não sejamos vítimas de convulsão soc1al, o que 
só nos será possível se voltarmos para nossas prô
prias tradições culturais e políticas. nossos própnos 
sonhos. fruto da esquecida grandeza desse País. 
Instituição alguma, país algum salvar-nos-á, po1s 
nosso futuro dependerá apenas de nossas própnas 
forças e de nossos próprios recursos. E a punhcação 
político-eleitoral é condição sine qua non para dias 
mais venturosos, aqui se impondo o reexame de mu
danças constitucionais agora promovidas. sobretudo 
no tocante a inelegibilidade, 1ncompat1bilidade e de
sincompatlbthzaçào. 

Que a revisão da Emenda Const1tuc1onal que 
prev1u a reeleição seja feita o quanto antes para que. 
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Já na próx1ma ele1ção, as regras seJam ma1s claras e 
menos 1ncongruentes. A desincompatibilização, ficou 
provado nessa campanha, impõe-se e somos nós. 
legisladores, os responsáveis pela sua adoção a f1m 
de que o País e os demais candidatos não venham 
a passar, uma vez mais, pelas agruras e injustiças 
cometidas neste pleito. 

Muito obrigado! 
O Sr. Geraldo Melo, 1• Vice-Presiden

te, o Sr. deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães. 
Presidente. 

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

Secretário em exercido, Senador Casildo Maldaner. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 500, DE 1998 

Senhor Presidente, 

Pelo falecimento do Deputado Davi Alves Silva 
requeremos, nos termos do art. 218 do Regimento 
Interno e de acordo com as tradições da Cas:.a, as 
seguintes homenagens: 

a) inserção em ata de voto de profundo pesar; 

b) apresentação de condolências à família e ao 
Estado do Maranhão: 

c) levantamento da sessão. 

Sala das Sessões, 6 de outubro de 1998. Edi· 
- ·- serK.obão. 

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

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

Aprovado. 

Será cumprida a deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 º 
Secretáno em exercício, Senador Casildo Maldaner. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 501, DE 1998 

Senhor Presidente. 

Reque1ro, nos termos do art. 21 B e seguintes 
do Regimento Interno. as seguintes homenagens 
pelo tatec1mento do Sen. Alexandre Costa, ocorrido 

em 29 de agosto de 1998. nesta c1dade. no Hosp11a1 
Santa Lúcia: 

a) inserção em ata de voto de profundo pesar; 
b) levantamento da sessao: 
c) apresentação de condolênc1as a familia, ao 

Estado do Maranhão, a Assembléia Legislativa do 
Estado do Maranhão, ao Partido da Frente Liberal e 
a Câmara Municipal de Caxias, MA. 

Sala das Sessões, 6 de outubro de 1998. -
José Samey - Bello Parga - Edison Lobão. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Ca~os Magalhães) 
- Em votação o requerimento. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA) - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Ca~os Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Edison Lobão para 
encaminhar a votação. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador) - Sr. 
Presidente. Sr's e Srs. Senadores. durante décadas, 
o Maranhão conviveu com um grande político: o Se
nador Alexandre Costa. S. Ex' foi Deputado Esta
dual, Presidente da Assembléia Legislativa, Gover · 
nadar do Estado, Prefeito da Capital, Deputado Fe
deral por várias legislaturas e Senador da República 
por quatro legislaturas. 

Político de atuação intensa no Maranhão e r.o 
País, era conhecido por sua lealdade. sua correção 
e sua decência pessoal. 

Car:e-o· falecimento de Alexandre Costa. cujo 
mandato iria até o ano de 2.003, o Maranhão perae 
um dos melhores valores da vi:Ja pública que por ali 
passaram. A sua memória é pranteada no Estado. 
mas o seu nome é lembrado também como modelo 
de vida pública. 

Alexandre Costa. durante as quatro legislaturas 
em que esteve nesta Casa, formou legiões de ami
gos e foi conhec1do por seu caráter e sua personali
dade afirmativa, correta e decente. 

Esta Casa. portanto. esta examinando esse re
querimento, que é uma homenagem à memória de 
um homem público, de grande envergadura e de 
grande decência. 

O SR. PRESIDENTE (Antomo Canos Maaa1hães1 
-Continua em votação o requenmemo. 

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

Aprovado. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
-A Presidéncia, em nome da Mesa, associa-se a to
das as manifestações de pesar pelo falecimento do 
Senador Alexandre Costa, que sempre foi um politi
co lutador, corajoso. digno e, por isso mesmo. mere
cia do Senado essas homenagens. E mais do que 
isso: realizou nesta Casa um grande trabalho; traba
lho que os seus Colegas da época sempre registram 
com muito louvor. O Senador Alexandre Costa este
ve enfermo por muito tempo e retirou-se, por1anto, 
há bastante tempo do nosso convívio, antes mesmo 
da sua morte, mas a sua figura na politica do Mara
nhão e na política nacional, onde exerceu inclusrve o 
cargo de Ministro de Estado, sempre se salientou 
pela coragem e pelo espirita de luta, de decisão e, 
sobretudo, pelo amor que ele dedicava às duas Ca
sas do Congresso. Fui seu Colega na Câmara dos 
Deputados e observei isso. Os Senadores que toram 
seus Colegas nesta Casa registram hoje, com mUltO 
pesar, seu falecimento, sobretudo pela sua ação 
como homem público e como homem do Senado. 
Defendia esta Instituição como poucos, dai por que 
merece esta justa homenagem que neste instante 
lhe presta o Plenario do Senado e outras tantas que 
lhe serão atribuidas em momento próprio. 

Será cumprida a deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Arlonio Carlos Magahiee) 
- São os seguintes os itens constantes da Ordem do 
Dia de hoje, adiada em virtude do levantamento da 
sessão, nos termos dos Requerimentos n'ils 500 e 
501, de 1998, aprovados nesta oportunidade. 
-·-'"'-m 1: 

Quarto dia de discussão, em primeiro 
turno, da Propoaa ele Emenda à Consti
tuição n• 15, de 111911, tendo como primeiro 
signatário o Senador Esperidiáo Amin, que al
tera o 1nciso Vil do art. 29 da Constituição F• 
deral (total da despesa com o funcionamento 
do Poder Legislativo municipal), tendo 

Parecer n' 473, de 1998-Pien, Relator: 
Senador Jefferson Peres. favorável, nos ter
mos da Emenda n• 1-Pien (substitutivo), que 
apresenta. 

ltem2: 
Discussão. em turno suplementar, do 

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lal 
da Câmara n• 55, de 1996 (n• 4.0041113, na 
Casa de origem), de iniciat1va do Presiden
te da República. que toma obrigatória a in
clusão do ensmo da Hngua espanhola nos 

currículos plenos dos estabelecimentos de 
ens1no de 1º e 2"' graus. tendo 

Parecer sob n' 478, de 1998, da Co
missão Oiretora. Relator. Senador Ronaldo 
Cunha Lima. oferecendo a redação do ven
cido. 

Item 3: 

Discussão, em tumo suplementar, do 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara n• 21, de 1997 (n• 2.859/97, na 
Casa de origem), que dispõe sobre norma 
geral de organização que toma obrigatória a 
avaliação psicológica penódica dos integran
tes das polícias e corpos de bombeiros mili
tares e civis. tendo 

Parecer sob n' 479, de 1998. da Co
missão Diretora. Relator: Senador Ronaldo 
Cunha L1ma. oferecendo a redação do ven
cido. 

ltem4: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n• 455, de 1998, do Senador Eduar
do Suplicy, solicita,.,do, nos termos regimen
tais, a tramitação conjunta dos Projetas de 
Lei do Senado n•s 81, de 1995, e 129, de 
1998, por versarem sobre as soc1edades 
cooperativas. 

Item 5: 
Votação, em turno único. do Requeri

mento n• 473, de 1998, do Senador Vilson 
-Kieinübing, solicitando, nos termos regi
mentais, a tramitação conjunta do Projeto 
de Lei do Senado n' 217, de 1997, com os 
de n's 51 e 137, de 1996, que já se encon
tram anexados, por versarem sobre legis
lação do Imposto de Renda das pessoas 
físicas. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
- A Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando 
às Sr's e Srs. Senadores que constarão da sessão 
deliberativa ordinária de amanhã. às 14 horas e 30 
minutos, as matérias constantes da Ordem do Dia 
de hoje. 

Está encerrada a sessão. 
(Levanta-se a sessão as 16 horas.) 



Otm.JBRO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 121 

Ata da 92!! Sessão Deliberativa Ordinária 
em 7 de outubro de 1998 

4' SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 50ª LEGISLATURA 

Presidência do Sr. Geraldo Melo. 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS 
ACHAM-SE PRESENTES OS SENHORES 
SENADORES: 

Abdias Nascimento - Alcides Falcão - Antonio 
Carlos Magalhães- Antonio Carlos Valadares- Ar
lindo Porto - Artur Da T aveia - Belloparga - Beni 
V eras - Bernardo Cabral - Carlos Patrocinio- Casil
do Maldaner - Djalma Bessa - Edison Lobão - Elcio 
Alvares - Elói Portela - Emandes Amorim - Esperi
dião . -nin - Fernando Bezerra - Geraldo Melo - Gil
berto t.;iranda - Jader Barbalho - João França -
João Rocha - Joel De Hollanda - Josaphat Marinho 
- José Alves - José Eduardo - José Eduardo Outra 
- José Fogaça - José Roberto Anuda - José Saad 
- L.auro Campos- Leomar Quintanilha - Leonel Pai-
va - Lucidio Portella - Lúdio Coelho - Marluce Pinto 
- Osmar Dias- Pedro Piva- Ramez Tebet- Rober
to Requião - Romero Jucá - Romeu Tuma - Renal
do Cunha Lima - Sérgio Machado - T eotonio Vilela 
Filho 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 46 Srs. 

- SenaCiOres. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que 
será lido pelo Sr. 1• Secretário em exercício, Sena
dor José Eduardo Outra. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N" 160, DE 1998 

~ nova redação ao § 6° do art. 7" do 
Decreto-Lei n• 288, de 28 de fevereiro de 
1967, alterado pela Lei n• 8.387, de 30 de 
dezembro de 1991. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 O § 6" do art. 7" do Decreto-lei n• 268, 

de 28 de fevereiro de 1967. aHerado pela lei n• 
·8.387, de 30 de dezembro de 1991, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

'Art. ? .................................................. . 

§ 6" Os processos produtivos básicos. 
com as caracteristicas assinaladas no § 811 

deste artigo, serão lixados em caráter origi
nário ou revisional pelo Conselho de Admi
nistração da Sulrama, com base em solicita
ção de empresa interessada na habilitação 
aos incentivos fiscais previstos neste decre
to-lei,observando-se, em cada caso: 

I - demostração. pelo interessado, de 
cumprimento do disposto nas alíneas c e d 
do inciso 11 do § 1" deste artigo; 

11 - instrução, pelo interessado, com 
pareceres conclusivos dos órgãos compe
tentes do Ministério da Indústria. do Comér
cio e do Turismo, do Ministério da Ciência e 
tecnologia, da Sulrama e do Governo do Es
tado do Amazonas; 

III - prévia publicação do ple~o e sua 
discussão em audiência pública; 
_--.·IV- automática aprovação do pleito na 
ausência de deliberação. pelo Conselho de 
Administração da Sulrama, no prazo máxi
mo de sessenta dias úteis de seu registro 
formal. 

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

Justificação 

A crescente complexidade tecnológica (e dos 
respectivos processos de fabricação) dos produtos 
industrializados dotados de configuração microele
trõnica e daqueles originados de processos químicos 
ou físico-químicos, bem assim a progressiva trans
formação de certos subconjuntos, partes e peças, 
em verdadeiras commodities, resultaram na impro
priedade <>u mesmo impossibilidade técnica de se 
manter a exigência de índices mínimos numéricos 
de nacionalização como requisito para o gozo de in
centivos fiSCBis po·~...mes à Zona Franca de Manaus, 
assim como à industrialização de outras regiões do Pais. 
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A necessária evolução conceituai ocorreu c:::>m 
o advento da Lei n• 8.387, de 30 de dezembro de 
~ 991, que suborchnou o gozo dos incentivos previa
tos nos arts. ?V e 9D do Decreto-Lei n9 288, de 1967. 
atterado pelo Decreto-Lei n• 1.435, de 1975, ao nivel 
de industrialização local, cujo patamar de aferição <! 
o processo produtivo básico para produtos com
preendidos na mesma posição e subposição da Tari
fa Aduaneira Brasileira. Esse processo produtivo bá
sico - o denominado PPB, foi claramente definido 
pelo art. 7", § a•. da lei acima mencionada como o 
conjunto minimo de operações. no estabelecimento 
fabril, que caracteriza a efetiva industrialização de 
determinado produto. 

Reforçava-se, com esses novos conceitos. a 
orientação do legislador em assegurar a efetividade 
e a irradiação do processo de industrialização local, 
coibindo práticas de mera maquilagem em beneficio 
de maior agregação de valor e indUZindo a incre
mentos de racionalidade e de economicidade ao pro
cesso, tal como se vê das diretrizes de politica in
dustnal consignadas nas alíneas c e d do inciso 11 de 
§ 7" da errada Lei n• 8.387, de 1991. Por essa razão, 
ao definir o processo produtivo básico. a lei retirou a 
matéria do capricho dos burocratas de sempre, refe
rindo-se ao conjunto mínimo e não conjunto máximo 
ou Integral, de operações caractenzadoras de uma 
efetiva operação de industrialização passivei de me
recer o incentivo fiscal. 

No entanto, o procedimento estabelecido para 
a fixação dos processos produtivos básicos (§ 69 do 
aà-19 da citada lei) deu origem a graves deturpaçc:,., 
que vão- a nstituição de reservas de mercado am 
favor de deterrninaclas empresas, passando por de
sestimulo à concorrência através do tendenciamento 
à cartelização, até a exigência de cumprimento de 
etapas de produção que inviabilizam, do ponto de 
vista técnico e econõmico, as organizações astal)e. 
lecidas no parque industrial incentivado na Zona 
Franca de Manaus. A lei é descumprida quando, no 
1nteresse de algumas poucas empresas, são fixados 
processos produtivos distintos para produtos da 
mesma posição e subposição tarifária e quando é 
contrariada sua expressa orientação de prtvieQiar a 
mdustrialização local _ o que perrnrtiria desenvoiYer 
programas direcionados ao incremento do valor adi
cionado no Estado do Amazonas. 

Há evidente preJuízo para a Amazónia Ociden
tal e, em particular, para o Estado do Amazonas. 

EmbOla nesobrigadas de observar o PPB, por
que ao abngo do direito adqu&rido e do ato jurídico
administrativo perleito, as empresa 3 trtulares de pro· 

jetos aprovados 2nt3norm~::r,:e c. :31 de dezembro de 
1991 mostram-se d•sr::Js~as c. ·'Juest1onar c::r.dm1mstra
t1va e judicialmente s·Ju S'.!le·ção à nova cond1ção 
para a fruição d::s Jn::en~tvc::- hsca.1s. t::!.IS os grava· 
mes e perd<::.s de -=~rr.petltr~·tdcJ.de e ue produt1v1dade 
decorrente~ de exrgérc 1as formuladas por burocra
tas de quarto e qL:mtc escal,~es. em con1vência com 
defensores de ilcgit1m::~ 1nte.·esses. 

Urge rr_staurar ':.' ":TlPEil::J Jos princípiOS conSti
tucionais da !eg.J.IJdade. d.::: .'rnpessoalidade e da pu
blicidade, como regedores C.:. administração pública. 

O proJeto '-'r:J. aoresen~ado, ao mesmo tempo 
que assegurc:va a oar"1. 1c:oacão de órgãos do Gover
no do Estado do Amazonas e de diversos m1n1stérios 
do Governo Federal. '1') e~cam1nhamento técnico 
das propostas de P!---10 Cá !:ompetência para a perti
nente decis2.o final a L!m r;lenário dotado da mais 
alta representotividad~. em nível da administração 
federal. O Conselho Ce Administração da Suframa 
conta com a participação dos Ministérios da Fazen· 
da, do Planejamento e Orçamento (2 membros), das 
Comunicações. da Indústria, do Comércio e do Tu
rismo, dos Transpor.e~. da Agricultura e do Abaste
cimento, de Minas e E'lergia. do Ministéno Extraordi
nário para Politica í-'..!ndiána. além da Secretaria de 
Assuntos Estratégicos da P!'"esidê!lcia da República. 
da Suframa e do Be:ncu Ja Am~ên1a SIA- 8ASA. o 
que assegur3 à Uniãe> ...1 rn3.i:.ma (doze vetes) !1um 
plenário de vinte e do•s fl""lernbros. 

O projeto pe•.'ê. 21ndc:. a subcom1ssão das pro
postas de PPB, antes de sel.! en-:arrunhamento ao 
ConselbQ-de .a.dmirl:t;ac:2.o da Su~rama. à discussão 
com a comunidade l'l:eressada. em 2.udiência públi
ca_ A matéri~. ma1s OL.e ac Gov~rno F~deral. interes
sa aos empreg2dos. uos ugentes económicos e à 
sociedade CIVIl do ; .... mazcnas. por~ue dela depen
dem o desenvolv1men1:) de oarque industrial incenti
vado da Zona Franca de Manaus, do mercado de 
trabalho, o incremente da massa salarial e a expan
são das ativld.Jda3 de sen11ços vm geral. Tal depen
dência se miJ.niiesta também. !ortemente, no Que diz 
respe1to à arrecud:J.ç.élL' tributána do Estado do Ama· 
zonas e dos seus se~senta e um municioios_ A au
diência pública torna. o orocesso transoarente. inclu
sive para os concorrentes da empresa pleiteante. QS 
qua1s podem oferec-::!r argurnentacão té:::n1Ca e ecQ
nàmica lmpcrt&nte D:r<..J ..:.. ::J.orec.;lz.~ão da proposta. 

A aprovaçC:.:; &:...!l.·::>ffl:..:;:;..;....:. Cc ple1tc. na ausénc1a 
de mamfest..Jçjc. t.=1no~~:·' . .:.. ·.:.> .Jrgâo cQmoetente. 
tem o ob)et1~u a;; 1n'!ceu~~ :....:u .... '. :~:~r r~eg11Q2r1c.:1a esta
tal. venham ..1 ~e r c.r:2.J.:.~ ...;,Ticull.laJes par~ a tabnca
ção Je ~rod;....t,J ... : ~ = · ~ _ ~ _ ~,~:: ... vrll t- ~U ~~ GflxaUo. 
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Essa norma, evidentemente, deve ser vista no con
texto global do projeto, no qual se tomam todos os 
cuidados para resguardo da legislação aplicável e 
para a garantia de efetiva participação dos órgãos 
técnicos e da comunidade. 

Assinale-se, finalmente, que o projeto guarda 
absoluta harmonia com a legislação ordinária aplicá
vel à espécie e, principalmente, com a orientação 
estabelecida pela Constituição Federal, em seus 
arts. 3°, III (in fine); 43, § 2°; 151, I (in fine); 170, IV, 
VIl e VIII; e 174. 

Em face do exposto esperamos obter dos ilustres 
Pares o indispensável apoio ao presente projeto. 

Sala das Sessões, 7 de outubro de 1998. - Se
nador Bernardo Cabral. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 288, DE 28 DE FEVEREIRO 
DE 1967 

Altera as disposições da Lei n• 
3.173, de 6 de junho de 1957, e regula a 
zona Franca de Manaus. 

LEI N• 8.387, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991 

- ·- ----· 

Dá nova redação ao § 11 do art. 30 
aos arts. 71 e 92 do Decreto-Lei n• 288, de 
28 de fevereiro de 1967, ao caput do art. 
37 do Decreto-Lei n• 1.455, de 7 de abril 
de 1976, e ao art. 1 O da Lei n• 2.145, de 29 
de dezembro de 1953, e dá outras provi
dências. 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 3!11! ConsUtuem objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil: 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e 
reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

SEÇÃOIV 
Das Regiões 

Art. 43. Para efeitos administrativos. a União 
poderá articular sua ação em ui"R mesmo complexo 
geoeconômJco e soc1al. visando a seu desenvolvi
mento e à redução das desigualdades regionais. 

§ 2º Os incentivos regionais compreenderão, 
além de outros, na forma da lei: 

I - igualidade de tarifas, fretes. seguros e ou
tros itens de custos e preços de responsabilidade do 
poder público; 

11 -juros favorecidos para financiamento de ati
vidades prioritárias; 

III - isenções, reduções ou deferimento tempo
rário de tributos federais devidos por pessoas físicas 
ou jurídicas; 

IV - prioridade para o aproveitamento econõ
mico e social dos rios e das massas de água repre
sadas ou represáveis nas regiões de baixa renda, 
sujeitas a secas periódicas. 

Art. 151. E vedado à União: 
I - instituir tributp que não seja uniforme em 

todo o território nacional ou que 1mplique distinção 
ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Fe
deral ou a Municipio, em detrimento de outro, admiti
da a concessão de incentivos fiscais destinados a 
promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeco
nõmico entre as diferentes regiões do Pais; 

TiTULO VIl 
Da Ordem Econômica e Financeira 

CAPiTULO I 
Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica 

•Art. 170. A ordem econõmica, fundada na va
lorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 
tem por-tim-assegurar a todos ex1stência digna, con
forme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: 

IV - livre concorrência; 

VIl - redução das desigualdades regiona1s e 
sociais; 

VIII - busca do pleno emprego; 

Art. 174. Como agente normatiVO e regulador 
da atividade econõmica, o Estado exercerá, na for
ma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e pla
nejamento, sendo este determinante para o setor pú
blico e indicativo para o setor privado. 

§ 19 A lei estabelecerá as diretrizes e bases do 
plane1amento do desenvolvimento nac1onal equilibra
do, o qual incorporará e compatibilizará os planos 
nacionais e regionais de desenvolvimento. 

§ 22 A lei apoiará e est1mulará o cooperativ•smo 
e outras formas de associativismo. 
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§ 3• O Estado favorecerá a organização da ati
vldade garimpeua em cooperativas. levando em con
ta a proteção do meio ambiente e a promoção eco
nõmk:o-social dos garimpeiros. 

§ 42 As cooperativas a que se refere o parágra
fo anterior terão prioridade na autorização ou con
cessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas 
de minerais garimpáveis. nas áreas onde estejam 
aluando. e naquelas fixadas de acordo com o art. 
21, XXV, na fonna da lei. 

(À Comissão de Assuntos EconômJCOS 
-decisão tenn1nativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O prole
to lido será publicado e remetido à Comissão com
petente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presi
dência recebeu, da Prefeitura da cidade do Rio de 
Janeiro, o Oficio nR 326198, na origem, de 2 do cor
rente. encaminhando, nos tennos do § 2" do art. 2' 
da Resolução n• 62, de 1998, a documentação refe
rente à oferta pública dos títulos emitidos no úttimo 
dia 1 º. cujos recursos foram destinados ao giro de 
sua dívida mobiliária. vencível no segundo semestre 
de 1998. 

O expediente. anexado ao processado do Pro
jeto de Resolução n• 68, de 1998. va1 à Comissão de 
Assuntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Há ora
dores inscritos. 
~ncedo a palavra ao Senador Bernardo Ca

bral por 20 minutos. 
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. recebi re
centemente uma carta do Dr. A~indo Porto, ilustre 
jornalista. fundador do Sindicato dos Jomalistas Pro
fissionais do meu Estado e atual Conselheiro do Tri
bunal de Contas do Estado do Amazonas. na qual 
ele, de modo apaixonado, lança um alerta vermelho 
sobre o processo de poluição por metais pesados, 
em especial o mercúrio, dos rios e populações ribei
nnhas da Amazônia. É para essa questio que peço, 
neste momento. a máxima atenção de meus nobres 
Pares. 

Sr. Presidente. não é mais possível que o Esta
do Bras1leiro, em suas diferentes 1nstãnc1as. conti
nue ausente de uma de suas ma1s fundamentaiS res
ponsabilidades: garantir o respe1to às leis e assegu
rar proteção aos Cidadãos deste País. Onde estão 
os fisca1s para coibir essa atividade predatória e atta-

mente lesiva à saúde da população amazõnica e a 
todo o meio ambiente deste imenso território? 

A descarga de mercúrio, oriunda das ativida· 
des informais de m1neraçáo de ouro na Região Ama· 
zõnica, tem sua origem, em grande parte. na fatta de 
preocupação dos ganmpe1ros com o meio ambiente. 
bem como em seu pequeno ou quase nulo conheci· 
menta sobre os métodos mais eficientes e limpos de 
extração do ouro. Pessoas em cantata com esses 
garimpeiros. tais como físicos. padres, pastores, hi· 
gienistas. assistentes sociais, enfermeiros, inspeto
res de mineração, funcionários dos órgãos públicos 
e outros, também carecem de fonnação e informa· 
ção, isto é, de dados sobre as transformações do 
mercúrio no meio ambiente, todas altamente noci· 
vas. 

Hoje em dia já se percebe existir, em certos 
círculos envolvidos com a proteção da Amazônia e 
de sua população. preocupação com os efeitos noci· 
vos da dispersão do mercúrio nas águas e no ar da 
região. contaminando animais e seres humanos. To
davia, falta ainda um trabalho sistematizado e apro
fundado de monitoração da polutção existente e de 
seus processos de evolução e difusão na Bacia 
Amazõnica, assim como de sua exportação, sobre· 
tudo pela via dos peixes e outros animais contamina· 
dos. Procedimentos de correção e de interrupção 
dessa cadeia poluente a1nda não toram adotados até 
agora. Prova evidente e candente é a carta que re
cebt do Dr. Ar1indo Porto sobre o assunto. 

Diz o Dr. Ar1indo Porto em certo trecho de sua 
missiva: 

Não posso e não devo ficar calado, no 
instante em que constato que todos nós 
(você. eu. nossos pais, irmãos, cunhados, 
cunhadas, filhos, netos, amigos, todo mundo 
nesta terra, todos. todos) estamos sendo as· 
sasstnados por um veneno mortal, sem anti
doto. que está nos tirando a vida paulatina· 
mente. sem apelações, pouco a pouco, sem 
votta. 

... Estames sendo mcrtos, dia após dia. 
e não fazemos nada, absolutamente nada ... 
Não sou eu quem afirma isso. Está no jornal 
A Critica de hoje. dia 16 de agosto de 1998: 
a presença do mercúrio nos rios Madeira, 
Negro e Tapajós é dez vezes supenor aos 
ind1ces ace1tâve1S, segundo a Orgamzação 
Mundial de Saúde - OMS. órgão da ONU. 
Foi detectada uma média de 17 a 20 miligra
mas de mercúrio por quik> de cabelo nas po
pulações ribeinnhas daqueles cursos d'á.· 
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gua, quando o nível nonnal varia de 2 a 3 
miligramas. Já nos peixes consumidos por 
essas populações (dentre as quais se inclu1 
a de Manaus), tais como o tucunaré, filhote, 
dourado e piranha, o índice detectado foi de 
700 microgramas por quilo, quando o aceitá
vel é de 500 microgramas. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, estudos 
recentes mostram que a contaminação das popula
ções que ingerem alimentos contendo mercúrio é 
mais séria até que a que ocorre diretamente com os 
garimpeiros. Ou seja, inocentes, que não têm nada a 
ver com as atividades dos garimpos, é que sofrem 
as mais danosas conseqüências. 

Será possível que esse ciclo de morte continue 
a se espalhar por nosso território e que nada real
mente efetivo seja feito para quebrá-lo? 

O Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Cientifico e Tecnológico realiza estudos para a ela
boração do Programa Nacional de Monitoração de 
Mercúrio. Existem técnicos que vêm estudando a in
toxicação de pessoas e animais por metais pesados 
há vários anos. Todavia, nada surgiu, ainda, em ma
téria de ;>alitica de combate ao mal. Nossos organis
mos de Estado são muito lentos, burocratizados e 
despreparados para lidar com questões endêmtca.s e 
urgentes como essas. E, o que é pior, esse proble
ma ataca uma região onde a população é extrema
mente carente e indefesa perante agressões sub
reptícias como essa. 

A Região Amazônica é, na verdade, Sr. Presi
~·Geraldo Melo, um imenso laboratório a desa
fiar a criatividade dos brasileiros para que façam 
dela uma das mais poderosas centrais de desenvol
vimento sustentado e sustentável que o planeta ja
mais conheceu. 

Infelizmente a humanidade tem memória curta 
e só aprende à custa da experiência própria. Pouco 
adiantam as lições da história para as gerações de 
hoje. Não fosse assim, muitas das mazelas que hoje 
ainda vivemos já teriam sido evitadas, pela não re
petição de erros do passado. Pouco, muito pouco, 
ou quase nada adiantaram as milhares de guerras e 
destruições pelas quais a humanidade já passou. 
Ainda hoje, fanatismos de toda espécie, oportunis
mos de toda sorte, imprevidências de todo jaez jo
gam povos inteiros, quando não a humanidade toda, 
em conflitos, annados ou não, que só trazem sofri
mento a muitos, para benefício e sádico prazer de 
uns poucos. 

Assim se passa com a fome na África, enquan
to a Europa e a América do Norte esbanjam fartura. 

Assim se passa com a corrida às armas nucleares 
na Ásia, enquanto os países já nuclearizados fingem 
não ver o problema. Assim se passa com o desma
tamento selvagem do Extremo Oriente, enquanto os 
mercados ricos compram sua madeira sem qualquer 
escrúpulo. Assim se pode arrolar uma extensa lista 
de pequenas ou grandes catástrofes que assolam 
diariamente nosso planeta, sem que haja uma só 
medida coordenada para que se ponha fim a tais 
descalabros. 

Fale-se em escala mundial, continental, nacio
nal, estadual, municipal ou meramente local, o ho
mem é. infelizmente. um ser imprevidente por natu
reza. Só quando a desgraça bate a sua porta é que 
ele procura, se ainda tiver tempo, barrar-lhe a passa
gem. 

Será que teremos que assistir, no Brasil, a uma 
catástrofe como a ocorrida no Japão, em 1932, na 
baía de Minamata, quando indústrias descarregaram 
toneladas de mercúrio, contaminando peixes e frutos 
do mar? O Japão levou quase 40 anos para reco
nhecer que o mercúrio era o responsável pelo enve
nenamento da população ribeirinha e pelas graves 
seqüelas que adultos, crianças e bebês nascidos 
desde então vêm sofrendo. com gravíssimas dege
nerações genéticas. 

Sr. Presidente, Sr-'s e Srs. Senadores, não es
tamos lidando, no caso da poluição ambiental por 
metais pesados, sobretudo de reservatórios e cursos 
d'água, com uma situação meramente transitória e 
autocorrigível pela ação do tempo. Trata-se de polui
ção ativa-e-de difícil eliminação sem a ação decisiva 
do homem no seu combate. Para se ter uma idéia de 
sua gravidade, registrem -se os seguintes fatos: 

1 - para cada quilo de ouro extraído, necessi
ta-se da mesma quantidade de mercúrio; 

2- de 40 a 45% do mercúrio utilizado é despe
jado nos rios e o restante é lançado no ar por pro
cessos de queima; 

3 - na Região Amazõnica - dados de 1995 - a 
exploração do ouro despeja 120 toneladas anuais de 
mercúrio no meio ambiente, acrescidas de 600 tone
ladas enviadas para a atmosfera por reações quími
cas detonadas pelas queimadas; 

4 - muitos dos efeitos da poluição se estendem 
no tempo, seja pela absorção do mercúrio pelos pei
xes. consumidos, a seguir, pelo homem, seja pela 
contaminação dos leitos dos nos e lagos. pela cna
ção de depósitos. 

Como se pode ver, S~s e Srs. Senadores, não 
estamos lidando com um pequeno problema mas 
com algo em escala nacional. já que afeta direta-
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mente ma1s da metade do território nacional. O caso 
só não tem repercussão ma.K>r na imprensa e nos 
me1os de d1vulgação porque, infelizmente, a popula
ção amazõnica é pequena em relação à do resto do 
País e não tem a força política que os centros mais 
populosos e desenvolvidos têm junto à mídia e aos 
altos escalões governamentais. 

VeJa V. Ex", Sr. Presidente, que nem o fato -
gravíssimo - de tennos uma Senadora que sofre 
das seqüelas dessa poluição insidiosa foi capaz de 
mObilizar eficazmente Governo, opinião pública, cen
tros de pesquisa e entidades da sociedade em ser 
corro dessa gente. 

Sera que teremos que esperar por catástrofes 
como a japonesa ou como a de Chemobil para que o 
Bras1l acorde para o combate a seus mecanismos de 
lenta autodestruição? 

O Sr. Lauro Campos (Bioco/PT - DF) - Per
m~e-me V. Ex" um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Permrto-me a honra de ouvir V. Ex", Senador e emi
nente mestre Laura Campos. 

O Sr. Lauro Campos (Bioca/PT - DF) - Se
nador Bernardo Cabral, não poderia perder a oportu
mdade que a inteligência de V. Ex- abre para mim. 
f1cando silencioso diante de um pronur""Çamento do 
nivel, da profundidade e da importãncia desse que 
V. Ex" faz neste plenário. Realmente, como sempre, 
V. Ex" se preocupa com os problemas fundamemais 
da nossa sociedade, de nosso tempo, de nossa cul
tura. E, desta vez, V. Ex" atinge um problema que só 

--aqaetes que têm a felicidade de penetrar abaixo da 
superficie, de penetrar no âmago das questões po
dem trazer a tona, com a felicidade e a profurididade 
com que faz V. Ex". De modo que, então, eu apenas 
gostaria de acrescentar as minhas modestas pala
vras ao seu discurso e dizer que esse discurso que 
V. Ex' faz. mostrando a sua preocupação com a de
fesa da vida, com a defesa do meio ambiente, com a 
defesa da reprodução da vida humana na terra, cala 
fundo dentro do meu espirita. Será que estamos fa
dados a continuar um processo de produção destrui
dora, de produção que, obviamente, nio permitirá, 
se cont1nuar nesta marcha (344 guerras em 200 
anos) e com esse poder destruidor letal, a sobrevi
vência humana? V. Ex' flagra, com a sua inteligên-
Cia, na Amazônia. esse desrespeito à vida, esse 
desrespeitO ao próximo, esse desrespeito à nature
za. essa ceguetra que impede que o homem veja 
que ele é parte daquilo que ele destrói, que ele é 
parte da natureza. O pronunciamento de V. Ex" mos
tra que. em diversos pontos da atividade humana, a 

pnoridade é o lucro, a max1m1zação do lucro, ao In

vés da maximização da v1da humana. E este estímu
lo, este incentivo que a cultura capitalista coloca na 
frente de sua ação: a maximização do lucro a qual
quer preço, o desrespeito à v1da. ao 1nvés de colocar 
a defesa da vida - como V. Ex' faz tão bem - como 
a prioridade das pnondades. O humanismo de V. Ex" 
se manifesta mais uma vez nessas suas preocupa
ções. Quero apenas. com as m1nhas palavras, para
benizar V. Ext pela escolha do tema e pela mane1ra 
como o tratou. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Senador Laura Campos. um dos mot1vos pelos quais 
adm~ro a atuação de V. Ex" esta além do ângulo po
litico. Ê que V. Ext é um professor. Dire1 melhor: um 
professor e um educador e, como tal. tem a visão 
panorãmica do que é necessário, do que é preciso, 
do que se toma indispensável para que aprec1emos 
no conjunto o significado da vida. 

Sei que não podemos seguir aquela filosofia do 
cidadão que em nada acreditava e dizia que para ele 
·a vida é um bem que me deram sem me consultar e 
que eu restituirei com a mesma indiferença". Não 
podemos seguir esse passo. A vida é algo sublime, 
como bem ressaltou V. E~, que deve pautar a con
duta de todos nós. 

E hoje vejo, nesta pálida contribuição que pos
so dar, que V. Ex'. com a sua chega. traz um colori
do, traz uma tinta forte, para que ambos possamos 
desfraldar uma bande~ra. Agradeço-lhe. portanto a 
intervenção e a registro. incorporando-a ao meu dis
curso~ _ 

E vou ma1s além. Sr. Presidente. Quero reco
nhecer que é verdade que mesmo a Europa tardou a 
combater a poluição de seus rios. Foi preciso que o 
Reno se tomasse uma massa pastosa de dejetos 
das indústrias químicas suíças, francesas e alemãs, 
para que os países europeus se dessem conta de 
que estavam condenando ao aniquilamento não só 
as população ribeirinhas, mas também a própria ati
vidade econõmica geradora do problema. Custou. 
mas. lá, eles se deram conta de que não se pode 
ma1s consentir que o progresso econõm1co se taça à 
revelia da proteção do me1o ambtente. O preço a pa
gar, a médio e longo prazos. é muitas vezes maior 
que o lucro de curto prazo - este lucro que amda há 
pouco o eminente Senador Laura Campos sublinha
va na sua ·intervenção. 

Assim como foi feito com o Reno, a Inglaterra 
tez com o Tãmasa, e o Brasil tem projetas. pelo me
nos no papel. de fazer com a baía de Guanabara e o 
rio Tietê. Por que. então. esperar que a Amazônia 
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chegue aos níveis de poluição e degradação am
biental dos rios europeus ou do Sudeste brasileiro 
para se tomar alguma providência? Não me parece 
lógico, economicamente razoável, socialmente justo 
e humanamente defensável, qualquer que seja o 
prisma pelo qual se analise a questão. 

S .. s. e Srs. Senadores, as lideranças brasilei
ras, sejam elas políticas, sociais. econõmicas ou reli
giosas, devem entender urgentemente que o desen
volvimento do Brasil não pode implicar depredações 
ambientais, cujos custos de reparação devam ser 
pagos pelas gerações futuras. Assim, não haverá 
gerações futuras para pagar, pois o desenvolvimento 
não se sustentará e a pouca riqueza que se produzir 
mal dará para a sobrevivência dos que conseguirem 
viver numa terra devastada. 

Estou usando uma linguagem propositadamen
te apocalíptica, na tentativa de despertar as cons
ciências para o problema que temos de resoiver. 
Pesquisas feilas no Canadá, na Suécia, na Inglater
ra, na França e até mesmo no Brasil já apontam so
luções para iniciar um processo de despoluição da 
Amazônia, junto com um processo educativo daque
les que trabalham em atividades potencialmente po
lutdoras. Resta-nos •pegar os freios nos dentes·. 
como se diz na linguagem popular, e partirmos para 
um programa de ação eficaz a curto, médio e longo 
prazos. 

Como primeiro passo inquestionável, surge a 
questão da educação da população mineradora para 
o trabalho não poluente. Duas vertentes devem ser 

_ . _ ata<:adas: a da absorção de tecnologias limpas e a 
das conseqüências desastrosas da continuação das 
atuais práticas de garimpagem. Há aí um grande es
forço a ser feilo pelas comunidades locais, com o 
apoio das lideranças técnicas nacionais mais com
petentes. 

Um segundo passo é o da correção dos erros 
cometidos. Trata-se de buscar a eliminação dos bol
sões de poluição espalhados por toda a Amazônia 
Legal. Em paralelo, enquanto os níveis de poluição 
não baixam para índices aceitáveis para a vida hu
mana e animal, medidas de proteção temporária de
vem ser adotadas. A criação de peixes em viveiros 
suspensos nos rios e lagos, sem que eles tenham 
cantata com os sedimentos contaminados. e siste
mas permanentes de monitoração de poluentes nas 
águas que chegam aos v1veiros são algumas da op
ções possíveis. 

É evidente que uma solução palialiva é a de 
evrta.r a ingestão de animais já contaminados. Isso. 
no entanto, é muito difícil, pois afeta a dieta básica 

dos amazõnidas, que é o pe1xe. Como controlar ta1s 
hábitos em populações ermas no interior das sel
vas? É mais fácil, racional e correto controlar a fonte 
de poluição. 

A correção dos erros cometidos passa. tam
bém, pelo desenvolvimento de processos despolui
dores adaptados z.o ecoss1stema amazônico e à es
cala territorial em que se está trabalhando. A Ama
zônia sozinha é maior do que a Europa Ocidental in
teira, o que coloca um fator de escala que influencia 
fortemente as técnicas a serem empregadas num e 
noutro caso. No caso brasileiro, mesmo aproveitan
do as experiências já acumuladas em outros locais 
semelhantes, necessitamos do desenvolvimento de 
tecnologia nacional, em parcena com centros ma1s 
adiantados, se for o caso. Necess1tamos, de qual
quer modo, de algo genuinamente brasileiro. Univer
sidades da Região Amazõmca, em cooperação com 
outras, melhor equipadas. como a Universidade de 
Brasília ou a Universidade Federal do Rio de Janei
ro, entre outras, podem formar uma força-tarefa ex
tremamente eficiente em prol da sociedade brasilei
ra. Projetes desse tipo dão às nossas universidades 
públicas uma razão de ser que muitos lhes negam. 

Enfim, Sr. Presidente. depois de ter feito, à vol 
doiseau, um diagnóst1co em termos panorâmicos. 
mas sugerindo a terapêutica, estou a concluir para 
dizer que não estamos ma•s no momento de ações 
meramente retóricas ou de discussões puramente 
acadêmicas. Temos um problema social e tecnológi
co grave a nos demandar solução urgente, criativa e 
duradoura_ __ 

Espero que a elite d1rigente do País lhe conce
da a devida atenção. assim como espero que a elite 
intelectual lhe dê o competente encaminhamento de 
solução. Não são apenas uns poucos peixinhos 
doentes que necessitam da ajuda de incômodos 
ecologistas de plantão. São milhares ou milhões de 
pessoas e um patrimônio ambiental que clamam por 
satvação imediata. 

E é esse clamor, Sr. Presidente. que eu não 
poderia deixar de levantar aqui; e, ao fazê-lo, quero. 
mais uma vez. ao final desta manifestação, agrade
cer as mãos dadas. para JUntos cam1nharmos nesta 
senda que se abre - e refiro-me ao professor e Se
nador Laura Campos e a m1m próprio como defenso
res da nossa chamada "vida • _ 

Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao Senador E mandes Amorim. (Pausa) 
Concedo a palavra ao Senador Casrldo Malda

ner. S. E~ d1spõe de v.nte m.nutos. 

+ 
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O SR. CASILDO IAALUANiiA (PMDB - SC. 
Pronuncia o seQUirlte discurso.)- Sr. Presidente. no
bres Colegas. retomamos todos as nossas atlvlda
des no Senado Federal depois de um 1ntenso perio
do E::le1tora!. pele menos nos Estados onde não ha
vera segundo turno. Não foram apenas alguns me
ses, mas alguns anos enfrentando todo tipo de ad
versidade. Ainda ass1m, consegwmos organizar o 
Estado de Santa Catarina. que, ao longo deste go
verno, tem s1do reconhecido e elog1ado pelos ma1s 
d1versos me1os de comumcação, órgãos pUblicas e 
até ent1dades imernac1cnais. 

Recentemente, uma puolicaçào da rev1sta Ba
nas Qualidade trouxe uma importante e extensa re
portagem sobre os mu1tos prêmios nacionaiS que as 
empresas de Santa Catanna vém conquistando. em 
razao do alto padrão de qualidade que alcançaram. 

Desde o final do século passado, com a chega· 
da de imigrantes italianos e alemães. o Estado de 
Santa Catarina conta com um amplo e variado par
que industrial. De início. esses imigrantes. artífices 
das ma1s variadas áreas. abriam pequenos estabele
Cimentos a que chamavam ,.ábrtcas·. Com o passar 
do tempo, mu\tas dessas fábricas dfl fundo de quin
tal acabaram se transfonnando em grandes conglo
merados. que hore têm reconhec101ento 1ntemac1o
nal. Sadia. Henng, Consul. Weg. Tigre, Embraco. 
Etiane são. hoie. alguns dos ma1s destacados gru
pos industna1s cararinenses, todos com atuação glo
balizada .. Junto com outras grandes empresas do 
Estado. esses conglomerados fazem com que Santa 

__ C.a,!.anna ocupe o qu1nto lugar entre os Estados bra
Sileiros que ma1s vendem ao extenor. 

Para ~ue o nosso Estado alcançasse essa po
Sição de relevo. foi prec1so, é claro. que suas indús
tnas t1vessem um padrão de qualidade que fosse in
ternacionalmente ace1to. Não exportaríamos t.1nto se 
a qualidade dos nossos produtos não fosse seme
lhante. ou superior. a registrada nos nossos princi
paiS mercados consumidores, que são Europa, Esta
dos Umdos e Japão. 

No Brasil, a preocupação com a qualidade dos 
produtos rndustriais começou a crescer no 1nicto 
desta década. ma1s exatamente em 1990, quando foi 
lançado pelo Governo o Programa Brasileiro de 
·)ual1daae e Produtividade (PBQP) NaQuela época. 
.~·.or vermane~t::::r o Pa1s fecnado ao comércio tntema
cronal. ! rossa w.dustna estava tremendamente defa
sada e;-n relação ao que se fazia nas nações cen
:rars para elevar a produtlvtdade. a ettciêncra e a 
qualidade. O que o PBQP almeJava. então. era a 
nossa rnsE:rcao. ue mane1ra compeUt1va. num merca-

do rnternat.:rQr)cil ....,uc .:.c .c:~•• •. L-;dvd .... dud v-ez rilals 
ex1gent~:·. 

De 1a pa.-a ca . .) ordsr a.van;:Ju muno nesse 
aspecto A oreocuoação com a qualidade derxou de 
ser exclusiva das maustr;as ê estenaeu-se para to
dos os setores de auv1daae. Até mes!TIO num seg
mento n~onhecrdameme lento para reagrr as neces
sidades de mudança. como v serv1ço pUblico. tala-se 
hoje em busca da exceléncra.. 

Nc final do pnmerro semestre do corrente ano. 
o Governo promoveu uma amola renovação do 
PBOP. ~~ue oreve agora metas a serem at~ng1aas em 
diverso~ segmentos aa econom1a. 

Nc que se retere a rndUstna. por exemplo. o 
Governo bras1ie1ro espera aue. nos próximos c1nco 
anos. o crescrme:nto rned10 da produtiVtdade fique na 
ordem ce 6% ao ano; ·que o ntvel médio de defe1tos. 
que é h::>J€ da ordem de 4°/o ao ano, ca1a para ape
nas 1% no ano 2000; e que a taxa de ac1dentes de 
trabalho também tique em !o mo de 1% 

Foram também estabelecidas metas para a 
agricultura. exportação. pequenas e microempresas. 
turismo, saúde. educação e Ciência e tecnologra. en
tre outrc s setores. 

Sr. Presidente. Srs. Senadores. no caso catan
nense. '~orno mUltO bem destacou a rev1sta Sanas 
Qualidade. a ~ndUstna abracou sem reservas essa 
"revolução s1lenc1osa·· t::!TI .:.:o1 ne rr.aror enc1ência e 
competitiVIdade. que varreu o Pa1s ao longo desta 
década. Algo que d1ferencra o desempenho do meu 
Estado. segundo a publrcaçâo. foi a efet1va partlctpa· 
çáo dos.-tr'atlalha<lores no orocesso. Diz a rev•sta: 
•muitas das empresas aetentoras de certificados (de 
quahdacle) chegaram 1a porQue ouv1ram e colocaram 
em prát1ca idéias ae seus runc1onários. ínt1mos co
nhecedores do quot1d1ano aa produção". 

Segundo o Comnê ôraslle1ro de Qualidade. 
Santa Catanna possura. em agosto deste ano. cento 
e do1s certrflcados emitidos pelas normas da ISO (ln
ternatlonal Orgamz.at~on ;or Standardtzat1on). o que 
lhe confere o sét1mo lugar no ranking nac1onal. Enti
dade integrada por ma1s de cem países e que repre
sentam 95% da produção 1ndustnal do mundo. a ISO 
elabora normas de paaronrzação muud1al. As empre
sas que segu1rem essas normas podem ganhar cer· 
t1f1cadof. 

AIHm do çt·anae ,liJrT1€í.:J ae empresas catarr· 
nenses qut3 mereceram ,:emtlcados ISO. a rev1sta 
Banas Oualidade desraca aoueles emoreendedores 
do nos!:o Estado que ;:annaram prém;os nac1ona1s 
pelo seu desempenho. E o cas0. por exemplo. da 
Weg, dE! Jaragua do SrJI .:; rna1or fabncante bras1le1· 
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ra de motores elétricos e uma das cinco maiores do 
mundo, que ganhou o Prêmio Nacional de Oualida· 
de, em 1997. A empresa detém cinco certificados 
ISO. 

Há um dado que mostra, de fonna insofismá
vel, a preocupação dos industriais catarinenses com 
a excelência. Nas sete edições do Prêmio de lncenti· 
vo à Qualidade e Produtividade, promovido pela 
Confederação Nacional da Industria, o Estado de 
Santa Catarina já mereceu quatro primeiros lugares 
e dois segundos. 

Em 1991, já na primeira edição do Prêmio da 
Confederação Nacional da Industria, a ganhadora foi 
a Rohden, fabricante de portas, peças de compen
sado e carretéis para cabos elétricos e de aço, se
diada no município de Salete. A empresa desenvol· 
veu, por sugestão de seus trabalhadores, um méto· 
do que elevou em 359% sua p. odutividade. 

No ano passado, a Cecrisa • empresa de re
vestimentos cerâmicos, localizada em Içara - rece
beu também o Prêmio da CNI por ter adotado técni
cas de maior produtividade sugeridas por seus em
pregados. 

Ainda no ano passado, a Confederação Nacio· 
nal da Indústria criou uma nova categoria de prêmio. 
a ser conferida a pequenas e microempresas. Nessa 
categoria, o segundo lugar ficou com a Nardelli, de 
Aio do Oeste. no alto vale do rio ltajaí, que criou um 
método inovador para a industrialização de arroz. 

As empresas que concorrem ao prêmio da CNI 
são selecionadas pela Federação das Indústrias do 

-- ""'"""·Estado (Fiesc), que congrega cerca de 600 
organizações com mais de 50 empregados. Em 
1997, inscreveram-se na etapa regional 63 delas. 
movimentando 2.235 equipes, que reuniram mais de 
11 mil colaboradores e apresentaram 32 mil proje
tes. Para a primeira versão do prêmio, em 1990, 
concorreram apenas 1 O empresas. 

Santa Catarina também ficou com uma das pri
meiras certificações brasileiras pela as (Quality 
System ) 9000 - criada pelas montadoras norte
americanas de automóveis -, concedida à Tuper, de 
São Bento do Sul, que fabrica tubos e escapamen
tos de aço. 

Ainda no que se refere ao aprimoramento da 
Indústria catarinense. é importante destacar os cur· 
dados com o meio ambiente - assunto levantado a~n· 
da há pouco pelo eminente Senador Bernardo Ca
bral. Desde 1995, a Federação das Industrias de 
Santa Catarina mantém, na cidade de Blumenau, um 
Centro Ambiental pioneiro. com laboratórios para 
análises de águas e efluentes, resíduos sólidos e 

emissões atmosféricds. c1Jem ae unraaae movei de 
educação ambiental. Manter ::JV convênios com a 
Alemanha e o Canada. o Cer·uo Ambiental oferece 
cursos de gestão ambiental e rratamento de águas e 
residuos. 

Faço questão de dizer. devido à importância 
que o assunto requer e exrge hoje no cenário nacio
nal, como é fundamental para nós. brasileiros. cui
darmos da questão do mero ambrente. 

Por tudo isso. não é de surpreender que o Prê
mio CNI de Ecologia. lançaac no ano passado. te
nha sido conferidc à catannense Dóhler. terceira in
dústria têxtil do Estado. com sede em Joinville. 

Analisando a exceiente seriormance do Esta
do, o Presidente da Fiesc. o joinvrlense Osvaldo Mo
reira Douat, que comanda a e'ltrdade desde o início 
dos anos 90, declarou à Banas Qualidade que "o 
empresário catarinense acordou cedo para a neces
sidade de se tornar competitivo e investiu na recicla
gem de seus produtos e de seus métodos adminis
trativos, abrindo-se para o mercado 1ntemacronal". 

Sr. Presidente. caros Colegas. o Brasil atraves
sa um momento mwto difícil de SL!a história. A rn
quietação desencadeada pe!a bar:::arrota da Rússia 
mostra que, no mundo globalizado. nenhurr. país 
está a salvo das crises. Até mesmo a pujante econo
mta norte-americana sotreu severos danos com os 
problemas russos. Cerno reflexo. os rnvestrdores ex· 
ternos, assustados. retiraram oatte do drnhe1ro que 
tinham aplicado no Brasil. E ;.egãvel que a econo· 
mia brasileira, apesar de seu 1nquestronãvel avanço 
nesta década dos 90. conHnuã muno frágil. 

Ninguem duvida ~ue uma das saidas para o 
Brasil é o aumento das exportações. Só no momen
to em que atmgir, no mercado internacional. um pa
tamar condizente com suas imensas potencialida
des, nosso Pafs poderá proporcionar à totalidade 
dos seus habitantes aquela vida condigna com que 
há tanto tempo sonhamos O Br<J.srl precisa equilibrar 
suas contas internas e externas: para o que é tunda
mental o bom desempenho da nossa indUstria. O 
Estado de Santa Catarina. posso garantir. iem murto 
a ensinar nesse aspecto. Seu parque rndustnal. mo
derno e varrado, dotado de alta qualidade · como de
monstrei ·. vem contribUindo eretrvamente para que 
o Brasil recupere o terreno cerdrdo Homenagear. 
com este breve d•scurso. d ~:aoac1dade crradora da 
indústna e dos trabalhadores cararrnenses e mmha 
forma de colaborar na busca de melhores dras para 
os brasileiros. 

E. como se rsso tudo não bastasse. o nosso 
Estado é classrfrcado pela ONU como tJm dos me-

+ 
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lhores Estados brasileiros em termos de quaidade 
de vida. A ONU contrariou as pregações catalltróli
cas que murtos vinham fazendo impunemente contra 
o Estado e mostrou que, em Santa Catarina, as pes
soas sabem viver. Revistas importantes como ~ 
me e Veja também já reconheceram que o cresci
mento industrial brasileiro é maior em Santa Catari
na, enquanto que o jornal Folha de S. Paulo pubti
cou. recentemente, reportagem mostrando que o Ea
tado tem a melhor distribuição de renda do País. 

Para concluir, Sr. Presidente, nobres Colegaa. 
esses dados e números não são gratuitos. São o '*" 
sultado da soma de esforços entre Governo e socie
dade. objetivando engrandecer sempre o Estado r1011 

cenários nactonal e intemactonal. Nossas pequenM 
cidades encontram cada vez mais o desenvolvimen
to e contribuem para que cidades como Rorianópolia 
não se1am inchadas e possam ser classdicada. 
como das melhores para se viver. Esta é a nosa 
luta: levar desenvolvimento ao nosso interior e dar 
àquelas pessoas boas razões para ajudarem a corw
truir suas comunidades. 

Essas são as considerações que tinha a fazer 
nesta tarde. Embora os resultados das umas não • 
nham sido favoráveis à nossa agremiação no úttirm 
pleito. a pregação de que havia um retrocesso em 
meu Estado no que tange ao desenvolvimento in
dustrial não é verdadeira. Centros de pesquisas e 
análises credenciados informam que o crescime'*' 
catarinense foi um dos maiores do País. assim corno 
a distribuição de renda. Conforme a própria ONU, 
SaDia Catarina é um dos melhores Estados para M 
viver. Tudo isso revela que não houve retrocesso e, 
apesar das dificuldades, o. Estado está avançando; 
apesar das adversidades. estamos crescendo. cami
nhando. E por issO que linha que trazer essas conei
derações e esses demonstrativos em relação ao Es
tado catarinense para conhecimento deeta Casa. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Tem e 

palavra o Senador Alcides Fak:ão, por vinte minut~. 
O SR. ALCIDES FALCÃO (PMDB - AL Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
· Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, e com muila 
honra que ocupo a tribuna, na tarde de hoje, pare 
d1scorrer sobre a minha vida pública. 

Atualmente. ocupo a vaga do Senador Guilher
me Palme1ra. que se ausentou para conconer M 
ele1ções. Mas, por não ter logrado sucesso, S. Ex" 
deixarâ esta Casa Legislativa. 

Sou. Sr. Presidente e prezados Colegas, natu
ral do alto sertão pernambucano, tendo de lâ saído, 

muito cedo, para as Alagoas. onde, na ocasião, as
sumia o Governo do Estado o meu saudoso irmão, 
Governador Muniz Falcão. Lá, Sr. Presidente e pre
zados Colegas, disputava eu. pela pnmeira vez, o 
mandato de Vereador por Maceió, tendo sido, na 
ocasião, o candidato mais votado. Eleito, desenvolvi 
o meu trabalho naquela Casa legislativa, em defesa 
dos seNtdores públicos de todas as categorias. civis 
e militares, ativos e inativos. No ano de 1996, con
correndo a uma vaga na Assembléia Estadual das 
Alagoas. fui eleito Deputado Estadual e como tal 
passei vinte e quatro anos, ou melhor, seis manda
tos, pelo MDB e. depois. PMDB, Partido ao qual me 
filiei e no qual até hoje permaneço. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. o meu 
trabalho naquelas duas Casas legislativas foi sem· 
pre voltado para a defesa das classes menos favore
cidas pela sorte, notadamente os serv1dores públicos 
municipais, estaduais e fedelâ.JS. 

Atualmente, Sr. Presidente e prezados Cole
gas, raramente se ouve uma voz em defesa dessa 
classe de servidores, que passam por sérias dificul
dades em razão dos pequenos salários que perce· 
bem dos cofres públicos, apesar de serem responsá
veis pelos sucessos das administrações públicas. 

Sr. Presidente, prezados Colegas, não poderia 
deixar de, aproveitando este curto período, nesta 
conceituada Casa legislativa. trazer uma palavra de 
apoio às classes de servidores públicos, que há 
anos permanecem com os seus salários congelados 
e irrisórios. Esta é uma oportunidade para mim, ser
tanejo Aatural de Pernambuco. filho de um pequeno 
proprietário rural, cujos filhos tiveram ascensão aos 
cargos politicos da Nação brasileira. 

O saudoso Governador Muniz Falcão foi eleito 
por duas vezes Governador de Alagoas e Deputado 
Federal em três legislaturas. Djalma foi Prefeito de 
Maceió, Deputado Federal e, hoje, ocupa também, 
com muita honra para nós, uma cadeira no Senado 
da República, na vaga do eminente Ministro da Justi· 
ça, Dr. Renan Calheiros. Um olllro innão meu Iam· 
bém ocupou, por vária legislaturas, o mandato de 
Vereador de Maceió. Quanto a mim, já citei os car
gos que ocupei na política alagoana. 

Devo dizer a V. Ex"s que tudo isso agradecemos. 
exclusivamente, ao conceito. ao prestigio, a lealdade 
do meu ínnão, o ex-Governador Muniz Faicão. Não 
poderia, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. deixar 
de reconhecer e confessar essa verdade. 

Mas. Sr. Presidente. tenho alguma preocupa· 
ção quanto à situação de todos os servidores brasi· 
leiros. muniCipais, estaduais, notadamente do Esta-
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do das Alagoa~. r.nde r.enten::~s ou milhares deles fi
caram desempregados. e hoJe passando sérias pn
vaçóes. juntamente a seus tamiiiares, em virtude do 
PDV, Plano de Desligamento Voluntário. 

Sr. Presidente, prezados Colegas. a medida ioi 
muito ingrata para os servidores públicos. principal
mente os menos esclarecidos. os mais humildes. 

Contaria aqui para V. Ex's um lato que aconte
ceu comigo: fui abordado por uma senhora. que tra
balhava há 14 anos na saúde pública como serven
te. e queria o PDV. Disse-me ela: "Deputado Alcides 
Falcão. pedi o PDV e vou receber R$7 milhões". Ela 
queria dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. que 
iria receber R$7 mil, mas declarou que eram R$7 mi
lhões. Pretendia ela comprar algumas casas para vi
ver da renda dos aluguéis. Vejam V. Ex's a noção 
que essa pequena funcionária tinha ou tem da nossa 
moeda! Pensava ela que iria receber uma fortuna in
calculável, que daria para comprar talvez quatro ou 
cinco casas, que alugaria para viver dos rendimen
tos. 

Achei que esse Programa de Demissão Volun
tária foi um mal, Sr. Presidente, uma vez que a nos~ 
sa maior preocupação hoje, e talvez do Governo. 
seja o desemprego. Milhares de pessoas, milhares 
de servidores foram indenizados através do PDV. 
Receberam pequenas quant1as e hoje já não dispõ
em desses recursos para dar o sustento a seus fa
miliares. 

O Sr. Elemardo Cabral (PFL - AM) - Permite
me V. Ex' um aparte? 
~{) SR. ALCIDES FALCÃO (PMDB - AL) -

Tem V. Ex' a palavra. 
O Sr. Bernardo Cabral (PFL- AM)- Senador 

Alcides Falcão, gostaria, em primeiro lugar, de regis
trar que neste aparte tatvez haja um fundo sentimen
tal. Conheci o irmão de V. Ex', o saudoso Muniz Fal
cão, e com ele convivi, mas a amizade por Djalma 
foi mais intensa. Djalma Falcão e eu fomos cassa
dos no mesmo dia, tivemos nossos direitos políticos 
suspensos por dez anos, depois de fonnarmos na 
Câmara dos Deputados uma Bancada aguerrida, jo
vem. que não se submetia ao tacão da ditadura. Por
tanto, há um pouco desse lado sentimental. Mas, 
quanto ao di seu rso de V. Ex•, o lado é absolutamen
te racionaL V. Ex!! tem razão. É que os tecnoburo
cratas não conhecem as desigualdades regionais e, 
quando cnam, elaboram e põem em execução um 
plano, fazem-no para a Nação inteira. A preocupa
ção que tivemos - faço questão de colocar isso no 
discurso de V. Ex1 - quando colocamos o art. 43 na 
Constituição. segundo o qual deveria a União, para 

efeitos administrativos. levar em conta a redução 
das desigualdades regionais. era exatamente para 
que um dia não ouvissemos o registro que V. Ex' faz 
agora, sobre uma senhora iludida, coitada, que ca
minhou na fantasia e tropeçou na realidade do que 
valem os R$7 mil. E bom que seja uma voz como 
essa do Nordeste para mostrar ao povo do Sul Que 
tenha cuidado quando ocupar cargos públicos de di
ração e de elaboração de planos. porque este Pais 
merece um pouco mais de consideração quando 
se tratar das desigualdades regionais. Cumprimen
to V. Ex'. 

O SR. ALCIDES FALCÃO (PMDB - AL) -
Muito grato pelo aparte de V. Ex'. que veio, sem 
sombra de dúvida, enriquecer o meu pronunciamen
to nesta Casa. Agradeço, sensibilizado. a V. Ex'. um 
dos maiores homens públicos da Nação brasileira. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, Alagoas 
é um Estado rico pelo seu potencial. Porém, é uma 
terra de gente muito pobre_ 

Contaria um outro fato para V. Exi's relativo ao 
meu Estado de Alagoas. Governos passados cria
ram uma modalidade das mais antipáticas: o paga
mento escalonado da classe de servidores públicos 
do meu Estado, a ponto de os seNidores passarem 
um periodo de oito ou nove meses sem receber um 
só centavo em seus ordenados. Isso. Sr. Presidente, 
Sr's e Srs. Senadores, acarretou a revolta natural 
dos servidores públicos do nosso Estado, com gre
ves e mais greves na educação. saúde e segurança 
pública e em outras entidades. Na época em que 
ocupava_.yrna cadeira no LegJslattvo alagoano. dia
riamente estava na tribuna daquela Casa legislativa, 
defendendo, reivindicando os legítimos direitos des
sa classe. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo. Fazendo 
soar a campainha.) - Senador Alcides. desculpe-me 
~nterromper seu pronunciamento, mas c faço apenas 
para prorrogar a Hora do Expediente. na forma regi
mental, para que V. Ex" possa concluir seu pronun· 
ciamento. 

Informo que, embora seu tempo esteja esgota
do, V. Ex' tem a palavra asseguradã 

O SR. ALCIDES FALCÃO (PMDB- AL)- Mui
to grato, Sr. Presidente. Quero, ao encerrar as mi
nhas palavras - talvez eu sa1a desta Casa no dia 28. 
quando reassumirá o seu mandato o Senador Gui
lherme Palmeira -, parabenizar pela v1tôria o Exce· 
lentissimo Senhor Presidente da República. Fernan
do Henrique Cardoso. e o Vice-Presidente, Dr. Mar
co Mac1el. como também o Presidente desta Casa. o 
eminente Senador Antonio Carlos Magalhães. que 
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foi vitonoso em seu Estado quanto a vaga para o 
Governo do Estado e o Senado da Republica. 

Gostaria, Sr. Presidente e prezados colegas, 
de estender m1nhas congratulações a todos os vrto
nosos nestas eleições e de pedir àqueles que v1rão 
para esta Casa, para a Câmara Federal, para as as
sembléias legislativas e para as câmaras muntcipais 
que não deixem de defender os servidores pUblicoa 
civis e militares, ativos e ina.tivos, municipais, esta
duais e federais, pois são eles, sem dUvida, os res
ponsáveis pela administração pública dos Municí
pios, dos Estados e do nosso Pais. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre 

a mesa. projeto de lei do Senado que será lido pelo 
Sr. 1' Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

E lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
NO 161, DE 1998 

Acrescenta ..,.grafo à Lei n• 7.1fD, 
de 27 ele -.nbro de 1989, que "Regu ... 
menta o ..t. 158, lnciao i, •inea c, ele 
Constituição ~1. institui o Funde 
Constitucional de FINincia-o do "
te- FNO, o Fundo Constitucional de.,._ 
nanc..,_ID do Nordeste- FNE e o"'
do Constitucion.l de Financiam- do 
Centro-Oeste - FCO e dá outras proft
dincias." 

o Congresso Nacional decreta: 
~ Art. t• O art. 20 da Lei n• 7.827, de 27 de se

tembro de 1989, passa a vigorar acrescida do _. 
guinte parágrafo: 

"Art. 20 ................................................ . 

§ 1• ······················································· 
§ 2" ...................................................... . 

§3• ······················································· 

§ 4• ······················································· 
§ s• o relatório circunstanciado de que 

trata o CllpUt, bem como o5 demonstraiMB 
de final de mês referidos pelo § 3" e os t!Qn
ços de que cuida o § 4° deste artigo, sao6o 
disponibüizados em página da instituíçio fi
nanceira na rede Internet. para conhetiiibiiO 
público, tão logo sejam colocados à diapoei
ção dos iespecli'IOS destinatários. (NR)". 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de -
publicação. 

Justificação 

O controle da soc1edade sobre as ações do QO· 

vemo é um dos fundamentos béls1cos da democracia 
modema. O aperfeiçoamento e a consolidação do 
processo democrático exigem, sem dúvida, que a 
sociedade detenha amplas possibilidades de fiscah· 
zar e controlar a eficiência e a eficácia das ações e 
dos gastos públicos, assim como acesso as informa
ções que lhe permitam avaliar os resultados sociais 
alcançados. 

A Interne! possibilrta amplo acesso. em !empo 
real, as informações fided1gnas. Nada maiS justo do 
que adequar a Lei n• 7.827189 aos novos tempos. Sen· 
do o dinheiro público, figura salutar o acompanhamen· 
to da sua efetiva utilização por aqueles que podem uti· 
lizar esse meto democrático que é a Internet 

Aliás, o acesso ã.s informações, constantes da 
Lei Maior, já foi encarec1do pela Em_enda Constitu
cional n• 19, de 4 de 1unho de 1998 E o usuário dos 
serviços públicos que deve, ao lado do Controle ln· 
temo e Externo, atuar para a consecução dos objeti
vos fundamentais da República Federativa do Brasil. 

Assim sendo, contamos com o apoio dos no
bres Pe.;-es para a pronta aprovação do Projeto. 

Sala das Sessões, 7 de outubro de 1998. - Se· 
nadar João Rocha. 

LEGISLAÇÃO CITADA- E SUAS 
ALTERAÇÕES - DOCUMENTOS 

APENSOS 

LEI N"7.B27, DE 27 DE SETEMBRO DE 1989 

- Regulamenta o an. 159, inciso I, alí
nea c, da Constituição Fedenil, institui o 
Fundo Constitucional de Financiamento 
do Norte - FNO, o Fundo Constitucional 
de F"manciamento do Nordeste - FNE, e o 
Fundo Constitucional ele Financiamento 
do Centro-Oeste - FCO, e dá outras pro
vidências. 

Art. 20. Cada instrtuição financeira federal de 
caráter regionaJ apresentará, semestralmente, ao 
Conselho Deliberativo da superintendência de de· 
senvotvimento de sua respectiva região, telatório cir
cunstanciado sobre as at1vidades desenvolvidas e os 
resultados obtidos. 

§ 1 R O exercício financeiro de cada fundo com· 
cidirá com o ano civil, para fins de apuração de re
suttados e apresentação de relatónos. 

§ 2i Deverá ser contratada audrtona externa, 
às expensas do fundo. para certrticação do cumpri· 
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:> das disposições constitucionais e legais esta
idas, além do exame das contas e outros pro

cedimentos usuais de auditagem. 
§ 3° Os bancos administradores deverão colo

car à disposição dos órgãos de fiscalização compe
tentes os demonstrativos, com posições de linal de 
mês, dos recursos, aplicações e resu~ados dos fun
dos respectivos. 

§ 4" O balanço, devidamente auditado, será 
encaminhado ao Congresso Nacional, para efeito de 
fiscalização e controle. 

DECRETO N° 98.339, DE 27 DE 
OUTUBRO DE I 989 

Regulamenta o art. 62, inciso III da 
Lei n• 7.827, de 27 de setembro de 1989, 
que dispõe sobre a remuneração de re
cursos, pertencentes aos Fundos Consti
tucionais de Financiamento do Norte. 
Nordeste e Centro-Oeste. 

LEI N" 9.126, DE 1 O DE NOVEMBRO 
DE 1995 

Dispõe sobre a aplicação da Taxa de 
Juros de Longo Prazo- TJLP, sobre em
préstimos concedidos com recursos dos 
Fundos Constitucionais de Financiamen
to das Regiões Norte, Nordeste e Centro
Oeste e dos Fundos de Investimentos do 
Nordeste e da Amazônia e do Fundo de 
Recuperação Econõmica do Espírito San
to, e com recursos das Operações Ofi
ciais de Crédito, aitera dispositivos da Lei 
n" 7.827 (1), de 27 de setembro de 1989, e 
dai outras providências. 

(À Comissão de Assuntos Económicos 
-decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O proje
to lido será pubiK:ado e remetido à Comissão com
petente. 

A Presidência, com a permissão do Sr. Secre
tário, solicrta aos Srs. Senadores que se encontram 
em seus gabinetes ou em outras dependências da 
Casa que compareçam ao plenário para marcar sua 
presença. a fim de penmitir que seja alcançado o 
quorum necessário para deliberação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 502, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Na qualidade de Pres1dente da Comissão Es· 

pecial criada através do Requerimento n• 392/98-SF, 
destinada a investigar a problemática da seca no 
Nordeste do Brasil e no polígono da seca em Minas 
Gerais, requeiro a Vossa Excelência a prorrogação 
do prazo da comissão até 15 de dezembro de I 998, 
com base no art. 76, parágrafo 1 º alínea a, do Regi
mento Interno do Senado Federal. 

Justificação 

Considerando que em decorrência do ano elei
toral vigente a presente Comissão necessita de mais 
prazo para desenvolver seus trabalhos a contento. 
se faz mister que os ilústres pares concordem com a 
prorrogação. 

Sala das Sessões, 7 de outubro de 1998. - Se· 
nadar Ney Suassuna, Presidente da Comissão -
Senador Sérgio Machado, Relator da Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O re· 
querimento lido será votado oportunamente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 503, DE 1998 

Requeiro, nos tenmos do art. 199 do Regimento 
Interno a realização de sessão especial, em data a 
ser oportunamente marcada. em homenagem a me
mória dQ..Sen. Alexandre Costa, falecido em 29 de 
agosto de 1998. 

Sala das Sessões, 7 de outubro de 1998. -
José Sarney - Bello Parga - Edison Lobão - Ro
naldo Cunha Lima - Carlos Patrocínio - Lúdio 
Coelho. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O re· 
querimento lido será submetido à deliberação do 
Plenário, após a Ordem do Dia, nos tenmos do art. 
255, I, letra b, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esgota
do o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

Hem1: 

ORDEM DO DIA 

Quarto dia de discussão. em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda a Constitui· 
ç.io n• 15, de 1998, tendo como prime~ro 
signatár. , ... Senador Esperidião Amin. que al
tera o inciso VIl do art. 29 da Constituição Fe-

-!· 
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dera! (total da despesa com o funcionamen
to do Poder Legislativo municipal), tendo 

Parecer n' 473, de 1998-Pien, Relator. 
Senador Jefferson Péres, favorável, nos ter
mos da Emenda n' 1-Pien (substrtutivo), que 
apresenta. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos ter
mos do disposto no art 358 do Regimento Interno, a 
matéria constará da Ordem do Dia durante cinco dias 
úteis consecu1ivos, em fase de discussão, quando po
derão ser oferecidas emendas assinadas por um terço, 
no mímmo, da composição do Senado. 

Transcorre hoje o quarto dia de discussão em 
con,unto da proposta e do subst•tutivo. em primeiro 
turno. 

Em d1scussão. 
Não havendo quem peça a palavra. a discus

são terá prosseguimento na próxima sessão delibe· 
rat1va ordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -lt.., 2: 

Discussão, em tumo sup&ementar, do 
Substitutivo do Senedo ao Projeto de 1.81 
da Cã11111 .. n" 55, de 1996 (n• 4.004<'93, ~ 
Ca"" de origem), de iniciativa do Presiden
te da República, que toma obrigatória a in
clusão do ensino da língua espanhola nos 
currículos ptenos dos estabek!cimentos de 
ensino de 1" e 22 graus. tendo 

Parecer sob n' 478, de 1998, da Co
missão Diretora, Relator: Senador Ronaldo 
Cunha Lima, oferecendo a redação do ven
cido. 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição até o en
cerramento dz discussão. 

Sobre a mesa, emendla que será lida pelo Sr. 
~o Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

E lida a seguinte: 

EMENDA N' 1-PLEN 

;...crescente-se ao art. 12 do Substitutivo ao 
PLC n' 55/96 o seguinte paragrafo único: 

·Parágrafo único. É facultada a inclu
são de Lingua Espanhola nos currículos ple
nos da s~ a 81 séries do ensino fundamen
tal." 

Justificação 

A proposta de obrigatoriedad-e do ensmo do es
panhol nos estabelecimentos de ensino brasileiros 

fundamenta-se no Prutoc:::::to c~ Intenções ass1nado, 
em 13 de dezembro de ~ 991. pelos Ministros da 
Educação dos paises que corr:Dõem o Mercosul. De 
acordo com esse documento. firmou-se o compro
misso de •implementar o ens1no de português e do 
espanhol nas Instituições dos diferentes níve1s e mo
dalidades do s1stema educativo, para melhor comu
nicação" entre seus pa:ses. 

A part1r dessa dara. r:!t.Jito se avançou. O Mer
cosul vem alcançando seu objetivo de conjugar es
forços visando conqwstar espaço promissor no novo 
cenário econôm1co que se del~ne1a. Contudo. seu su
cesso requer o domínio de L:m idioma comum, no 
sentido de proporc1onar maior aprox1mação e enten
dimento entre seus países membros. no que se rete
re ã.s relações comerc1a1s, ass1m como na exec:.~ção 
de projetas comuns voltados para o desenvolv1men· 
to científico, tecnológ1co e educac1onal. 

No Bras1l, a influênc1a do Mercosul deixou de 
estar delimitada aos estados fronteiriços, sendo, 
hoje, foco de interesse nac1onal, especialmente pelo 
fato de que os outros países que o mtegram torna
ram-se. em conjunto, nosso segundo ma1or parceiro 
mundial. Os JOVens passaram, assim. a empenhar
se em tomarem·se fluentes na língua espanhola, por 
reconhecerem ser esse um requ1sito facilitador para 
ingresso em detcrmm<:H.Jos setores do mercado Ue 
trabalho. 

Compete.pois. aos s1stemas de ensino atende
rem aos anse1os das famílias. 1ntroduz1ndo no currí
culo escolar. o ma1s cedo pcssivel. o ens1no desse 
Idioma. __ 

O Substitutivo aprovado pode ser aperie1çoado 
com a inclusão de Língua Espanhola a partir da 51 

série do ensino fundamental, com base em ~vidên
cias de que, quanto ma1s jovem o i:.luno, ma1s efet1vo 
o aprendizado de idiomas. 

Os inegáveis benefícios que essa antecipação 
podena trazer compensanam os esforços a serem 
despendidos no que se retere à formação de profes
sores e à preparü.ção Je matenal didát1co requeri
dos. 

Sala das Sessões. 7 de outubro de 1938 - Se
nadora Emilia Femand·~s. PDT- RS 

O SR. PRESIDENTE {Geraldo lvlelo) - Em dis
cussão o substtutivo 8 d emer>da. ~m turno suole
mentar. (Pausa.) 

Não h2venao q'.HHn ')EÇa â p<J.Iavra. encerro .::::. 
discussão. 

Encerradc=: ;:; c1scussi:v c:;rr, <.! apre~ent.:::.çilo de 
emenda, o subst1t:.:trvo ·~·.:..! __:,Jr.llss&o de Educação 
para t:!xame. 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Item 3 

Discussão. em turno suplementar. do 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara n• 21, de 1997 (n• 2.859/97, na 
Casa de origem), que dispõe sobre norma 
geral de organização que toma obrigatória a 
avaliação psicológica periódica dos integran· 
tes das polícias e corpos de bombeiros mili· 
tares e civis, tendo 

Parecer sob n• 479, de 1998, da Co
missão Diretora, Relator: Senador Ronaldo 
Cunha Uma, oferecendo a redação do ven
cido. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, neste 
caso, igualmente poderão ser oferecidas emendas à 
proposição até o encerramento da discussão. 

Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo 
Sr. 1° Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

São lidas as seguintes: 

EMENDA N°1-PLEN 

Requeiro nos termos regimentais a supressão 
do inciso V do art. 3" do substitutivo ao PLC n• 
21197. que traz a seguinte redação: 

"Ar!. 3° .................................................. . 

V - Demissão por incompatibilidade 
com a atividade policial." 

Justificação 

~o servidor policial tem no inciso V do art. 3° do 
substitutivo uma medida punitiva do mais a~o grau 
pois é notório inclusive com dados científiCOs de 
pesquisas internacionais, que a profisão mais estres
sante do mundo é a policial, pois o agente público é 
submetido a situações constantes de tensões onde 
coloca em risco a própria vida ou então tentando sal
var a vida de terceiros, o que causa um desgaste 
emocional, que se processa ao longo do tempo. 

Não seria justo que após ter ingressado com 
pleno estado mental e psicológico e ter sido submeti· 
do a novo exame antes do tennino do estágio proba· 
tório, inclusive com possibilidade de ser declarado 
inapto, portanto passível de demissão, esteja o ser· 
vidor sujeito a novo processo demissório, pois com 
certeza os desvios apresentados serão em decor
rência do serviço de forma direta ou indireta. 

Uma vez que o relator. senador Romeu Tuma, 
elaborou um excelente substitutivo aperfeiçoando o 
projeto oriundo da câmara, onde no art. 3V contem
pla plenamente a sociedade, a instituição, o policial 

e o bombeiro, estabelecendo as medidas pasiveis de 
serem adotadas. que vão desde um afastamento até 
a aposentadoria, é de bom alvitre e medida de justi
ça que a demissão fique restrita ao agente público 
antes do estagio probatório e se não houver relação 
de causa e efeito com p exercício da profissão, 

Sala das Sessões, 7 de outubro de 1998. - Se
nador Romero Jucã. 

EMENDA N' 2-PLEN 

Suprima-se o art. 62 

Justificação 

A presente emenda tem por intuito adequar a 
redação do substitutivo ao disposto na Lei Comple· 
mentar n• 95, de 26 de março de 1998. em especial 
no que diz respeito ao seu art. 92 

Sala das Sessões, 7 de outubro de 1998. - Se
nador Ronaldo Cunha Lima. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Em dis
cussão o substitutivo e as emendas, em turno suple
mentar.(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Encerrada a discussão com apresentação de -
emendas, deve o substitutivo ir à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania para exame. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Os itens 
4 e 5 da pauta da sessão de hoje, que seriam: vota
ção do Requerimento n• 455, de 1998, do Senador 
Eduardo Suplicy, solicitando tramitação conjunta dos 
projetas de lei que indica e o Requerimento nº 473, 
de 1998.--do-Senador Vilson Kleinübing. solicitando a • 
tramitação conjunta dos projetas que especifica, fi-
cam com votação adiada por falta de quorum na 
presente sessão. 

São os seguintes os itens cujo a votação é 
adiada: 

-4-
REQUERIMENTO N• 455, DE 1998 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
455, de 1998, do Senador Eduardo Suplicy, solici
tando, nos termos regimentais. a tramitação conjunta 
dos Projetas de Lei do Senado n's 81. de 1995, e 
129. de 1998. por versarem sobre as sociedades 
cooperativas. 

-6-
REQUERtMENTO N" 473, DE 199a 

Votação, em turno único. do Requerimento n2 

473, de 1998, do Senador Vilson Kleinübing, solici
tando, nos termos regimentais, a tramitação conjunta 
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do PrOJeto de Lei do Senaao n• 217, de 1997, com 
os de nºs 51 e 137. de 1996, que Já se encontram 
anexados. por versarem sobre teg1slação do Imposto 
de Renda das pessoas físicas. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esgota· 
da a matéria constante da Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Re
querimento n• 503. de 1998, lido no Expediente da 
presente sessão, solicitando a realização de sessão 
especial em homenagem à memória do Senador 
Alexandre Costa. será votado oportunamente. 

Volta-se à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ramez 
Tebet. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS) - Decli· 
no. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao nobre Senador José Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT
SE. Pronunc1a o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadoras, 
nada mais natural do que, na primeira sessão de 
que participamos após o processo eleitoral. fazer
mos uma avaliação desse processo. Naturalmente 
sabemos que não será esgotado o tema. 

As considerações que pretendo fazer não são 
choro de perdedor. até porque avalio que, dadas u 
condtções de disputa nas eleições deste ano. de for· 
ma alguma a Oposição e particularmente o Partido 

_ dos. Trabalhadores podem ser classdicados como 
perdedores. 

Estamos vivendo no País uma Situação sem 
precedentes na História da nossa Rapübltca.: uma 
ahança tão grande e tão poderosa em tomo de um 
governo. que nem na República Velha pôde ser 
constatada, até porque. na época, existiam as dispu
tas entre os Estados, pek>s próprios interesses. Nee
sa eleição. os grandes partidos. os meios de comu
nicação - ou grande parte deles -. os setores maia 
poderosos do ponto de vista econômico. procura
ram. em prime•ro lugar, retirar toda e qualquer emo
ção de uma campanha eleitoral; em segundo lugar, 
retirar ou excluir todo e qualquer debate sobre as 
propostas. sobre 0s prOJetas qLe estavam sendo 
apresentados para a população. 

Sobre essa questào do debate. faço um parEm
:ese: faltando menos de uma semana para as eieiç6-
es de Sào Paulo. houve um debate que. sem dúvida 
alguma. teve influência decisiva no resultado d-. 
eleições. A nossa candidata. Deputada Marta Supli· 

cy, saiu-se brilhantemente no debate. Não só os 
meios de comunicação. que f1zeram a análise do de
bate, como todos os setores da política são unâni
mes em afirmar que aquele debate teve uma influên
cia muito grande no cresc1mento de Marta na reta fi
nal da campanha. 

Assisti a urna parte do debate. Pude constarar 
o comportamento dos representantes dos meios de 
comunicação que promoveram o debate. a postura 
que a dotaram em relação ao candidato F ranc1sco 
Rossi, que não compareceu. 

A TV Cuttura e a Folha de S. Paulo promove
ram o debate. Convidaram todos os candidatos. mas 
Franc1sco Rossi não comparec.~u. Os promotores 
expuseram a cadeira vazia e fizeram questão de, no 
início do debate, lamentar a ausência do candidato 
Francisco Rossi. Um dos jornalistas fez questão de 
manifestar quase que repúdio em relação à ausência 
de Francisco Rossi. dizendo que aquela era uma 
oportunidade para ele apresentar as suas idéias à 
população de São Paulo, se e que ele as tinha -
essa foi a expressão usada pelo jornalista. Pergunto
me: por que não aconteceu o mesmo em relação à 
candidatura a Presidente da República? Por que os 
me1os de comunicação não promoveram um debate 
entre todos os candadatos à Presidência da Repúbli
ca? E. por que. caso o Pres1dente Fernando Henn
que Cardoso se recusasse a ir ao debate. não o fize
ram, deixando vazia a cadeira que representaria a 
ausência de Sua Excelência? Poderiam até fazer le
vantar hipóteses de que talvez Fernando Henrique 
Cardoso-na-o tivesse ido ao debate por medo ou por 
não ter proposta a apresentar à população. No en
tanto, isso não foi ferto. porque o objetivo pnncipal 
era tratar a eleição no Brasil, pelo menos aos princi
pais meios de comunicação. aqueles de maior in
Huência, como se ela estivesse acontecendo no Afe
ganistão. 

Lula foi derrotado, mas teve mais votos do que 
na eleição passada. algo em tomo de 34, 35% dos 
votos válidos à Presidência da República. Se consi
derarmos o poder daqueles que estavam em tomo 
da candidatura de Fernando Henrique Cardoso, 
esse resultado é surpreendente. primeiro porque, no 
momento em que Lula começou a crescer nas pes
quisas, desencadeou-se um processo de terrorismo 
contra a possibilidade da vrtóna de Lula. Chegaram 
a d1zer que Quando Lula começou a crescer houve 
uma queda nas Bolsas e que ISSO tena acontecido 
por conta do crescimento de Lula. Depois as Bolsas 
caíram muito mais aanda e o Lula não estava cre· 
scendo - muito pelo contrário. No entanto. ninguém 
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se lembrou da comparação que hav1am feito. As 
pessoas Que atribufrarr. a queda das Bolsa~ ao cres
cimento de Lula esqueceram-se disso qllando as 
Bolsas. em agosto e setembro. caíram aincla ma1s e 
Lula não crescia. Esqueceram da ccmparação. 

Em segundo lugar, diziam que uma possível vi
tória de Lula iria causar uma fuga desenfreada de 
capitais. Lula não gant"l'Ju. mas quantos b1lhôes de 
dólares saíram do Brasil em ocuco mais de um mês, 
numa demonstração de que a queda das bolsas ou 
a fuga de capitais não estão relacionadas com um 
resuttado elertoral, mas s1m com a condução temerá
ria da política econõmica que vem sendo levada a 
cabo pela equipe económica do Govemo? 

Voltando a tratar Ca questão das eleições. há 
um outro aspecto sobre o qual o Congresso Nacio
nal deverá se debruçar: as famosas pesquisas elei
torais. Não falo apenas dos institutos de pesquisa, 
mas também da forma como as pesquisas são divul
gadas pelos meios de comunicação. Toda vez em 
que se questiona a influência de uma pesquisa elei
toral no comportamento do elettor e toda vez em que 
se aborda a possibilidade de disciplinar ou até mes
mo de proibir, durante um certo tempo. a drvulgação 
de uma pesquisa eleitoral, os liberais de plantão in
surgem-se dizendo que 1sso é contrário à liberdade 
de informação, QUe isso é inconstitucional. Não vou 
ousar entrar nessa discussã'J cC'nstituciona' para de
terminar se a proibição, por um determinado tempo. 
da divulgação de pesquisa fere ou não a Constitui
ção. Mas estamos diante de um dilema QLe o Con-

- ·- gcass,a. terá que resolver. 

A divulgação de pesquisas, a forma oomo es· 
tas são divulgadas, com o objetivo claro de tentar in
fluir no processo eleitoral, representa uma informa
ção ou uma desinformação para o cidadão~' O que é 
mais importante? Qual é o direito que se sobrepõe? 
O direito do eleitor de saber quantos ponlos tem o 
seu candidato r1um instituto de pesquisa ou o direito 
do eleitor de tomar a sua decisão e de escolher o 
seu candidato baseado, :.Jnica e exclusivamente. nas 
propostas apresentadas ou em sua pos1ção política 
e não em quem estâ à frente ou atrâs na corrida da 
campanha eleitoral, como se a decisão quE~ seria to
mada pelo eleitor pudesse ser comparada a uma 
corrida de ce.valos. onde ("\ que interessa é quem tem 
mais chance de qanl1~r. quem v ar pagar mais ou 
quem v::ti permitir que se qanhe a .acosta? 

O Congresso terá que resolver essa jicotomia 
entre direitos. Será aue rsso é antidemocrá1ico? Ora. 
em. paises com tfadiçôes mUltO ma1s democráticas 
que as do Bras1l. é estabelecida uma quarentena. 

um certo número de d1as an;e:: ·::!2 e!~lc~n. ~-.·ara r:! rjl· 

vulgação das pesqwsas. 

Parece que. de repente. r"la P.'11ítisa dt") Bras,J. 
os personagens mais rmponar:tes n8.o são ?queles 
que se dispõem a receber o vc!C' rio eleitor ou os Dt")

líticos. mas srm os marqueteirc-s que fn..zem com flue 
o eleitorado opte por q•Jem =!['res-=!nt;s~ o jinÇJie rn.a1s 
bonito, por quem fpz o clipe rP3.1S emoc1on.::~.r1te cu c 
programa eleitoral com rna1s c:-mputação gráfica. 
Em segundo lugar. aparecem ':IS diretores dos insti
tutos de pesqwsa. De repente. o O:retor do IBOPE 
passa a ser um grande guru. :Je quem 'odos devem 
ouvir a opinião sobre quem va1 ganhar ou perder a 
eleição. Particularmente. enterdo que o Dr. Monte
negro. como analista político. é um grande Presiden
te do Botafogo. Não é possível que a democracia 
brasileira fique n~fém ou dependents da vontade 
desse ou daquele instituto de pesquisa. 

No bojo da refonna política. mas não necessa
riamente aliado a ela, já que isso pode acontecer rn
dependentemente de haver refonna politica ou não, 
vamos ter que nos debruçar sobre esse assunto. Se 
não se proibir a divulgação desses resultados. deve
se discipliná-la. Mas como fazê-lo? Ê muito difícil 
disciplinar a forma como deve ser d1vutgada urna 
pesquisa eleitoral. até poraue a lep•slacão ele1tora1 
estabelece algumas regras para as p~sqursas. :a;s 
como o registro no TRE e no TSE e a divlilanção 
das informações a todos ~s candid2tn~. 

O fato é que essas pesaursas, da forma como 
são divulgadas, têm in1luênc1a no resultado da elei
ção. Qt.l8fldc- as pesquisas apresentafll erros. es es
tatisticos têm todas as exohcações: alegam. por 
exemplo, que os resultados apresentados estavam 
dentro da margem de erro ou que o desvio padrão 
utilizado estava errado. Mas e dificil entender q:.~e 

um candtdato consiga ganhar um milhão de votos na 
véspera da eleição, como foi o caso da Deputada 
Marta Suplicy. Será que S. Ex' ganhou um milhão 
de votos na véspera da eleição Oll S. Ex~ iá trnha 
uma boa parte desses votos? Será aue isso não foi 
mostrado. devido à manipulação 0u à forma como 
esse resultado foi apresentado. para reforçar a tese 
do voto útil? Como fica a Situação do Rio. Grande do 
Sul. onde se discutia se Antõnio Britto ganhana ou 
não no pnmeiro turno? E a de Brasilia. onde CIISio
vam Buarque estava :::Itrés :l"'S oes:JtHsas :; t~nw~o 
todo? E a·de Goiás? 

Particularmente. entendo que. se e veraade 
que a auarentena é inconstrtuc•onal. podemos até 
mudar a Constituição, Já Qt•e a estamos mudando 
em tantaS '1UeStÕ€S 1n€110S llnÇ'8rt21!1t-=!S. r~Pd€fll0'5 
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definir muito bem que a divulgação de infonnação de 
pesqu1sa, pelo menos durante um determinado pe
ríodo, muito mais que uma informa~o que o cida
dão tenha direito a ter, representa uma desinforma
ção e uma Influência na decisão que o eleitor deve 
tomar livremente. Até pela ddiculdade de se discipli
nar esse processo. deveríamos caminhar no sentido 
de determinar uma quarentena ou um período de 1 O 
ou 15 dias, dentro do qual seria proibido a divulga
ção desses rasuRados de pesquisa. 

Confesso que penso ser murto difícil evitar a 
manipulação, até porque, com a simples margem da 
erro, pode-se apresentar uma imagem totalmente di
ferente da realidade. Se um candidato tem 25% do. 
votos e ou1ro tem 22"k, o primeiro pode aparecer 
nas pesquisas com 27% ou com 23% dos votos e o 
segundo pode aparecer nas pesquisas com 24% ou 
com 20% dos votos. Nesse ceso, se se divulga que 
um deles tem 27% dos votos e o outro tem 20%, 
esse resuhado está dentro da margem de erro, ~ 
o que é apresimtado ao -or é que o candidalo 
que tem 27% doS votos já ganhou daquele que tem 
20%, quando, na verdade, os dois podem estar em
patados. Mas é muito ddic~ disciplinar isso. 

O Sr. Lauro c.mpoa (Bioco/PT - DF) - Per
mrte-me V. Ex" um aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BiocoiPT
SE)- Concedo o aparte a V. Ex", com prazer. 

O Sr. Lauro C.mpoe (Bioco/PT- DF)- Nobrw 
Senador José Eduardo Outra, gostaria de tecer algu
mas considerações a respeito do assunto que V. Ex" 

-·- traril baila, como sempre com muha proficiência e 
com murta capacidade. Hoje, na Folt. de S.Peule, 
foi divulgado que o Partido dos Trabalhadores 858U
me uma postura murto pouco democrática em,._ 
ção à questão das pesquisas e à sua divLolgaçio. 
Parece-me que, em nome dessa liberdade e das. 
democracia a que V. Ex" se referiu, muitos cri"'
podem ser praticados. Por exemplo. em nome da 1-
berdade de mercado, corno se vai proibir a venda de 
armas, como se vai proibir que os farrnactul"
vendam veneno para a população, já que eles têm li
berdade para fazê-lo? Alguém quer comprar e al
guém quer vender. Com isso, a liberdade de merca
do deveria ser assegurada em qualquer desses ca-
sos. Sabemos, portanto, que essa é uma interpretll
ção no minimo capciosa dos limites à liberdade de 
ação. dos limrtes à liberdade que uma democracia 
deve realmente exercer. E óbvio que essa eleiçlo 
tomou indiscutível o fato de que não exoste ~ 
distorções dos institulos de pesquisa, mas eles dia
torcem hannonicamente. Seria murto interessanle 

que essas diferenças que apareceram de repente, 
nas urnas, em relação às pesquisas eleitorais, tives
sem se manifestado entre os diversos institutos de 
pesquisa. No entanto, quase todos eles foram unifor
mes, ag1ram de uma maneira suspeita porque, ho
mogeneamente. desviaram-se da realidade. Alguns 
casos são, realmente. absurdos. Aqui em Brasília. 
por exemplo, um dos candidatos ao Senado caiu, de 
uma pesqu1sa para outra, em uma semana, para 
uma drterença de quinze pontos percentuais. E a 
candidata do PT sobe quinze pontos percentuais en
tre a ultima pesquisa divulgada e o resuhado das 
eleições. Portanto, são tnnta pontos percentuais de 
diferença. Isso ocorreu em diversos institutos de 
pesquisa, como se uma força externa houvesse co
mandado esses desvios. De modo que não basta o 
absurdo de uma reeleição sem desincompatibiliza
ção, que desiguala a luta elertoral, a disputa elertoral, 
a democracia eleitoral. é um atentado contra a de
mocracia. Isso não é um Senador do PT que diz, 
são os grandes mestres da ciência política interna
cional que afirmam isso. Os Estados Unidos são um 
dos países mais prejudicados por esse instituto da 
reeleição, que foi, no tempo do Roosevelt, limhado 
ele próprio a duas reeleições, porque antes o próprio 
Roosevelt foi reeleito mais de duas vezes. Faz-se 
necessário que com essa v1tória obtida pelo Presi
dente da República em sua recandidatura e na sua 
reeleição que também não haja possibilidade de que 
aconteça com Sua Excelência aquilo que está acon
tecendo com Fujimori, no Peru, e que iria acontecer 
na Argent!D_aJ se a vontade do seu Presidente fosse 
transforiõã.di3 em prâtica: a candidatura à recandida
tura, a candidatura a um terceiro mandato eleitoral. 
Portanto, é preciso colocarmos cobro a esse proces
so e verificarmos que aqueles que acusam a restri
ção, a limitação, o contingencionamento da diwlga
ção dos resu~ados das pesquisas têm consentido 
em instituições, em práticas muito mais agressivas à 
democracia eleitoral brasileira do que em uma tenta
tiva de pôr cobro a essa liberdade de agredir a de
mocracia. à liberdade de mentir, à liberdade de dis
torcer, à liberdade de fabricar imagens falsas e cons
ciências enganadas. Murto obrigado. 

O SR. JOSE EDUARDO OUTRA (Bioco/PT
SE) - Mu1to obrigado, Senador Lauro Campos. 

O segundo ponto do aparte de V. Ex" já intro
duz o tema que eu abordaria no final do meu pro
nunciamento, essa avaliação prelimmar a respe1to 
do processo ele1toral. 

Claramente, penso que o Instituto da reeleição 
foi reprovado enquanto aperfeiçoamento da demo-

+ 
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cracia brasileira. Infelizmente, grande parte das 
questões que foram colocadas por nós, por aqueles 
que eram contra a aprovação da emenda constitu
cional que aprovou a reeleição, ouando do debate 
nesta Casa, acabou acontecendo. 

Já ouvi, antes do período de interrupção das 
sessões do Senado, Senadores dos mais diversos 
partidos que compõem a base do Governo, que vo
taram inclusive a favor da reeleição, usarem da pala
vra para denunciar o uso da máquina pública sem 
precedentes no processo ele~oral, o que, na prática, 
joga por terra um dos argumentos apresentados 
para defender a reeleição. Dizia-se que no Brasil já 
se usava a mâquina pública e que não seria o fato 
de o detentor do mandato ser candidato ou não que 
faria com que a máquina fosse utilizada. Mas dizia
mos que se é verdade que se usa a máquina públi
ca, quando o cidadão for ele próprio candidato vai 
ser utilizada muito mais. E isso, sem dúvida alguma, 
aconteceu, particularmente nos Estados onde a so
ciedade civil é menos organizada, onde os meios de 
comunicação são geralmente monopõlio dos que es
tão disputando a eleição. Se isso aconteceu em uma 
eleição para o governo dos Estados, ficamos pen
sando o que não acontecerá daqui a dois anos, 
quando disputarão a recondução ao cargo milhares 
de Prefeitos de Municípios onde não há um sindicato 
organizado ou a circulação de um jornal, ou, quando 
tem, geralmente é de propriedade do Preferto. Imagi
ne o que não acontecerá nas eleições daqui a dois 
anos! 

__ -0 Congresso deve reconhecer que a forma 
como foi aprovada a reeleição foi absolutamente 
equivocada - e quero aqui recuperar palavras que 
proferi quando da votação da emenda à reeleição: o 
problema está nas chamadas ·leis fulanizadas·, ou 
seja, a lei que foi aprovada para beneficiar uma pes
soa. 

A proposta da reeleição foi aprovada tendo 
como objetivo claro permitir a reeleição do Presiden
te Fernando Henrique Cardoso, e levou junto, no vá
cuo desse objetivo principal, os vários problemas 
que ja detectamos nesta eleição e que se agravarão 
ainda mais daqui a dois anos. 

Portanto, se não vamos acabar com o instituto 
da reeleição. o minimo que se exige é que se insti
tua a desincompatibilização. É o minimo que se exi
ge! E não cabem discursos no sentido de que, se a 
reeleição perm1te a continu1dade, é um contra-senso 
exigir-se que o cidadão se afaste. Não é absoluta
mente nenhum contra-senso. porque quando o Go
vernador candidato chega a um municipio do interior 

para fazer uma visita, ele, na verdade, vai com todo 
o peso da instrtuição. Afinal. é o Governador candi
dato presente, acompanhado dos carros oficiais. dos 
secretârios, dos batedores. dos seguranças. E o 
peso do governo que está chegando àquele municí. 
pio. Assim, a disputa não é entre dois cidadãos, en
tre duas pessoas, mas entre um candidato e o Esta
do. E isso é menos grave numa eleição para Presi
dente da Republica, pois, bem ou mal, no ãmbrto na
cional há a imprensa, os partidos, ou seja, instru
mentos mais eficientes para fiscalizar. 

Particularmente defendo que se deva acabar 
com a reeleição. Penso que foi uma experiência mal· 
sucedida, não do ponto de vista do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso; para quem ganha mais 
quatro anos pode ter sido bem-sucedida, mas do 
ponto de vista do fortalecimento da nossa democra
cia foi uma experiência malsucedida. 

O Sr. Josaphat Marinho (PFL - BA) - Permi
te-me V. Ex' um aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT -
SE) -Com muito prazer, Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho (PFL - BA) - Exala
mente na linha do que esta salientando V. Ex', que
ro aditar a observação de que até figuras que vota
ram pelo processo de reeleição já fizeram declaraçõ
es à imprensa de que é preciso rever o critério. Só 
que não é preciso rever apenas quanto a Governa
dor e Prefeito, mas também quanto a Presidente da 
República. Não se pode ocultar que houve momen
tos no curso da campanha em que não se sabia 
quem estava na tribuna, se era o Presidente da Re
pública ou o candidato. E a imprensa até noticiava a 
preocupação dos auxiliares direitos do Presidente 
em saber se nos lugares a que ele compareceria, o 
faria como Chefe de Estado ou como candidato. A ver
dade é que Sua Excelência acabou comparecendo a 
tOOos os seus COfl'llromissos nas duas qualidades. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT
SE) - Claro, até porque é impossivel uma disso
ciação, a não ser que se fizesse um clone do Pre· 
sidente, de modo a que o candidato fosse para um 
lugar e o Presidente fosse para outro. Tudo isso tá 
previamos que fosse acontecer. Espero que essas 
vozes que votaram a favor da reeleição e que hoje 
se manifestam preocupadas sejam multiplicadas 
para que·possamos, no futuro breve. corng1r essas 
distorções. 

Para concluir, reafirmo que os comentários que 
fiz não são choro de perdedor. Reatirmo que nós. do 
PT, não nos consideramos perdedores. Vánas análi· 
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ses qt1e toram feitas diziam que a Bancada do PT 
iria diminuir, o Partido iria deixar de ser reteréncla da 
oposição, iria definhar. A Bancada, no Senado, tem 
garantidos mais dois senadores - uma senadola 
pelo Estado de Alagoas e um senador pelo Estado 
do Acre - estamos ainda disputando voto a vokl 
uma vaga no Estado do Pará, temos esperança de 
ganhar. Com isso, vamos ter, pelo menos, sete a 
oito senadores, o que significa um aumento de 40"ll. 
em relação à Bancada aluai. Na Câmara, devemos 
passar de cinquenta para, talvez, sessenta deputa
dos. O Partido, apesar de todos esses problernaa, 
enfrentando todo esse cenário, cada vez mais, rea
finna-se como principal referência de oposição no 
nosso Pais. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Não h1i 
mais oradores inscritos. 

O Sr. Senador João Rocha enviou discurso à 
Mesa para ser publicado na forma do disposto no 
art. 203 do Regtmento Interno. 

S. Ex" será atendido. 

O SR. JOÃO ROCHA (PFL - TO) - Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, durante a discussio 
nesta Casa da atual legislação eleitoral, no primeiro 
semestre, um dos temas IT'.ais polêmicos e que pro
vocou acalorados debates tanto na Câmara quaniD 
no Senado foi o financiamento publico das campa
nhas eleitorais. De um lado, os partidos de oposiçio 
insistindo na aprovação da matéria, de outro, os par-

-- ti~liados do Governo Federal votando contra, s• 
guindo a orientação da á1'811 econõmica de que o T• 
souro Nacional não tinh8 disponibilidade orçament6-
ria para arcar com os custos do financiamento ~ 
eleições deste ano e que foram estimados pelo autor 
da proposta em tomo de RS 420 milhões, a ser ban
cado em parte pelo fundo Partidário e o restam. 
com recursos do Tesouro Nacional. 

Além do argumento financeiro, a maioria dos 
par1amentares defendia o veto à matéria, arvorando
se em defensores da sociedade que, no entender 
deles, poderia não ver com bons olhos o financia
mento de campanha pelo poder publico, ou seja, 
pelo bolse do contribuinte. Como é sabido, todas as 
questões polêmicaS dividem opiniões. estimulam de
fesa ou ataque apaixonados. resultando. às vezes, 
em diagnósticos equivocados sobre o melhor ou o 
pior para a sociedade. 

Quando essas questões não são amplamente 
debatidas. elas acabam não sendo bem entendida& 
ou assimiladas pela sociedade, que pode até fazer 

mau juízo de algo que pode lhe ser favorável. É evi
dente que quando se tala em financiamento de cam
panhas com o dinheiro público há uma tendência na
tural do contribuinte e da própria sociedade em rea
gir negativamente. A reação é compreensível, mas 
não se deve partir para avaliações preciprtadas - ou 
mesmo para a condenação definitiva da idéia por fal
so moralismo. 

Se analisarmos a importância do Legislativo 
para o processo democrático. para a plenitude do 
Estado de Direito, para o fortalecimento do principio 
da representação popular e valorização da cidada
nia, veremos que o aprimoramento do processo le
gislativo e da representação popular passa pela de
mocratização do próprio Poder Legislativo. E preciso 
entender. porém, que democratização significa 
transparência, acesso equânime às diferentes ins
tâncias desse Poder, o que só será possível com re
gras claras, objetivas e imparciais. São essas regras 
que dão legrtimidade ao instituto de representação 
popular, uma das pilastras do Estado Democrático. 

Agom, eu pergunto: é possível se conquistar o 
Estado de Direito e fortalecer a representação popu
lar com a manipulação do processo eleitoral pelo po
der econômico? Acredito que não. Pelo contrário. 
Entendo que o financiamento privado das campa
nhas eleitorais acaba distorcendo o princípio da rep
resentação popular e comprometendo o processo 
democrático, na medida em que transforma os elei
tos reféns ou despachantes de luxo de grupos eco
nõmicos interessados em manipular o Poder Legisla
trvo e neukalizar a soberania do voto popular, na de
fesa de vantagens e privilégtos que. na maioria das 
vezes, não condiz com a vontade majoritária da so
ciedade. 

A manipulação dos parlamentares e a manu
tenção de privilégios da elite econõmica acabam ten
do um custo infinitamente superior para a sociedade, 
na medida em que colocam o Poder Legislativo a 
serviço de grupos corporativos. particulannente os 
mais poderosos economtcamente. em detrimento do 
interesse da maioria dos trabalhadores. Que autono
mia teria um par1amentar eleito com financiamento 
de emprerteiras de obras quando se discute, por 
exemplo, no Congresso Nacional o corte de verbas 
no orçamento para grandes obras para aplicação 
dos recursos para reforma agrária, educação ou 
saúde? 

Além do mais, essa relação espúria entre fi
nanciador e financiado acaba criando urn círculo vi
CIOSO de dependência e de servtdão a serviço de 
causas menos nobres. em prejuízo da imagem do 
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Poder Legislativo e do próprio parlamentar junto à 
sociedade, por falta de transparência no processo de 
representação popular. Quando essa relação envol
ve também o setor público, o que ocorre na maioria 
das vezes, particularmente em relação a empreitei
ras, geralmente acaba se formando a mão dupla da 
corrupção, do favorecimento, dos privilégios, do en
carecimento dos serviços públicos, com pesado 
ónus para toda a sociedade. 

Todas as grandes denúncias de negociatas e 
corrupção no setor público estão inevrtavelmente re~ 
lacionadas ao financiamento de candidaturas por 
parte de grupos empresariais interessados nas be~ 
nesses do po<ler público. Nesse sentido, basta c~ar 
os mais recentes escândalos que resuttaram no im
peachment do ex-presidente Fernando Collor, na 
CPI do Orçamento, na CPI dos precatórios etc, sem 
falar nas Comissões de Inquérito envolvendo Gover
nos Estaduais e até prefe~os. 

Além de comprometer a imagem do Parlamen
to e da própria importância do processo legislativo 
perante a opinião pública, o círculo vicioso da cor
rupção, alimentado pelo financiamento privado de 
campanhas eleitorais resufta num elevado custo so
cial e económico para todo o País, aumentando a 
sangria de recursos que faftam para obras e progra
mas prioritários para o futuro do Brasil, particular
mente nas áreas de educação, saúde, reforma agrá
ria e segurança pública. 

Sem combater essa sangria, dificilmente con-
- __ s.§gY.ÍJ'emos resgatar a imensa divida social do 

Pais para com os mais necessitados, ampliando 
as oportunidades para todos os brasileiros, melho
rando as condições de vida da maioria da popula
ção e devolvendo a esperança de um futuro me
lhor para milhões de trabalhadores que sempre ali
mentaram o sonho de ver o Brasil como um país 
mais justo e solidário. 

Por isso, entendo que a adoção do financia
mento público do processo ele~oral oferece ónus in
finitamente menores para a sociedade do que o 
atual sistema. se compararmos o custo da corrupção 
e do abuso do poder econõmico para financiar can
didaturas não comprometidas com o futuro do País e 
com o bem estar de sua gente. Aprovar essa pro
posta, representa avançar no processo de modern
ização das instrtuições políticas, na valorização da 
cidadania. no fortalecimento e legitimação do sufrá
gio universal e na democratização do acesso de to
das as camadas sociais nas instâncias dos Poderes 
Executivo e Legislativo. 

É evidente que a adoção desse sistema deve 
ser precedida de uma reforma do Judiciário - para 
lhe dar instrumentos e meios de fiscalizar a utiliza
ção do dinheiro público pelos partidos políticos -. e 
exigirá uma ampla reforma político-partidária, que 
possa contribuir para o fortalecimento dos partidos e 
da representação popular. por meio do instrtuto da fi
delidade partidária, do voto distrital. enfim, da demo
cratização do processo elertoral, já que o sistema 
atual é concentrador de poder. privilegia os grandes 
partidos e distorce os efe~os da soberania popular 
no jogo do poder político. Por que? Exatamente por 
colocar os partidos a serviço de grupos econõmicos 
corporativos e não a serviço da sociedade. Por tor
nar os eleitos reféns do poder econõmico que cam
peia despudoradamente de Norte a Sul do País, em 
cada eleição. em prejuízo dos pequenos partidos, 
dos demais candidatos com poucas chances de vitó
ria e em detrimento dos interesses maiores da Na
ção. 

Entendo ter chegado a hora de dar um basta a 
essa forma predatória de se fazer política. Esta Casa 
deve ter a altivez de enfrentar com coragem e deter
minação essa anomalia política. criada pela cuftura 
centenária do fisiologismo e do egoísmo de determi
nados grupos econômicos QUe se colocam acima da 
Nação. priorizando seus interesses corporativos, em 
detrimento da vontade maior da sociedade, e amea
çando transformar o LegislatiVO numa extensão de 
seus negócios. 

CQngresso Nacional perdeu uma oportunidade 
de ouro para enfrentar esse problema quando se 
discutia aqui a aprovação da atual Lei Ele~oral no 
ano passado e no primeiro semestre deste ano. Ale
gando escassez de recursos ou até mesmo QUe a 
aprovação do financiamento público de campanhas 
seria uma irresponsabilidade, pela inexistência de 
instrumentos para fiscalizar ~sses gastos públicos, o 
Governo Federal acabou levando a maioria nesta 
Casa a reje~ar a proposta. 

Até mesmo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
por meio de um de seus ministros, chegou a censu
rar a proposta, também com a mesma alegação de 
que o Judiciário não dispunha de meios ou instru
mentos para fiscalizar os gastos desses recursos por 
partidos e candidatos em todo o Pais. Ora, esta 
Casa não pode recuar ou deixar de avançar em pro
postas Que sejam positivas para o futuro do País ou 
que visem ao bem-estar da população por resistên
cias ou d~iculdades de sua implementação pelo po
der público. Cabe às instâncias dos demais poderes 



142 ANAIS DO SENADO FEDERAL OUTUBRO DE 1998 

oção ae medidas necessárias a implementação 
"que foi aprovado pelo Legislativo e não o .. u 

-.~uest1onamento. 

Para se ter idéia da importãncia dessa p~
ta, basta lembrar que o então Senador Femanao 
Henrique Cardoso, quando no exercício do llllllld.-o, 
apresentou nesta Casa, em junho de 1989, pro~o 
de lei defendendo a instiluição do financiamento poi
blico de campanhas elailorais, visando exa~e 
pôr um freio ao abuso do poder econ6mico, for!Mt
cer o sufrágio eleitoral e legitimar o irwtrtuto da IWJ>
resentação popular. 

E necessário, por fim, aprovar leis eleitorais 
permanentes, que dêem transparência ao proc e UL 

elertoral e tratem com equidade partidos e candida
tos. para evitar abusos que surgem cada vez que se 
aprova nesta Casa leis específicas para cada plelo, 
ao sabor de imposições de maioria eventual, que 
nem sempre tem a legitimidade necessária para dllar 
sua vontade. 

A Lei que regulame- as eleições deste ano, 
por exemplo, limita em 2 por cento do fatura....-o 
bruto anual a contribuição de empresas para candi
datos ou partidos e em dez por c~~ ·to, limrtado a 70 
mil UFIRS- R$ 63.756,00 -a contribuição de ~
soais tísicas. Entretanto, não fixa limites para os 
gastos dos partidos ou coligação, o que acaba 10r· 
nando letra morta as demais limitações. E os poó
prios representantes da Justiça Eleiloral já admili
ram, reiteradas vezes, não ter condições de fiscali
zar os abusos que se cometem durante o pleito nos 
rT1líiS d~erentes pontos do País, sugerindo que, Qe· 
pendendo de cada caso, os oposrtores de candida· 
tos infratores se encarreguem da fiscalização e da 
denúncia às instâncias judiciárias. 

Como se vê, sem moralização e sem regras 
transparentes, dificilmente teremos a legitimaçlo 
da representação popular, a democratização do 
acesso as instâncias de poder e o fortalecirnenlo 
do processo eleitoral. Sem os mecanismos de va
lorização da cidadania e do sufrágio universal nl.o 
se chegará à plenrtude do Estado Democrático. 
Em conseqüência, não romperemos o círculo vi
cioso do Estado autoritário, centralizador e corrup
to, tomando impossível a superação de nossos 
graves problemas e condenando o País à pobreza, 
ao atraso e ao isolamento em relação às nações 
desenvolvidas que há muito buscaram na plenitu~ 
de democrática o caminho para a superação de 
suas dificuldades e para a construção da cidada
ma e da justiça soc1al. 

Muno obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presi

dência lembra às Senhoras e Senhores Senadores 
que constará da sessão deliberativa ordinária de ter
ça-feira. d1a 14 do corrente. a realizar-se às 14 horas 
e 30 mmutos, a segUinte: 

ORDEM DO DIA 

Dr• ll.l0.91.ror<o·fllc•.•• ~~~ l(,,.,ft 

·........ ,.,.o .__.......... . ....... 
...,,., o"""""., ..... '" . :.. ·-· .. - .... , '"""~'"· •• .,- ....... 
"0"' 4> .,.._.., ·"". '""""""' ........... .,"' -· ..... ~. ~ ''" ...,_,._ 

....... u - ,..,.,...,. ., .. _""-' •• --......: ... -
o"'~"'""'otO• ···•• ,.,_,,., oc -·· • :•,"' ..... .., ............. ,.,.,~-·· 

l -o:·c.r. ........................... ··~~- ..... ., ""'"""" ......... ...,. 
- , • ._...,..,,.,oo_..,, · ..,, .... ·-•'"'""' 
J'l ··- H<,;- O< I•·"' 00' • ....,..._ .,.......,...,.,.. ,_,..,R.,..,,.,....,..,...,,..,.. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Nada 
ma1s havendo a tratar. a Pres1dência vai encerrar os 
trabalhos. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão as 16h25mm.) 

AGENDA CUMPRIDA PELO 
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

7-11>-98 
Quarta-feira 

1 Oh Despacho Interno 
14h30 - Sessão Deliberativa Ord1nána do Senado 

15h30 
Federal. 
Inauguração da ·central de Informa 
ção e D<v.Jrrentação ArrtlEntal ~ 
Luis Eduardo Magalhães~ 

Espaço Cultural Guimarães 
Rosa - Térreo do Mimsténo 
do Meio Ambiente 
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Ata da 931 Sessão Não Deliberativa, 
em 8 de outubro de 1998 

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães e Lauro Campos 

(Inicia-se a sessão as 10 horas.) 

O SR- PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus. iniciamos os nossos 
trabalhos. 

O Sr. 1v Secretário em exercício, Senador José 
Eduardo Outra. procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

AVISOS 

DE MINISTROS DE ESTADO 

N" 689198. de agosto úHimo, do Ministro de Es
tado da Fazenda, encaminhando as informações re
ferenfes ao Requerimento n• 470, de 1998, do Sena
dor Edison Lobão. 

N" 753198, de 5 do corrente, do Ministro de Esta
do da Fazenda, encaminhando, em aditamento ao Avi
so n• 512197, as informações referentes ao Requeri
mento n• 231, de 1998, do Senador Ernandes Amorim. 

N" 871198, de 26 de agosto último, do Ministro 
·- ~stado dos Transportes, encaminhando as infor

mações referentes ao Requerimento n• 234, de 
1998, do Senador Lúcio Alcântara. 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia. aos requerentes. 

Os requerimentos vão ao Arquivo. 

OFÍCIOS 

DO MINISTRO DE ESTADO 00 
MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 

DA AMAZÔNIA LEGAL 

N" 710198, de 9 de setembro úHimo, encami
nhando as infonnações referentes ao Requerimento 
n°183, de 1998, do Senador Guilherme Palmeira. 

N" 712/98, de 9 de setembro úHimo, encami
nhando as informações referentes ao Requerimento 
n• 64, de 1998, do Senador Bernardo Cabral. 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, aos requerentes. 

Os requerimentos vão ao Arquivo. 

N• 711/98, de 9 de setembro úHimo, encami
nhando as informações referentes ao Requerimento 
n• 776, de 1997, do Senador Romero Jucá. 

As informações encontram-se à dispo
sição do requerente na Secretaria-Gera/ da 
Mesa. 

AVISO 

DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNIÃO 

N• 576/98. de 20 de agosto úHimo, encami
nhando cópia da Decisão n• 551196, daquele Tribu
nal, informando que foi realizada a audrtoria solicita
da através do Requerimento n• 259. de 1998, do Se
nador Jose Eduardo Outra. e que os resunados se
rão remetidos ao Senado tão logo haja deliberação 
daquela Corte a respeito do relatõrio concernente ao 
trabalho executado. 

A Decisão foi encammhada, em cópia, 
ao requerente e anexada ao Projeto de De
creto Legislativo n° 131, de 1997, que está 
CQ11!_sua tramitação interrompida. 
- O Projeto de Decreto Legislativo n" 131. 
de 1997. continuará com sua tramitação in
terrompida e, juntamente com o Requeri
mento n• 259, de 1998, ficará aguan:Jando. 
na Secretaria-Geral da Mesa, o resultado da 
auditoria solicitada. 

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de 
emendas ao Projeto de Resolução n• 84, de 1998, 
de autoria do Senador Vilson Kleinübing, que ahera 
artigos do Regimento Interno do Senado Federal re
ferentes à tramitação de proposta de emenda à 
Constrtuição. 

Ao Projeto não foram oferecidas emendas. 
A matéria vai às Comissões de Constituição. 

Justiça e Cidadania; e Diretora. 
O SR- PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Há oradores inscritos. 
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Concedo a palavra ao Senador Bernardo Ca-
bral. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Sena
dor Antonio Canos Magalhães. Sr's e Srs. Senado
res, o transcurso do ano de 1998 está sendo pauta
do pelas celebrações relativas ao cinqüentenário ela 
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Sendo 
os direitos humanos a matriz da existência humarw 
e da coexistência interpessoal, nenhum homem, mu
lher ou criança, em qualquer parte do mundo, deixa
rá de ser objeto, no decorrer deste ano, das reflexõ
es e iniciativas que pontuam a data. 

Os direitos humanos repousam no prtJprio fun
damento do que nos torna humanos. Neles estão 
consubstanciados os princípios geradores da cona
trução social da dignidade humana. Este não é, por
tanto, e não eleve ser, um ano comum para a hu.,._ 
nidade. Os ewntos com que cada povo, em suas 
tradições, costumes e cultura, habituou-se a ma~ 
comamorativamente as efemérides de seu calendj
rio, estão reverenciando, neste ano, o aniversário 
dos direitos humanos. 

Há uma palavra, Sr. Presidente, que para mim 
está cerne do que se deve entender quando se fala 
em direitos humanos, quando se fala do direito lo 
vida. Essa palavra é tole..,.,ia. Da tolerância deft. 
vam todas as formas de libardade. Ser tolerante é 
aceitar a dfferença do outro, do outro que é drterente 
de nós, seja na cor, na crença, no sexo. E mais: é 
aceitar a dissensão, a diversidade. a a~eridade. O 

-- hoAMMn tolerante está mais apto à convivência har· 
moniosa. mais pronto à solklariedade espontânea, 
mais disponível à fraternidade desinteressada. 

Se me deixo levar assim por essas reflexões. 
Sr. Presidente, é porque brotam. do fundo de mi
nhalma, o anseio e o desejo de ver florescido, em 
cada pessoa, o sentido da profunda tolerância e da 
suprema humenidade. Alguns me acharão utópico, 
visionário, sonhador. Conlesso que é drticil sê-lo. 
numa época em que as sociedades mais e mais ae 
conformam como agrupamentos funcionais. em q,. 
o pragmatismo inibe a convivência com os drterent• 
e encasula o homem em guetos de iguais. E dfficil 
sê-lo, também, porque a realidade desse final de mi
lénio mostra-se dicotômica. 

Se, por um lado, amealhamos os benefícios 
das tecnologias modernas. das descobenas da ciên
cia, dos avanços na medicina, da instantaneidade 
dos meios de comunicação, da velocidade dos deS
locamentos, por outro. acumulamos heranças de 
barbárie. formas de tirania extemporâneas, manu· 

tenção de costumes desumanos. Jmpos1ção de regi
mes ditatoriais. 

Acompanhando o notJCJario recente e focahzan· 
do apenas uma região do g!obo, vemos. com triste
za. que a África ferve em guerras. rebeliões e terro
rismo. Na Argéha, grupos ISlâmicos são acusados de 
ter matado cerca de 80 mil pessoas nos últimos 
anos. com a degola inclusive de mulheres e crian
ças. No Egito, grupos fundamentalistas islâmicos 
têm praticado atentados terronstas. calculando·se 
que o número de vitimas tenha chegado a 1.200 
pessoas nos últimos c~nco anos. A rivalidade entre 
tutsis e hutus Já ce1fou mais de 200 mil vidas em Bu
rundl desde 1993. lnsenda no mapa de tragédias da 
Âfrica desde o genocídio de 1994, Ruanda ass1st1u 
ao extermínio de mais de 500 mil tutsis e hutus nos 
úh:1mos quatro anos. No Sudão, trava-se uma guerra 
civil há ma1s de 15 anos, calculando-se que as bata
lhas e a falta de alimentos sacrificaram mais de 2 mi
lhões de sudaneses. 

Continente três vezes maior do que a Europa e 
com 750 milhões de habitantes. a África é detentora 
de extraordinária nqueza natural. Foi essa riqueza 
que abçou a cobiça das superpotências ei.Ofopéias, 
que retalharam o território africano num tabuleiro 
propício aos seus propósitos colonialistas e interes
ses ideológicos. É essa mesma nqueza que faz fac
ções rivais semearem a mane e a miséna. 

Hoje, o continente africano encontra-se dilace
rado pela violência, pela fome e pela doença. A de
cadência do sistema de saúde pública tem exposto a 
populaçãea· grande espectro de doenças, desde as 
mais antigas, como lepra. malária, tifo e dengue, até 
a Aids do mundo moderno. Apesar de sua nqueza 
potencial, o continente está atolado em dívidas. Os 
acordos de paz não logram resuttados posrtivos. Em 
abril deste ano, o Secretário-Geral das Nações Uni
das. o ganense Kofi Annan, declarou o fracasso de 
sua organização para resolver os problemas da So
mál\a, Ruanda e Libéria, mas transmitiu otimismo ao 
afirmar que, pelo menos em sete países - Angola, 
Burundi, Uganda. Sudão, Eritréia, Etiópia e Ruanda 
-. as guerras causadoras da mais tenebrosa miséria 
humana poderiam chegar ao final. com a aplicação 
de um plano das Nações Unidas, que contemplana 
restrição à venda de annamentos. fim das sanções 
econômtcas e cancelamento das dívidas dos países 
mais pobres. 

Num outro cenário. distante das guerras civ1s. 
encontramos um quadro não menos devastador. 
Não podemos de1xar de reconhecer que a JUStiça so
cial ainda não se dissem1nou por igual na face do 
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planeta. Uma minoria da humamdade usutru! de bem
estar e conforto, concret:Jzado no amparo de leis, no 
emprego seguro, no acesso à educação, na preserva
ção da saúde, na moradia confortável, na abundância 
dos meios econômicos a propiciar o usufruto de todo o 
conforto disponível pela modernidade. 

Na outra margem do rio está uma porção de ho· 
mens, mulheres e crianças que vivem em condição de 
carência penene. FaHa-lhes moradia, empnego, educa
ção, transporte, saúde. Relegados ao abandono e à 
própria sorte, sobnevivem por miiagne, ou por acaso. 
Essa, infeflzmente, Sr. Pnesidente, Sr"s e Srs. Senado
res, é a parte majoritária. Não foram excluídos do bem
estar pela Declaração Universal dos Dire~os Huma
nos. Ao contrário, a Declaração os contemplou a to· 
dos, a Declaração tomou-<JS igualmente beneficiários 
de todos os direitos humanos. Tornaram-se os êi:cluí
dos de todos os dine~os humanos pela ação de ho
mens insensatos e intolerantes, que usaram sua inteli
gência e argúcia para construir sistemas econõmicos 
de exclusão, mirabolantes programas que lançam e 
mantêm milhares de seres humanos na pobreza, no 
desempnego, no desvão da história. 

O Brasil não está a salvo dessa outra espécie 
de barbárie. Também aqui os ricos estão se toman
do mais ricos: e os pobres, mais pobres. Segundo 
levantamento do IBGE, em t987, os 10% mais po· 
bres detinham 1,12% da renda nacional. Em 1996. 
esse percentual havia baixado para 0,98%. Agora 
veja a comparação: no mesmo período, os 1 O% 
mais ricos ampliaram sua participação na renda na· 
ciQQal. passando de 41,91% para 42,36%. 

Diante da perversidade de uma distribuição de· 
sigual da riqueza, estaremos sendo visionários ao 
reafirmarmos a primazia dos direitos humanos? Ab
solutamente, não! Quando mais grassar a injustiça 
entre os homens, mais devemos altear n:Jssa voz 
para a vigência plena dos direitos fundam~ntais do 
todo ser humano. 

Se, em épocas pretéritas, a urgência da Histó· 
ria direcionou a luta dos direitos humanos para a de· 
fesa dos direitos civis e políticos. entendidos como 
direitos de liberdade, segurança, integridade física e 
moral, livre participação na vida pública. h::>je, a ur
gência se faz na direção dos direitos ecc nõmicos. 
sociais e cutturais, que se referem à existência de 
condições de vida e acesso aos bens materiais e 
culturais adequados à dignidade humana. Alguns es
tudiosos. e neste ponto, laço questão de ressaltar 
que, na minha última ida a Genebra. representando 
este Senado por indicação de V. Ex', Sr. Presidente. 
numa longa conversa com o Embaixador Celso La-

fer. trocamos idéia sobre esse assunto. E S. Exi' fez 
questão de me mostrar dois momentos do que con· 
venc1onou chamar de direitos de primeira e de se· 
gunda geração. Dentro da cadeia das gerações de 
direitos humanos. encontramos ainda os direitos de 
terceira ou quarta geração. São titulares desses di· 
re1tos não os indivíduos em sua singularidade, ma~ 
os grupos humanos, nos quais se incluem: a familia, 
o povo a Nação, comunidades regionais e étnicas. 
como também a própria humanidade. Esses direitos 
estão ligados à autodeterminação dos povos. ao de· 
senvolvimento, à paz, ao meio ambiente. 

Nesse sentido, reafirmar a validade dos direitos 
humanos e lutar por sua vigência efetiva significa 
buscar por todas as formas e meios, o respeito ge· 
neralizado pelo indivíduo, pelos agrupamentos so· 
ciais, pelas Nações. Não apenas quando forças cir· 
cunstanciais estão oprimindo pessoas e ameaçando 
sua integridade física e moral, ou quando estão elas 
sendo cerceadas em seu dire1to de liberdade, ou de 
defesa, ou de livre expressão. Devemos fazer valer 
os direitos humanos também lutando para garantir 
ao trabalhador emprego; para garantir às crianças 
acesso à educação; para garantir aos grupos minori· 
tários igualdade de direitos; para garantir às futuras 
gerações um meio ambiente sadio. 

Sabemos que, no Brasil, temos de empreender 
ampla caminhada para fazer valer todos os direitos 
para todos os brasileiros. É verdade que nossa per· 
cepção e consciência da violação dos direitos huma· 
nos no País se aguça e se intensifica vertiginosa
mente qyancto ocorrem ep1sódios que chocam pela 
brutalidade, truculência e insanidade com que são 
marcados. Lembro·me da comoção de que foi toma· 
da a soc1edade brasileira ao tomar conhecimento da 
truculência policial na favela de Diadema, em São 
Paulo, e na Cidade de Deus, no Aio de Jane1ro. Ou 
nos episódios da Candelária, do Carandiru, de Eldo
rado de Carajás. Ainda agora. a indignação nos in· 
vade no caso dos crimes em série praticados no 
Parque do Estado, em São Paulo. 

Mas nossos olhos - e aí é preciso que fique· 
mos atentos - devem estar continuamente voltados 
para aqueles segmentos que convivem diutumamen· 
te com a violação dos direitos humanos. Penso parti· 
cularmente em parte significativa de nossas crian· 
ças. constrangidas ao trabalho precoce pela carên· 
cia generalizada; penso em nossos índios. vítimas 
mocentes da ganância do branco invasor; penso em 
nossos presidiários. confinados num sistema prisio
nal desprovido de programas de reabilitação; penso 
principalmente nos 24 milhões de brasileiros que VI· 
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vem abaixo da linha da pobreza, fato inconteste de 
quão d1stante está a eqüidade na distribuição dos 
bens e riquezas. 

Nossa atenção também deve estar vottada, 
prioritariamente, para o agravamento do quadro de 
desemprego, que vem subtraindo de homens, mulhe
res e jovens milhares de postos de trabalho. No entar
decer deste século, tomou-se imperioso reafirmar o 
direrto ao trabalho como condição primeira de garan
tia de cidadania plena, de desenvolvimento do ser hu
mano. de preservação da própria sobrevivência. 

Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Senadores. a Unes
co tem atribuído aos parlamentos do mundo todo 
profunda responsabilidade na promoção dos dirertos 
humanos. conclamando os parlamentares a promo
verem, ao ensejo do ano do cinqüentenârio da O. 
claração Universal dos Direitos Humanos, o aprofun-
damento das reflexões. a intens~icação das discus
sões e o apoiamento a projetas que topicalizem o t• 
mãrio dos direitos humanos. 

Reconheço como correta essa avaliação da 
Unesco, Sr. Presidente! O Parlamento constitui-se. 
inegavelmente, num verdadeiro guardião dos direitc:. 
humanos. Encontra-se nos Partame~tos não apenas 
a gênese dos direitos humanos. mas também o po.. 
der fiscalizador da aplicação das leis. E inconteste 
seu papel no processo de afirmação e de preserva
ção dos valores inerentes ao conceito de cidadania e 
ao s1gnificado de civilização. 

Por ernender dessa maneira é que, na defesa e 
na garantia dos direitos humanos, sempre busquei 

-- paa!ar minha conduta no foro congressual. Os que 
acompanham minha atuação na vida pública brasileira 
sabem a primazia que serT'4're atribui ao capitulo dos 
dirertos humanos no cornexto do trabalho pa~amentar. 
Murto me honra - e por que não confessar até que 
murto me orgulha? -ter atuado como Relator-Geral da 
Assembléia Nacional Constrtuirne e ler contribuído 
para construir aquela que foi considerada pelo I"Kls.o 

eminente Ulysses Guimarães como a Constrtuição-Ci
dadã. E. hoje, Sr. Presidente, por incúria de uns e 
pressa de outros. por avaliação intempestiva de tantos, 
querem transformá-la em um cante1ro de obras. E. 
neste particular, lanço aqui o meu protesto. 

Mas devo confessar também. Sr. Presidente, 
minha convicção de que a rnera existênc1a de um ar
cabouço de leis voHadas para a garantia do exercí
cio pleno dos dirertos humanos não é condiÇão sufi
Ciente para a sua inviolabilidade. Há gestores e meca
nismos que contribuem para sua inoperãncia e neficé
cia, constituindo ingerências alheias até mesmo à 
vontade e ao controle dos Estados e Governos. 

Encontramos esses mecamsmos no endivida
mento desenfreado. na volatilidade dos capitaiS fi
nanceiros. na excess1va autonom1a dos mercados, 
nos processos perversos de globalização econômi
ca. Talvez eles setam os ma1ores responsáveiS pela 
tra1etóna acelerada de exclusão, que coloca a mar
gem das sat1sfaçôes mínimas de sobrev1vênc1a Sig
nificativa parcela da humanidade. 

Nesse sent1do, os Parlamentos do mundo de
vem voltar seus olhos também para esses perversos 
mecanismos de marginalização e exclusão, se real
mente tiverem como propósito a luta pela construção 
de SOCiedades mais justas, mais fraternas e mais so
lidárias. Cabe aos par1amentares de todas as naçõ
es oferecerem sua contnbu1ção para erradicar a VIO

lação aos dire1tos humanos. fortalecendo o senti
mento de tolerância a que me referi no inicio deste 
pronunciamento. sent1mento que. a meu ver, está no 
cerne da aceitação da d1ferença e da altendade. Dis
seminar a tolerânc1a e 1mpnmir sua marca em todos 
os atas humanos é contribuir para a humanização da 
própria human1dade. 

Antes de concluir, Sr. Pres1dente, devo dizer
lhe que. no momento em que V. EX1 , Senador Laura 
Campos. assumiu a presidência dos nossos traba
lhos. devido à viagem que teve que empreender o 
Senador Anton1o Carlos Magalhães. não quis ter a 
honra de lhe conceder o aparte que V. EX'. anuncia
va para abnlhantar o meu discurso, porque quena 
que V. EX~. tomasse conhecimento do seu reche1o. 
que nada mais é senão uma contribu1ção exatamen
!e 1guaf ã:g_u_ela que V. EX'. tem feito ao longo do 
desempenho do seu mandato neste Senado. onde 
muitas vezes as 1dé1as podem ser diferentes, 
mas buscam encontrar o mesmo objet1vo. Mas. 
mesmo tendo sido privado de ter no bOJO de meu 
d1scurso o brilhantismo de seu aparte. sinto a ale
gna de encontrá-lo na Presidência: e, quando des
cer da tribuna, estarei. quando nada. abençoado 
pela presença dos meus Colegas, a quem, nesta 
hora. d1go mUlto obngado. 

Durante o discurso do Sr. Bernardo 
Cabral. o Sr. Antonio Carlos Magalhães. 
Presidente. deixa a cadeira da presidência, 
que a ocupada pelo Sr. Lauro Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) - Sr. 
Senador Bernardo CabraL embora pnvado do privilé
gio De oo ceder um aparte ao pronuraamento de V. Ex' .. 
quero d1zer que seu d1scurso é uma oração à angUs
tia humana: é. na realidade. ma1s do que um discur
so em uma qumta-tetra no Senado. é uma profissão 
de fé. um programa de ação. uma hnha que traça a 
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coerência. a r.;t!aez ::;. cJ:-:sc:2,..,c:2 c2 1-'. :=:-:.! = :s 
seus pred•cados. G'Je t:dos nós conneçem.os <:: e.iJ
miramos. 

Por isso. torr.ei a ii1iciai:· ·e. :=c r.. e i~sc~:o:"er 
para, ao invés de cor.ceder um aoarte. tecer c::::~sl
derações maiores sobre o discurso de ''· E~. que 
considero um dos mais 1mportames j3 proier1iJos 
neste plenáno. 

O SR. BERNARDO CABRAL iPFL - "-M) -
Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Laura Campos) - Ocnao 
seqüência aos oradores inscritos. concedo a pala
vra. por vinte minutos. ao nobre Senador José 
Eduardo Outra 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco:PI- SE. 
Pronunc•a o seguinte d1scurso. Sem íevisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr!s e Srs. Senadores, o Go
verno encaminhou ao Congresso Nacional uma me
dida provisória que modifica a le-1 de Doação de Ór
gãos. retirando, na prática, o princfpio da doação 
presumida. 

Quando a imprensa informou que era Intenção 
do Governo encaminhar essa medida provisóna. o 
Senador Lúcio Alcântara, que brilhantemente relatou 
os projetas sobre o assunto no Senado, fez no pie
nário um apelo ao Ministro da Saúde para que desse 
mais tempo à população e à sociedade brzsileira 
para que se adaptassem â. nova lei. e não a modifi
casse, antes. inclusive. de que se tivesse uma ava
liação mais ngorosa da sua eficácia. Infelizmente. o 
Ministro José Serra não atendeu ao apelo do seu co-

- -- le§'EI""de Partido. Senador Lúcio Alcântara. e encami
nhou a medida provisóna. 

Desde que estou aqui no Senado, se houve um 
projeto que mereceu amplo debate e em que os Sena
dores votaram de acordo com suas convicções, e não 
de acordo com onentações das Lideranças dos Parti
dos. foi esse. Ele foi aprovadc primeiro no Senado, 
porque era de iniciativa de três Senadores, eu próprio. 
o Senador Darcy Ribe1ro e a Senadora Benedita da 
Silva: foi brilhantemente relatado pek> Senador Lúcio 
Alcântara. que apresentou um substitutivo praticamen
te comp~to: foi à Câmara dos Deputados. que ret1rou 
o principiO da doação presumida; e vottou ao Senado. 
Lembro-me que. quando da sua vo~ação. houve toda 
uma tarde de debates entre vários Senadores. dos 
mais diferentes PartK:jos. e. no dia segu1nte. após ma1s 
um período de d1scussão. o proJeto foi votado. 

Não é verdade. como se ins1nuou. que o projeto 
não t1vesse s1do debatido com a SOCiedade. Quando 
!oi aprovado pela pnme1ra vez no Senado e encami
nhado à Câmara. a Folha de S. Paulo promoveu uma 

"'T!esa-.-eao;;da . .:,; ~-...c.; :=.-::.:1oou c Senador LUcia 
Alcântara. e o .-esLILado !c; :~anscrim. quase que na 
integra. em cerca ae üuas cag1nas daquele jornal. 

Mas o ~ssurn::.r 2.C2!:C'.,; ~endo uma repercussão 
:nal ccnduzida. Pr~meiro. ~e:luziu-se a d1scussáo da 
Lei de Doação de Órgãos ~.;r.1ca e exclusivamente à 
doação tJresurr:lda. quando 2. 1e1 trata de murto mais. 
como o princíoio ca iista unica cara acabar com os pri
vilégios daaueles cue. através áo mais v1l pistolão. 
conseguem "furar· uma i!la ce doação de órgãos; e a 
necessidade de se instalar pelo menos uma central de 
captação de órgãos em caaa Estado, já que hoje, no 
Brastl. existem apenas 01to cu dez. Ass1m, estabele
ceu-se quase que uma srtuação de terronsmo, prin
cipalmente porque o Govem:J Federal não fez o dever 
de casa. O Governe Federal :1ão cumpriu a tarefa que 
lhe estava dest1nada pe!a oro.:>na le1. 

Em um dos seus artigos. a lei estabelecia a ob
rigatonedade de o Govemo Federal. por meio do Mi
nisténo da Saúde. desencadear uma ampla campa
nha de esclarecimento da opinião pública. antes de 
sua entrada em vigor, ao mesmo tempo em que con
clamaria a população a doar órgãos. 

Quando o projeto foi aprovaCo. levantou-se a 
polêmica sobre se o Presidente deveria óu não san
cionar o artigo que tratava da doação presumida. O 
Ministéno da Saúde. então. fez uma pesquisa em 
que constatou que 75% da população eram a favor da 
sanção. Em função disso. Sua Excelência sancionou
o, mas não cumpriu o restante das obrigações do 
ExecutiVO e chegou-se ao absurdo daquelas filas 
quilométRca-5 nos institutos de identificação, no f1nal 
de 1997. exatamente porque passou-se a informação 
de que as pessoas deveriam definir em sua carteira de 
1dent1dade, até 31 de dezemoro daquele ano, se que
riam ou não ser doadoras. Na verdade, a lei estabele
ce que essa decisão pode ser tomada a qualquer tem
po, podendo também ser mudada depois. 

O Governo também não adotou a sugestão do 
Ministéno da Saúde. quando da regulamentação da 
lei, para que não houvesse necessidade de troca de 
documentos: bastaria uma gravação com as iniciais 
ND - não doador - na carteira de identidade antiga 
para que. automaticamente. a pessoa tivesse sua 
vontade respeitada. Nada d1sso foi ferto e o Governo 
precisou ·correr atrás do leite derramado·, fazendo a 
propaganda inst1tuc1onal que. depois, tenninou por 
surt1r efetto. Já que. hoje. não ná aquele terronsmo. 

A JUSt1T1r.:at1va d.J Governo é de que o principio 
da ooação presum1da não estava sendo cumpndo. 
po1s o Conselho Federal de Med1cina onentou os 
méd•cos a consultarem as famílias a esse respe1to. 
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Ass1m. a med1da provisóna estana apenas legalizan
do aqu1lo que tâ ocorria na prât1ca. 

Eu questiono a eficácia dessa medida provlsó
na. Por que não se deu mais tempo â. soc1edade 
para se acostumar com esse pnncíp1o? 

Também vemos estatísticas das ma1s estapa
fúrdlas. d1zendo que o número de doadores dimi
nuiu. Mas d1minuiu em relação a quê? Mesmo que 
as estatísticas divuigadas estivessem certas - e não 
estão -. de que 70".<, das novas carteiras de identidade 
tenam recebido a inscrição ·não doador", teríamos um 
aumento brutal de doadores. porque ISSO signdicaria 
que 30% tenam optado por fazer a doação. Quantos 
doadores oficiais existiam antes no Brasil? Quantas 
pessoas foram ao cartório fazer uma dedaração intitu
lando-se doadoras? Um número absolutamente não 
representativo da população. Além disso, as informa
ções recentes são de que, a partir do momento em 
que houve a carT'IIJ)80ha de esclarecimento. o número 
de pessoas que opiam pala doação está-se aproxi
mando a passos iargos dos 75% favoráve1s a lei e à 
doação. detectados nas pesquisas. 

Lamento que o Governo tenha encaminhado 
essa medida provisória, não só pelo mérito da lei -
porque continuo absolutamente convencido de que, 
se houvesse esclarecimento da população e empe
nho do Executivo, ela iria •pegar·, ao contrário do 
que se prevaa -. mas também pela atitude governa
mental de desconhecer o Congresso Nacional. 

Repito que essa lei mereceu amplo debate 
nesta Casa e na Câmara dos Deputados. Já exis
tlaOD. e toram amplamente divulgados, dOis projetes 
de lei, de iniciativa de dois Deputados de diferentes 
Part1dos, que propunham modificá-la, retirando o 
pnncípio da doação presumida. Assim, por que o 
Governo não aguardou o posicmnamento do Con
gresso Nac1onal, por me10 desses dois projetes de 
lei? Se o Congresso deliberasse pela moddicação. 
poderia fazê-lo, na sua prerrogativa constitucional. 
Mas o Governo, como sempre, adotou o caminho 
mais rápido e autoritário, desconhecendo a existên
cia do Congresso NacionaL 

Não é verdade que o Governo não soubesse 
da ex1stênc1a dessas lniCaativas. porque isso foi am
plamente divulgado. O Deputado Paulo Paim, do 
meu Partido, encaminhou esse proJeto e estava co
letando ass1naturas para que fosse votado em regi
me de urgência na Câmara. Mas o Mimstério da 
Saúde optou pela medida provisória. 

Lamento, pois entendo que a lei não se resume 
ao principio da doação presumida. e o que o Governo 
deveria ter feito ele não fez_ Se houve uma critica pro--

cedente a le1 por seton:s c::a sx.eaade méd1ca. lo1 a 
de que ela não estabelece a oongatonedade para 
que a doação inter vivos a·.:omeç.a apenas entre pa
rentes. para evrtar a comerc1al1zação de órgãos - o 
que, al1as, Já ocorreu no Pa1s. c::xno verrficamos em 
anúncios nos JOrnaiS. Ocorre que essa ialha na lei não 
é culpa do Congresso Nac1onaL O projeto aprovado no 
Senado Federal estabelecia c1aramente em um art1go 
que a doação inter vivos só pode na ser feita entre pa
rentes. Mas o Governo vetou esse art1go. 

Se o Governo quena aprimorar a lei, ai sim, po
dena fazê-lo por med1da provisória - porque esse 
t1po de doação constava onginariamente da lei e o 
Governo o vetou. Podena ter s1do encammhada uma 
med1da prov1sóna restabelecenao esse art1go que o 
Governo. de forma absurda. vetou. Esse ponto, que 
realmente poderia contribuir para que a lei retomas
se a sua redação ongmal. ele não aprimorou; prefe
riu optar por ret1rar o pnncípio da doação presumida. 

Repito: infelizmente, o Ministro José Serra, do 
PSDB, do Partido do Senador Lúcio Alcãntara, não 
atendeu ao apelo. feitO deste plenário por s_ Exi. 
para que aguardasse um pouco mais antes de modi
ficar a lei. 

Murto obngado. 

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) - Pros
segumdo com a lista de oradores 1nscritos. concedo 
a palavra ao Senador DJalma Bessa. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao noore Senador Romero 
Jucá. S. Ex~ dispõe de vmte mmutos. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL - RR Pronuncia 
o segu!Aft: d1scurso. Sem rev1são do orador.) - Sr. 
Presidente. Srls e Srs. Senadores, venho a tribuna 
hoJe para tratar de assumo já menc1onado por outros 
Senadores nestes últimos d1as. Trata-se exatamente 
da questão da reeleição. do abuso do poder politico 
e econômico e da colocação em xeque do própno 
processo democrático e eleitoraL 

Hoje fare1 apenas um pequeno relato do que 
aconteceu no Estado de Rora1ma. pedindo também 
prov1dênc1as ao Tribunal Supenor Eleitoral e ao Mi
nistério da Just1ça. 

Em Roraima. v1vemos um completo clima de 
abuso do poder politico e econõmico e de lnoperãn
cia da Justiça Ele1toral. Acompanhamos e denuncia
mos o uso da máquma administrativa. Esse fato foi 
comprovado perante a op1nião pública brasileira no 
momento em que as redes nac1onais de telev;são e 
os grandes Joma1s publicaram d1ãlogos do própno 
Governador do Estado. Sr. Neudo Campos. com o 
Secretário da Fazenda, nos qua1s o Governador de
termmava que fosse retirado dmhe1ro dos cofres pú-
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bltcos, inclusive da folha de pagamento dos funcro~ 
narios do Estado, para utilização nas campanhas po
líticas, especialmente para o pagamento de empre
sas de comunicação que fizeram o telemarketing da 
empresa. e também ao Sr. Nelson Biondi. publicita
no também da campanha do Sr. Paulo Malul. 

TIVemos também casos graves ja comprova
dos, como o pagamento, pela Secretana de Educa
ção, de passagens, utilizadas para pesquisas execu
tadas pela empresa Vox Populi, que até hoje não se 
manijestou. Isso já foi comprovado; o Ministério Pú
blico Federal abriu inquérito e entrou com a ação 
correspondente, mas, até agora, a empresa Vox Po
puli, estranhamente, não se manifestou, para afir
mar ou se os pesquisadores eram ou não seus fun
cionários e se o contrato de fornecimento de passa
gens estava incluso no contrato fonnulado pelo PPB 
para a campanha do Governador Neudo Campos. 

Houve distribuição farta de material, já compro
vada e encaminhada ao Ministério Público. Houve 
denúncia, no dia da eleição, de fraude eleitoral, o 
que também já está sendo encaminhado ao Tribunal 
Superior Eleitoral. 

Portanto, venho hoje à tribuna registrar a mi
nha preocupação com o processo democr.ilico na elei
ção de Roraima e, mais do que isso, com o processo 
de reeleição nos moldes em que está oconrendo. 

Quero registrar que votei favoravelmente à ree
leição porque entendo que o principio é salutar. Mas 
entendo também que o Tribunal Superior Eleitoral 
tem o dever e, mais do que isso, deve ter o compro
rnissQ histórico com a sociedade brasileira de punir 
exemplarmente aqueles governantes ou entes públi
cos que utilizaram recursos da população ou a má~ 
quina governamental para fraudar e tentar modificar 
a vontade da população. 

Caso isso não ocorra, Sr. Presidente, estare~ 
mos fatalmente condenando o processo da reeleição à 
vala das experiências nefastas da História do Brasil. 

O Sr . .José Eduardo Outra (Bioco/PT - SE) -
Pennite-me V. Ex" um aparte? 

O SR. ROMERO .JUCÁ (PFL - AR) - Concedo 
o aparte a V. Ex", Senador José Eduardo Outra. 

O Sr. José Eduardo Outra (Bioco/PT - SE) -
Senador Romero Jucá, V. Ex' é mais um Senador 
que assoma à tribuna para relatar situações murto 
graves ocorridas no processo eleitoral. Isso reforça o 
que eu disse ontem: temos de nos debruçar sobre 
esse assunto. V. Ex", na sua inteiVenção, dá uma in~ 
formação que me deixa ainda mais preocupado. a 
de fraude na eleição em Roraima, onde 1 00% da vo
tação foi feita por uma eletrônica. Nobre Senador. 

sou um daqueles que estavam apostando - e conti
nuam apostando - no processo eletrônico de vota
ção como uma forma eficaz de combater a fraude. 
Mas se já descobriram uma forma de fraudar a elei
ção até no processo eletrônico. então a situação é 
realmente preocupante. Não se1 quais os indícios 
que existem, mas, no caso específico, penso que 
merece ainda mais rigor a apuração, para se verifi
car se realmente existe alguma possibilidade de 
fraude no processo eletrônico de votação. A apura
ção certamente contribuirá para que, na próxima 
eleição, medidas de natureza política, técnica e de 
fiscalização sejam tomadas. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL - AR) - Agrade· 
ço-lhe o aparte, Senador José Eduardo Outra. 

Sr. Presidente, hoje, às 15h30min, estaremos 
com o Corregedor do Tribunal Superior Eleitoral exa
tamente para levar-lhe estes relatos, e também rela
tos de partidários do Governador Neudo Campos 
que se tomaram vitimas do processo de fraude. 
Quem está fazendo essa acusação não é a Oposi
ção, mas sim partidários do próprio Governador. Há 
inclusive testemunhas, o que é um fato muito grave. 

Além deste pronunciamento, farei um outro, 
munido de provas, documentos, fitas de vídeo e gra
vações de radio. Alerto que não se trata de choro de 
quem perdeu, até porque a eleição em Roraima se 
definirá no segundo turno, quando, sem qualquer 
sombra de dúvida, vamos ganhar a elejção. O que 
estamos expondo aqui é a extrema preocupação 
com os fatos que ocorreram em Roraima. 

P.....-v. Ex" ter urna idéia, a Policia Federal ja 
investiga a distribuição de dinheiro falso para a com
pra de votos. Na verdade, são dois crimes num mes
mo processo. Temos a utilização indevida do Banco 
do Brasil, a inoperãncia da Policia Federal, o com
prometimento do Tribunal Regional Eleitoral, temos, 
enfim, um somatório de casos graves que nos preo
cupam sobremaneira. 

Estaremos levando o relato de todos estes la· 
tos ao Tribunal Superior Eleitoral. Quero dizer inclu
sive que, atendendo a pleito nosso. o Ministro limar 
Gaivão, no dia da votação, encaminhou a Roraima 
um observador eleitoral, que verificou o abuso do 
poder económico e os absurdos que ali ocorreram. 

Quero registrar, por exemplo, que o Governa
dor do Estado, não podendo contar com o apoio ma
ciço dos· votos da Policia Militar - uma instituição 
abandonada naquele Estado, cuja categoria, em sua 
maioria, vota na oposição. o que é patente-. e o Co
mandante daquela corporação, desavergonhada
mente, fizeram uma movimentação da maioria dos 
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policiais militares. ou seja. o policial de um dado mu
niciplo, que deveria patrulha-lo, foi deslocado pa,. 
um outro município - o obfetivo foi o de retirar-lhe o 
direito de votar. 

Tentou-se tudo. O Governador fraudou a elei
ção. Tanto o fez, tanto estava certo de que iria ganhar 
a eleição que desativou a sua produtora. porque consi
derou que a fraude seria o bastante para fazê-lo v~o
rioso no primeiro turno, o que não aconteceu. 

Ontem, houve novamente um fato lamentá-..1 
no Tribunal Regional Ele~oraJ. Deveria ter começado 
ontem a propaganda eleitoral do segundo turno. O 
nosso programa, o programa da Oposição. estava 
pron•o, mas como o Governador julgava que gani-iii
ria no primeiro turno com o esquema que montara e 
havia desativado a sua produtora, não tinha prog,.. 
ma elertoral para apresentar. Por causa disso, o Tri
bunal Regional de Roraima não determinou a veicu
lação dos programas eleito<ais, o que somente ocor
rera no próximo sábado, para dar tempo ao Gov"'
nador de remontar a sua produtora e fazer seu pro
grama elertmal, juntamente com os malufistas que o 
apóiam em Roraima. 

São fatos lamentáveis como esse que, infeliz
mente, envergonham a nossa população e os polfti
cos da Oposição no Estado. Quero reafirmar que va
mos lutar, demonstrar as irregularidades, ganhar a 
eleição e buscar colocar na cadeia o Governador e 
os seus seguidores, porque lugar de quem age erra
damente é nas barras do tribunal, respondendo à lei. 

O Sr. Joaé Eduardo Dutra (Bioco/PT - SE) -
~t me pennite um novo aparte? 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL - RR) - Ouço no
vamente V. Ex", Senador José Eduardo Outra. 

O Sr. Joeé Eduardo Outra (Bioco/PT - SE) -
Queria apenas fazer um breve comentário sobre a 
infonnações a respe~o do programa elertoral. Pelo 
que vejo, se pesquisas idOneas, no dia 22 de outu
bro, constatarem que o Governador perderá, o TRE 
de Roraima adiara a eleição para novembro ou de
zembro. a fim de aumentar a chance de S. Ex" ee 
re •. leger. Mu~o obrigado. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL - RR) - Infeliz
mente. evidenciou-se o comprometimento - é tri.ae 
dizer isso - de Desembargadores do Tribunal de 
Just1ça do Estado nas fMs que circularam em Boa 
Vista: gravadas por meio de grampo telefõnico - afir
mo que somos contra o grampo; não fomos nós que 
o executamos -. elas continham conversas s,_ 
fraude no programa de computador das umas eletr6-
nicas. Trata-se de um assunto extremamente grave. 

O jornal que dá apoio a Senadora Mar1uce Pin
to pubhcou. na véspera da eleição. Sr. Pres•dente. a 
relação de mais de 2.000 servidores contratados ir
regularmente. durante o período de proibição estipu
lado pela lei eleitoral, os quais estão lotados no Ga
binete Civil, sem trabalhar. Vimos contratados paren
tes dos desembargadores e o f1lho de quem deveria 
proteger a lei e investigar todas essas irregularida
des, ou seja, do Supenntendente da Polícia Federal. 
Ele está nomeado, recebendo sem trabalhar, o que, 
infelizmente, macula a Policia Federal que atua hoje 
no Estado de Roraima. Por isso, estamos pedindo 
ao Ministro Renan Calheiros que tome prov•dência 
para reforçar o policiamento no Estado. 

Estamos apelando para que a estrutura monta
da para dar garantiaS as eleições no Estado de Ala
goas seja transferida agora para o Estado de Rorai
ma, porque, na situação em que se encontra o meu 
Estado, é dificil defender a legalidade, a democracia 
e o direito do nosso povo. 

Quero aqui reafirmar o nosso compromisso. 
Vamos lutar. denunciar as irregularidades e vencer 
as eleições, porque essa é a vontade da grande 
maioria do povo de Roraima. Mesmo com toda essa 
fraude - é importante dizer -, a Oposição teve seis 
mil votos a mais do que a cor)a que fraudou as elei
ções e que acompanha o Governador. 

Mu~o obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Laura Campos) - Pros
seguindo na lista de oradores inscritos. concedo a 
palavra ao Senador Leornar Quitanilha. 

0-sR:LEOMAR QUINTANILHA (PPB- TO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente. embora o Presidente Fernan
do Henrique esteja eleito, assim como alguns Gover
nadores, Deputados e Senadores. a definição eleito
ral. em muitos Estados, só ocorrerá no segundo tur
no. Com isso, as medidas com vistas a atender o 
apelo do Presidente Fernando Henrique e que repre
sentam um esforço - que, no meu entendimento, 
deve ser de toda a Nação - para enfrentar a crise 
que vive o País e que toma conta, principalmente, 
dos países em estágio de desenvotvimento. só co
meçarão a tomar um curso definitivo após o término 
das eleições. 

No entanto, já ouvimos as mamfestações preli
manares do Presidente Fernando Henrique. que de
monstra estar consciente da necessidade do apres
samento desse processo. ao anunciar as premissas 
do movimento que a equipe econômica de seu Go
verno já delineia para o País. Naturalmente. como 
carro-chefe das ações, Sua Excelência anuncia o 
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corte nos gastos públicos, medida, ahás, já sugenda 
por tantos Parlamentares nesta Casa, há muito tem~ 
po. Aventa a hipótese de aumentar impostos, de fa~ 
zer uma revisão fiscal, mas não descarta a possibili~ 
dade da participação do contribuinte de forma mais 
expressiva - apenas lembro que o empresariado na~ 
cional já se encontra sobrecarregado com os impos~ 
tos cobrados sobre sua atividade: anuncia, a1nda, 
uma ação com vistas ao combate à sonegação e co
menta o estimulo ao setor produtivo. 

Ora, naturalmente, o estimulo ao setor produti· 
vo vem ao encontro de outra necessidade do País. 
que é a de procurar ocupar uma quantidade cada 
vez maior de mão-de-obra ociosa. O desemprego, 
que ainda é o principal fantasma que assola os lares 
brasileiros, foi tema do slogan da campanha do Pre· 
stdente. Sua Excelência afirmava ser o mais prepa
rado para acabar com o desemprego, já que havia 
conseguido debelar a inflação. 

Por entender que esse esforço, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, deve ser conjugado e por imaginar 
que reduzir os gastos púbiK:os é uma ação essencial 
para o equilíbrio das finanças nacionais. julgamos 
que essas ações não podem restringir-se à União. É 
preciso que Estados e Municípios também se enga· 
jem nesse processo, procurando reduzir seus gastos 
e gastar confonne suas receitas. sob pena de o es~ 
forço isolado do poder central ser inócuo nessa ten
tativa de equilibrar as finanças do País. 

Temos também de avaliar que as reformas não 
ficarão à margem desse processo. O Congresso Na
ciQQal. será ouvido; o Senado será convocado a par
ticipar. A reforma previdenciária tem que ser uttima
da; outras refonnas, como a fiscal e a tributária. pre
cisam ser implementadas. Tenho certeza de que 
esta Casa debruçar-se-á sobre essas questões. em 
um debate mais longo e acurado, buscando contri
buir para que a Nação finalmente encontre a solução 
para os problemas que a afligem. 

Mas veja, Sr. Presidente, algumas questões 
que parecem periféricas fazem parte do bojo e do 
contexto desses problemas que enfrenta a Nação. O 
estímuk> à produção está diretamente ligado ao sis
tema de importação e exportação existente no Pais. 

Precisamos estimular a nossa exportação natu
ralmente reduzindo impostos. mas estamos na con
tramão do que se propõe fazer. Vamos aumentar ou 
reduzir impostos? Precisamos achar outras formas 
que permitam estimular o produtor nacional a ter me
lhores condições de exportar seus produtos. reduzin
do os gastos nos transportes com carga pesada a 
longa distância. que ainda são feitos basicamente 

pelo sistema rodoviáno e aue encarece o nosso pro
duto. O sistema portuârio. todos conhecem. di'ficulta 
também o processo de exportação. já que encarece 
exorbitantemente os produtos nacionais. 

O setor primârio, agricultura e pecuâria, vem 
enfrentando problemas homéricos hâ décadas, dei
xando o País em uma situação muito difícil e delica
da, já que até produtos da cesta bâsica estão sendo 
importados há algum tempo. Aliás, desde o ano pas
sado, o Brasil é o campeão na importação de arroz, 
algodão, revelando que o desacerto. o desajuste no 
setor produtivo nacional é quase caótico. O proble
ma sério da dívida, ainda com os esforços realizados 
pelo Governo, eu os considero tímidos. Não foram 
suficientes para solucionar o problema, pois a gran
de maioria dos nossos produtores, cujo número estâ 
se reduzindo cada vez mais, têm comprometimentos 
com o sistema financeiro que lhes impedem de ter 
acesso ao crédito rural. 

Conseqüentemente, descapitalizados que es
tão não têm como produzir e ampliar a produção na
cional. O problema da agricultura é sério, grave e o 
acesso ao crédito precisa ser facilitado. essa situa
çf :> da dívida anterior precisa ser equacionada. Ora, 
equacionamos aqui o problema do sistema financeiro e 
por que não fazennos mesmo com o problema do sis
tema produtivo do País, o da atividade agricola, uma 
ativK:Iade estratégica, nobre. que provê a mesa do 
povo brasileiro do elemento essencial à vida, que é o 
alimento? Por que não darmos um tratamento prioritâ
rio, diferenciado? É precrso que isso mude e que ocor
ra um ~onamento firme por parte do Governo 
brasileiro com relação às importações. 

Os países mais democrâticos do mundo, que 
participam da maioria dos mercados do mundo, es
tabelecem barreiras de defesa aos seus produtos: e 
aqui no Brasil, não. Não temos um mecanismo que 
defenda o nosso produto e o nosso produtor. por
que, com o mercado totalmente aberto. os produtos 
externos, subsidiados na sua grande ma10ria ou ali
mentados por um nível tecnológico mais avançado. 
acabam oferecendo uma coocorrência desleal, desi
gual aos produtos nacionais. E isso provoca a descapi
talização do empresanado. o sucatearnento do seu 
parque industrial e também o desemprego, com as 
conseqüências socrais que estamos vendo: a criminali
dade crescendo cada vez mars no País e. enfim. os 
problemas que nos esperam agora nesse período pós
eleitoral e nesse novo mandato do Presjdente Feman
do Henrique Cardoso. um período difícil, durante o 
qual teremos que ter, realmente, muita coragem, muita 
disposrção e muita vontade política de solucioná-los. 
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Espero que haja esse entendtmento por parte 
das tnstttUições públicas: governo federal, governos 
estaduais e governos municipais. E tenho consciên
cia de que esta Casa, principalmente o Senado da 
Republica. dará sua contribuição efetiva a busca da 
solução dos grandes problemas que afligem hoje o 
povo brasileiro. 

Era o que eu tinha a registrar nesta manhã, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) - Con
cedo a palavra, por vinte minutos, ao Sr. Senador 
Bello Parga. 

O SR. BELLO PARGA (PFL - MA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. ocupo a tribu,. 
para uma breve comunicação e, ao mesmo tempo, 
um preito de justiça. 

Regressei, ontem. do meu Estado, onde a apu
ração da eleição já estava chegando ao seu filllll, 
com resuHados previstos para todos aqueles que, 
efetivamente ou com alguma profundidade, acampa· 
nham os fatos políticos do Maranhão. 

A candidata da coligação oficial e majoritária 
repetiu a vrtória alcançada em 1944, de maneira 
que. hoje pela manhã, já. havia ultrapassado a marca 
de um milhão de ~otos. 

Igualmente, o nosso candidato a Senador. con
quanto não tenha recebido a mesma votação da Go
vernadora Roseana Samey, já registra o dobro doa 
sufrágios concedidos ao seu contentor mais próximo. 

No entanto. não é isso essencoalmente que q.,. 
ra-t:omunicar a Casa, e, sim, o fato de que a eleiç6o 
transcorreu lá de uma maneira quase que tot~ 
normal. Não digo absolutamente normal, porque, em 
um Estado grande como é o Maranhão, em que hli 
cerca de 1 0.469 seçôes eleitorais, hã de ocorrer ir"rlpN
Yistos em coisas de pequena monta. que, se em •· 
guns lugares per1urbaram o decorrer tranqüilo da .,.._ 
ção. por outro lado, em nada prejudocaram o compa,.. 
cimento e a captação dos votos do eleitorado. 

Isso se deveu, Sr. Presidente, à maneira -
como dtria - quase que absolutamente normal em 
que transcorreu a eleição, ao preparo da eleição . ., 
acompanhamento da eleição e à realização da apu· 
ração pela JustiÇa Elertoral do Maranhão. Efetiva· 
mente. todos nós que fazemos política ternos que re· 
conhecer que foi um trabalho quase perfeito. Sob o 
comando do ilustre Desei'T'Ibargador Milson Couti
nho. a Justiça Elertoral do Maranhão preparou os 
quadros de funcionários no ãmbrto da Corte Elerto
ral, juntamente com os ctdadãos que foram convoca
dos a prestar trabalho nas mesas apuradoras. Hou· 

ve um tretnamento muito grande. uma dtssemmação 
de anformações completa. porque. no meu Estado, 
sete grandes municípios tiveram a eleição feita por 
via da uma eletrônica. 

Quero ressaltar, portanto, o trabalho desenvol· 
vide pelo Tribunal Eleitoral, pelos JUÍzes eleitorais, 
pelos tuncionârios da Corte e pelos técnicos de ele· 
trônica que prestaram servtço. Isso tez com que a 
vontade do elertorado fosse fielmente expressa nas 
umas, que os sufrágios ah depositados, quer na ma· 
neira tradicional, por cédula de papel que foi a maio
ria, quer nas umas eletrõnicas, pela primeira vez, 
que de alguma forma enseJOU abstenções dos princí
pios em que ela ocorreu, porQue era o eleitorado 
menos esclarectdo. Por mais que tivessem sido fei· 
tas as simulações, que fossem fertos os avisos e en· 
sinamentos no horário eleitoral, isso de alguma for
ma coibiu uma pequena parte do eleitorado, que em 
nada mareou, que em nada atrapalhou o decorrer da 
eleição. que foi tranquila. 

Fazendo este registro, Sr. Presidente, SrAs e 
Srs. Senadores, quero aqui deixar os agradecimen· 
tos da classe política, porque foi definitivamente 
afastada uma pecha que por murto tempo perdurou 
de que as eleições no meu Estado eram fraudadas. 
Efetivamente, Sr. Presadente, havia maneiras de bur
lar a vontade do eleitorado e, embora isso ocorres· 
se. muitas vezes era magniftcado pelas a~ações 
dos que perdiam as eleições, dos que não mereciam 
o sufrá.gkl da maioria do eleitorado. Dessa vez não 
cabe reclamação alguma, pelo contrário, o que deve 
existir sãEr1duvores aos trabalhos feitos pela Justiça 
Elertoral. Uma pequena parcela de políticos que ain· 
da não estão perfeitamente imbuídos do espírito de
mocrático tentou, principalmente na Capital e nas 
grandes cidades, exercer a chamada boca de urna. 
Trata-se efetivamente daqueles que acreditam que o 
eleitorado é acéfalo e poderia ser influenc1ado pela 
pressão ou até mesmo pela intimidação dos que se 
postavam nas cercanias das seções eleitorais. 

Mas a Justiça Elertoral foi pronta e, murtas ve
zes, advertiu com severidade essa prábca. A Polícia 
a coibiu e chegou a prender esses maus cidadãos 
que estavam exercendo a boca de urna. Até nessa 
questão. a Justiça Elertoral foi correta e lógica, já 
que aquelas pessoas detidas e presas em flagrante 
delito por esse crime eleitoral foram soltas: a Polícia 
as liberou cerca de meta hora antes do encenamen· 
to da eleição, a fim de que aqueles que estavam 
querendo prejudicar o voto dos outros fossem exer· 
cer o seu próprio voto. Até mesmo nesse ponto, a 
Justtça Eleitoral do Maranhão foi sábia. 

+ 
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Sr. Presidente, é 1sso que me traz a esta tribu
na. Deixo fielmente expressa a satisfação da popula
ção e da classe política com a atuaçáo da Justiça 
Eleitoral do meu Estado. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) - Não 
há mais oradores inscritos. 

Sobre a mesa. requerimento que passo a ler. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 504, DE 1998 

Senhor Presidente. 
Requeiro nos termos do art. 218 do Regimento 

Interno do Senado Federal, e de acordo com as tr~
dições da Casa, inserção em ata de voto de profun
do pesar pelo falecimento do Dr. Sflvio Pedrosa. ex
Prefeito da cidade de Natal e ex-Governador do Es
tado do Aio Grande do Norte, ocorrido no dia 19 de 
agosto de 1998 na cidade do Rio de Janeiro. 

Sala das Sessões, 28 de agosto de 1998. -
Senadores Fernando Bezerra - Bello Parga. 

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) - Será 
cumprida a deliberação do Plenário. 

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 505, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos do art. 218 do Regi

mento Interno, e de acordo com as tradições da 
Casa.-as seguintes homenagens pelo falecimento do 
ex-Senador Mansueto de Lavor, no Hosprtal Santa 
Luzia, no úHimo dia 25 de agosto: 

a) inserção em ata de um voto de profundo 
pesar; e 

b) apresentação de condolências à família e ao 
Estado de Pernambuco. 

Sala das Sessões, 26 de agosto de 1998. -
Ronaldo Cunha Lima. 

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) - Será 
cumprida a deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) -A Pre
sidência recebeu o Aviso nº 673, de 1998, de 30 
de setembro ú~imo, do Presidente do Tribunal de 
Contas da União, encaminhando cópia da Decisão 
n• 659/98, adotada pelo referido Tribunal, dos res
pectivos Relatório e Voto que a fundamentam, bem 
como cópia dos elementos citados no Item n11 8 da 
mencionada Decisão a respetto dos resultados cothi
dos nos levantamentos de informações e de audito
ria feitos em obras públicas. com vistas ao cumpri-

mente do disposto no art_ 79 da Lei nº 9.692/98 (Le1 
de Diretrizes Orçamentárias. para o exercício de 
1999). (Diversos n• 29, de 1998). 

O expediente vai a Comissão de Fiscalizaçao e 
Controle. 

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) - O Sr. 
Senador João Rocha enviou discurso à Mesa para 
ser publicado na forma do disposto no art. 203 do 
Regimento Interno. 

S. Ex" será atendido. 
O SR. JOÃO ROCHA (PFL - TO) - Sr. Presi

dente. Sr!s e Srs. Senadores. realizou-se em Brasí
lia, no úftimo mês de agosto_ o XV Congresso de Nu
trição, que tratou de temas relevantes relacionados 
com a alimentação e saúde de nossa população. 

Murtos dos problemas que hoje compõem a cri· 
se do sistema de saúde no Brasil poderiam ser re
solvidos em sua origem, apenas com melhores cui
dados no campo da nutrição. 

As conclusões do XV Congresso de Nutrição 
demonstram que o brasileiro geralmente se alimenta 
mal, ingerindo alimentos inadequados, de forma não 
balanceada, em termos de quantidade e de qualida
de, o que apresenta influências negativas sobre a 
produtividade de nossos trabalhadores, sobre o de
sempenho de nossos estudantes, sobre a saúde dos 
idosos, parturientes e crianças em geraL 

Num pais em que convivem lado a lado a fome 
e a obesidade, muitos morrem por farta de comida, 
outros. por excesso, principalmente em decorrência 
do consumo exagerado de gorduras, refrigerantes e 
alimentos-industrializados. 

Em muitas localidades do nosso Brasil, o con
sumo do arroz diminuiu fortemente, o leite foi substi
tuído por refrigerantes e outras bebidas que contri
buem para a desnutrição e desmineralização, provo
cando futuros problemas de saúde. 

Muitas pessoas de nível de renda elevado es
tão desnutridas, descalcificadas, desmineralizadas, 
com riscos de contrair esteoporose. por terem subs
tituído o lerte por refrigerantes e doces. 

A falta do anroz, do feijão e do lerte e outros ali
mentos realmente nutritivos e básicos na mesa do 
brasileiro médio- substituídos por sanduíches, refri
gerantes, batatas fritas, salsichas, alimentos indus
trializados - assim como o excesso de gordura na 
alimentação tem contribuído não apenas para preju
dicar a saúde dos brasileiros. mas, igualmente. para 
prejudicar nossa agricultura e a economia nac1onaL 

Nossas contas externas. tão castigadas ultima
mente, são oneradas até mesmo com a importação 
de batatas fritas: batatas sofisticadas. caríssimas. 
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com belas embalagens. símbolo do desperdíCIO na· 
c1onal. 1ncompatível com um país de grande vocação 
agrícola e com um enorme volume de mão·de-obra 
necess1tando de um emprego produtiVO. 

Pagamos batatas fritas em dólares, prejudican
do nossa saúde, nossa agricultura e nosso balanço 
de pagamentos. desequilibrando nossas contas ex· 
temas, queimando divisas para comprar comida de 
baixa qualidade. 

Tão grave quanto o problema da desnutnção 
de nossa população, é o problema da fatta de uma 
política etetiva de apoio à agricultura e à pecuária 
nacionais. 

Os produtores de le;te nacionais são obrigados a 
vender o produto por preços aviltados, a enfrentar a con
corrência predatória de países que subsidiam forlemen
te o setor agropecuário e que, por isso, detêm elavado6 
níveis de tecrdogia na produção, processamento, co
mercialização e exportação de ~ e derivados. 

E praticamente impossível para o produtor de 
leite nac1onal concorrer num mercado em que s1o 
comuns práticas desleais de comércio. em que as 
tarifas aduaneiras prejudicam nossos pecuarist., 
que são obrigados a conviver com taxas de juro& 
elevadas e financiamentos inadequados. sem ta•r
mos de importações desnecessárias. 

Todos sabemos que muitos pecualistas brui
leiros foram obrigados a abandonar suas atividades 
produtivas em decorrência dessa combinação per
versa de fatores: juros att.os; importações fortemente 
subsidiadas nos países de origem; operações irregu
I<WlS,-como triangulações, para esconder e fraudar a 
verdadeira origem do produto. 

A abertura exagerada da economia brasileira, 
que tanto beneficiou os chamados capitais especula
tivos que aqui aportam com o objetivo exclusivo de 
extrair lucros abusivas num prazo curtíssimo. muito 
prejudicou nossa agricultura e nossa pecuária nos 
últimos anos. 

Muitos esquecem que a agricuttura tem sido o 
principal sustentáculo do Plano Real, pois o forneci
mento de alimentos e matérias primas a preços bai
xos é a maneira mais segura de conter o procesao 
1nflacionáno. 

O Brasil ainda não tem uma verdadeira política 
agrícola. uma política que beneficie o produtor. o ho
mem que gera nqueza e emprego, que investe no 
campo. contribUI para aiminuir o êxodo rural e gera 
divisas necessánas para tinanc1ar nossas importa
ções. 

No Bras1l de hoJe, o grande beneficiàno da ge
ração de renda de nossa economia tem sido o espe-

culador, aquele que nada prcauz. :;ue apenas se de· 
d~ a engendrar grandes )Ogaaas t1nance1ras. a ar
mar esquemas de lucros espetacuiares. 

Sr. Presidente. S~s e Srs. Senadores. é che· 
gado o momento de o Governo Federal que. d1ga-se 
de passagem. Já vem despendenao esforços no se
ter, adotar uma polit1ca agrícola ma1s efet1vamente 
definida. uma politica de apo1o ao produtor, ao 
agncultor. ao pecuarista, uma polít1ca que perm1ta 
fornecer alimento abundante para nossa população 
ma1s pobre. 

O produtor de le1te. cenamente, deverá desem· 
penhar um papel 1mportante na execução dessa po· 
litica agrícola. em que os principaiS objetivos serão a 
alimentação de nossa população e o desenvolvimen
to da agropecuária. 

Neste grave momento por que passa a econo· 
m1a brasileira, em que enfrentamos uma enorme cn· 
se camb1al - em que as instituições finance1ras inter· 
nacionais, o FMI, o Banco Mundial, o BID não ma1s 
sabem o que fazer para retirar a econom1a mund1al 
da recessão em que se embrenhou, seguindo os 
conselhos errados de alguns sábios-. o Brasil preci
sa urgentemente apoiar o produtor agropecuário de 
forma decisiva. 

Basta de especulação, de sobe·e·desce de 
bolsas de valores. de cap1ta1s especulativos: é hora 
de o Brasil produzir, de trabalhar e apo1ar o setor 
produtivo da econom1a. de cu1dar da alimentação de 
sua sofrida população. 

Deixo aqui o meu apelo ã.s autoridades do 
Govern~....Eederal para que conttnuem prestando 
todo o apo1o necessário a agr1cultura e a pecuána 
nacionais, pois sem uma base agrícola forte e efi· 
ciente, o Brasil ficará sempre na dependência de 
ag1otas e de especuladores naciona1s e internacio· 
nais. 

O Senado Federal jama1s de1xará de cumpnr 
sua missão constitucional e saberá tomar todas as 
dec1sões necessárias para a defesa da agricultura 
brasileira e do bem·estar de nossa população. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Laura Campos) - A Pre

Sidência lembra ao Plenáno que amanhã haverá 
sessão não deliberat1va. a realizar·se ã.s 9 horas. 

O SR. PRESIDENTE (Laura Campos) - Nada 
ma1s havendo a tratar, a Pres1dênc1a vai encerrar os 
trabalhos. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta·se a sessão as 11 horas e 25 .·mnutos.) 

+ 
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(Inicia-se a sessão as 9 horas.) 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - De
claro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra~ 
balhos. 

Encontra·se na Casa o Sr. Paulo Fernando Ba
tista Guerra, suplente convocado da Representação 
do Estado do Amapá, em virtude de licença do titu
lar, Senador José Samey. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - A 
Mesa concedeu licença, nos termos do art. 43, incisa 
11, do Regimento Interno, combinado com o § 5° do 
art. 40, constante do art. 2• da Resolução n• 37, de 
1995, ao Senador José Samey. 

S. Ex'! encaminhou à Mesa o diploma. que será 
publicado na forma regimental, e documentos exigi
dos por lei. 

É o seguinte o diploma recebido: 

PODU JUDICIÂII:IO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 00 PARÁ E AMAPÁ 

UIVL()MA 
:_,,,,r.·./ .. - ''·• "·t•·~ ''" ·-/-'< ,. ·''''·/•' -'•'-' j,. -:_~;,/,,,,· ::. ,_.,,,!· ( .!.',, ..; '·'! .1. ' .. :. r..:c' ' .. _, r.-•· r .. 

... /-.- .. ., .- . 

. •.· .. /' .,,,.' .. r., •t ..... , 
·I· 

. , .. ,, 
""'"' •• - ·'· •• t .. l•.· ·'···· '"'' .• ,. ,,., .,,,,,/, _, .. 

'· ·'·· ... : ... , .... :./ ....... ,,, 
21!>.884 

'·'· .... Paulo F:ernando Bati~to Guerra 
. . . P:uliW l't.J.-. OCIJI:::c!at.u:c .B.r.u.i.J.c.i.J'o':l'" · ~-Ca.t._ ( <.;!•Q..er•ta e n;,s .,il e .,_,.Iro 

.... , ., ................... , ..... _.L~. $uplenre de Senado_r 

r: • , .. 1; _ .1~ .!"=-" /-:.· ·'• ·~·,_ . 

"·"'· 1.· ._-, 

OU'• 
,:--

•' 
• OJiqo-J "· 0\ 
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocinio) ~oe
Slgno comissão. formada pelos Srs. Senadores Ber
nardo Cabral. Nabor Junior e Senadora Marluce Pin
to. para conduzir S. Ex' ao plenáno a fim de prestar 
o comprom1sso regimental. (Pausa.) 

Acompanhado da Comissão. o Sr. Paulo Guer
ra dá entrada no recinto, prestando junto à Mesa o 
seguinte compromisso regimental: 

"Prometo guardar a ConstrtUição Fede
ral e as leis do País, desempenhar hei e leal
mente o mandato de Senador que o povo 
me conferiu e sustentar a União, a integrida
de e a independência do Brasil. • 

(Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - De
claro empossado Senador da Republica o nobre Sr. 
Paulo Guerra, que a partir deste momento passa a 
participar dos trabalhos da Casa. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo 
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Bello Parga. 

É lida a seguinte: 

Brasília 9 de outubro de 1998 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelên· 

cia a vista do dispoSto no art. 7' do Regimento lnter· 
no. que. assumindo nesta data a representaçio do 
Estado do Amapá, em substrtuição ao Senador José 
Samey. adotarei o nome parlamentar aba1xo consig
nado e integrarei a bancada do PMDB. 

-- -·-,..tenciosas saudações.- Paulo Fernando S. 
tista Guerra. 

Nome Parlamentar: Paulo Guerra. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - A 
comunicação lida vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Bello Parga. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 506, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos tenmos do art. 222 do Regimento 

lntemo. a mandestação desta Casa de votos de 
aplauso ao escntor português José Saramago, em 
razão de ter sido agraciado com o prêmio Nobel de 
literatura de 1998, e que dela seta dado conheci
mento ao agraciado, bam como à Embaixada da 
Portugal no Brasil. 

Sala das Sessões, 9 de outubro de 1998. - Se
nador Bernardo Cabral. 

(Ã Comtssão de Relações Exte,ores e 
Defesa Nactonal.) 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocin1o) - Nos 
termos do art. 222. § 12 . do Reg1mento Interno. o re· 
querimento serâ despachado à comissão competente. 

Concedo a palavra ao eminente Senador Ber
nardo Cabral para a sua justificação. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM. Para 
justificação. Sem rev1são do orador.) - Sr. Presiden
te. Sr's e Srs. Senadores. a justificativa tem vários 
motivos. Primeiramente. devo dizer que me sinto 
muito orgulhoso em ser neto e filho de portugueses. 
Conseqüentemente. parto dessa prem1ssa para dizer 
que o idioma português hoje atinge. em nível mun
dial. um reconhecimento que o próprio escritor portu
guês José Saramago fez questão de registrar. ·Nos
sa língua precisou esperar cem anos por isso•- pa
lavras textuais do escntor. 

Quem conhece a vida de José Saramago, 
quem com ele conviveu e convive, quem apreciou o 
seu passado pode evidentemente discordar do seu 
conteúdo ideológico, mas não pode em nenhum ins
tante duvidar do brilho e da sua característica princi
pal. que é a coerência co.·.s1go próprio. 

José Saramago, ano passado, depois de saber 
que eu era um de seus leitores assíduos, teve a gen
tileza de escrever em seu livro Todos os Nomes uma 
dedicatória a mim, que me comove, e que fica, entre 
outros livros Que ded1cou a mim e a minha esposa, 
como herança para os meus netos. E não é apenas 
porque seja um grande escritor. muito menos por ser 
eu descenaente de portugueses. mas porque conse
guiu escancarar a porta do idioma português para o 
mundo. 

Tenho aqui registrado o que se diz sobre o 
vencedor do maior prêmio literário do mundo. Quan
do da decisão da Real Academia Sueca em premiar 
José Saramago. nossa escritora Rachel de Queiroz 
- também ela uma das primeiras a mostrar que o 
naipe feminino na literatura merecia um assento defi
nitivo na Academia Brasileira de Letras - disse tex
tualmente: 

•o grande pUblico europeu nunca tinha 
dado mUlto importância à literatura em Lín
gua Portuguesa. O fato de ter ganho signifi· 
ca Que ele é lido e apreciado na Europa e 
nos Estados Unidos. Saramago aproximou a 
Lingua Portuguesa da Europa, que pouco a 
conhec1a·. 

Veja, Sr. Presidente- e para satisfação minha, 
vários cultores do idioma português aqui se encon-
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tram nesta manhã -, o que representa a nossa Lír· 
gua, que, apesar de ser falada por um número maror 
de pessoas no mundo inteiro do que, por exemplo -
e não vai aí qualquer restrição -, o idioma espanhol. 
não é conhecida nos grandes centros internacionars 
-ONU, OEA e outros-, para que se lhe dê o cunho 
oficial. 

Se juntannos todos os países que falam a Lín
gua Portuguesa, vere.nos que eles suplantam em 
muito os nossos paíc:l.es irmãos que falam o idioma 
Espanhol. Essa abertura, essa investida no mundo 
literário pela Língua Portuguesa, por intermédio de 
Saramago, resgata uma divida que a Academia ti
nha para com o Brasil, a partir da luta de que todos 
nós participamos para que Jorge Amado também 
fosse reconhecido. E ninguém melhor do que Jorge 
Amado para dizer o que pensa sobre o prêmio con
cedido a José Saramago: 

"Foco duplamente feliz, pois o prêmio 
foi concedido a um grande escritor e querido 
amigo. Se alguém merece o Nobel, é Sara
mago. Ao premiar a Literatura Portuguesa 
através de um dos mais expressivos escrito
res, o Nobel finalmente fez justiça à nossa 
Língua.' 

Veja o advérbio de modo, Sr. Presidente: "final
mente"! Em verdade, aqueles poetas que sabem 
onde querem chegar, que escolhem o caminho certo 
e o jeito próprio de caminhar, um dia vêem reconhe
cido o seu talento. 

Quem desconhece que José Saramago come-
- - çdllfumo escritor, que professa uma ideologia que 

nós outros não abraçamos, que teve dificuldade por
que não fez concessões e, tantas vezes, não teve 
medo da ditadura portuguesa; e, sendo um homem 
cético e de difícil convivência, atinge, pela sua coe
rência, esse prêmio fantástico. Como ele diz, 'me
nos pelo valor monetário• - são palavras suas. Sara
mago garantiu que não comprará três carros ou qua
tro vídeos nem vai procurar cassino. Como sabem 
V. Ex"s, o prêmio é de quase um milhão de dólares. 
E continua Saramago: 

"Estamos tão acostumados com o fato 
de que um escritor tem de ser pobre. Não se 
pergunta a um tenista ou a um jogador de 
futebol o q te ele pretende lazer com o di
nheiro que ganha •. 

Saramago é, queiram ou não queiram, um dos 
escritores altamente respeitados na Europa e, sobre
tudo, no Brasil. Em Língua Portuguesa, deu ele exa
tamente as seguinte obras: O Ano da Morte de Ri-

cardo Reis, A Bagagem de um Viajante, Cadernos 
de Lanzarote. Ensaio Sobre a Cegueira. O Evange
lho Segundo Jesus Cristo. História do Cerco de Lis
boa. ln Nomine Dei, Jangada de Pedra. Manual de 
Pintura e Caligrafia. Objecto Quase e Viagem a Por
tugal. E todos nós que estamos acostumados ao 
convivia com José Saramago sabemos que o seu úl
timo livro, O Conto da Ilha Desconhecida, ainda que 
já se tenha feito o anúnc1o do Prêmio Nobel de Lite
ratura, não tem data para seu lançamento. 

Há muitos anos, li o Memorial do Convento, 
uma história com sma1s verídicos, mas gerada pela 
inteligência de Saramago, sobre um rei que precisa
va de um descendente e ouviu de um franciscano 
que, se engisse um convento em Mafra, teria seu 
primogénito. Quando terminei o livro, rapazola, fui a 
Ma1ra com meu pai e verifiquei que o escritor tantas 
vezes ultrapassa aquela realidade, pois seu mundo 
de fantasia acaba sendo mais fantástico. 

Hoje, com essa descendência que dizia ao co
meço, vendo um escritor_ da Língua Portuguesa con
seguir esse prêm\o tão atto, não poderia deixar de 
apresentar ao Senado esse requerimento de votos 
de aplauso, ouvidos os meus eminentes Colegas. 
Tenho certeza de que. dentre eles, há tantos mais 
capacitados do que eu para fazer este registro, mas, 
no entanto, deferem a mim essa precedência por sa
berem que até eu, com menos luz. sou capaz de fa
zer anúncio desta natureza. 

O Sr. Nabor Júnior (PMDB - AC) - Permite
me V. Ex" um aparte? 

O -5R:~ERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Ouço V. Ex1 com prazer. 

O Sr. Nabor Júnior (PMDB- AC) -Ilustre Se
nador Bernardo Cabral, faço questão de explicitar o 
apoio da sociedade acreana, particularmente dos in
telectuais de minha região, à iniciativa de V. Ex-, re
querendo voto de aplausos do Senado Federal ao 
escritor português José Saramago pela sua escolha 
para receber o Prêmio Nobel de Literatura. Digo 
mais: estou absolutamente convicto de que a pro
posta reflete o sentimento de todos os brasileiros, 
através dos Senadores que os representam nesta 
Casa. Na verdade, o reconhecimento ao talento e à 
portentosa obra do grande escritor lusitano se esten
de também ao nosso País, pois somos uma Nação 
que fala o idioma português. E lato inegável que 
esse prêmio tem sido outorgado, quase sempre, a 
escritores americanos e a representantes de outras 
nações européias onde se falam línguas de origem 
eslava ou anglo-saxônica - e, pela primeira vez em 
cem anos. como V. Exf acentuou em seu pronuncia-
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menta. a Academia Sueca o concede a um portl.i· 
guês. CuJa vasta obra literária se consagra. destarte. 
através do reconhecimento de todos aqueles que 
analtsam e que têm conhec•mento das grandes ma
nifestações intelectuais universais. É digno de justo 
orgulho o registro de que a honrana . na penúltima 
edição no século XX, coube a um escritor português: 
consequentemente, o mundo lusófono - onde se 1n· 
clui o Brasil - também se vê contemplado com a 
concessão desse prêmio. Parabemzo V. Ex~ pela ini· 
ciativa que acaba de tomar. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM)
Senador Nabor Júnior, o que encanta em nós, que 
falamos o idioma português, é verificar que V. Ex', 
por exemplo, que é do Acre, pode proclamar. no 
ma1or preito de justiça, que esse é o grande feito do 
conquistador ~ xtuguês. Na sua colonização, de nor· 
te a sul, de leste a oeste, falamos o idioma portu· 
guês sem dialeto, coisa que é impossível de se veri
ficar em qualquer colonizador, pelo mundo inteiro. 
Não ha pais que tenha sido colonizado, por menor 
que seja, em que não exista um dialeto. Eu e V. Ex', 
do Norte do Pais, sabemos que, sobretudo no Mara· 
nhão, na terra de Bello Parga, onde se fala com 
maior clareza a língua Portuguesa. este é um dos 
trunfos da conquista de Portugal: ter feito com que 
os seus filhos brasileiros não adotassem dialeto para 
sua comunicação. 

Por isso mesmo. acolho o aparte de V. Ex' e 
peço permissão para incorporá-lo ao meu discurso. 
pela confirmação do que acabo de dizer. 

Preciso de mais alguns minutos para concluir. 
s--r.-"Presidente. 

O Sr. Bello Parga (PFL - AM) - Permrte-me 
V. Ex' um aparte, nobre Senador Bernardo Cabral? 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocinio) -
Dada a importãncia da homenagem, a Mesa vai Mr 
condescendente com os aparteantes, pois já veto o 
Senador Bello Parga desejoso de fazer um aparte. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Peço vénia a V. Ex', porque o meu discurso estaria 
incompleto se não ouvisse o Senador Bello Parga . 

O Sr. Bello Parga (PFL- MA) - Senador Ser· 
nardo Cabral, agradeço a V. Ex' a referência que 
faz. Quero apenas acrescentar que José Saramago 
não é somente um escritor português, mas um ro
mancista consagrado pela critica de ambos os pai
ses de Língua Portuguesa e de toda a ELropa, onde 
inúmeras traduções de seus livros têm sido dissem~
oadas. Saliento. também, o espec1al júbilo que se 
apossou do Maranhão desde ontem. com a noHcia 
da concessão do Prêm1o Nobel para José Saral1'8· 

go. No Brasil. temos um2. •~stil:Ulção. o Instituto da 
Língua Portuguesa. cuJa sede f01 lançada em São 
Luis do Maranhão - faltou ao lançamento o então 
Emba•xador José Aparec•do -. a qual propiCIOU que 
o própno José Saramago v1sitasse aquela capital, 
onde fez am1zades e onde fo1 reconhecido o seu 
grande valor literãrio, por meio de palestras e inter
venções quando da fundação do Instituto. Para to
dos nós, representantes do povo. que falamos o 
Português - como tão bem V. Ex' acentuou, causa 
eficiente da nossa nacionalidade e da unidade deste 
País continental -. a vitória. se é que podemos as
sim conceituá-la. é da Língua Portuguesa, esse idio
ma que mu1tas vezes tem s1do menosprezado e no 
qual pontificaram Antônio Vieira, Manuel Bernardes. 
Camilo Castelo Branco e Eça de Queirós, para citar 
apenas os nascidos na Ibéria, mas que foi também a 
bandeira literána de Machado de Assis, Euclides da 
Cunha, Gonçalves Dias, Castro Alves e tantos outros 
luminares da nossa Literatura. Em boa oora V. Ex" apre
senta essa iniciativa, que tem o meu apoio e o do Se
nado brasi~iro, porque é um ato de justiça e de reco
nhecimento às louçanias da Lingua Portuguesa. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Agradeço a V. Ex<, Senador Bello Parga, até porque 
sei o quanto V. E~ é um dedicado à Filologia e, por 
via de conseqüência, à Uteratura. Com isso, traz 
esta chega que muito me honra e me alegra. 

Não teria outro sentido se eu não fizesse, ago
ra, juntar ao aparte do eminente Senador Nabor Jú
nior e ao aparte do Senador Bello Parga um registro 
do crítico Wilson Martins, que. todos sabemos, é um 
dos ma"tSOrllhantes analistas do que se publica na 
Lingua Portuguesa. Wilson Mart1ns declara sobre 
Saramago: 

Fo• um dos melhores Nobéis jâ atribuí
dos. O prêmio corresponde à qualidade de 
um grande autor de Lingua Portuguesa. Es
tilisticamente, ele faz uma revolução. Basta 
ler dez linhas para ver isso. Tematicamente, 
existe uma escolha pela condição humana e 
sociaL 

Portanto. Sr. Presidente, tanto na parte estilísti· 
ca. quanto na parte temát1ca. Wilson Martins ressalta 
o valor de José Saramago . .Ao ressaltar esse valor, 
quero fazer companhia ao crítico. 

O Sr. Paulo Guerra (PMDB - AP) - Pennrte
me V. Ex' um aparte. nobre Senador Bernardo Cabral? 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM)- Sr. 
Pres1dente, peço perm1ssão a V. Exi para ouv1r o 
Senador Guerra. que. neste mmuto. tem a responsa
bilidade. quando assume o seu mandato. de preen-

+· 
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cher a vaga que de1xa o nosso ert11nente Senador 
José Sarney, ex-Pres1dente da RepUblica. em decor
rência de seu ped1do de licença. 

Ao conceder o aparte. faço uma saudação ao 
ex-Deputado Federal por duas leg1slaturas e hoje co
lega que abrilhanta este Plenáno. 

O Sr. Paulo Guerra (PMDB - AP) - Senador 
Bernardo Cabral, mercê de Deus e da vida política 
em que enveredei, e destacando a generosidade do 
sempre amigo, grande escritor e intelectual. Senador 
José Samey. retorno ao Congresso Nacional. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Para alegria nossa. 

O Sr. Paulo Guerra (PMDB- AP)- Para hon· 
ra minha. ocupo esta Casa que. em momento outro. 
já me acolhera como Deputado Federal. A ambiên~ 
cia histórica que me propicia este mandato é muito 
rica; rica pela generosidade de V. Exfs, que aqui, co~ 
nasce. compartilham deste momento. Coroando esta 
circunstância, o Senador Bernardo Cabral, pela sen~ 
sibilidade sempre demonstrada, apresenta requeri~ 
menta oportuníssimo, que diz respeito à nossa tradi~ 
ção, à nossa História, à nossa Língua, à nossa Lite
ratura. José Saramago representa, como bem disse 
o Senador Bello Parga, o símbolo inequívoco do re
conhecimento dessa flor do Lácio. tão decantada em 
prosa e verso, e que encontra hoje, através da obra 
desse grande escritor, o seu coroamento. Senador 
Bernardo Cabral, as palavras de V. Exi!!, cotejando 
aspectos de natureza estilística. filológica e hngüísti
ca, e revelando esse milagre brasileiro que é a nos
s.a...&.JAidade lingüíst1ca preservada, patenteiam tam
bém a cultura. que V. Ex~ sempre impnm1u durante a 
sua vida parlamentar. a sua vida como um dos mes
tres cuja trajetóna tenho a grande honra e satisfação 
de ter acompanhado. Quero também juntar minhas 
palavras em apo1o ao requenmento de V. Ext. por
que, mesmo se modesto, ele não poderia faltar a 
uma iniciativa tão brilhante. Parabéns. Senador Ber
nardo Cabral. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Senador Paulo Guerra. acolho, no aparte de V. Ex'. 
a manifestação de amizade ao orador. o registro s.n
cero em torno de José Saramago e também o ponto 
assinalado em derredor do intelectual José Sarney, 
membro da Academia Bras1leira de Letras. Mediante 
sua intervenção, V. Exf. par1amentar que durante 
oito anos integrou a outra Casa. como vários de nós. 
inclusive eu próprio. traz o sent1do exato de que se 
trata não apenas da solidariedade, do voto, do acor
do, da afirmação Quanto a um rt:!ouerimento. mas do 
reconhecimento de que ho1e o Bras1l estâ sat1sfe1to 

em ver que a Lingua F'ortug:....~es:1'1. faz a sua marca re
gistrada no panorama cultural r.1undial. 

Concluindo. Sr. PreSidente. lembro - todos 
aqu1 têm conhecimento - das palavras proferidas 
pelo inventor do Prêm1o. antes de morrer. Chamava
se Alfred Bernard Nobel - veJa V. Exi Que meu 
nome já deve ter muitos ancestraiS-, nome que na 
nossa lingua virou Nobel. Nasceu em 1833 e faleceu 
em 1896. foi 1nventor da dinam1te e de outros expio· 
sivos mUlto mais potentes. Essas descobertas ren· 
deram uma fortuna 1mensa - US$ 31 milhões - ao 
pesquisador Nobel. O curioso é que. em novembro 
de 1995, portanto um ano antes de falecer. ele regis· 
trou em testamento que a sua fortuna seria destina
da a um funao para prem1ar aqueles que prestassem 
serviços relevantes à Humanidade. 

Diz-se que ele fez 1sso talvez com remorso de 
ter contribuído. com a descoberta dos explosivos. 
para a morte de muitas pessoas. Mas ao consignar 
em seu testamento por que o fazia, ele proferiu es
tas palavras: "Prefiro ocupar-me em alimentar os vi
vos do que levantar monumentos aos mortos·. 

Ora, como até hoje ninguém sabe o que é que, 
em verdade, levou esse excêntrico militar a fazer 
isso, d1go que. no tina! do século passado, mal ele 
imaginava que iria contribuir para que José Sarama
go- e aqui faço a frase final do meu discurso-. para 
que José Saramago tivesse um encontro definitivo 
com a posteridade. 

Obrigado. Sr. Pres•dente. 
(Muito bem! Palmas. O crador é cumpnmentado.) 

O -Sfk PRESIDENTE (Carlos Patrocimo) -
Passa-se à hsta de oradores. 

Concedo a palavra ao eminente Senador Leo
mar Quintanilha. 

V. Ext dispõe de 20 minutos. 
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB - TO. 

Pronuncia o seguinte d1scurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente e Sr's e Srs. Senadores, julgo 
de singular importância trazer a esta Casa uma 
preocupação que toma conta dos tocantinenses. não 
só de seus lideres, dos seus representantes e dos 
seus governantes. mas do povo, em razão basica
mente das seqüelas e dos efe1tos ainda deixados 
pelo Ef N;no, fenômeno ctimát!CO que provocou alte
rações no mundo inteiro, não deixando incólume o 
coração do Bras1l. inclusive a nossa região tocantina. 
Retornei ontem do meu Estado. onde mantive conta
to com representantes de vános segmentos. Verifi
cou-se que o prolongado oeriodo seco causou enor
mes prejuízos e uma preocupação crescente à po
pulação daquele Estf!do. t, ~~-:2 r.rovocou o esgota-
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menta de vários mananciais, rios, regatos, açudes e 
de diversas barragens, fazendo com que não só os 
animais sofressem pela escassez de água, elemento 
essencial à vida, mas também os habitantes das 
nossas cidades, que sentiram dificuldade em bus
car recursos alternativos para o suprimento desse 
insumo .tão importante, a água. Agravaram-se, 
com essa situação, as queimadas - algumas crimi
nosas, outras fortuitas -, que praticamente quei
maram todo o Estado. Destruíram as pastagens, a 
vegetação, a vida, pequenos animais, insetos, gran
des animais, que não conseguiram fugir da voracida
de do fogo. 

Paraíso ecológico,. a nossa Ilha do Bananal, 
que encerra dois parques: um indígena e um outro 
nacional, também teve toda a sua extensão dizima
da pelo fogo. Não obstante o esforço despendido 
pelo Governo do Estado, pelos governos municipais, 
a destruição foi mu~o grande. O Estados e os Muni
cípios, quase impotentes, sem meios próprios e ade
quados para o combate eficaz ao fogo, usaram mé
todos rudimentares, contaram com até com a partici
pação individual das pessoas, que procuraram apa
gar os focos de incêndio. Houve ainda o concurso 
pronto, 'tempestivo da defesa civil, do poder central. 
A União não se furtou aos apelos feitos pelo Gover
no do Estado e ali compareceu, enviando brigadas 
de incêndio, principalmente na Ilha do Bananal, es
forço que infelizmente foi quase inócuo. 

Tudo isso nos fez perceber o grande prejuízo 
causado ao Estado. Houve destruição de plantaçõ
es,_ .dificuldaçja dos produtores. e dos criadores de 
gado, que tiveram suas pastagens dizimadas. Repi
to: o fogo, depois de um período seco tão prolonga
do tem efeitos desastrosos, causando apenas não 
apenas a destruição das pastagens, mas das benfei
torias que os proprietários rurais da nossa região ha
viam implementado ali: currais, cercas, casas etc ... 

Ontem, sobrevoei a nossa Capital, Palmas -foi 
quase impossível fazê-lo visualmente por causa da 
fumaça, mas felizmente Palmas já tem controle do 
DAC, o que permite a aproximação e a navegação 
aérea por instrumentos -, pudemos observar que a 
fumaça ainda toma conta do Estado. 

Alerto para a necessidade de tomarmos medi
das mais severas com relação à informação e à ins
trução da população nesses casos, para que o pro
blema não seja exclusivamente de responsabilidade 
institucional, mas sim de toda a sociedade. Cada ci
dadão tem que se sentir responsável pela preserva
ção da natureza. Não se pode atirar uma ponta de 
cigar~o ou um fósforo, aleatoriamente, em qualquer 

região, porque fatalmente e!es se transformam em 
foco de incêndio. 

Portanto, Sr. Presidente, gostaria de registrar, 
nesta manhã, esta preocupação que toma conta do 
povo tocantinense, em razão dos agravados prejuí
zos que a seca prolongada e os focos de incêndio 
provocaram em Tocantins e que tenderão a tomar 
uma dimensão muito maior. se a precipitação pluvio
métrica não começar a acontecer no Estado. 

Era o que tinha a registrar, neste momento, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -
Concedo a palavra ao eminente Senador Laura 
Campos. (Pausa.) 

Concedo a palavra à nobre Senadora Marluce 
Pinto. 

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB - RR. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
-Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, hoje lamen
to ter que usar .a tribuna do Senado para relatar cer
tos acontecimentos ocorridos no pleito eleitoral do 
Estado de Roraima. 

Já ouvi, antes mesmo das eleições, vários Cc
leigas lamentarem o- fato de os governadores esta
rem no cargo. A culpa é nossa, porque' votamos a · 
reeleição, concedendo o direito ao governante de fi
car no cargo e de não apresentar a mesma competi
tividade dos demais candidatos. No entanto, jamais 
poderia esperar que. em Roraima, onde 100% da 
votação se deu por meio da máquina eletrõnica, 
houvesse uma inteligência inescrupulosa capaz de 
burlá-la...e:-de-cometer uma fraude nunca vista naque
le Estado ou -acredito- até mesmo no Brasil. 

O Ministro da Justiça, Renan Calheiros, foi cla
ro, ao frisar que, embora, em seu Estado, sempre 
houvera muitos problemas eleitorais, nunca havia 
visto coisa igual. Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, apesar da votação eletrônica, em algümas loca
lidades - fico à vontade para falar, porque os eleito
res estão cobrando -, o voto dirigido a determinados 
candidatos não foi computado. Houve certo tumulto 
nas seções, porque o número registrado pertencia a 
um candidato e a fotografia correspor.dente, mostra
da no painel, era de outro. 

Não sei se meus nobres Colegas ouviram, há 
mais ou menos um mês, na Bandeirantes, o jornalis
ta Paulo Amorim" denunciar o que havia sido grava
do em fita, por meio de grampo nos telefones do ga
binete do Governador, da Casa Civil e de algumas 
secretari-as. Até hoje, não sabemos de onde partiu a 
idéia desse grampo, mas isso foi muito divulgado 
pela imprensa nacional. O Governador ligou para o 
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seu Secretário de Finanças e mandou repassar um 
numerário para a Companhia de Desenvolvimento 
do Estado - Codesaima("), para que o Presidente 
dessa empresa o entregasse a Chefe do Gabinete 
da Casa Civil, Cilene Lago Salomão("). O Governa
dor disse ao Secretário que se encontrava em seu 
gabinete e que o dinheiro poderia ser levado até ele. 
Segundo Cilene, dos R$200 mil, R$140 mil se desti· 
navam ao homem da voz. que, no caso, pensa-se 
ser o Nelson Biondi("), e R$50 mil, aos advogados 
de São Paulo; com os R$10 mil restantes se paga
riam as passagens dos advogados. 

Para se ter a realidade dos fatos, basta ler uma 
reportagem, de uma folha e meia, do Estado de 
S.Paulo, recentemente publicada, que relata todas 
as falcatruas daquele Govemo. Lamento, como rep
resentante do Estado de Roraima, não poder ter evi· 
tado coisas dessa natureza, que envergonham seu 
povo. Roraima, após sua implantação, teve um am
plo desenvolvimento em todos os setores. Não havia 
déb~o. quando o governo foi passado para aquele 
cidadão; hoje, ele uttrapassa R$200 milhões. 

Estamos vivendo um verdadeiro descaso. Na 
folha de pagamento da Casa Civil, constam esposas 
de desembargadores e juízes; o próprio filho do Su
perintendente da Polícia Federal recebe sem traba
lhar. Para V. Ex"s terem idéia, quem fazia a ãncora 
nos programas gratuitos do Governador era a espo
sa de um dos juízes. 

Trata-se de um caso lamentável. Julgávamos 
que o povo de Roraima, que sempre soube escolher 
seus.governantes, consideraria os fatos e não vota
ria naquele senhor, até admito que não o tenha le~o. 
apesar de o resultado ter-lhe sido positivo. Lamenta
mos a fraude ocorrida. 

Eu e o Senador Romero Jucá estivemos no 
TSE. Mesmo sendo adversários, acompanhamos e 
lamentamos as ocorrências neste pleito. Unimo-nos 
para preservar o segundo turno, porque temos certe
za absoluta de que, se houver lisura nessa fase, S. 
Ex" não ganhará a eleição. Não podemos, contudo, 
nada fazer sem a cooperação da Justiça, principal
mente do Tribunal Regional Eleitoral, advertido pelo 
TSE. 

Ressalto aqui a lisura do Presidente do Tribu
nal. Estou certa de que S. Ex" não está envolvido 
nesses fatos, mas as fitas gravadas fazem menção 
a um dos desembargadores, cujo nome não citarei, 
porque. tratando-se de outro Poder, pretiro que o 
próprio TSE investigue e puna os verdadeiros culpa
dos. Na tila, a Chete da Casa Civil, Cilene Lago Sa
lomão* pergunta ao Sr. Governador se pode retirar 

do dinheiro repassado pela Codesaima• os R$15 rnil 
do tal desembargador; ela d1z o nome dele. Cabe à 
Just1ça investigar essa denúnc1a. 

Meus nobres Colegas. realmente erramos 
quando aprovamos a reeleição, ou seja, quando per
mitimos que os mandatários de nossos Estados per
manecessem nos cargos. Pelo que tenho acompa
nhado e conversado com outros colegas, houve mui
to abuso do poder econômico nessas eleições. Em 
nosso Estado. a esposa do Governador ia para o in
terior com carretas carregadas de telha e cimento 
para serem distribuídos, além do derrame de dinhei
ro no dia da eleição. na capital e também no interior. 
Telefonava-se à Polícia Federal e não chegava um 
agente. Também não poderia chegar, uma vez que o 
filho do superintenden, sem trabalhar. recebe salário 
pela Casa Civil do Governo d0 Estado. 

E tem mais, Sr_ Presidente, noticias veiculadas 
pela TV Bandeirantes e pelos jornais O Estado de 
S.Paulo, O Globo, o Correio Braziliense - este 
com menos ênfase -. dão conta, principalmente O 
Estado .de S.Paulo, de quais secretarias saiu di
nheiro para a campanha do Sr. Governador. Ames
ma sPCretária, Cilene Lago Salomão*, telefonou ao 
secretário de Finanças, pedindo que S. Sr". repasse 
R$150 mil para a Companhia de Energia de Rorai
ma, pois já havia conversado tudo com o Presidente 
da referida Companhia, o Sr.Vitor Emanuel Pereira 
Catanhede*), no sentido de conseguir a documenta
ção para fazer jus a essa retirada e que essa quantia 
seria levada para o Governador. 

O-pior·: Sr. Presidente, é que vamos ter que to
mar medidas drã.sticas, pois esta mesma senhora. 
Cilene Salomão, foi nomeada, em 06 de outubro re
cém passado. pelo Sr. Govemador, para ocupar 
uma das vagas do Tribunal de Contas do Estado. 

Quero registrar que o nosso Estado está com
pletando dez anos. Creio que o nosso ilustre Sena
dor Bernardo Cabral, relator da constituinte, lembra
se dos trabalhos que apresentei no Congresso 
Constituinte. Naquela época, tive mu;ta cautela na 
implantação do Estado, por não haver uma renda 
que correspondesse às despesas, inclusive ao supri
mir o número tanto do Tribunal de Justiça, quanto do 
Tribunal de Contas. Colocamos que no Amapá e em 
Roraima, até completarem 1 O anos de criação como 
Estados, o Tribunal de Contas teria apenas três con
selheiros e o Tribunal de Justiça, regional, teria ape
nas sete. Agora está o Sr. Governador disponível 
para nomear mais quatro para o Tribunal de Justiça 
e outros quatro para o Tribunal de Contas. Creio que 
alguns dos juízes que lá estão, se facilitaram essa 

~-



162 ANAIS DO SENADO FEDERAL OUTUBRO DE 1998 

fraude, fizeram-no esperando serem contemplados. 
Pelo menos uma já fo1 nomeada, retribuída nos favo
res que fez. Afirmo. entretanto. que enquanto Sena
dora eu for, não vou descansar no sentido de tentar 
1mpedir tais absurdos. Sei que vai levar tempo. 

Sabemos ser crime grampear telefones e nio 
aprovo tal expediente. Mu~o tempo os meios de co
municação de Roraima passou condenando os cri
minosos que grampearam o telefone do Sr. Go-
nador, mas S. Ex" nunca se desculpou pelo crime por 
ele praticado. Afinal, foi sua voz e a voz de seus co
mandados que ouvimos atraves da TV Bandeiram. 
durante a apresentação do jOrnalista Paulo Amorim. 
S. Ex'. recebia R$200 mil enquanto o seu Secretário 
de Finanças dizia que já estava preparando uma lal 
"operação de R$1 milhão" que devena nepassar para 
S. Ex'. 

E uma vergonha! 
Algumas das frtas toram enviadas não só para 

o Senador Romero Jucá como para o Comitê ela 
nossa coligação, tencJo. como remetente um nome 
fictício. Ainda vou conversar com o noaso advogado 
para saber o que poderemos fazer, porque, raalrl-..
te, mesmo que haja fraude agora no segundo turno, 
se aquele senhor vier a ser governador r será urna 
vergonha não só para Roraima como para o noseo 
Brasil, caso as autoridades ma10res não lhe cassam 
o mandato e o punam com o rigor da lei. 

Sinceramente, meu caro Senador Bemardo 
Cabral. nós que somos da Amazônia, sabemos QUe 
muitos chegaram a ocupar cargos por fralde no ll'W

peamento. Existia isso em política. nós sabíamos. e. 
quando tomei conhecimento de que a eletção no 
nosso Estado seria 100% através do voto eletr6nioD, 
fiquei despreocupada. Mas depois que começaram 
as denúncias a nível nacional, preocupei-me. M.i& 
ainda quando haviam denúncias de que um dos De
sembargadores estava rnancomunado, fato extrena
mente greve e perigoso para o nosso Estado. E la
mentável. Eles podem até dizer que estou hoje ,_ 
tribuna por não ter conseguido ir ao segundo tumo 
para o cargo de Governador, mas fico muito à vo'*
de, porque Jil tenho quase 19 anos naquele Estado, 
sempre muito bem sucedida nas umas. O que me 
traz a esta tribuna é mais para dar satisfação aos 
nossos elertones, porque desde o dia em que co,.._ 
çou a votação os nossos telefones não têm paraao 
de tocar, pedindo uma enérgica reação. Gerrta sim
ples do mterior ate hoje me telefona e indaga: "onda 
estão nossos votos, Senadora? "Não podemos tuer 
nada, somos apenas os eleitores A senhora é que é 
a Senadora e deve nos ajudar: 

Quero que hoje, atraves da Voz do Brasil, os 
eleitores de Rora1ma sa1bam que o Senador Romero 
Jucâ e eu estivemos com o Ministro da Justiça para 
denunciar a negligênc1a do Superintendente da Polí
cia Federal no nosso Estado. Em Caracaraí, carros 
distribuíam material e faziam comícios com uma car
reta ao lado, sorteando bnndes como geladeira, tele
visão, b1cicleta - eu mesma V1 - e, apesar de te~fo
nannos para a Polícia Federal, não chegou agente 
algum. 

Meus caros Senadores. meus nobres Colegas, 
é isso que ainda está acontecendo no nosso Brasil. 
Não podemos deixar que os desonestos sejam pre
miados. Um JUiz que denunciou o nepotismo em meu 
Estado e exigiu que saissem da tolha de pagamento 
as esposas de alguns desemioargadores e membros 
da familia do Governador foi afastado, por unanimi
dade, do Tribunal de Justiça de meu Estado. E foi 
daqui de Brasma, por decisão do Supremo Tribunal 
Federal, que o mesmo juiz foi reintegrado em suas 
funções. V. Ex-s conhecem a lisura, a competência 
e a capacidade do Ministro Nélson Jobim, o Relator 
do processo. Jamais o Ministro Nélson Jobim daria 
um voto favorável se não tivesse as provas materiais 
de que o houve injustiça. Em Roraima, infelizmente, 
um JUiz foi penalizado somente porque cumpriu a lei. 

Não podemos deixar que jovens, iniciando 
suas carreiras, principalmente um juiz, sejam conde
nados injustamente e de1xar aqueles que agem com 
má-fé serem prestigiados. O juiz não precisava en
trar com recurso para reintegração. porque jã havia 
sido apCQ!Iado para o cargo de juiz da Justiça Fede
ral. Mas o Juiz não pod1a deiXar em seu currículo a 
mancha de ter sido afastado do Tribunal onde traba
lhava. como se fosse um irresponsável. 

Devo ressaltar que não estou com mágoa algu
ma, porque sei da lisura de nossos eleitores. Talvez 
não consigamos a anulação desse ple~o. Ontem, foi 
ao Tribunal Superior Elertoral um Deputado Estadual 
que, também, se sentiu prejudicado, em nome de 
mais 15 Deputados Estaduais de Roraima. que tinha 
a certeza de seus votos não aparecerem. Esse De
putado, que ontem se apresentou ao Corregedor, 
Ministro Eduardo Ribeiro, é da coligação do Sr. Go
vernador. Naquela oportunidade, esse Deputado 
afirmou que só focam elertos aqueles Deputados que 
realmente gozam da amizade particular do Governa
dor. Algumas pessoas que se candidataram não ti
nham a mínima chance de ganhar. Uma senhora, 
cujos votos seriam provenaentes de apenas dois lu
gare1os foi eleita. Outros candidatos, atua1s deputa
dos, que tranquilamente possuiam condições de vol-
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tar a exercer o seu mandato, não conseguiram se 
reeleger. 

No pleito passado, o atual candidato eleito a 
Senador e que terá assento nesta Casa, obteve vo
tação insignificante para Deputado Federal. Hoje. 
quatro anos passados, esse mesmo cidadão, que 
nada fez pelo nosso Estado, obteve agora mais de 
40 mil votos e vai ocupar a cadeira de Senador. 
Aquele cidadão nada fez no Estado. Jamais ocupou 
nenhum cargo que. ao menos, justificasse a con
quista de algum voto dos eleitores. Ele foi eleito sim
plesmente por ser amigo de intãncia do Governador, 
por ter feito parte da cúpula. Todos pensavam em 
como ele poderia candidatar-se ao Senado já que 
havia sido derrotado nas eleições para Deputado Fe
deral e, durante quatro anos, não havia se prepara
do para isso. 

Infelizmente, no nosso Brasil, próximo à chega
da do ano 2000, mesmo com o uso de máquinas 
eletrõnicas, isso acontece. Há 19 anos na militância 
política; este é meu terceiro mandato consecutivo, a 
mim outorgado pelos roraimenses. O Senador Ro
mero Jucá, que V. Ex"s conhecem, é meu adversá
rio, mas temos que reconhecer que S. Ex' é um Se
nador atuarite, goza do conceito e respeito e. tam
bém de suas amizades. Mas nem assim, consegui
mos - talvez pela surpresa com que tomos pegos -
de evitar um caso tão lamentável como o ocorrido no 
Estado de Roraima. 

Senador Bernardo Cabral, V. Ex' sabe como 
vivem as pessoas na nossa região, naquelas locali-

- -- da9es ·ribeirinhas. Estive nas 15 localidades situadas 
no baixo no Branco. Foi lamentável ver que crianças 
destilando descalças e o povo passando tome. Da 
esmagadora maioria dessa gente ouvi a frase: "Se
nadora, ainda bem que a senhora é candidata. Na 
época de seu marido, existia um barco para trafegar 
no rio Branco e também a voadeira. A senhora sabe 
muito bem o que isso representa. Hoje, não temos 
quase nenhum meio de comunicação. Os barcos es
tão encostados porque os motores queimaram e o 
Governador não manda consertá-los. Não vem nin
guém aquip. 

Para que V. Ex"s tenham conhecimento e cer
teza da fraude, quero dizer que o Sr. Governador, de 
acordo com o que apareceu nas umas, foi muito 
bem votado naquelas oocalidades. Faço idéia do que 
aquele povo está pensando, a ·partir da forma como 
se pronunciaram antes. Quem elos gostariam que 
ocupasse o Governo não v1ram eleito. Vou voh:ar 
àquelas localidades. Tenho certeza de que eles di
rão em quem votaram é confirmaremos mais essa 

fralde. Onde existe telefone. mu1tos estão usando 
esse meio para nos dizer a mesma coisa. 

FK;a aqui o meu registro, Senhor Pres1dente. 
Sei que não vamos parar por aqui. Peço aos meus 
nobres Pares que façamos algo por aquele Estado. 
Sei que o Estado tem seus três representantes, 
mas, todos nós, como Senadores da República, te
mos o dever e até a mesmo a obrigação, já que vo
tamos favoravelmente à reeleição com a permanên
cia dos mandatárlos em seus cargos, de fazermos 
alguma coisa para que se elimine essa facilidade tão 
espúria e que provou ser inexequível. 

Muito obrigada. 

Durante o discurso da Sra. Marluce 
Pinto, o Sr. Carlos Patnocinio, 2" Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa
da pelo Sr. Leomar Quintanilha. 

O SR. PRESIDENTE (Leomar Ouintanilha) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Ca~os Patro
cínio. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL - TO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ocupo 
a tribuna nesta manhã para fazer algum!3s conside
rações a respeito do pletto elettoral em nosso Estado. 

Felizmente, a população do Estado do T ocan
tins, mais uma vez, reconheceu o trabalho do Gover
nador Siqueira Campos, bem como a firmeza e a se
riedade que S. Ex' vem imprimindo no comando dos 
destinos do nosso Estado. O Governador Siqueira 
Campos foi reeleito para o terceiro mandato com 
mais d~o da votação do nosso Estado. Essa foi 
uma verdadeira acla~ação. numa eleição que trans
correu na mais absoluta tranqüilidade e normalidade, 
em que se pôde observar que aquela era verdadei
ramente a vontade expressa do nosso povo. 

Creio que Tocantins é o Estado que mais cres
ce no Pais. Aliás, os indicadores econõmicos já es
tão comprovando essa nossa assertiva. Enquanto a 
média de crescimento naclonal está oscilando em 
tomo de 3%, o nosso Estado tem obtido uma cifra 
de 7.8%. A Caprtal, Palmas. extrapola em muito as 
outras cidades, chegando a crescer cerca de 21,8%. 
Foi isso também que propiciou ao jovem ex-Prefeito 
da nossa Caprtal, Eduardo Siqueira Campos, uma 
votação maciça, sendo o Senador mais bem votado 
proporcionalmente do nosso Estadc. alcançando um 
percentual superior a 7 4%, superior inclusive àquele 
alcançado pelo ex-Governador da Bahia. o futuro 
Senador Paulo Souto·. 

Portanto, Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Senado
res. gostaríamos de registrar que o povo do Estado 

+ 
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do Tocantrns está. sausfeito. Reconduzru Siaue •a 
Campos. mais uma vez. aos destmos do nosso Es
tado. 

ConsegUimos. Sr. Presrdente. como V. Ex' 
bem sabe. com exceção de um dos Deputados .::a 
Bancada da Urnão do Tocantins, reconduzrr todos os 
demais. Houve uma permuta: a Deputada Dolores 
Nunes~ ficou na suplência e elegemos para Deputa
do Federal o Pastor Amarildo•, um homem de gran
de aceitação popular. um evangét\co do nosso Esta
do. Mais uma vez. dos 24 Deputados Estadua1s da 
Assembléia Legislativa do nosso Estado, a União do 
Tocantins elegeu 18. Portanto, tudo indica que o Es
tado do Tocantins continuará, de maneira célere, em 
busca do seu desenvolvimento; do desenvolvimento 
que vem sendo alcançado. 

Evidentemente, algumas considerações devem 
ser feitas. Estamos à beira de um pacote. Estamos 
atravessando uma crise internacional, que, efetiva
mente, repercute em nosso Pais. Penso até que 
essa cnse internacional colaborou para a reeleição 
do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Parece
me que a população brasi\eira sentiu que o Presi
dente Fernando Henrique Cardo~o era a pessoa 
mais adequada para enfrentar essa turbulência inter
nacional. 

Muito se tala em cortes e no equi\íbrio do dét1crt 
público. e sabemos que, mais uma vez. Estados e 
Mun•cípios terão que se sacrificar. Não se1 se esse 
pacote virá por meio de aumento de impostos. mas 
acrectitamos que o que deve existir é o aumento da 
ba..se.-tributária, o aumento da arrecadação e a dun
nuição do número de sonegadores. Já se diz que a 
CPMF va1 passar para 0.5% ou talvez 0.3%. Não 
sei. Sei que é preciso que tenhamos a consciência 
de que modificações têm que ser introduzidas na 
política econômica do nosso Pais. sob pena de. 
mais uma vez. os Estados e os Municípios, pnnci
palmente os que hoje estão praticamente sem con
diçõ<!s de administração devido às quedas constan
tes no Fundo de Participação dos Municípios, que é 
a arrecadação única da grande maioria dos MunK:í
pios brasileiros. 

Existe o questionamento sobre se deve ou não 
permanecer o instituto da reeleição. Já ouvi os pro
testos da eminente Senadora Mar1uce Pinto e de ou
tras pessoas em vários Estados contra o uso indis
criminado da máquina administrativa. Ê difícil para 
os tribunais. para a Justiça Eleitoral. saber discefl"Nr 
o que é propaganda institucional e o que é uso da 
máquina administrativa, propaganda politico-partidá
ria propriamente dita. 

Portanto. penso que es~a Casa terá que se de
bruçar sobre as vanz.s reformas. 

Temos a reforma da Prev1dênc1a Soc•al. que 
não sa•u da Câmara dos Deputados, em que há al
guns pontos polêm1cos a serem votados. Creio que 
agora. Já com o novo Congresso eleito. fica ma1s fá
Cil votar essa reforma. 

Quanto a Reforma Tributána e/ou Fiscal. temos 
que sobre ela nos debruçar Imediatamente. E quero 
acred1tar que o Congresso Nac1onal vai brigar para 
que o aumento da arrecadação seja através do au
mento da base de tributação e ev1tando a sonega
ção. Na CPI da Evasão Fiscal, que foi levada a ter
mo no âmbito do Congresso Nac1ona!, ficou demons
trado que de cada um real arrecadado um real é so
negado. E até hoJe não conseguimos ver avanços 
nesse sentido, de diminuir a sonegação em nosso 
País. A CPMF. por exemplo, foi votada dentro de um 
acordo amplo, atendendo ao pedido patético do en
tão Ministro Adib Jatene, quando combalia a Saúde 
do nosso Pais, e sabemos que toda essa arrecada
ção não foi para a Saúde. foi desviado para outros 
setores. Parece-me que os técnicos e dirigentes da 
área econõmica querem transformar essa Contribui
ção Provisória sobre Movimentação Finance.ra em 
permanente. Até acredito que seja um imposto muito 
bom, de fácil arrecadação. mas que ele deva SEr troca
do por um número sign1ficat1vo de novos 1mpo~tos. 

O que é certo é que é difícil aumentar e conse
gUir arrecadar os impostos daqueles que já pagam. 
porque sabemos do sem-número de empresários de 
todos os-portes que estão fechando as portas em 
nosso Pais. 

Portanto. Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, o Bras1l vem evoluindo politicamente, p()demos 
observar isso. Não houve mudanças significativas no 
quadro politico nacional, mas observamos uma ten
dência nesse sentido e acredito que doravahte elas 
se processarão com mais intensidade. 

O Pres1dente Fernando Henrique Cardoso foi 
bem reeleito e, segundo a minha ética, até a crise in
ternacional contribuiu para isso. 

No meu Estado, todos estamos satisfeitos com 
a reeleição da Governador Siqueira Campos e com 
a ele1ção do nosso Senador Eduardo Siqueira Cam
pos. do mesmo Part1do do Senador João Rocha, 
bem como com a eleição da grande maioria das 
Bancadas Federal e Estadual. 

Esperamos. Sr. Presidente. e temos a convic
ção de que o Estado do Tocantins continuará trilhan
do o cammho do desenvolvimento e do progresso 
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acima r1e todos vs outros Estados da nossa Federa
ção. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanllha) -

Sobre a mesa, oficio que passo a ler. 

É lido seguinte: 

OF. N°12/98-AT 

Brasilia, 7 de outubro de 1998 

Solicito a especial atenção de V. Ex" no sentido 
de autorizar a correção no Projeto de minha autoria, 
que dispõe sobre a criação do "Dia Nacional do Cho
rinho", dando nova redação para "Dia Nacional do 
Choro". 

Agradeço a atenção dispensada e apresento 
os meus cordiais cumprimentos. - Senador Arthur 
da Tivola. 

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) - A 
Presidência defere a solicitação constante do oficio 
que acaba de ser lido, detenminando, ainda, a repu
blicação do referido projeto. 

É o seguinte o projeto que se republica: 

(") PROJETO DE LEI DO SENADO 
N" 159, DE 1998 

Dispõe sobre a criação do "Dia Na
cional do Choro" e dá outras providên
cias. 

O Congresso Nacional decreta: 
----Art. 1° Fica instituído o "Dia Nacional do Cho

ro·, a ser comemorado anualmente no dia 23 de 
abril, data natalicia de Alfredo da Rocha Viana Jú
nior, Pixinguinha. 

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

Justificação 

Mutto oportunamente, vem o Congresso Na
cional instituir a presente homenagem, motivada 
tanto pela importância do choro como forma musical, 
quanto pelo gênio notável de Pixinguinha. Conside
rado um dos maiores expoentes da música popular 
brasileira, o saxofonista, maestro, compositor e ar
ranjador Pixinguinha- pseudônimo adotado por Affre
do da Rocha Viana Júnior - conferiu à essa modal ida
de musical os seus contamos definitivos. 

O choro, nascido no Rio de Janeiro, deve suas 
origens à adaptação que muitos músicos populares 
de meados do século passado fizeram sobre as par
tituras das polcas, mazurcas e schottsche, gêneros 

musicais então muito comuns nos saJões da atia bur
guesia carioca e nas salas de visita da nascente 
classe média. Esses músicos. em geral negros ou 
mestiços, acrescentaram, às citadas formas, a ca
dência africana e o sentimentalismo da música por
tuguesa. O resultado 1oi uma execução •chorosa• 
daquelas peças musicais e o conseqUente nasci
mento de um novo gênero. 

Foi, no entanto, a partir de 1910, sob a batuta 
de Pixinguinha, que o choro ganhou uma forma defi
nida. Desde então, o nome do compositor tem sido 
ligado à mais importante safra de compositores da 
música popular brasileira. 

Sem nunca ter deixado de ser um dos mais inSpi
rados momentos da nossa música, o choro, eepacieL 
mente de uns tempos para cá. tem sido objelo de 
grande valorização por parte tanto dos maianls instru
mentistas do Pais, quanto das rodas de choro que ee 
multiplicam nas noitadas e nas casas de IISJlll'' wlo. 

Por esse motivo, ao adotar a via legislativa 
para a inscrição formal da presente homenagem em 
nosso calendário de datas nacionalmente comemo
radas, nada mais justo que o natalfcio do mestre p;. 
xinguinha marque essa reverência. 

Nesse sentido, certos da importAncia da pre
sente proposição, esperamos o seu acolhimento pe
los ilustres Pares. 

Sala das Sessões. 7 de outubro de 1998.- Se
nador Artur da Távola. 

(À Comissão de Educação- decisão 
terminativa.) 

(.) Refeito, nos termos do Ofício n11 12198- A.T. 

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) 
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en
cerrar os trabalhos. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 1 Ohoras e 25minutos} 

DISCURSO DO SR. SENADOR BEUO PAR· 
GA PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 8-10.98, QUE 
SE REPUBLICA POR HAVER SAÍDO COM INCOR· 
REÇÃO. 

O SR. PRESIDENTE (Lauro Gampos) - Con· 
cedo a palavra, por vinte minutos, ao Sr. Senador 
Bello Parga. 
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O SR. BELLO PARGA (PFL - MA. Pronunc1a 
o segumte discurso. Sem rev1são do orador.) - Sr. 
Pres1dente, Sr4s e Srs. Senadores, ocupo a tribuna 
para uma breve comunicação e. ao mesmo tempo. 
um pre•to de justiÇa. 

Regressei, ontem, do meu Estado, onde a apu
ração da eleição já estava chegando ao seu final. 
com resultados previstos para todos aqueles que. 
efetivamente ou com alguma profundidade, acompa
nham os fatos políticos do Maranhão. 

A candidata da coligação oficial e ma)Ontária 
repet1u a v1tória alcançada em 1944, de maneino 
qu!!. hoje pela manhã, já havia u~rapassado a marca 
de um milhão de votos. 

Igualmente, o nosso candidato a Senador, con
quanto não tenha recebido a mesma votação da 
Governadora.Roseana Sarney, já registra o dobro 
dos sufrágios concedidos ao seu contendor mais 
próximo. 

No entanto, não é isso essencialmente que 
quero comunicar à Casa, e, sim, o fato de que a elei
ção transcorreu lá de uma maneira quase que lota
mente normal. Não digo absolutamente normal, por
que, em um Estado grande como é o Maranhio, em 
que há cerca de 10.469 seçóes eleilorais, há de 
ocorrer imprevistos em coisas de pequena monta, 
que, se em alguns lugares perturbaram o decorrer 
tranqüilo da eleição. por outro lado, em nada prejudi
caram o comparecimento e a captação dos votos ào 
eleitorado. 

-·- Isso se deveu, Sr. Presidente, à maneira -
como diria- quase que absolutamente normal em 
que transcorreu a eleição. ao preparo da eleição. 
ao acompanhamento da eleição e à realização da 
apuração pela Justiça Eleitoral do Maranhão. Efllli
vamente, todos nós que fazemos politica temos 
que reconhecer que foi um trabalho quase perfei
to. Sob o comando do ilustre Desembargador M~
son Coutinho, a Justiça Eleitoral do Maranhão pre· 
parou os quadros de funcionários no âmbito da 
Corte Eleitoral, juntamente com os cidadãos que 
foram convocados a prestar trabalho nas mesa& 
apuradoras. Houve um treinamento muito 
grande, uma disseminação de informações 
completa, porque, no meu Estado, sete grandes 
. municípios tiveram a eleição feita por via da uma 
eletrônica. 

Quero ressahar. portanto, o trabalho desenvol· 
vide pelo Tribunal Eleitoral, pelos juizes eleitoraill. 
pelos funcionários da Corte e pelos técniCOs de ele
trônica que prestaram serviço. Isso fez com que a 

vontade do eleitorado tosse f1elmente expressa nas 
urnas. que os sufrág1os al1 depositados. quer na ma· 
ne1ra tradiCional. por cédula de papel que foi a rna1o· 
ria, quer nas umas eletrõmcas, pela prime1ra vez, 
que de alguma forma ensejou abstenções dos pnncí· 
pios em que ela ocorreu. porque era o eleitorado 
menos esclarecidO. Por mais que tivessem sido tei· 
tas as simulações. que fossem feitos os avisos e en
sinamentos no horáno eleitoral, isso de alguma for· 
ma co1biu uma pequena parte do eleitorado, que em 
nada mareou. que em nada atrapalhou o decorrer da 
eleição, que foi tranqüila. 

Fazendo este registro, Sr. Pres1dente. Sr's e 
Srs. Senaciores. quero aqui deixar os agradeci
mentos da classe politica, porque foi definitiva
mente afastada uma pecha que por muito tempo 
perdurou de que as eleições no meu Estado 
eram fraudadas. Efetivamente, Sr. Presidente. 
hav1a maneiras de burlar a vontade do eleitorado 
e, embora isso ocorresse, muitas vezes era magni· 
ficado pelas alegações dos que perdiam as eleiçõ
es, dos que não mereciam o sufrágio da maioria 
do eleitorado. Dessa vez não cabe reclamação ai· 
guma, pelo contrário, o que deve existir são louvo· 
res aos trabalhos tei1os pela Justiça Eleitoral. Uma 
pequena parcela de políticos que ainda não estão 
perfeitamente imbuídos do espírito democrático 
tentou, principalmente na Capital e nas grandes ci
dades. exercer a chamada boca de urna. Trata·se 
efetivamente daqueles que acreditam que o elei
torado é acéfalo e poderia ser influenciado pela 
pressão--ou- até mesmo pela mtimidação dos que 
se postavam nas cercamas das seções eleitorais. 

Mas a Justiça Eleitoral foi pronta e, muitas 
vezes. advertiu com severidade essa prática. A 
Policia a co1b1u e chegou a prender esses maus ci
dadãos que estavam exercendo a boca de uma. 
Até nessa questão, a Just1ça Eleitoral foi correta e 
lóg1ca, já que aquelas pessoas detidas e presas 
em flagrante delito por esse crime eleitoral foram 
soltas; a Policia as liberou cerca de meia hora an· 
tes do encerramento da eleição, a fim de que 
aqueles que estavam querendo prejudicar o voto 
dos outros fossem exercer o seu próprio voto. Até 
mesmo nesse ponto. a Justiça Eleitoral do Mara
nhão foi sábia . 

Sr. Pres1dente, é isso que me traz a esta tribu· 
na. Deixo fielmente expressa a satisfação da popula
ção e da classe polít1ca com a atuação da Justiça 
Eleitoral do meu Estado. 

Muito obrigado. 
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Ata da 95ª Sessão Deliberativa Ordinária 
em 13 de outubro de 1998 

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo. 
Ronaldo Cunha Lima e Casildo Maldaner 

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

Ademir Andrade - Alcides Falcão - Antonio 
Carlos Magalhães - A~indo Porto - Bello Parga -
Beni Veras - Bemarcto Cabral - Carlos Bezerra -
Carlos Patrocinio - Casildo Maldaner - Djalma Bes
sa - Edison Lobão - Eduardo Suplicy- Elcio Alvares 
- Elói Portela - Emilia Fernandes - Epitacio Cafetei~ 
ra - Esperidião Amin - Flaviano Melo - Geraldo 
Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda - Jeffer
son Péres - João França - Joel de Hollanda - Jonas 
Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino - José 
Eduardo Outra - José Roberto Arruda - Lauro Cam
pos - Leonel Paiva - Lucídio Portella - Lúcio Alcân
tara - Lúdio Coelho - Nabor Júnior - Ney Suassuna 
- Odacir Soares- Osmar Dias- Paulo Gu.:arra- Pe
dro Piva - Ramez T ebet - Roberto Requião - Ro
meu Tuma - Ronaldo Cunha Lima - Sérgio Macha
do - T eotõnio Vilela Filho - Wellington Roberto - Za
nete Cardinal. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lisla 
de presença acusa o comparecimento de 49 Srs. 
S'éri"ãdores. Havendo número regimental. declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo. Sr. 1 º Secre
táno, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 507, DE 1998 

Nos termos reg1menta1s e com fundamento no 
disposto no§ 19 do art. 19 e no art. 22 , caput e pará
grafos. da Resolução n• 84, de 1996, requeiro a 
Vossa Excelência submeta à Mesa Diretora a pro
posta de homenagem ao Senador Ruy Carneiro, 
com a publicação de sua biografia e atuação pana
mentar, como parte da série da coleção Grandes 
Vultos que Honraram o Senado. 

Justificação 

A colação Grandes Vultos que Honraram o Se
nado foi instituída no âmbito desta Casa Legislativa 
para o fim de homenagear ex-senadores que se des· 
tacaram pelo esforço dispensado em favor da Demo
cracia e. em especial, do Poder Leg1slativo. 

A obra administrativa e par1amentar de Ruy 
Carneiro. tantas vezes decantada em praça pública. 
pela imprensa e, sobretudo. nesta Casa Legislativa, 
já Se encontra, é certo, incorporada à História da Pa
raíba, do Nordeste e do BrasiL Entretanto. este Par
lamento tem uma divida com a sua insigne figura hu
mana e politica. 

Homem que fez de sua vida politica sacerdó
cio, com mais de quarenta anos de serviços dedica
dos à causa pública, a qual serviu com grande devo
tamento, grandeza de caráter e fidelidade aos mais 
puros princípios democráticos. características essas 
que retratam apenas uma pequena parcela de sua 
imensa expressão humana, mUlto enriqueceu a Alta 
Assembléia do Legislativo Federal. 

All.Y--.C.arneiro prestou relevantes serviços ao 
seu Estado, ao seu povo e à Nação brasileira, for
jando com a sua honradez grande página na vida 
política nacional, na qual a sua imagem está es
tampada como exemplo exponencial a ser seguido 
pelas gerações vindouras. Não só foi o grande líder 
paraibano,"mas o grande representante de sua re~ 
gião. Ninguém defendeu com mais apego o Nordes
te brasileiro. 

O nobre e saudoso Senador, cuja atuação mar~ 
cou este Senado durante quatro mandatos consecu
tivos. foi um dos mais ilustres, mais dignos, mais ca~ 
pazes e respeitáveis membros do Senado da Repú
blica, o qual estava sempre preocupado com o deco· 
ro e o bom funcionamento da Casa durante sua in~ 
vejãvel trajetória politica. 

Enaltecer a figura desse grande homem públi~ 
co é tributo que se impõe hoje a nós senadores. 
Render-lhe essa justa homenagem é reverenciar e 
preservar o exemplo deixado por esse notável cida~ 
dão. CUJaS virtudes desejamos sejam incorporadas à 
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nossa cultura. servindo. dessan.e. como parad•gma 
para nossos JOVens e gerações futuras. 

Sala das Sessões. 13 de outubro de 1998. -
Senador Ronaldo Cunha Lima. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

RESOLUÇÃO N• 84, DE 1996 

Institui as Coleções Grllndes Vultos 
que Honraram o Senado e História Con• 
titucional do Brasil. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 º O Senado Federal fará publicar duas co

lações int•tuladas Grandes Vultos que Honraram o 
Senado e História Constitucional do Brasil. 

§ 1' A colação Grandes Vultos que Honraram o 
Senado destina-se a homenagear ex-Senadores que 
tenham se destacado como personalidades marcan-
tes da nossa história cultural, política e par1amentar. 

§ 2• A coleção História Constitucional do Bruil 
será composta por obras editadas ou reeditadas, 
que sejam re~vantes para a compensação da traje
tória política do País. 

§ 3' As coleções serão compostas de séries 
sequenciais de obras, de caráter permanente, enri
quecidas a cada ano pelas novas edições autoriza
das na forma desta resolução. 

Art. 2º A publicação de que trata o § 1• do arti
go anterior se dará post mortem, como homenagem 
e agradecimento do Senado Federal ao par1amentar, 
pelo esforço dispensado em favor da Democracia e, 
particularmente do Poder LegislaUvo. 

-- -----§ 1 º Os homenageados serão escolhidos me
diante proposta de qualquer um dos membros do 
Senado Federal e decisão da maiona dos integrM
tes da Mesa. 

§ 212 A honraria será conferida a. no máximo. 
três ex-Senadores em cada ano, a fim de preservar 
seu caráter de distinção. 

(A Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O re
querimento que acaba de ser lido vai à Mesa para 
decisão, nos termos do § 1• do art. 2" da Resoluçlo 
n• 84. de 1996. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presi
dência recebeu 0 OfíCiO nV Sm, de 1998 (nº 182/98, 
na ongem), de 7 do corrente, do Presidente do Su
premo Tnbunal Federal, encamtnhando, para os fins 
prevtstos no art. 52, inciso X, da Constituição F-. 
cópta do texto da Lei Complementar Municipal n• 212, 
de 28 de dezembro de 1989, da versão do registro la-

quigráf1co do julgamento. do parecer do M1msténo 
Públ1co Federal, da cert1dão de trãns1to em julgado e 
do acórdão proferido por aquela Corte, nos autos do 
Recurso Extraord1náno nº 179273. através do qual 
declarou a inconstitucionalidade do art. 5º. § 1º. inci
so I, alíneas a até f. da Le1 Complementar Municipal 
nº 7. de 7 de dezembro de 1 973, com a redação 
dada pela Lei Complementar Municipal n' 212, de 
1989, ambas do Muntcípto de Porto Alegre-AS. 

O expediente vai à Comissão de Constituição 
Just1ça e Cidadama, em decisão terrnmat1va. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Encer
rou-se. sexta-feira última. o prazo para apresentação 
de "!mendas às seguintes maténas: 

- Projeto de Let da Câmara n' 82, de 1996 
(n2 968/91, na Casa de ongem) que dispõe sobre a 
uniformização de preços de asfalto nos Mun1cípios 
da Amazônia Legal e dá outras providências: e 

- Projeto de Lei da Câmara n' 103, de 1996 
(n' 1.667196, na Casa de origem) que altera o art. 58 
da Lei n• 6.015. de 31 de dezembro de 1973, que 
dispõe sobre os Registras Públicos e dá outras pro
vidências. 

Não tendo receb1do emendas. as matérias se
rão incluídas em Ordem do Dia oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Há ora
dores Inscritos. 

Tem a palavra o eminente Senador Bernardo 
Cabral. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM. Pro
nuncia a...seguinte d1scurso.) - Sr. Presidente. Sr's e 
Srs. Senadores, volto a esta tribuna com a disposi
ção que tenho e venho mantendo. ao longo dos 
anos, na defesa da Zona Franca de Manaus, por no
tar que se desenvolve, a olhos vistos. novos ataques 
contra a sua manutenção. 

É que, agora. não é ela mais um "bem mun
dial" ou uma instituição •que preservou a natureza. 
garantiu o meio ambiente". etc. etc., como registra
vam até há pouco tempo 

Não ... Os seus detratores passam a assinalar 
que está ela na contramão da história, e1s que, se
gundo eles. atrapalham as prov1dênc1as que o Presi
dente da República pretende tomar para. "cortando 
gastos e reduzmdo incentivos, fazer as economias 
orçamentárias e poder vencer a batalha do déficit 
público" ... 

E ma1s: que "na Zona Franca de Manaus e 
áreas de livre comércio na Amazõnia Oc1dental. 520 
indústrias e 2 m1l empresas consum1rão R$3 bilhões 
em incentivos fiscais - redução do lmpo&lo sobre 
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Importação (li), do Imposto sobre Produtos Industria
lizados (IPI) e do IPI vinculado a importação." 

E aqui, Sr. Presidente, abro um subtítulo: 

Desconhecimento 

Eis aí uma prova contundente de quem não co· 
nhece a Zona Franca de Manaus e prefere generali
zar - fonnando. aliás, uma corrente poderosa - di· 
zendo que só cortando os seus incentivos é que o 
déficij pode ser combalido. Ledo engano: ao se cor
tar incentivos, elevam-se alíquotas de impostos. E, 
no caso da Zona Franca de Manaus, é que, sem ela, 
o Pais teria de comprar US$10 bilhões de produtos 
finais. 

Chamo bem a atenção da Casa, porque essa é 
uma afirmativa irrespondível. Sem a Zona Franca de 
Manaus o País terá de comprar US$1 O bijhões de 
produtos finais. O que acarretaria isso? Exatamente 
o aumento do déficij na balança comercial, porque a 
Zona Franca de Manaus compra US$3 bilhões de in
sumos e os transforma em bens finais que abaste
cem o mercado nacional. Ora, se a Zona Franca de 
Manaus deixar de produzir esses bens finais, a con
clusão é só uma: inflação. Isso porque haverá falta 
de oferta de produtos no mercado e os preços, fatal
mente, subirão. 

Numa das reuniões que participei com o Go
vernador Amazonino Mendes, o então Secretário de 
Fazenda, Dr. Samuel Hanan, e com a equipe do Go
verno Federal, o Chefe do Executivo amazonense 
provou que a Zona Franca de Manaus não beneficia 
só a Zona Franca e que dela precisa o País para ter 
~dos positivos até na balança interna. 

Salientou Amazonino: "nos acusam de respon
sabilidade por US$4 bilhões do délicrt global de 
US$7 bilhões na balança comercial, mas esquecem 
que 68°/o do déficit são resultantes da importação de 
bens finais. Ora - continuava ele - se economizar
mos US$7 bilhões na manufatura desses bens para 
o mercado interno e a renúncia fiscal é de pouco 
mais de US$1 bilhão, mais o valor da importação de 
insumos de US$3 bilhões, ainda damos um lucro 
considerável à Nação. • 

Programa especial de exportação 

Não é de agora que se faz um esforço muito 
grande para se transformar a Zona Franca em ex
portadora, a fim de minimizar as barreiras que impe
dem o empresariado daquela área de procurar ou
tros mercados para os seus produtos. 

Pois bem, no início deste mês, o superinten
dente da Zona Franca de Manaus, Mauro Ricardo 
Costa, assinou portaria que regulamenta o Programa 

Especial de Exportação da Amazón.a Ocidental 
(Pexpam) e que outro objetivo não tem senão o de 
·alavancar as exportações através da concessão às 
empresas instaladas no Distrito Industrial de três 
modalidades de incentivos: suspensão, isenção e 
restituição de impos1os", a fim de atingir a meta de 
US$1 bilhão no próximo ano. E o que é mais signifi
cativo: de todos os incent1vos, o mais importante é o 
que permrtirá ao exportador colocar os seus produ
tos nos mercados externos e desses trazer maté
rias-primas pagando o mesmo preço por container 
cobrado no porto de Santos. 

E, neste ponto, Sr. Pres1dente. chamo a aten
ção de V. E~. que é um homem que navega nas 
águas da dificuldade de frete pelo Brasil afora, para 
a seguinte questão. Hoje, enquanto um container 
de 40 pés paga de frete US$3,480 entre Manaus e 
Buenos Aires, no futuro, com o crédito-prêmio fun
cionando como equalizador do diferencial entre os 
custos, o preço sairá por US$875, que é o cobrado 
no porto de Santos para containers dessa dimen
são com destino à capital Argentina. Vale ressaltar 
que a dderença, US$2.,605, poderá ser utilizada em 
outras exportações. 

No entanto, pasmem os Srs. Senadores, ape
sar de a corrente que se 1nsurge contra a Zona Fran· 
ca reconhecer que o objetivo do programa é louvável 
e se enquadra no objetivo governamental de aumen· 
tar as exportações. não deixa de proclamar que os 
meios para atingir esse objetivo são discutíveis. 

Sr. Presidente, passo a tratar do subtítulo A 
Zona Fraaca. e a redução de seus benefícios tributá
rios. e o faço porque é insistente, além do que seria 
imaginável, a todo instante, quando se fala em reduzir 
o déficit, quando se fala em economizar, tocar nessa 
questão. Resolvi, Sr. Presidente, colocar por escrito o 
que penso sobre esse assunto e assim o faço. 

Há alguns tecno·bucrocratas que. vez por ou· 
tra, entendem ser possível, através de emenda 
constitucional ou projeto de lei. rever t<Xia a estrutura 
de benefícios tributários para a Zona Franca de Ma· 
naus e, assim, mutilar o art. 40 e seu parágrafo úmco 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

É preciso que a Nação seJa alertada de que 
não há, nessa voracidade burocrática. nenhuma 
consistência tanto do ponto de vista da doutnna, 
quanto da prâxis constitucional. 

Do ângulo doutrinário, o argumento não pode 
sequer ser desenvolvido, eis que o estabelecidO no 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
representa decisão do titular do poder constituinte 
originário. insusceptível, por isso mesmo, de modifi· 
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cação por detentores de poder constrtu1nte mera· 
mente derivado. 

Do ponto de vista da práx1s constitucional, 
igualmente é falacioso o argumento, poiS naque• 
art. 40 foi estabelecida uma regra especial, qual 
seja, a manutenção da Zona Franca de Manaus pelo 
prazo de 25 anos, a contar de 5 de outubro de 1988. 

Por outro lado, tentam esses inimigos da Zona 
Franca de Manaus sinalizar para o fato de que o 
Amazonas não pode conceder incentivos fi~. à 
vista do que disciplina a Constrtuição no seu tel<IO 
penmanente. sobretudo no que diz respeito às dispo. 
sições dos artigos 151, 1nciso III, e 155, parágrafo 2". 
InCiSO XII. 

Ora, essas são regras gerais que disciplinam a 
instrtuição de isenção da competência dos Estadoa, 
do Distrito Federal ou dos Municípios, regulandlo 
igualmente a forma de concessão de isenção, incen
tivos e beneficio& fiscaiS, por parte dos Estados e dlo 
Distrito Federal. 

Já o disposto no artigo 40 do Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitórias é regra especial 
que mantém o instituto da Zona Franca de Mana ~a 
"com suas características de área de livre comércio, 
de exportação e importação e de incentivos fiscais, 
pelo prazo de vinte e cinco anos, a partir da promuf
gação da Constituição". 

E, por fim, Srls e Srs. Senadores. deve ser co
locada em relevo a lição dos constitucionalistas em 
Direito Público: a regra especial derroga a regra ge
ral ou sobre ela prevalece, no que se refere à matj
n!&..§_eu objeto. 

Via de conseqüência, a Zona Franca de Ma· 
naus. queiram ou não os seus detratores, permane-
cerá pela garantia constitucional e não pela benes· 
se, pelo favor ou pela concessão de um tecno-buro
crata. E. para tanto, mais uma vez, ainda que nio 
seJa a última. será provocado o Supremo Tribunal 
Federal como guardião da Constituição. 

O Sr. Jefferson Pé<H (PSDB - AM) - Pem11-
te·me V. Ex! um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Neste ponto. Sr. Presidente, paro para ouvir o erni· 
nente Senador Jefferson Péres. 

O Sr. J-•on Pére• (PSDB - AM) - Sena
dor Bernardo Cabral. apenas para comunicar a V. Ex" 
que de1xo de dar um aparte demorado, como mete
cena o seu discurso. porque, logo mais. fare1 um 
pronunciamento para expor m1nha posação a respei· 
to do assunto que V. Ex', com lanto brilho. aborda 
da tnbuna. Portanto. solidarizo-me integralmente 
com V. Ex~. Esteja certo de que o Amazonas acom· 

panha. com mu1ta atenção. nossa atuação nesta 
Casa. Quero paraben1zâ-lo também - estava em Ma· 
naus e sent1 a reação - pelo projeto de lei que V. Ex! 
apresentou há poucos dJas, estabelecendo um calen
dário obngatório para as reuniões do Conselho Ad
ministrativo da Suframa. Sem tal projeto. continuare· 
mos com nosso desenvolvimento estrangulado, devi· 
do a uma simples decisão - não é nem portaria - do 
Ministro do Planejamento. por exemplo, como já 
aconteceu no passado. Receba, portanto. minha du
pla congratulação. por seu discurso e pelo projeto. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Senador Jefferson Péres. em primeiro lugar, quero 
agradecer a generosidade de V. Ex- quando se soli
danza - e não é surpresa para mim - com assunto 
dessa importância. Tanto em relação ao seu discur
so. o qual terei prazer em permanecer neste plenário 
para ouvi-lo. quanto ao projeto que está na Comis
são de Assuntos Econõmicos, uma vez que V. ~ 
dela é integrante, tenho certeza de que o Senador 
Pedro P1va, com sua costumeira e devida atenção. 
encontrará uma forma de o projeto tramitar com agi· 
lida de. 

Um ponto do aparte de V. Ex'" precisa serdes
tacado: quando o chamado ·segundo escalão· ou 
até o "primeiro" se insurge contra a Zona Franca de 
Manaus. parecendo diglad1ar-se com o Presidente 
da República. O Pres1dente Fernando Hennque Car
doso, no seu caminhar pela reeleição, esteve em 
Manaus e. em discurso em praça pública. fez ques
tão de reg1strar, ainda esta vez. que a Zona Franca 
de ManQ.M5-e.ra intocável. 

Não se1, no fundo, quem é que comanda o 
País: se é Sua Excelência. na palavra de honra que 
assum1u perante os amazonenses. não só os que lá 
nasceram. mas também os que para lá foram e fize
ram dah seu segundo torrão natal, ou se são aqueles 
outros, que são subordinados e que. portanto, po
dem ser exonerados a qualquer instante, que hcam 
tecendo declarações nitidamente desrespeitosas ao 
Pres1dente da Repúbl1ca. 

Quena. Sr. Pres1dente. colocar essa matéria no 
plano juríd1co-constituc1onal e já o fiz, para que, 
amanhã. não venham aqueles que pensam que a 
Const1tu1ção rem de ser transformada num cante1ro 
de obras para mutilá-la a todo e qualquer instante. 
Desta tribuna. tenho a certeza de que, com a com
panhia do em1nente Senador Jefferson Péres. forma
remos uma barreira. Nem S. Exl, nem eu temos inte
resse imed1ato na Zona Franca de Manaus, porque 
não somos a~vogados de nenhuma empresa. não 
somos sÓCIOS-C.vustas, portanto estamos a vontade 
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para defendê-la. sem que alguém possa levantar dú
vidas. E o fazemos simplesmente porque hoje 97% 
da receita daquele Estado está na Zona Franca de 
Manaus e seria simplesmente colocar uma placa: 
"Fechado para balanço". 

De modo, Sr. Presidente, que voltarei a esta tri
buna. E, na seqúência, das vonas, tantas sejam 
elas, eu, que dou suporte político ao Presidente em 
determinadas questões, serei um opositor ferrenho 
se tentarem mexer nos incentivos fiscais da Zona 
Franca de Manaus. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

O SR. PAULO GUERRA (PMDB - AP - Pro
nuncia o seguinte discurso.} - Sr. Presidente, Sr's e 
Srs. Senadores, venho a esta tribuna para cumprir 
um rito. Sabemos todos que quando um parlamentar 
assume o mandato a velha e boa prática impõe que 
seja feita a apresentação, não só a apresentação da 
pessoa, mas igualmente das propostas, das diretri
zes maiores que devem nortear a vida pública e a 
atuação parlamentar de todo o político. 

Sou, com muita honra, suplente do Senador 
José Samey, homem público que elegeu como sua 
causa parlamentar maior a cultura. Mas não só. Mui
to contribuiu e tem obstinadamente contribuído para 
o desenvolvimento socioeconômico do Estado do 
Amapá. S. Ex' deu força ao Amapá, apresentou pro
jetas, ofereceu soluções. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, após 
G4:Wir- as palavras do eminente Senador Bernardo 
Cabral, que nos antecedeu, quero aliar-me aos pen
samentos, às idéias expandidas por S. Ex". tendo 
em vista que suas preocupações se revestem da 
ma1or importância como reflexão e também como 
um chamamento a todos aqueles cujas responsabili
dades em defesa do nosso País e da Amazônia de
vem ser não só o balizamento para uma luta perma
nente, como também o itinerário de qualquer político 
brasileiro que pense nos interesses da pátria e nos 
interesses da nossa Amazônia. 

Vivemos hoje no mundo uma real situação de 
crise. provocada pela voracidade do capital financei
ro. As bolsas são o termômetro de uma disfunção 
ocasionada pelo modelo econõmico prevalente na 
sua atualidade e que tem um nome: neoliberalismo. 
Uma das facetas desse modelo é a globalização, 
nome novo para um fenômeno antigo, o neocolonia
lismo, em que as nações ditas emergentes, mais vul
neráveis por terem economias fr?cas. ficam mais à 
mercê dos ataques especulativos ou dos remédios 

mais amargos prescritos por orgamsmos multilate
rais, como o FMI, por exemplo. Há que se repensar 
o modelo econõmtcovigente no mundo, e deslocar
se o centro das atenções das questões secundárias 
para as de ordem estrutural. fortalecendo-se as eco
nomias com novos estímulos ao setor verdadeira
mente produtivo e desencorajando-se a especula
ção. 

O Brasil tem sido alvo da especulação financei
ra. Reconhecemos que o Governo Federal tem ado
tado medidas para que os efeitos negativos sejam 
minimizados. Mas nos inquietamos com a eficácia 
de tais medidas. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, gostaria 
igualmente, neste instante, ao adentrar esta Casa, 
de prestar uma justa homenagem ao Senado e. par
ticulannente, demonstrar a minha alegria por integrar 
esta Casa como suplente do Senador José Samey. 
Quero prestar esta homenagem ao Congresso Na
cional como um todo. Sabemos que sem um Parla
mentCYforte não há democracia. Recordo-me. a pro
pósito, das palavras do própno Senador José Sarney 
ao inaugurar a so• legislatura do Congresso Nacio
nal, quando Presidente da instituição. 

Nessa oportunidade. disse S. Ex': 
Sem Parlamento não hã. democracia; sem de

mocracia não há liberdade, e sem liberdade o ho
mem é apenas, e às vezes. um sobrevivente. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o Esta
do do Amapá ocupa, geograficamente falando, uma 
posição estratégica. E a porta do Brasil para o Cari
be, seja...eomo via de trocas comerciais, seja como 
via de intercãmbio cultural, que propicia conheci
mento mútuo dos povos. estabelece o diálogo de ci
vilizações e consolida os ideais de paz. Mas seus 
problemas não diferem substancialmente dos proble
mas dos outros Estados da Federação. Somos ain
da um Estado que está a exigir um esforço no rumo 
do desenvolvimento. Daí havermos elegido alguns 
eixos temáticos, de natureza programática. a nortear 
nossa atuação política e parlamentar. 

O primeiro desses eixos consiste no estimulo 
ao desenvolvimento industrial do Amapá para que 
ingressemos no segundo estágio da Zona de Livre 
Comércio. Somente fortalecendo o setor produtivo. 
principalmente a indústria, poderemos gerar empre
go e renda, criar recursos, incrementar o desenvolvi
mento socioeconômico, atender a demanda em ma
téria de saúde, educação e segurança. 

Há, neste momento, uma forte reivindicação do 
empresariado amapaense, com respe1to à política de 
cotas, que impõem limites estritos, freando a expan-
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são dos negóc1os naquela reg1ão. Muito gostaria
mos. empresá.nos e o conJunto do povo do meu Es
tado. que o Governo Federal reVISSe os limites ca 
cotas e que elas pudessem ser ~mpliadas, para o 
bem do Estado e do seu povo. 

O Senador José Samey, em recente hvro lan
çado sob a chancela do Senado Federal, Amapá· A 
Terra Onde o Brasil Começa, es,....reveu mUlto a prcr 
pósito e eu o cito: 

O Amapá é um estado vocacionado 
para a área 1ntemactonal. Veja-se sua posi
ção estratégica no extrP""10 norte. junto ao 
Canbe. E a entrada do A.mazonas. com o 
melhor porto fluvial da Amazônia. Santana, 
com um calado de mais de quinze metros. o 
que lhe assegura receber navios de até se
tenta toneladas. Ele ser;; o grande porto da 
área, onde os navios da • ata oceânica pod• 
rão desembarcar suas cargas que subirão o 
Rio Amazonas em barcaças que não volta
rão vazias, mas com as mercadorias e c• 
reais produzidos em toda a Amazônia e 
ma1s os grãos do Mato Grosso, vindos na hi
drovia do Rio Madeira. [ ... ] Será um grande 
entreposto, aproveitando as vantagens do 
transporte intermodal, redistributdor de carga 
e exportador. 

Tudo isso, porém, não pode ser desvinculado 
do esforço na área da educação. Quando se fala em 
educação. fala-se em fonnação de recursos huma
nos. e ai cabe um papel fundamental à Universidade 

--- F-al do Amapá, que deve ser apoiada em seu 
esforço de formar os recursos humanos locais, em 
diferentes áreas do conhec1mento. Mas ela também 
está a ex1g1r apoio das autoridades federa1s de nos
so Pais: programas de intercâmbio com centros de 
excelência de outros Estados: intercãmbio técnice> 
cientifico. principalmente com a França. através d• 
autondades acadêmicas da Guiana Francesa; for
mação de especialistas voltados para a realidade do 
Amapá; programa de extensão universitária junto à 
população mais necessitada e incentivo à pesquisa. 
A un1vers1dade está chamada a desempenhar um 
Importante papel no desenvolvimento SOCIOeconômi-
co do Eslado, na formação de pessoal capacrtado. 
técmca e Cientificamente, na difusão do conhecimen
to. na democratização da cultura. mas é necessário 
que seJa fortalecida e vista como um fator de desen
volvimento do Estado e da promoção de seu povo. 

Essas são idéias-força que eu gostana de sub
meter a V. Ex&s, os eixos temátiCOS de minha atua
ção parlamentar, a1nda que tão trans1tória e efêmera, 

nesse periodo em que tere1 a felicidade de conv1ver 
com V. E~s. nobres mandatários com assento nesta 
Casa. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palav•a ao Senador Bello Parga. 
V. Ex~ dispõe de v1nte m1nutos. 
O SR. BELLO PARGA (PFL - MA_ Pronuncia 

o seguinte d1scurso. Sem rev1são do orador.) - Sr. 
Pres1dente. Sr's e Srs. Senadores. na semana pas
sada ocupei esta tribuna para tecer algumas consi
derações a respeito do momento politico. em sua 
fase ele1toral. Dei notic1as de como transcorreu a 
eleição no Maranhão e aprove1tei para apresentar 
congratulações à Justiça Eleitoral do meu Estado. 
que organizou muito bem, presidiu a eleição e tez 
com mUlta ef1c1ênc1a a apuração dos votos. Quero 
continuar fenndo esse tema: desta vez, porém. apro
priando-me de dois pronunciamentos alheios. ambos 
divulgados pela 1mprensa. 

Um deles é do nosso colega. Senador José 
-Samey, que. num artigo para o 1omal O Estado do 
Maranhão. diz coisas muito apropnada e mUlto cer
tas a respeito do s1stema eleitoral. Inicio este meu 
pronunciamento, portanto. com as palavras do nosso 
colega, atualmente licenciado e mUlto bem repre
sentado pelo seu suplente. o nobre Senador Paulo 
Guerra. 

O artigo do Senador José Sarney 1nt1tula-se 
·uma eleição sem Part1dos~ e quero destacar. a ver
ve com que trata dos assuntos, como sempre. dan
do-lhes uma torma jornalística. de ace1tação 1ranca e 
gerat para as suas palavras. 

Diz S. EX": 

Meu avô contava a históna de um poli
tico que entrou num cem1tério e parou diante 
de um túmulo, onde estavam escntas as ve
lhas palavras: ·Aqui repousa em paz fulano 
de tal. ·• Ele escreveu emba1xo: "Porque nun
ca concorreu a uma ele1çãc." Nem depois de 
morto tem paz. 

A bolorenta cammhada institucional 
brasileira faz com que esse ato fundamental 
da c1dadama seja um martino para os candi
datos e. também, para os eleitores. submeti
dos a todas as armadilhas e cantilenas. O 
horáno ele1toral. uma movação. passou para 
muitos a ser um aborrec1mento. F 01 uma 
conquista do avanço tecnológLco. com a 
urna eletrônica. e transformou pessoas em 
números: MEu sou o 15.158. curso supenor. 
barbeiro de profissão e alfaiate de coração. 

• 
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Vote em mim". Com essa numerotog1a toda. 
não é difícil encontrar ele1tor que ache que 
não vota em candidato que tenha 7, outros 
que guardam a superstição do 13 e alguns 
com antipatias por outros números. Temos a 
segunda democracia do mundo ocidental 
pelo número de votantes. e paradoxalmente 
a pnmeira convocação não é de conscienti
zação nem chamamento do dever civico. 
mas ensinar a votar e sugerir aquilo que nas 
escolas é pecado: colar. 

O grande ausente da democracia bra
sileira continua sendo o partido político. Nes
ta eleição nem falar. Todos, quando não si
lenciavam, escondiam a sigla em letras qua
se ilegíveis. E não existe democracia forte 
sem partido politico forte. 

O nosso sistema eleitoral do voto pro
porcional uninominal só existe no Brasil. É 
desintegrador dos partidos e não estimula 
lealdades nem a idéias nem a programas. 

O Brasil não tem como aprofundar o 
seu processo democrático nem aperfeiçoar 
as instituições com esse sistema. No iu_ndo 
vN"emos num país de democracia formal. Os 
lideres políticos, matriculados em siglas que 
não dizem nada, são as verdadeiras institui
ções. E um processo de pessoas, legitimado 
pela conduta individual de alguns brasileiros 
que têm a paixão e a vocação da vida pública. 

Nada mais urgente do que a reforma 
--+lQ.Jítica Necessitamos ter a coragem de im

plantar o voto distrital, estabelecer critérios 
para criação e funcionamento de partidos 
políticos. Com o voto distrital sobrevivem so
mente os verdadeiros parti~os, extinguem
se por inanição os legítimos, cria-se vida 
partidária, formam-se maiorias estáveis, sur
ge a fidelidade como única maneira de so
brevivência de qualquer carreira política, di
minuem os gastos nas eleições. 

Não há democracia mÇ>dema sem esse 
arcabouço. O voto proporcional é um fóssil 
do Século XIX, defendido pelos positivistas, 
mantido pela necessidade de abrir espaços 
para um tempo da utopia ideológica, e nem 
a esta serviu. 

A democracia moderna tem muitos 
mais a ver com a govemabilidade do que 
com a retórica. 

O sistema eleitoral brasileiro é caót1co. 
não funciona e coloca sempre as instituições 

à beira c!e um desastre . .; .gra~de reforr;Ja 
histónca e definitiva para G Pais e a reforma 
polít1ca. Deve ser urgente e obra de um 
grande pacto nac1onal. 

O ponto de partida é o voto d1stntaL 
que pode ser puro ou ITliSto. Qualquer mo
delo e melhor do que este. que v1rge aluai
mente. e deve vir logo. 

Estas palavras, Sr. Pres1dente. S~s e Srs. Se
nadores. pelo que têm de acerto. pelo que têm de 
profundidade e pelo que têm de oponumdade eu as 
subscrevo integralmente, fazendo·as m1nhas e en
cerrando esse meu breve pronunciamento. reservan
do-me para. mais adiante, em outra oportumdade. 
ferir outro tema. que é o do voto facultativo. com re
lação a abstenção havida neste pleito. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao Senador Lúcio Alcântara-

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE. Pro
nuncia o seguinte discurso_ Sem rev1são do orador.) 
-Sr. Presidente. Sris e Srs. Senadores. tão logo de
corrida a eleição, abertas as urnas e apurados os 
votos, a imprensa tem noticiado - e hoje estou reto
mando as minhas atividades parlamentares - ,com 
muita ênfase, a necessidade e até mesmo a pnonda· 
de para uma reforma política. Cre1o que esse pensa· 
menta de reformar, de modificar algumas coisas -
há pouco o Senador Bello Parga mencionava marll
festação do Senadm José Samey- é unânime. Pre
cisamos reformar, melhorar, enfim, dar mais consis
tência ao- n~Sistema político, eleitoral e partidáno 
- •já é tarde", diz o nosso grande Senador Bernardo 
Cabral. Mas, ao iniciarmos um diálogo sobre essas 
reformas, certamente teremos mu1tos pontos de di
vergência; seja na natureza da reforma. seJa na sua 
profundidade. 

Vejam bem: tem se falado muito - e estou fa
lando em tes&, portanto não há como relac1onar o 
que vou dizer a pessoas ou a partidos-. na reforma 
oolítico-partidãria, na implantação da fidelidade parti
dária como instrumento para dar mais consistência 
política aos governos e, conseqüentemente obter 
maior celeridade na tramitação de projetas e reforçar 
os partidos. O que é uma necess1dade inadiável. Os 
nossos partidos têm uma anem1a crônica. Poder-se
ia dizer que é um mal do sistema partidário brasilei
ro. Embora, de alguma maneira. nos mais diferentes 
países, os part1dos têm perdido essa capacidade de 
mtermediação entre o governo e a soc1edade. Mas, 
no caso brasileiro. e um mal antigo e que perdura. 
Fala-se na instituição da fidel1dade partidária para se 
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~r o T::-:a1E-·:.,-rl:::nto a .s p;.r. :;os e car ma1s ce,ê·.· 
.=, ma,or apo1o ao Governo. 

Sou f2vorável a que se vede a mudança ce 
:ã.mdo - e sou msuspetto para falar, porque já miJ
:::eT ae partido mais de uma vez. sempre por necessJ
:::aae poTiiTca. nunca para me beneftcTar ou me apro
,.·enar -socorre-me aqUI, com a sua generosidade, o 
Senaaor Bernardo Cabral. Aliás, se indagarmos nes
'ie plenario, raro será aquele que não tenha mudado 
je partido. Ainda assim. se ele não mudou, foi o par
~.ao que n1udou. Com todo o respeno aos meus com
::anheTros do PMDB, por exemplo. o que tem o 
:=-·MDB de hote com o veiho MDB? Nada. Então. o 
.::uJelto continua na sigl~. mas o partido é outro. Eu 
:..:1sse, certa vez. quesrlonado sobre esse E.SSunto, 
~ue nessa acomodação partidária - penso que e
..::.gora pode ser concluída com essa reforma da flae
~~aade -. ;:;e escreve o último capnulo da transição 
politica longa, demorada que estamos v1v~ndo no 
aras1i, porque agora Já há part1dos com diferentes 
tendências que podem acomodar todos os políticos 
nas suas diferentes siglas. Isso seria como que o 
;JOnto final nessa transição. Cada um dentro daquela 
s1gla. dentro daquele partido com que ma1s se afi
·Lasse, onde t1vesse condições politicas de e:<ercer o 
3eu mandato. 

Portamo, de1xo bem claro que sou a favor da fi
:ehdaae no sentido de dificultar muno e até mesmo 
·tedar ou 1mped1r a mudança de pamdo. Ess~ é o pn· 
-~e1ro pomo que quero esclarecer. 

O Sr. Josaphat Marinho (PFL - BA) ·- v. e:x• 
.'i'le_perm1te um aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB ·· CE) -
Ouço V. E.xf com prazer. 

O Sr. Josaphat Marinho (PFL - BA) -Nobre 
Senador, ê.ChO que e preciSO que se aeixe n:Utto ela
-:> que itdelldade pan.idéiria não é pressuposto nem 
.Jrellm1nar. e conseqUência da V1da partidária. Deve
:. e fidelidade ao part.1do por obed1ênc1a ao seu pro
;;:-ama. Deve-se Hdehdade partldána a agremiação 
~ue cumpre suas u1remzes. Não pode haver fidehda.
.:::!2 part1dána como um mstrumento para estranguLar 
..:. con5c•enc1a dos representantes. Não sera exlgên
.; .a constnuc.onal ae hdelldaae partldána ::> parta
:-;enrar 11car preso a todas as oec1sões c•rcunstan

cla•s do pamdo, porque. se ass1m for. ele perde a 
·~ü& 1dent10aae. Passa a ser um ObJeto a serY"IÇO das 
. anaçóes ce a11tude do pa111do. A f1dehdade partu:Nl
.:;. t- .:.o programa. '-3 mremzes rtxaaas pelo part100. 

O ::::R. LÚCIO ALCÃNTARA (PSDB - CE) -
,-...1ULro oongaao. Senador Josapnat Mannt1o. pe6o 
:.pane. c.;omo sempre conc1~0 e onlname. 

A seç~ndc.. ;:.:::.--:e c!-: ~e_ ;::·orunc1amento refe

re-se JUStameme à f•del•dade r as votações. 
O art. 53 da Ccnsm~•çâo d•z que. durante o 

seus mancatos. ··os Deputaaos e os Senadores são 
invloi3Ve1S por suas op.n1ões. ~a lavras e votos." 

Se o Panamemar e •nv•olavel. como se pode 
]Ung1-lo a uma aec1sào q.Je venna a ser adotada, por 
exemplo, pelas Lideranças? Atnda se pode na cogitar 
disso. se o reg1me fosse Parlamentarista, porque, 
nesse reg1me, há o Governo do Parlamento. No en
tanto, mesmo na Inglaterra. que é o berço da fideli
dade part1dána. 1sso esta sendo contestado. Este 
ano, quando est1ve la. os JOrnais noticiaram que De
putados do Part1do Conservaaor tmham votado con
tra o Governo. alegando questões oe consc1ência. 

Se tivéssemos essa cam1sa-de-torça no Bras1l 
ou essa espéc•e ae "le• da rolha" que não de1xa mn
guém se manifestar. o que tena acontecido? O Coi
lar talvez ainda fosse Pres•dente da República, por
que, tendo as Lideranças fechado a questão, tería
mos sido obngados a votar. ass1m como o Maluf te
ria s1do Presidente da RepUblica, porque, lembrem, 
foi a "1nfldehdade·· que perm1t1u que se formasse 
uma ma1ona que elegeu o T ancredo. O assunto foi, 
•nclus1ve, ob1eto oe consulta ao Supremo Tribunal 
Federal. Vou ate ma1s longe: ao caso Clinton. Trinta 
e do1s Deputados do Partido Democrata votaram a 
favor da abertura do processo de impeachment. 
Não pode haver. d1z1a o Senador Josaphat Marinho 
com toda a propnedade. ç_to ant1partidário ma1or do 
que esses tnnta e co1s Deputados do Part1do do Pre
Sidente C.Q..n~1derarem o assunto grave e optarem 
pela abenura de um processo de impeachment. 

O Sr. Josaphat Marinho (PFL - BA) - V. Ex' 
me perm1te um novo apa11e? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) -
Ouço V Exi! com prazer. 

O Sr. Josaphat Marinho - Quero acrescentar 
ao que V. Ex~ está sustentando que uma das con· 
qu1stas da democrac1a no mundo foi a repulsa ao 
mandato 1mperat1vo. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) -
V. Ex i! completou mu1to bem o meu pensamento . 

O Sr. Geraldo Melo (PSDB - RN) - V Ex" me 
perm1te um apane? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) -
Ouço V. Ex•. Senaaor Geraldo Melo . 

O Sr. Geraldo Melo (PSDB - RN) - Senaaor 
Lúcio Alcantãra. ~uero congratular-me com V. Ex" 
pelo seu pronunciamento. De certa forma, V Exi!J co
meça a 01m1nu1r a preocupação com que eu estava 
acompanhanao a d1scussão em torno dessa questào 
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da fidelidade partidária. Receio que. em nome do 
fortalecimento democrático, venhamos a incorrer na 
tentação de transformar os partidos em grandes car
tórios, por meio dos quais meia dúzia de caciques 
dominarão o Congresso Nacional e a vida pública do 
País. Tenho a impressão de que. quando se fala em 
fidelidade partidária, alude-se à fidelidade a algo que 
precisa existir. Enquanto não houver partidos, nin
guém poderá ser fiel a nada. A grande verdade é 
que talvez pertençamos a um Partido que está pre
tendendo amadurecer como agremiação partidária. 
Há outras agremiações partidárias talvez até mais 
maduras do que a nossa. que já avançaram muito 
mais do que nós nesse processo e que estão canse~ 
guindo mobilizar fidelidade às suas posições, inclusi
ve pela fonna democrática como montam seu pro
cesso interno de decisão. Isso é uma coisa; outra é 
se escrever um texto de lei que imponha condutas e 
comportamentos a um homem público, de tal manei
ra que ele apenas se matricule num colégio, entre 
numa detenninada agremiação, e, quanto ao restan
te, os chefes lhe digam o que fazer. Congratulo-me 
com V. Ex-; já me sinto um pouco mais aliviado, ao ver 
intervenções tão esclarecedoras. como as de V. E~. 
que contribuem para iluminar essa discussão que 
estava muito obscura. 

O SR. LÚCIO ALCÃNTARA (PSDB - CE) -
Muito obrigado, Senador Geraldo Melo. V. Ex< abor
dou também um aspecto 1mportante. Como disse. 
estou falando em tese; não me refiro a determinadas 
pessoas ou partidos. 

__ Os partidos brasileiros, de uma maneira geral. 
sãoântidemocráticos. não há democracia dentro de
les. Quer d\zer, as questões não são tão discutidas: 
portanto, a rigor, eles não são democráticos interna
mente. 

Em segundo lugar, que fidelidade se exigirá do 
Presidente da República, do Governador, do Prefei
to? Como a do Ministro? Vimos o Presidente da Re
pública anunciar os cortes, mas houve Ministro que 
deu a declaração no JOrnal de que não os aceita ou 
deseja. Lembro que há entre eles uma relação h1e· 
rárquica. Então. o que se cobrará como fidelidade de 
um Presidente, de um Governador. de um Prete1to? 

Por último, penso também que. nessa questão. 
os partidos têm seus estatutos. que prevêem como 
se dá a fidelidade ou até a expulsão. Então, a Le1 ta
culta que eles se organizem. nos lim1tes da Consti
tuição, evidentemente. Eles apresentam prerrogati
vas; têm de reumr seu d1retório. o que dá trabalho. 
mas. evidentemente. essa é uma mane1ra mUltO 
mais democrát1ca. 

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

O SR. LÚCIO ALCÃNTARA (PSDB - CE) -
Ouço v. Ex•. Senador Ney Suassuna. 

O Sr. Ney Suassuna (PMDB - PB) -Senador 
Lúcio Alcântara, antes de mais nada, louvo V. Ex' 
pelo tema que está abordando. Realmente, após 
uma eleição, temos várias ind\cações de que é preci
so normatizar essa questão na refonna política. Dou 
como exemplo o meu Estado. O Líder do PMDB na 
Paraíba votou contra o Partido, pregou abertamente 
contra o candidato do Partido. Não era um Deputado 
qualquer do PMDB, o que seria admissivel. pois te
mos uma coligação, mas o Líder do Partido. que de
via defender as cores do PMDB. Há alguns pontos 
que precisam ser melhor clarificados. A classe políti
ca deve procurar caminhos que não amordacem ou 
aprisionem, mas dêem parâmetros para o debate 
desse assunto. Parabéns a V. Ex'. 

O SR. LÚCIO ALCÃNTARA (PSDB - CE) -
Muito vbrigado. Li, em um dos jornais da imprensa 
nacional, que um ilustre conterrâneo dos Senadores 
Ojalma Bessa e Josaphat Marinho está propondo 
uma fórmula segundo a qual o Parlamentar votaria 
com a questão fechada e teria outro voto para mani
festar sua posição. Evidentemente, só seria contabi
lizado um voto. Não veJO sentido em se adotar esse 
princípio, pois é mUlto difícil admitir-se fechamento 
de questão dessa maneira. 

O Sr. Carlos Patrocínio (PFL - TO) - V. Ex' 
me permite um aparte? 

.O-SR.--LÚCIO ALCÃNTARA (PSDB- CE)
Ouço V. Exi! com prazer. 

O Sr. Carlos Patrocínio (PFL - TO) - Nobre 
Senador Lúcio Alcântara, gostaria de cumprimentá
lo, primeiro. pelo magnífico desempenho do seu Par
tido em seu Estado, pela vitória maiúscula do Gover
nador Tasso Gereissati e do Senador; sabemos que 
V. Ex! deu sua contribu1ção para que isso aconte
cesse. Quero também saudá-lo por trazer, ainda no 
desenrolar do segundo turno. esse assunto. com o 
qual deveremos nos debruçar no próximo ano, quan
do, lamentavelmente. o Senador Josaphat Marinho 
não estará presente. Peço ao Senador Josaphat Ma
nnho que não nos deixe sozinhos; gostei muito da 
opinião de S. Exi!. Aprendi com o eminente Senador 
João Calmon -que diz ter aprendido 1sso na Funda
ção Konrad Adenauer Stiftung•, na Alemanha -
que. em primeiro lugar, devemos satisfação a nossa 
consciência, em segundo. a nossa Pátria e. em ter
ceiro. ao nosso Partido. Em pnncíp1o, todos nós so
mos favoráveiS a InStitUiÇãO da fidelidade partidária, 
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~sse é um assunto muito mais complexo do que 
mos imaginar, principalmente diante áa situa· 

çao em que se encontram vários partidos em nosso 
País. Tem de haver uma reformulação total, para 
que se possa instrtuir a fidelidade partidária. Sab• 
mos que há verdadeiras drtaduras dentro de alguna 
par1idos. Então, cumprimento V. Ex" por antecipada
mente estar abordando esse assunto, que deve"* 
ser fruto de grandes debates no decorrer do próximo 
ano. Lamento o fato de o Senador Josaphat Marinho 
não estar aqui no próximo ano. Gostaria que S. Ex" 
estivesse aqui para participar desse debate. porque, 
como sempre, S. Ex- emite opiniões que calam fun
do naqueles que, de fato, pretendem implementar 
uma regra cúnsentãnea cem a realidade e com as 
necessidades do Pais. Por1anto, gostaria de dizer 
tão-somente a V. Ex', a quem cumprimento maia 
uma vez, que esse assunto é murto mais delicado do 
que se pensa. Só se ouve falar nos jornais e na im
prensa que se deve instituir a fidelidade partidária, ,. 
esse é um assunto de extrema complexidade, peill 
maneira como se encontram os nossos partidos hoje. 
Muito obrigado, eminente Senador Lúcio Alcântara. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) -
Muito obrigado, Senador Carlos Patrocínio, pelo 
apar1e. V. Ex' se referiu à eleição no Ceará, onde o 
Governador Tasso Jereissati vai desempenhar seu 
terceiro mandato, por uma decisão amplamente ma
joritána do povo cearense. 

O Sr. Jerterson P-.. (PSDB - AM) - Permi
te-me V. Ext um aparte? 

. O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) -
- - CÕriêedo o apar1e a V. Ex". 

O Sr. Jetterson Pérn (PSDB - AM) - Ilustre 
amigo e correligionário, Senador Lúcio AfcAnta.ra, 
pelo número de apar1eantes, já se percebe que esse 
será um dos pontos mais candentes da reforma polí
tiCa. Não há dúvida de que a licenciosidade de hoje, 
a permissiVIdade. não pode continuar. Alguma forn'Wi 
de fidelidade há de ser exigida dos mandatários dos 
diferentes par1idos. Por outro lado, a instrtuição da fi
delidade há de reduz" também o fisiologismo, na 
medida em que os maus Parlamentares não irão 
barganhar com os governos o seu apoto. Mas, corr.l 
outros já disseram, é preciso muita cautela com esse 
instrtuto. No Brasil, não há verdadeiros par1idos. As 
vezes, há caciquismo e verdadeiras ditaduras parti
dárias nos Estados. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE)
V. Ex i já sentiu isso na pele. 

O Sr. Jetferaon PérH (PSDB - AM) - Com 
certeza. E talvez aconteçam fatos aberrantes, Sena-

dor Lúcio Alcântara. Como o fato de um dirigente 
partidário teg1ona\, que tem o inteiro controle do par
tido - às vezes nas mãos de seus apaniguados e fa
miliares-, adotar uma hnha que diverge Inteiramente 
da linha do programa do par1ido. Nesse caso, quem 
será punido? Serão punidos os Parlamentares que 
dN"ergem desses caciques e que são fiéis ao partido. 
Eles são fiéis ao programa e às idéias do partido. 
mas não aos caciques. Ainda assim serão punidos 
quando essa direção fechar questão em torno de de
terminadas matérias. Como me disse o ilustre Sena
dor Josaphat Marinho, que vai falar em seguida, na 
verdade querem que haja fidelidade aos governos e 
não aos partidos. Cre1o que dificilmente o Congresso 
Nacional. di? forma suicida, votará 1avoravelmente 
ao garroteamento da nossa independência para que 
nos transformemos em robôs. Não acredito que isso 
aconteça. Talvez a fidelidade venha, mas com as 
devidas cautelas. Muito obrigado, Senador . 

O SR. lÚCIO ALCÃNTARA (PSDB- CE) - V. Ex' 
falou so,bre a licenciosidade. Ninguém quer que ela 
pennaneça, até porque há uma diferença. Muitos di
vergem por razões ideológicas, de convencimento 
pessoal; outros divergem porque fazem parte desse 
bak:ão do fisiologismo. a que V. Ex" se referiu. 

De qualquer maneira. é muito difícil admitir a 
idéia de se garrotear um Parlamentar. Ainda tenho 
dúvida sobre o caso do Senador e do Deputado. 
Muitos argumentam que, de certa maneira, o man
dato do Deputado pertence ao partido. na medida 
em que ele, por si só. muitas vezes não atinge o 
quociente~ __ chega ao Par1amento pela soma de vo
tos, incíuS1ve de companheiros que não se elege
ram. No nosso caso, a disputa é majoritária. Todos 
pertencemos a um partido, ao qual devemos fidelida
de. Mas o nosso caso é diferente, não há a mesma 
sistemática empregada no caso dos Deputados, 
que, de fato, quando não at1ngem o quociente - no 
Brasil, poucos o atingiram -, são eleitos por meio da 
soma dos votos de toda a legenda. 

O Sr. Ojalma Bessa (PFL - BA) - Permrte-me 
V. Exi. um aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) -
Concedo o apar1e a V. Ex'. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sena
dor Djalma Bessa, antes de V. E~ iniciar o seu apar
te. gostaria de prorrogar, na forma do Regimento. a 
Hora do Expediente, para penn1tir que o nobre Sena
dor Lúcio Alcântara possa ouvir os aparteantes e en
cerrar o seu discurso. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) -
Muito obngado, Sr. Pres1dente. 

+ 
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O Sr. Djalma Bessa (PFL - BA) - Senador Lú· 
cio Alcântara, felic~o V. Ex', que está abordando um 
tema da maior relevância. Pelos apartes que aqui fo~ 
ram feitos, observamos que se busca evitar o abuso. 
o que se justifica, sem dúvida alguma. Creio que 
vale a discussão. Não deve haver a fidelidade parti~ 
dária para acabar, arrasar ou destruir a vontade do 
representante do povo; nem, tampouco. deve haver 
uma s~uação de completa abertura, em que o Depu
tado ou o Senador não fiquem de~endo algo a seu 
partido. A fidelidade partidária já foi implantada, e 
vários disposrtivos da Lei Orgânica dos Partidos Po
líticos disciplinavam um processo, assegurando am~ 
pia defesa ao acusado. O assunto chegou a ser de
cidido pelo Tribunal Superior Eleitoral, porque havia 
uma dúvida. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) -
Penso que esse assunto chegou a ser tratado pelo 
Supremo Tribunal Federal. 

O Sr. Djalma Bessa (PFL - BA) - É possível 
que esse assunto tenha sido tratado também pelo 
Supremo. A dúvida era a seguinte: até onde che
gava a fidelidade partidária? Em uma eleiçáo de 
Presidentes e de Diretores das Casas, valia a fi
delidade partidária? O Tribunal entendeu que 
não. De maneira que, já naquela época, vigendo a 
fidelidade partidária, a Justiça disciplinou a maté
ria por meio de uma norma. Desse modo, felicito 
V. Ext' por haver abordado esse tema, que requer 
de nossa parte uma meditação, um estudo, um 
cuidado e uma atenção muito grande, para evitar
rn.gs,_..os excessos de uma abertura total e, por ou
tro lado, o garroleamento da atuaçáo do Parla
mentar. Muito obrigado. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE)- V. Ex' 
tem razão. O que se deve buscar é esse meio termo. 
o que é justo, o que é razoável. Não se deve querer 
criar aqui um pelotáo de P artamentares para obede
cer a quem couber liderar essas votações no âmbito 
do Congresso. 

Precisamos encontrar esse ajuste, esse ponto 
correto, sem embarcarmos nessa idéia de aceitar 
uma abdicação. V. Ex" foi Líder- inclusive, quando 
fui Deputado, V. Ex' foi um dos meus Vice-Lideres -
e sabe que isso significa voltar ao voto de liderança, 
reinstrtuí-lo agora de uma maneira muito mais draco
niana. Quantas votações não são feitas aqui apenas 
com o voto do Liderl Mas há outras matérias em que 
existe a necessidade da manifestação de cada Par
lamentar. 

O Sr. Josaphat Marinho (PFL - BA) - Permi· 
te-me V. Ex'. um aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÃNTARA (PSDB - CE) -
Concedo o aparte a V. Ex'. 

O Sr. Josaphat Marinho (PFL - BA) - Nobre 
Senador Lúcio Alcântara. a essência da matéria está 
no seu discurso. Estamos interferindo para lhe dar a 
solidariedade necessária no trato de um assunto em 
que os Partamentares, sobretudo, têm que zelar pela 
liberdade de consciência. Devemos fidelidade às 
idéias que o Partido, por seu programa, adotar. Esse 
é o ponto essenciaL Não podemos ser escravos das 
decisões circunstanciais inteiramente alheias às di
retrizes do Partido. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE)
V. Ext. foi altamente esclarecedor e resumiu a ques
tão. Esse, realmente, é o ponto que nos preocupa. 

O Sr. Romeu Tuma (PFL - SP) - Perrnrte-me 
V. Ex' um aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) -
Sr. Presidente, posso conceder um aparte ao Sena
dor Romeu Tuma? 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O tem· 
pode V. Ex'. está esgotado, mas, evidentemente, a 
Casa nada perderá em ouvir também o Senador Ro
meuTuma. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE)
Com grande prazer, ouço o Senador Romeu Tuma. 

O Sr. Romeu Tuma (PFL - SP) - Gostaria de 
saudá-los, com muita saudade. Entret aqui pratica
mente quando V. Ex" estava recebendo vários apar
tes. Quando entramos em um partido - o Senador 
Josaphat Marinho foi claro nesse ponto -, recebe
mos a cana-de princípios e os objetivos do partido. 
Então, se aceitamos nos inscrever num partido, se
remos fiéis àqueles princípios da carta dos partidos, 
e não a decisões ou a interesses pessoais ou gover
namentais que ferem alguns princípios da carta re
cebida quando se ingressou no partido. Uma ques
tão que se discute é de ordem pessoal. Tive dois fi· 
lhos candidatos: um eleito, com 13 mil votos. e o ou
tro, que te~e praticamente 60 mil votos, não se ele
geu, porque a legenda não conseguiu o coeftciente, 
ficando sem a possibilidade de assumir o Legislativo 
de São Paulo. Ouvi, com todo o respe~o. o Senador 
Sérgio Machado. por mais de uma vez. fazer refe
rência na TV Senado - no meu restabelecimento a 
distração era ficar vendo a TV Senado - de que, 
pelo seu projeto, o mandato é do partido e náo do 
elerto; o partido é que é o dono, em tese, do manda· 
to. Fico numa dúvida muito grande, porque a luta é 
de cada um de nós para buscar o voto. convencer o 
eleitor, fazer com que ele acredite nos nossos princi
pias. Depois de eleitos, assumimos e perdemos o 
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mandato? Passa o mandato a não ser mais nosso? 
Essa é a proposta que vai vingar? Tenho idé1a, inclu· 
sive. de conversar com o Senador Sérgio Madlado 
a respeito desse assunto, porque acho que deve ha
ver um meio terroo. Cumprimento V. Ex" por abortlar 
o tema. É uma angústia muno grande esse debate 
permanente. Às vezes, dentro do partido. V. Ex" é 
escolhido para seguir um caminho, disputar um man
dato e. depois, oo meio do caminho, o partido faz um 
acordo e V. Ex" fica, sem dúvida nenhuma, na estra
da, tendo que concordar ou não com esses desíg
nios. que são naturais pela legislação atual. Cumpri
mento V. Ex" , agradeço e peço desculpas por inter
romper o discurso de V. Ex". 

O SR. LÚCIO ALCÁNTARA (PSDB - CE) -
V. Ex' traz uma contribuiçio que e importante. 

Já vou concluir, mas quero deixar claro que 
com este pronunciamento quisemos levantar a qu.
tão, mostrar alguns dos seus aspectos. Ce~. 
cada um vai refletir sobre o assunto e, no momenlo 
próprio, se pronunciar, com a sua independência, 
com a sua coerência, com a sua conscitncia. 

A razão de o Senador Sérgio Machado dia< 
que o mandato do Deputado é do partido e que S. Ex" 
entende que o Deputado que não atingiu o coalicien
te eleitoral, automaticamente foi eleno em funçio do 
total de votos obtido& pelos d~erentes candidatos e 
pela legenda. É isso que S. Ex" chama de "rnancl8o 
do partido". De qualquer maneira, acredito que -
questão tem muita impoltincia, porque todos -
mos de acordo que teramos que ter alguns parã.,._ 
tros para definir isso. Mas também parece que nlo 
se aceita que se IIXOibile disso, sob pena de gano
tear a opinião do Parlamentar, sua man~estação, e 
assim por diante. 

O Sr. R- Tebet (PMDB - MS) - Permile
me V. Ex' um aparte? 

O SR. LÚCIO ALc.lNTARA (PSDB - CE) -
Sr. Presidente, Senador Geraldo Melo, o Senador 
Ramez Tebel deseja um aparte. 

v. Ex" é o árbitro. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - F., 

um apelo. inclusive ao Senador Ramez T-. Pll8 
que seja breve, pois o tempo do Senador Lúcio Al
cántara está esgotado hé mais de 6 minutos e ,... 
mos dar inicio a Ordem do Dia. 

O Sr. R- Tebet (PMDB - MS) - Agra~ 
a V. Ex'. Sr. Presidente, e cumprimento o Serla*lr 
Luc1o Alcántsra por trazer esse assunto logo a dia
cussào e à consideração do Senado da Repúblioa. 
Creio que realments o instituto da fidelidade partidá
ria precisa ter limites, a fim de preservar a libero.M 

individual. a consc•ênc1a do Parlamentar. mas é ln

discutível que ela deve ex•st1r. porque. pOsitivamen
te, a sociedade brasile•ra não está ace•tando essa 
mudança de camisa pan•dária que ocorre por ai. 
Acredito até que podemos d•scut•r esse assunto iso
ladamente, mas temos que votar uma reforma politi
ca, Já que o tema está ligado a outros. como o que 
levantou o nobre Senador Romeu Tuma. com mUlta 
propriedade, e que diz respeito ao voto majontário e 
ao voto proporcional, isto é, o voto distrital ou o voto 
proporcional, e assim por diante. Então. nobre Sena
dor Lúcio Alcântara. o garroteamento da nossa cons
ciência tem um outro problema que está hgado ac da 
fidelidade partidária. qual seJa, o da disciplina partl· 
dâria. A fidelidade part1dária. no meu entender, rele
re-se à troca de part1do, e a d1sciplina partidária é 
quando uma Bancada se reUne e fecha uma ques
tão sobre detenninado assunto com o qual não con
cordamos. Será que também aí temos que votar 
contra a nossa consciência? Essa é a grande inda
gação. Por todos esses motivos. acredito que a re
forma politica deve ser discutida e votada Imediata
mente. Tem1maram as eleições e o Presidente Fer
nando Hennque Cardoso precisa aproveitar a opor
tunidade para colocar em discussão nesta Casa. 
porque de imciativa do Poder Executivo, a Reforma 
Tributária, uma vez que a Nação não pode mais es
perar, e a Reforma Política. São as duas reformas 
importantes que o Congresso Nacional tem o dever 
de votar e acho que o momento é oportuno. 

O SR LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE)- Sr. 
Presidente._agradeço a tolerância de V. Ex~. Concor
do com o Senador Ramez T ebet com relação à limi
tação de migração de part1do. Comecei o meu pro
nunciamento colocando o meu receio, o meu temor 
e, digo mais, a minha oposição a que. sob o argu
mento da fidelidade - e V E.xt agora está distingUin
do fidelidade partidária de disciplina partidária -. se 
venha a avançar sobre o seu arbítrio, para se mam
festar em determinadas matérias. Dei o exemplo 
aqui dos 32 Deputados do Partido Democrata que 
votaram para que fosse aberto o processo de im
peechment do Presidente da Republica. um compa
nheiro, um correligionário, que está presidindo a na
ção mais rica do mundo. 

Com esse discurso, com esse pronunc1amento. 
estou justamente alertando para que certas nuan
ces desse processo não venham a engessar a vida 
política do País, tomando desp1c1endo o Congresso. 
Bastaria colocar 1 O ou 12 lideres para resolver o 
problema e nós apenas teríamos que confirmar. 

Muito obrigado, Sr. Pres1dente. 

+ 
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Durante o discurso do Sr. Lúcio Alcâ.n· 
tara, o Sr. Geraldo Melo, 1 º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa
da pelo Sr. Casildo Maldaner. 

Durante o discurso do Sr. Lúcio Alcân· 
tara, o Sr. Casildo Maldaner, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ge
raldo Melo, 1 º Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - No tem
po que resta de prorrogação da Hora do Expediente, 
concedo a palavra. para uma comunicação inadiá
vel, c.o Senaoor Romeu Tuma. por cinco minutos. 

Estando r::esente ,.... ""º e-ar"'P.-tário Ronaldo Cu-
:-;,n Lima, &. :~asa $Oii ::. . ol~bNação 
;)ara ocupar a s~;-eran'=" . ·- ·-·---

O SR. ROMEU TUMA (PFL- SP. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, eu não pode
ria deixar de comunicar a esta Casa um convite gen
til do Dr. Mauro Sposito, ilustre delegado de Policia 
Federal do Estado do Amazonas, que talvez sirva 
até como homenagem ao Senador Bernardo Cabral, 
cujas idéias foram sendo fundidas durante a sua ad
ministração como Ministro da Justiça, colimando 
hoje com a importância da criação do Instituto de 
Preparação de Sobrevivência na Selva, na Região 
:.!..mazônica, para cuja inauguração o Dr. Mauro me 
enviou um delicado convite. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, lá está 
sendo realizado o 1 º Intercâmbio Policial de Expe
riências Operacionais na Repressão ao Narcotráfico 

- -- na--Amazõ"ia - IPEORNAM. Sua realização fu"da
menta-se em resoluções e compromissos internacio
nais, assumidos no IDEC XVI - Conferência Interna
cional para o Controle de Drogas, celebrado em 
março de 1998, em San José - Costa Rica, onde os 
membros do Grupo Andino decidiram, dentre outras 
questões, "Capacrtar o pessoal das Polícias Antidro
gas do Grupo Andino no Centro de Especialização e 
Adestramento Policial da Amazônia•, bem come du
rante a 1' Conferência do Grupo Regional Andino de 
Controle de Drogas e 22 Encontro da Comunidade 
Andina Antidrogas, no Estado do Amazonas. cons
truídos com as mãos dos próprios policiais e, graças 
à autorização do Oiretor da Academia de Policia, 
eles estão realizando de 12 de outubro até 05 de no
vembro a reunião com todas as polícias, principal
mente as do Peru, da Bolivia, do Equador e aquelas 
:Jue têm a missão de impedir que a droga passe por 
nossas fronteiras e alcance os centros urbanos. 

Durante a última campanha, o candidato Os
car, JOgador de basquete, colocou-se numa pos1ção 

clara de defesa da juventude contra o tráfico e uso 
de arogas proibidas, e o candidato ?aula Maluf con
tinua com essa sua tese. Ainda ontem, na propagan
da eleitoral, víamos a liberdade com que se negocia
vam as pedras de c·rack para jovens e também crian
ças de 1 O, 12 anos. Isso porque, infelizmente, não 
há um sistema de segurança publica que impeça a 
venda aos jovens, talvez até pelo excesso de drogas 
no mercado, já que estamos próximos às áreas de 
produção e não conseguimos exercer um controle 
através das nossas fronteiras. Penso que o Governo 
deve investir na luta contra o grande tráfico. Esta
mos com um projeto, do qual V. Ex' me deu a relato
ria, que trata do assunto. O Presidente da República 
baixou uma '11edida provisória criando a Secretaria 
(.,..,,,u ....... ..:. ...... oJ~d.~. vu.110 me<l1da prov•sona, deve 
voltar para que possamos adequar novamente o pro
jeto e colocã-lo em plenário. 

Consideramos também que, por ser crime he
diondo, o traficante deve pagar o seu crime com pri
são perpétua ou qualquer outra medida que seja for
te. Quanto aos usuários, fizemos um projeto - inclu
sive trocamos idéias com V. Ex'. com juízes - em 
que o tratamento e a prevenção são tidos como um 
etemento dos mais importantes, mas estão sendo re
legados a um segundo plano. 

Agradeço ao Sr. Presidente a oportunidade de 
fazer essa comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a 
mesa, projetas de lei do Sendo que serão lidos pelo 
Sr. 1• Secretário, Senador Ronhaldo Cunha Lima. 

___ São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N°162, DE 1998 

Ahera a redação do art. 46 da Lei n• 
9.504, de 30 de setembro de 1997, e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• O caput do art. 46, seus incisos I, 11 e III, 

da Lei n• 9.504, de 30 de setembro de 1997, passam 
a vigorar com a seguinte redação: 

• Art. 46. Independentemente da veicu
lação de propaganda eleitoral graturta no ho
rário definido nesta lei, a realização de deba
tes sobre as eleições majoritárias deverá ob
servar as seguintes regras (NR): 

MI - é obrigatória a transmissão, pelas 
emissoras de serviÇOS de radiodifusão sono
ra e de sons e imagens concedidos a em
presas privadas e públicas, entidades autár-

• 
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quicas e fundacionais, bem como pelos ca
nais de teh1visão por assinatura sob respon
sabilidade do Senado Federal, da Câmara 
dos Deputados, das Assembléias Legislati
vas. da Câmara Legislativa do Distrito Fede
ral ou das Câmaras Municipais de, pelo me
nos, dois debates, antecedantes a cada vo
tação. entre os candidatos a cargos majori
tários de entes politico-administrativos cor
respondentes à circunscrição eleitoral que 
atinjam com suas gerações. devendo a 
apresentação ser feila (NR): 

a) em conjunto, estando presentes 
todos os candidatos a um mesmo cargo 
eletivo (NR); 

b) am grupo, estando presentes, no 
primeiro bloco, os candidatos de partidos 
com representação, respectivamente (NR): 

1 - na Câmara dos Deputados, na elei
ção para Presidenta e Vice-Presidente da 
República (NR); 

2 - nas Assembléias Legislativas ou 
Câmara Legislativa do Distnto Federal, na 
eleição para Senador, Governador e Vice
Govemador (NR); e 

3 - nas Câmaras MunM:ipais, na elei
ção para Prefeito e Vice-Prefe~o e no se
gundo bloco os demais candidatos (NR); 

11- são facu~t-.; (NR): 
a) a sincroniZação em rede de emisso

ras geradoras e repetidoras para operacio
--- nalização das transmissões (NR); 

III - os debates deverão ser parte je 
programação previamente estabelecida e di
vulgada pela emissora (NR)." 

Art. 2' O § :ZO do art. 46 da Lei n' 9.504, de 30 
de dezembro de 1997. passa a vtgorar com a se
guinte redação: 

"Art. 46. .. ............................................ . 
§ :ZOA JustiÇ8 Eleitoral regulamentará o 

disposto neste artigo, podendo valer-se da 
auxilio da Associação Brasileira de Imprensa 
- ABI, e da Ordem dos Advogados do Brasil 
- OAB, (NR)." 

Art. 3' O § 39 do art. 46 da Le1 n' 9.504. de 30 
de setembro de 1997, passa a vtgorar com a segUin
te redação: 

Art. 46. .. ........................................... .. 
"§ 3" O descumpnmento do disposto 

neste artigo su,erta a empresa infratora as 
penalidades previstas no art. 56 e ausênc1a 

tnJuSttftcada a debate a suspensão da vetcu
lação de propaganda eleitoral do candtdato 
ausente no râdto e na televtsão na primeira 
oportumdade segutnte à realização do deba
te e ao pagamento de multa no valor de até 
10.000 (dez m1l) UFIR. conforme regulamen
tação da Justiça Eleitoral (NR)." 

Art. 4º Esta let entra em vtgor na data de sua 
publicação. 

Justificação 

O regime democratico não pode ser caracteri
zado unicamente pelo reconhecimento acrílico da 
·legitimidade· de opções majorrtárias. Pressuposto 
necessário é a venficação de que o itinerário percor
rido até o desfecho. isto é. até a adoção da dectsão 
politica preponderante a ser acatada pelos venc1dos, 
não esteja a padecer de víc1o que invalide o proces
so decisório. 

Hennah Arendt. em sua obra mais recentemen
te publicada. a parttr da consolidação de textos efe
tuada por Ursu1a Ludz (0 Que é Política?) Rio de Ja
neiro. Bertrand Brasil. 1998), recorda que. n~ antiga 
polis, o conceito de isonom1a indicava muito mais a 
idéia de igualação para dec1d1r. do que a equitativa 
aplicação da lei. Desde os pnmórd1os da democra
cia, portanto. é patente o tmpacto de iguats oportum
dades. livre confrontação de propos1ções e abertura 
para convencimentos reciprocas como elementos 
constitutivos necessários à consolidação de um de
seJável regarne político, mats marcado pela persua
são do que pela torça. 

Em sociedades de massa. complexas e confliti
vas, nas quais o 1deal democrático não pode pres
cindir de mecanismos de representação, a confor
mação de um agregado de cidadãos conscientes 
ex1ge. que os d1scursos dos que postulam a assun
ção a postos de governo tenham ampla d1fusão. Daí 
por que. com acerto, a leg1s!ação eleitoral prevê a 
propaganda eleitoral obngatonamente ve1culada pe
las em1ssoras de rád1o e de televtsão. Mas. 1sso não 
é bastante. São mu1tas as dificuldades a serem 
transpostas. no sent•do de uma ma1s equtlibrada d1s· 
tribuição de tempo para d•vulgação de propostas en
tre os candidatos. Urge. por 1sso mesmo. que alter
nativas sejam encontradas. a f1m de que a opção 
1maculada de cada elettor seja fruto de um processo 
maduro de reflexão: que o voto seja result~do de ab
sorção do máximo de Informações pertmentes. do 
contraditório de pos1çôes e atenção das lacunas de 
credo e propostas de cada postulante. 

+ 
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Essa é a ra:~ão pela q:.Jal oferecemos b ~..:í1s
deração de nossos pares a presente proposição, <=. 

qual tem por esc )po estabelecer a obrigatonedaae 
de realização de jebates entre candidatos majome.
rios pelo sistema público de radiodifusão. Advoga
mos uma alteraç~to na legislação eleitoral, de forrr.a 
a que seja fixada uma dupla obrigação: de um l~dc. 
a do sistema estatal de rádios e TV contnbu:r para :: 
aperfeiçoamento ja democracia, :9vando a efeito & 

realização compu·sória de debates: de outro. a expc
sição dos candid.ttos ao crivo da crítica, monneme
de seus adversáros, como múnus público da candi
datura. Isso para que, depois, os eleitores possarr. 
cobrar dos eleito~; a coerência e o cumprimente ca 
promessas: para ~ue o eleitorado não se sinta logra
do, vítima do estelionato eleitoral e impotente para 
corrigir o equívocQ de uma dada opção. 

Note-se que a proposição elimina a possibilida
de de ocorrência de debates entre candidatos e car
gos proporcionai~;. É que a manutenção de um pa
drão normativo p ::!lo qual a eleição se dá pelo si~te
ma proporcional de lista aberta, com e disputa entre 
todos os candidatos ern amplas circunscrições ele!
torais, toma inexequív31 a realização de tais deba
tes, sem que o princípio de equidade se)a v1olado. 

Acreditamm; que, com a conversão deste pro
jeto em lei estammos dando um significativo passe 
rumo ao aprimor.1mento e à consolidação de nossa 
democracia. fazendo com que, doravante, cada plei
to possa represe1tar uma festa da cidadama, e não 
o ritual amorlo e :~pático de confirmação como poce~ 
político daquelas elites que já detêm poder cr.onõm·
co e Poder ideológico em nosso País. 

Sala da sessões, 13 de outubro de 1998. - Se
nador Eduardo E.uplicy. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETE'ABRO DE 1997 

Estabelece normas para as eleições 

O V\ce-Pres\dente da RepUbl\ca, no exercício 
do cargo de Presidente da República. 

Faço saber que o Congresso Nac1onal decreta 
e eu sanc1ono a !;eguir·te lei: 

Art. 46. lncependentemente da ve1cu1ação ae 
propaganda eleitJral gratuita no horário definido nes
ta lei, é facultadé a tra'"lsmissão, por emissora de rá
dio ou televisão, de debates sobre as eieições ma,o
ritária ou propor·;ional senao asseguraca a partiCI
pação de candidatos dos partidos com reore
sentação na Câmara dos Deputados. e tacultaaa a 
dos demais, obsmvado o segUinte: 

dos debates oodera ser fe1t2: 
a) em conjunto, estanac c~esen~es r::::aos os 

candidatos a um mesmo carg·:J e.et1vo: 
b) em grupos. este.nuço c·-esenres. no mín1mo. 

três cand1datos. 
11- r;3.S eleições oro~;:>rclc~als, ç3 uebates oe

verão ser organizados de mc-=::J que assegurem ã 

presençe. de número equivale~:s ae cc.nd1datos ae 
todos os partidos e colige.ções a um mesmo cargo 
eletivo, podendo desdobrc.r-se em mats de um 01a; 

111 - cs debates deverão ser pane ae progra
mação previamente estabe!ectja e d1vwlgada pe!a 
emissora, fazendo-se med1ante sorteto a escolha oCJ 
dia e da ordem d2 fc.!a de :a-=:.: cand10aro, salvo se 
celebrado acordo em c urre se::!1do entre os pamdos 
e coligações Interessados. 

§ 1 º Será admitida c. reauzação de aebate sem 
a presença de candidato de E:.:Gum oartido, desde 
que o veículo de comun1caçã.c resoonsável compro
ve havê-lo convic!ada com 3 antacedênc1a mímma 
de setenta e duas horas da re::!IIZ3ç2.o do debate. 

§ 2q É vedada a oresenç2. de um mesmo candi
dato a ele1ção proporcional e:r: ma1s de um debate 
da mesma em1ssora. 

§ 3º O descumpnmentc c~ aisccsto neste arr; 
go sujeita a empresa 1nlra!:::ra as osnaltdades prevts
tas ~o artigo 56. 

(À Comrssão oe C::;.nsmuiç:2o. Jus!rca e 
C:daaania. em de=isãc termmat1va. J 

-t'FIOJETO DE LEI DO SENADO 
rt2 153. c= 1998 

Regularnentt. o ~1r1. 5 1, inciso LI, da 
Constituição !=~der:!l. .::!-..era dispositivos 
da Le! nº 15.815, ~:; ~!:- Ce .:::~<:::sto de 1980, 
e c!á outr:::!:: or-::>v!~ê:!""!=:2.s. 

O Congresso i\!aCIC!121 c;cre~a: 
Art. 1º Os arts. 7"7. 13. 32. 85, 86. 88, ~ 12 e 

117 da Lei n° 6.815, de 13 de agosto de 1980. pas
sam a ter a segUinie redaçàc. 

'Art. 77. 
I - -=e tratar ~e =-~astlelro. salvo se natu

rahz.adc. '=-':"' r:~SO C:~ ::·•m~ CCJmum. pratiC2dC:: 
::.ntes da naturalização. C'.J -:e comprovado en
volvimento em tr2T1co d·cito ce entoroecentes e 
~.·aga~ af!ns. ::n r::::~.::ltJL:E'r ~-=rnco. ~NR) 

9 P-A-,..., excec.:.:J ·..: _ l[lCISO 11 não rr:t· 

peatra 2 extraa1cé.o ai..Ja..naa esta ior oea1da 
oor cnme em matena ae raxc.s. 1moostos. lit-
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re1to aduane1ro e cambial, e a lei bras1leira 
nào prever o mesmo tipo de taxas ou impos· 
tos ou não tiver, em matéria tributária, adua· 
ne1ra e cambial, o mesmo tipo de regula
mentação que tem a lei da parte requerente. 

"Art. 78 ................................................ . 

Parágrafo único-A. A extradição pode
rá ser recusada se o fato pelo qual for pedi· 
da tiver sido cometido fora do tenitório da 
parte requerente e a lei brasileira nio prever 
a punibilidade para ele quando cometido 
fora do Tenitório Nacional." 

"Art. 82. Em caso de urgência, poderá 
ser ordenada a prisão preventiva do extradi
tando, desde que pedida em termoe hábeis, 
qualquer que seja o meio de comunicaçio, 
por autoridade competante, agente diplom6-
tico ou consular do Estado requerente ou 
através da Organização lntemacional de Po
licia Criminal - INTERPOL. (NA) 

§ 2" Efetivada a prisão. o Estado re
querente deverá fo!TT'8izar o pedido em cenc 
e vinte dias, na conformidade do art. 80. (NR) 

§ 3°-A - A revogação da prisão p,._ 
ventiva não impedirá urna nova prisão ou 
aplicação de medidas coercitivas, nem a ex-

~tradoção, se o pedido chegar após o venci
mento do prazo previsto no § 2" e ae funda
mentar em tráfico ilícito de entorpecentes ou 
drogas afins." 

"Art. 85 ................................................ . 

§ 2" Se os elementos oferecidos pela 
parte requerente forem considerados insufi
cientes para pennitir decisão sobre o pedido 
de extradiçlo, o Tribunal, a requerimento do 
Procurador-Geral da República, solicitará 
um suplemento de informações, fixando um 
prazo para este fim, que poderá aer prorro
gado se houver pedido lundamentado.(NR) 

• Art. 86. Concedida a extradição. será 
o fato comunicado através do MiniMério das 
Relações Exteriores à Missão Diplomática 
do Estado requerenta que, no prazo de no
venta dias da comunicação, deveni retirar o 
extraditando do T enitório Nacional. "(NR) 

"Art. 88. Negada a extradição. não se 
admitirá novo pedido baseado no mesmo 
fato, salvo quando se tratar de crime de trâfl
co ilicito de entorpecentes e drogas 
afins.(NR) 

Parágrafo úmco-A. A recusa da extra
dição deverá ser motN-ada e comunicada 
sem demora à parte requerente.· 

"Art. 112. São condições para a con
cessão da naturalização: 

VIl - inexistência de denúncia, pronUn
cia ou condenação no Brasil ou no exterior 
por crime doloso a que seja cominada pena 
mínima de prisão, abstratamente considera
da, superior a um ano. ou por crime relacio
nado a tráfico ilic~o de entorpecentes e dro
gas afins, qualquer que seja a pena a ele cc
minada. • (NR) 

"Art.117.. ............................................. • 
§ 12 - A - Não se op1nará favoravel

mente à naturalização de indivíduo cuja v1da 
pregressa, após exaustiva investigação de 
antecedentes criminais, demonstrar envolvi
mento com o tráfico ilícito de entorpecentes 
e drogas afins. (NR) 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor noventa dias de
pois de sua publicação. 

Juetificação 

O tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins 
tem causado males irreparâveis à sociedade brasi
leira e à comunidade intemacional porque contribui 
para alterar o comportamento de seus membros. es
pecialmente os mais jovens, e acarreta uma escala
da de práticas criminosas e nefastas. 

A luta comra tal inimigo comum não tem sido 
feita com sucesso por nenhum país isoladamente e 
nio são poucos os acordos intemacionais desejosos 
de dar·lhe uma ofensiva internacional. 

Entretanto, bem antes da triste e nova realida
de das drogas, que desmotivam nossos jovens para 
urna vida normal e socialmente útil, o direrto interna
cional já havia criado um mecanismo capaz de tor
nar operacional a colaboração entre os povos e de 
evitar a impunidade de criminosos. Trata-se do onsto
tuto da extradição que, apesar de sua utilidade e 
abrangência. nem sempre tem sodo eficazmente 
acionado para punir ou diminuir o tráfico indesejável. 
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A imprensa revela a cada dia que inúmeros tra
ficantes frustram as expectativas da extradição. ob
tendo, por me1o de fraudes e ardis, a nacionalidade 
de outros países, inclus1ve a brasileira. 

Existem notórios exemplos de individuas conde
nados por traficas ilicrtos e internacional de entorpe
centes em outros países. que se livraram da cadeia 
pelo fato de terem obtido a nacionalidade brasileira_ 

A Constrtuição Federal. em seu art s•. inciso 
LI, tentou eliminar os efeitos perversos da má utiliza
ção dos dois instrtutos: naturalização/extradição. 
mas, até a presente data, carece de regulamentação 
que a tome operacional. 

Segundo o mencionado dispositivo: 

"Nenhum brasileiro será extraditado, sal
vo o naturalizado. em caso de crime comum, 
praticado antes da naturalização. ou de com
provado envolvimento em tráfico ilícito de en
torpecentes e drogas afins, na forma da lei.· 

Pensamos que uma atitude deva ser tomada 
pelo legislador com vistas a um duplo objetivo que, 
ao nosso ver. seria o de facilitar a extradição e difi
cuttar a naturalização de traficantes, por meio da 
mera alteração de alguns dispositivos da Lei n9 

6.815, de 19 de agosto de 1980, conhecida como 
Estatuto do Estrangeiro. 

E aproveitamos a oportunidade, que estamos 
tendo. de regulamentar o art. 59 , inciso LI, da Consti
tuição, para introduzir no Estatuto do Estrangeiro, 
outras alterações. de cunho mais amplo, que a análi
se de alguns acordos bilaterais de extradição que o 
Bmsit tem negociado com países. igualmente vítimas 
do tráfico ilícito, revelou oportunas e adequadas. 

Por esta razão, explicaremos. por ordem nu
mérica, as modificações que estamoS propondo à 
Lei n9 6.815180 e que se referem aos seguintes arti
gos: n. 78, 82. 85, 86, 88, 112 e 117. 

No caput do artigo 77 reproduzimos o ditame 
constitucional para fazê-lo dizer que não se conce~ 
derá a extrad'çã.o de brasileiros, exceto se naturali~ 
zados. em caso de crime comum, prattcado antes da 
naturalização. ou de comprovado envolvimento em 
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, antes 
ou depois da naturalização. 

Ainda no art. 77 introduzimos um novo parágra~ 
fo para esclarecer que a exceção em seu inciso 11 
não impedira a extradição quando esta for pedida 
por um crime em matéria de taxas. 1mpostos, direito 
aduaneiro e cambial e a lei brasileira não previr o 
mesmo tipo de--taxas ou impostos ou não contiver, 
em matéria tributâ.ria. aduaneira e cambial, o mesmo 
t1po de regulamentação que a lei da parte requeren-

te. Achamos conven1ente o 01sposto. que se encon· 
tra nos tratados de extrad1ção que o Brasil estabele· 
ceu com a Itália e Portugal. Sabe-se que as pessoas 
que part1cipam do tráfico de entorpecentes. além dos 
mwtos outros crimes que cometem. frequentemente, 
infringem normas de ordem fiscal. aduaneira e cam
bial nos paises onde atuam. e o fato de. eventual
mente, não ter o Brasil o mesmo tipo de regulamen
tação nessas matérias náo deve inibir a faculdade 
de extraditar. 

Acrescentamos um parágrafo único ao art. 78 
para nele introduz1r um caso de extrad1ção facultati
va. como também o fazem alguns recentes tratados 
de extradição celebrados pelo Brasil com outras na
ções. Seu objetivo é esclarecer que a extradição po
derá ser recusada se o fato pelo qual for pedida tiver 
sido comet1do fora do território da parte requerente e 
a lei brasileira não previr a punibilidade para o mes
mo fato quando comet1do tora do Território NacionaL 
O inciso I do artigo 78 determina que uma das condi
ções para a concessão da extradição é ter sido o en
me cometido no território do Estado requerente ou 
serem aplicáveis ao extraditando as leis penais des
se Estado. Entendemos nós que o acréscimo pro
posto não colide com o referido inciso I do art. 78 e 
deve ser tido como um caso de extradição facultati
va, a critério da autondade competente. 

No art. 82 introduzimos a possibilidade de a IN
TERPOL- Organização Internacional de Polícia Cn
minal ser autoridade competente para pedir. em 
caso de urgência, a prisão preventiva do extraditan
do. ~lg~ns.acordos bilaterais trazem esta permissão 
que, a nosso ver, concorre para dar a necessária ra
pidez ao processo de extrad1ção. 

No§ 2" do art. 82 aumentamos o prazo para que. 
depois de efetivada a prisão preventiva do extradrtan
do, o Estado requerente formalize o seu pedido de ex
tradição. Pareceu-nos que conceder , 20 (cento e vin
te) dias ao Estado interessado é mais conveniente que 
dar apenas 90(naventa.), como preceitua a lei atual. 
Cons1deramos que, de modo geral e necessário dilatar 
certos prazos para que a extradição. eventualmente 
justificável, não se frustre apenas porque o Estado re
querente não conseguiu reunir os elementos neces
sários para apresentar o pedido dentro do prazo le
gal que nos parece muito exíguo, se se considera o 
ritual formal que a solicitação de extrad1ção tem de 
preencher para ser convenientemente apresentada. 

Acrescentamos um paragrafo ao art. 62 (§ 3º-A) 
para fazê-lo dizer que, quando a extradição se fun
damenta em trático ilícito de entorpecentes ou dro
gas afins. a revogação da prisão preventiva não im-
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pedirá uma nova prisão ou aplicação de medid• 
coerc•t•vas. nem a extradição, quando a solicitaçla 
do Estado requerente chegar após escoado o pram 
prev•sto em seu§ 21l. 

Modificamos também a redação do § 2• do art. 
85 porque julgamos que quando os elementos olerw
cidos pela parte requerente forem insuficientes pala 

permitir decisão sobre o pedido de extradição, o Su
premo Tribunal Federal deverá, a pedido do Procu
rador-Geral da República, solicrtar um suplemeniD 
de informações, lixando para tal um prazo, que po. 
derá ser prorrogado se houver pedido tundamentado 
da parte interessada. O motivo que nos h!vou a to
mar esta atitude foi, ainda uma vez, a necesaidadll 
de não permitir que os pedidos de extradição • 
lrustem meramente pela falta de cumprimento, am 
tempo hábil, de requisrtos processuais, formais ou 
temporais. 

Dilatamos, por razões semelhantes às anterio
res. no art. 86, o prazo para que o Estado requeren
te retire o eXIradltando do Território Nacional. Ac'-
mos razoável conceder 90 (noventa) dias em vez de 
60 (sessenta) para que a requerida providência seja 
tomada. 

A alteração pretendida no art. 88 tem o objetivo 
de e"stabelecer uma norma excepcional relativamen
te aos casos de extradição que se fundamentam am 
tráf1co ilícito de entorpecentes: nesses casos, adrri
tir-se-á um novo pedido, baseado no mesmo fato. 
mesmo quando a extradição já tenha sido negada . .; 
que seria contrário ao rigor que se quer dar ao trM
co ilícito impedir novos pedidos de extradição, talvez 

·-- mãiSbem fundamentados e completos. 

Esclarecemos, além disso, num parágrafo úni
co ao art.86, que a recusa da extradição deverá -
motivada e comunicada sem demora à parte reque
rente porque tal atitude nos parece juridica, correta e 
compátivel com o bom andamento da cooperação ju
diciária internacional. 

Já no tocante à naturalização, fizemos uma ai· 
teração no inciso VIl do art. 112, para deixar cl..o 
que não se concederá naturaJização a estrangeiro 
contra o qual exista, no Brasil ou no exterior, denún· 
cia. pronúncia ou condenação por crime relacionado 
a tráftco ilícito de entorpecentes e drogas afins, qual· 
quer que seja a pena a e\e cominada. 

No parágrafo acrescentado ao art. 117. estat.
lecemos que nenhuma autoridade brasileira poderá 
opinar favoravelmente à naturalização de individuo 
cuja vida pregressa; após exastiva Investigação de 
antecedentes criminais demostrar envolvimento com 
o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. 

Essas. em linha gerats. as alterações que con
sideramos razoável fazer no atual Estatuto do Es
trangeiro. Lei n'6.815/90, de modo a facilitar a extra· 
dição e dificultar a naturalização ae pessoas envolvi
das com o tráfico ilegal, obedecendo ao precetto 
contido no inciso LI do art. 5º da Constituição Fede
rat, e tendo em vistas algumas normas. explicitas em 
acordos bilaterais de extradição. que nos pareceram 
necessárias ao aperfeiçoamento do nosso ordena
mento jurídico. 

Em face do exposto confiamos na aprovação 
do presente projeto pelos ilustres Senadores da Re
pública. 

Sala das Sessões. em 13 de outubro de 1998. 
- Senador Odacir Soares. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

TITULO 11 
Doa Direitos e Garantias Fundamentais 

CAPiTULO I 
Dos Direitos e Deveres 
Individuais e Coletivos 

Art. s~ Todos são iguais perante a lei, sem dis
tinção de qualquer natureza, garantindo-se aos bra
sileiros e aos estrangeiros res•dentes no País a ln

violabilidade do direito à vida. à liberdade. à igualdade. 
à segu~ ~ à propriedade. nos termos seguintes: 

LI - nenhum brasileiro será extraditado. satvo o 
naturalizado, em caso de crime comum. praticado 
antes da naturalização, ou de comprovado envolvi
mento em tráfico 11ícito de entorpecentes e drogas 
afins, na forma da let: 

LEI N• 6.815, DE 19 DE AGOSTO DE 1980 

Define a situação jurídica do estran
geiro no Brasil, cria o Conselho Nacional 
dé Imigração, e dá outras providências. 

Art. 77. São condições para concessão de ex
tradição: 

I - ter sido o cnme comet•do no terntóno do Es
tado requerente ou serem aplicáveis ao extraditando 
as leis penais desse Estado: e 

11 -existir sentença finai de privação de liberda
de, ou estar a prisão do extraditando autonzada por 
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Juiz. Tribunal ou autoridade competente do Estado 
requerente, s~lvo o disposto no art. 81. 

Art. 78. Quando mais de um Estado requerer a 
extradição da mesma pessoa, pelo mesmo fato. terá 
preferência o pedido daquele cujo território a mfra
ção foi cometida. 

§ 12 Tratando-se de crimes diversos. terão pre
ferência, sucessivamente: 

I - o Estado requerente em cujo território haja 
sido cometido o crime mais grave. segundo a lei bra
sileira; 

11 - o que em primeiro lugar houver pedido a 
entrega do extraditando se a gravidade dos crimes 
for idêntica; e 

III - o Estado de origem, ou, na sua falta. o do
miciliar do extraditando, se os pedidos forem Slmul
tâneos. 

§ 29 Nos casos não-previstos decidirá sobre a 
preferência o Governo brasileiro. 

§ 32 Havendo tratado ou convenção com algum 
dos Estados requerentes prevalecerão suas normas 
no que disserem respeito à preferência de que trata 
este artigo. 

Art. 79. A extradição será requerida por via di
ploméi.tica ou, na falta de agente diplomático do Esta
do que a requerer diretamente de Governo a Gover
no, devendo o pedido ser instruído com a cóp1a au
têntica ou a certidão da sentença condenatória. da 
de pronuncia ou da que decretar a prisão preventiva, 
proferida por Juiz ou autoridade competente. Esse 
deettmento ou qualquer outro que se juntar ao pedi
do conterá indicações prec1sas sobre o local. data. 
natureza e circunstâncias do fato criminoso, identi
dade do extraditando. e, ainda, cópia dos textos le
gais sobre o crime. a pena e sua prescrição. 

§ 19 O encaminhamento do pedido por via di
plomática contere autenticidade aos documentos. 

§ 22 Não havendo tratado ou convenção que 
disponha em contrário, os documentos indicados 
neste artigo serão acompanhados de versão oficial
mente feita para o idioma português no Estado re
querente. 

Art. 82. Nenhuma extradiçãO será concedida 
sem prévio pronunciamento do Plenário do Supremo 
Tribunal Federal sobre sua legalidade e procedên
cia, não cabendo recurso da dec1são. 

Art. 85. Concedida a extradição será o fato co
municado através do Ministéno das Relações Exte~ 

riores à Missão Diplomática do Estado requerente 
que, no prazo de 60 (sessenta) dias da comunica
ção, deverá retirar o extrachtando do temtólio brasi
leiro. 

Art. 86. Se o Estado requerente não retirar o 
extraditando do território brasileiro no prazo do art1go 
anterior, será ele posto em liberdade. sem prejuízo 
de responder a processo de expulsão, se o motivo 
da extradição o recomendar. 

Art. 88. Quando o extraditando estiver sendo 
processado, ou tiver sido condenado, no Brasil. por 
crime punível com pena privativa de liberdade, a ex
tradição será executada somente depois da conclu
são do processo ou do cumprimento da pena. res
salvado, entretanto. o disposto no art. 66. 

Parágrafo único. A entrega do extraditando fi
cará igualmente adiada se a efetivação da medida 
puser em risco a sua v1da por causa de enfermidade 
grave comprovada por laudo médico oficial. 

Art. 112. O prazo de residência fixado no artigo 
111, item III, poderá ser reduzido se o naturalizando 
preencher quaisquer da;. seguintes condições: 

I - ter filho ou cônjuge brasileiro: 

11 - ser filho de brasile1ro; 
III - haver prestado ou poder prestar serviços 

relevantes ao Brasil, a juízo do Mmistro da Justiça; 
IV - recomendar-se por sua capacidade profis

sional. c1entífica ou artist1ca; ou 
V - -ª..~J: proprietário. no Brasil. de bem 1móvel, 

cujo -valor seJa igual, pelo menos, a 1.000 (mil) vezes 
o Ma1or Valor de Referência: ou ser industrial que 
disponha de fundos de igual valor; ou possuir cota 
ou ações integralizadas de montante. no mínimo, 
idêntico. em sociedade comercial ou c1vil. destinada, 
principal e permanentemente. à exploração de ativi
dade industrial ou agrícola. 

Parágrafo único. A residência será. no mínimo. 
de 1 (um) ano, nos casos dos itens I a III; de 2 (dois) 
anos, no do item IV: e de 3 (três) anos. no do item V. 

Art. 117. Recebido o processo pelo dirigente do 
órgão competente do Mimsténo da Just1ça. poderá 
ele determinar, se necessâ.rio, outras diligências. Em 
qualquer h1pótese. o processo deverá ser submetido. 
com parecer, ao Ministro da Justiça. 

Parágrafo único. O dirigente do órgão compe
tente do Ministério da Just1ça detenn~nará o arquiva
mento do pedido. se o naturalizando não satisfizer. 
conforme o caso. a qualquer das condições prev1s-
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tas no artigo 111 ou 1 1 5, cabendo reconsideração 
desse despacho; se o arquivamento for mantido. po
derá o naturalizando recorrer ao Ministro da Justiça; 
ambos os casos, o prazo é de 30 (trinta) dias conta· 
dos da publicação do ato. 

(Às comissões de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional e de Constituição Just;ç. 
e Cidadania, cabendo a esta última decisão 
terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Os pro
Jetas serão publicados e remetidos â.s comissõea 
competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1 º Secretário, Senador Ronaldo Cunha lima. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 508, DE 1998 

Senhor Presidente. 
Requeiro, na forma regimental, a constituição 

de Comissão Especial Temporária, composta de t 1 
(onze) membros, obedecida a proporcionalidade par
tidána. para até 1 5 de dezembro de 1998: 
• examinar a execução do Programa de Ajuste Fis

cal a que se refere a Lei n2 9.496, de 11 de se
tembro de 1997, envolvendo rolagem, composi
ção ou recomposição de díVIdas, já autorizadas 
por esta Casa; 

• levantar as medidas efetivamente tomadas no ãm
bito do programa, especialmente aquelas que 

..-oGafltribuam para atenuar o déficit fiscal e o endivi
damento; 

• propor medidas ao Senado Federal e ao Poder 
Executivo tendo em conta a necessidade de com
patibilização das políticas de endividamento públi
co e execução financeira dos Estados e Muntcí
PIOS com as medidas que estão sendo ou deverlo 
ser tomadas em nível federal em face da criee 
econômiCa internacional. 

Justiflcllção 

A sociedade brasileira acompanha com preo
cupação e anstedade a evolução da crise financeira 
1nternac1onal que pode cobrar de todos um alto pre
ço para preseNação da estabilidade econôi'Tllca do 
nosso Pais. 

Esse alto preço. aliás. até certo ponto Jil vem 
sendo pago com a absorção pelos brasileiros - tanto 
os agentes produtivos quanto os consumidores -
dos elevados juros praticados há muito tempo em 
nosso Pais como forma de v1abihzar o financiamento 

ao Estado brasileiro em todos os seus níveis, e de 
manter em patamar seguro o estoque ae d1V1sas. em 
parte constituído por 1nvest1mento especulativo do 
exterior. 

Mesmo sendo d1fictl encontrar uma causa úni
ca a que se possa atribuir o conjunto de problemas 
enfrentados. também é impossível deixar de reco
nhecer que o déficit pUblico é uma delas e, talvez. o 
maior de todos os desafios a serem enfrentados a 
curto prazo. 

Ao inst1tu1r o Programa de Ajuste Fiscal dos 
Estados, o Governo Federal explicitou a sua preocu
pação com o assunto e ofereceu às diversas untda
dPs da Federação. end1v1dadas e enfraquecidas, o 
seu apoio ma1s amplo. que 1nciU1u o financiamento, o 
refinanciamento e rotagem de div1das. em alguns ca
sos sem qualquer amortização, a composição e re
composição das mais d1versas obrigações dos Esta
dos~ ~unicípios. 

O Senado Federal. por torça das suas respon
sabilidades e atribuições constitucionais. esteve en
volvido em todo o processo. na medida em que con
cedeu autonzação em todos os casos em que qual
quer t1po de endiVIdamento estivesse contemplado. 
Ao longo dos próximos meses. novas decisões de
verão ser tomadas por esta Casa e, como é de se 
esperar. pelo Governo Federal, que certamente bus
cará o alinhamento de todos os Estados e Municí
pios com a União nas med1das de austeridade que 
visam combater o deseqUIIibno f1scal. 

A Com1ssão Espec1al cuja constituição está 
sendo prOpOsta terá, se v1er a ser criada. a respon
sabilidade de avenguar o andamento do programa 
de ajuste fiscal com que os Estados se compromete
ram. oferecendo ao Senado Federal uma base de in
formações essenc1ais para que se possa decidir com 
responsab1l1ciade nesta matéria. 

Sala das Sessões. t 3 de outubro de 1998. -
Senadores Geraldo Melo - Jefferson Peres - Za
nete Cardinal - Ronaldo Cunha Lima - José 
Eduardo Outra - Lúdio Coelho. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O re
querimento lido será publicado e, postenormente. In
cluído em Ordem do D1a. nos termos do art. 255. 11. 
alínea "c". 1tem VI. do Reg1mento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se
nhor Pres1dente da RepUblica env1ou ao Congresso 
Nac1onal a Medida Prov1sóna nll 1.710-2, adotada 
em 8 de outubro de 1998 e publicada no dia 9 do 
mesmo mês e ano. que "Acrescenta d1spos1t1vo a 
Le1 n" 9.605. de 12 de fevere1ro de 1998. que dis-

+ 
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põe sobre as sanções penais e administrativas de
rivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente~. 

De acordo com as indicações das lideran
ças, e nos termos dos §§ 4• e s• do ar1. 2" da Reso
\ução nº 1/89-CN, f\ca assim constituida a Comissão 
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Hugo Napoleão 
Edison Lobão 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

F rancelino Pereira 
Gilber1o Miranda 

Fernando Bezerra 
Carlos Bezerra 

Sérgio Machado Osmar Dias 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Suplicy Sebastião Rocha 

PPB 

Ep~ácio Cafeteira Leomar Ouintanilha 

Titulares 

Inocêncio Oliveira 
José_Car1os Aleluia 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

Álvaro Gaudêncio Neto 
Abelardo Lupion 

PSDB 

Eduardo Barbosa Welson Gasparini 
Fábio Feldmann Wilson Braga 

Bloco (PMDB/PRONA) 

Geddel Vieira Lima Wagner Rossi 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 

Valdenor Guedes UsMaro Kamia 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 13-10-98- designação da Comissão Mista 
Dia 14-10-98- instalação da Comissão Mista 
Até 14-1 0-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 23-10-98- prazo f1nal da Com•ssão M1sta 
Até 7-11-98- prazo no Congresso Nac•onal 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n~ 1.711-2, adotada 
em 8 de outubro de 1998 e publicada no dia 9 do 
mesmo mês e ano. que ~Acresce dispositivo à Lei 
n• 9.526. de 8 de dezembro de 1997". 

De acordo com as indicações das lideranças. 
e nos termos dos §§ 4º e s• do art. 2º da Resolução 
nv 1/89·CN, fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

TitUlares 

Djalma Bessa 
Josaphat Marinho 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

PF 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Leonel Paiva 
Carlos Patrocínio 

Fernando Bezerra 
Carlos Bezerra 

Sérgio Machado Osmar Dias 

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS) 

Eduardo Suplicy 

Epitácio Cafeteira 

TitUlares 

Inocêncio Oliveira 
José Carlos Aleluia 

Antonio Joaquim 
Vittório Medioli 

Sebastião Rocha 

PPB 

Leomar Ou~ntanilha 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

Álvaro Gaudêncio Neto 
Abelardo Lupion 

PSDB 

Edson Silva 
Emerson Olavo Pires 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Geddel Vieira Lima Wagner Aossi 

Bloco (PTIPDT/PC do B) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 

Enivaldo Ribeiro Fernando Ribas Carli 

De acordo com a Resolução n• 1. de 1989--CN. 
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramr
tação da matéria: 
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D•a 1 3-10-98 - designação da Comissão M1sta 
Dia 14-10-98- instalação da Comissão Mista 
Até 14-1 Q-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 23-10-98- prazo final da Comissão Mista 
Até 7-11-98-prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se
nhor Presidente da República enviou ao CongreSM> 
Nacional a Medida Provisória n" 1.711-1, adatada 
em 8 de outubro de 1998 e publicada no dia 9 do 
mesmo mês e ano. Que •Attera e acresce dispositi
vos à Le• n' 9.692. de 27 de julho de 1998. e dá ou
tras providências·. 

De acordo com as indicações das lideranças, 
e nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2" da Resoluçlo 
n' 1/69-CN. fica assim constituida a Comissão u-. 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

rotulares 

Vilson Kleinübing 
BeiJo Parga 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentee 

Romero Jucá 
Edison Lobão 

Fernando Bezerra 
Carlos Bezerra 

Sérg1o Machado Osmar Dias 

Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS) 

Eduardo Suplicy 

Eprtácio Cafeteira 

Titulares 

lnocêncto Oliveira 
José Carlos Aleluia 

Aécio Neves 
Arnaldo Madeira 

Sebastião Rocha 

PPB 

Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

PFL 

Alvaro Gaudéncio Neto 
Abelardo Lupion 

PSDB 

Jovatr Arantes 
José Thomaz Nonô 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Geddel Vieira Lima Wagner Roa• 

Bloco (PTIPDT/PCdoB) 

Maria Laura Chico Vigi'-e 

PPB 

Márc1c Remaldo Moretra José Janene 

De acordo com a Resolução nº 1 . de 1 989-CN. 
fica estabelecido o segu1nte calendáno para a trami
tação r1a maténa: 

Dia 13-10-98 - des•gnação da Com1ssão Mista 
Dia 14-1 0-98 - .nstalação da Comissão Mista 
Até 14-10-98 - prazo para receb1mento de 

emendas e para a Comissão M1sta emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 23-10-98 - prazo final da Com•ssão Mista 
Até 7-11-98- prazo no Congresso Nac1onal 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se
nhor Presidente da República env1ou ao Congres
so Nacional a Med1da Provisóna ni 1.718, adotada 
em 6 de outubro de 1998 e publicada no dia 7 do 
mesmo mês e ano, que •Acresce parágrafo ao art. 
4° da Le• n' 9.434. de 4 de fevereiro de 1997. que 
dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e par
tes do corpo humano para fins de transplante e 
tratamento". 

De acordo com as ind1cações das lideranças. 
e nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução 
nQ 1/89-CN, fica assim constituída a Com1ssão Mista 
incumbida de emit1r parecer sobre a maténa: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PFL 

Hugo Nelroleão Francelina Pererra 
Edison Lobão Gilberto M1randa 

PMDB 

Jader Barbalho Fernando Bezerra 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PSDB 

Sérgio Machado Osmar Dias 

Bloco Opos1ção (PT/PDT/PSB/PPS) 

Eduardo Suplicy Sebastião Rocha 

PPB 

Epitácio Cafeteira Leomar Ou1ntanilha 

Titulares 

Euler Ribe1ro 
Ursicino Que~roz 

DEPUTADOS 

PFL 

Suplentes 

Talvane Albuquerque 
Carlos Magno 

* 
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Aécio Neves 
Arnaldo Madeira 

PSDB 

Jovair Arantes 
José Thomaz Nonõ 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Geddel Vieira Lima Wagner Rossi 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 

Jofran Frejat Robério Araujo 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendàrio para a tre.-,.i
tação da matéria: 

Dia 13-10-98- designação da Comissão Mista 
Dia 14-10-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 12-10-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 21-10-98- prazo final da Comissão Mista 
Até 5-11-98 - prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Será 
feita a devida oomunicação à Cãmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esgo
tou-se, sexta-feira última, o prazo previsto no art. 91, 
§3°, do Regimento lntemo, sem que tenha sido inter
posto recurso no sentido da apreciação, paio Plená
rio, do Projeto de Lei do Senado n• 114, de 1997, de 
autoria do Senador Abdias Nascimento, que dispõe 
s_glu__e a ação civil destinada ao cumprimento da abri· 
gação de fazer, ou de não fazer, para a preservação 
da honra e dignidade de grupos raciais, étnicos e re
ligiosos. 

Tendo sido aprovada em apreciação terminati
va pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, a matéria vai à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Na ses
são do dia 7 u~imo foi lido o Requerimento n• 502, 
de 1998, de iniciativa da Comissão Espacial criada 
através do Requerimento n• 392198-SF, destinada a 
investigar a problemática da seca no Nordeste do 
Brasil e no polígono da seca em Minas Gerais, solici
tando a prorrogação do prazo até 15 de dezembro 
de 1998, com base no art. 76, § 1•, alínea a, do Re
gimento Interno do Senado Federal. . 

O requerimento deixou de ser votado, naquela 
oportunidade, por falta de quorum. 

A Presidência comunica que o avulso da maté
ria encontra-se à disposição dos Srs. Senadores nas 
suas bancadas. 

A Presidência, antes de colocar em votação o 
requerimento, esclarece ao Plenário que o seu enca
minhamento à Mesa para leitura e votação deu-se 
tempestivamente, na data de 24 de setembro último. 
não tendo sido apreciado em virtude do disposto no 
parágrafo único do art. 2" do Regimento Interno. 

Passa-se à votação do Requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Foca prorrogado o prazo na Comissão até 15 

de dezembro de 1998. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Na ses
são do dia 7 ú~imo foi lido o Requerimento n' 503. 
de 1998, do Senador José Samey e outros Srs. Se
nadores, solicitando a realização de sessão espe
cial, em data a ser oportunamente marcada, destina
da a homenagear a memória do Senador Alexandre 
Costa, falecido em 29 de agosto de 1998. 

q requerimento deixou de ser votado. naquela 
oportuniáade, por falta de quorum. 

A Presidência comunica que o avulso da maté
ria encontra-se à disposição dos Srs. Senadores nas 
suas bancadas. 

Passa-se à votação do Requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 

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 Carias Magalhães) 
- A Mesa solicita aos Srs. Senadores que se encontra
rem em seus gabinetes ou em outras dependências 
da Casa e que não tenham marcado as suas pre
senças, que compareçam ao plenário e o laçam. a 
fim de que possamos atingir o quorom necessário 
para deliberação. 

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

Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

Quinto e último dia de discussão. em pn
meiro turno, da Proposta de Emenda à 
Conetitulção n" 15, de 1998, tendo como pri
meiro signatário o Senador Esperidião Am1n. 
que altera o inciso VIl do art. 29 da Constnui-

+ 
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cao i=eaer.,::;,l i-: -~. ::o:! .:J'2:5pesa .... vm o fLonc.:. 
name-- 1 --::::; Pode; ;_acusiatt\'0 mun.Cir;~ .. 
lendo 

Parecer ne 473, ae 1998-Pien, Rela;:~: 
Senador Jefferson Peres, favorável, nos te:~
mos da Emenda n>2 1-Pien (substitutivo), c~e 
aoresenta. 

A Presidência esclaiece ao Plenário que. r.Js 
termos do disposto no art. 358 do Megimento Inter
no, transcorre hoje o quinto e último dia da discus
são da matéria, quando poderão ser oferec1das 
emendas assinadas por um terço, no mínimo. oa 
comoosicão do Senado. 

Discussão em conJunto da proposta e do sucs
titutivo em orimeiro turno. 

Em d1scussão. (Pausa.) 
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - ?Rl -

Sr. Pres1dente. peço a palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 

- Com a oaavra o Senador Roberto Requião. 
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR. 

Para discutir. Sem rev1são do orador.) - Sr. Presi· 
dente. trata-se de uma emenda do Senador Esperi
d•ão Amtrl que a mim parece extremamente oportu
na. PO•s disciphna as despesas globais das cãmaras 
mUniCIOaiS. 

Hã um d1soos•tlvo ::onstituc:onal que lixa em ;,o 
mélx•mo 5% da arrecadação dos municipios o salário 
dos vereadores. mas as càmaras passam. em al
guns casos. a compet1r com o próprio poaer executi
vo mun1ctpal, criando serviços soc•a•s e amplianco o 
Qtntdro de funcionáncs sem m.:a ex1sta •.Jma hml:a·
ção leqal para 1sso. 

O Senaaor Esperiaião Amm engendrou uma ta
bela regressiva em que a participação decai em rela
cão ao número de habitantes, estabelecendo o máxi
mo de 30::'o para as cidaaes com ma1s de um miihão 
de habitantes. 

HO!€ e o ÚitlmO da de diSCussãO desta Emenda 
Constn:uc1ona1. e ddicdmente pOderemos votâ-ia agora. 

No entanto. o Relator, Senaaor Jefferson Pê
res. flexibilizou um pouco a proposta inic1al, estabe
lecenao 6%, para ôS c1daaes aue tenham ma1s de um 
....,,tt·..,ão ce hab•tames. Não r.z o cálculo amda. 171~ 
"E-;~o ê: .moressã.o de qL:e o Mumc1p1o de São Paulo. 
por exemplo. que tem o segundo ma1or orçamento 
ao Pa1s. •sto ê.orcamemo aa Umâo. orçamento do 
Estaao ae São Fau1o e orçamento do Mumcip•o de 
São Paulo. anng.ndo ti%. tena 1Jm areamento matar 
Jue o do Poder Judic1áno no Bras1L Cabena ate uma 
:Jro1eçà.o ma1s clara e detalhaaa aas consequêr:ctas 
dessa etevação dJ orçamemo da Cãmara Mun1c,oa1 

J-= SE...J ?a..Jlú. que noJe gastê. 3~:. do orçamento do 
Munic1p1o. e passana a çastar 6°1~. 

Estou tenta;-,do. ila tLJtroouçi10 desta discussão, 
alertar os Srs. Senadores :Jara ·J fato do aumento 
exagerado que ocorrena no orçamento dos Muntcí
PIOS de mais de um milhão de habrtantes. Talvez 
não fosse o caso de uma c1::jade :orno Manaus, que 
tem uma renda muito baixa. ma:; a distorção seria 
brutal nas Cidades do sul do País. dos Estados mais 
ricos. 

Era esse o alerta que queria fazer e reco
mendar ao Plenário. a parir da análise rápida que 
apresentei do processo, r:ois d~le tomei conheci
mento há poucos minutos Rec )mendo a votação 
do projeto ongmal do Se:1ador Esperidião Amin, 
que limita. nas cidades com ma'S de um milhão de 
habitantes, o gasto total d 3.S câ naras de vereado
res em 3% do orçamento do Município. O Senador 
Esperidião Amin tem uma tab~la decrescente, e 
creio que irá discutir sua emenda nesta sessão ple
nána. 

Sr4's e Srs. Senadores. cerremos o risco de, 
votando a emenda dos 6% - e r:odemos pensar em 
sermos ma1s tle:<ive!s nos casos dos Estados po
bres. com cap1ta1s cerno :.Aanaus. por exemplo -, 
dobrar o orçamento da Câmaré Municipal de São 
Paulo e, seguramente, cnar um orçamento superior 
ao do Poder Judiciário no Pais. 

O SR. EDUARDO SUPUC" (Bioco/PT - SP) -
Sr. Presidente. peço a palavra para discutir a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Anlon o Carlos Magalhães) 
- Co~ ~vra o Se'1ado:- Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLIC:Y (Bioco/PT - SP. 
Para d1scut1r. Sem rev1sãc do c radar.) - Sr. Presi
dente. a emenda proposta pelo Senador Esperidião 
Am1n visa estabelecer criténos mais rlgidos de re
passes de recursos financelfOS ao Poder Legislativo 
dos Mumcipios. 

Importa assinalar qua a ~reposição foi apre
sentada em 25 de março do conente ano. No dia 14 
de julho. o Relator da matéria na Comtssão de Cons
tltUicâo. Just1ça e C•dadan:a. Senador Jefferson Pé
res. entregou se•.J parecer que a1nda não fo1 aprecia
do por aquela Com1ssão. 

A matena vem ao plenáno sem o parecer da 
Comissão. por avocação da Pr•!sidênc1a, nos mes
mos termos do orecedente firmado quando da trami
tação da PEC r.' 54195. 

Atuatmeme. a Cons:1tU1ção. no InCISO VIl do 
art. 29. d1spoe aue "o total da d·~spesa com a remu
neração dos vareadores não poderá ultrapassar o 
montantP- de so;..., r.a rece1ta do Município". 
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Não nos esqueçamos dP que isso e a limitação 
da remuneração dos vereadores em 75% da remu
neração dos Deputados Estaduais já haviam sido 
tentativas de, reformando-se a Constituição, estabe
lecer uma limitação nas gastanças dos LegislatiVOS 
Municipais. 

O Senador Esperidião Amin lembra que 'esses 
novos dispositivos constitucionais não surtiram o 
efe~o desejado, porque muitas Câmaras Municipais 
fixam os valores de remuneração de tal forma que 
os montantes indicados nessas normas não são en
tendidos como tetas e sim como pisos, geralmente 
rateados entre os Vereadores•. 

O autor cita um contencioso que !:e estabele
ceu entre o atual Prefeito de Betim (MG), Jésus 
Lima, do Partido dos Trabalhadores, e a Câmara 
Municipal daquele Município, que tive oportunida· 
de de acompanhar pessoalmente. Para custeio de 
suas próprias atividades, a edilidade reduziu as 
despesas com a limpeza urbana de R$ 1,7 milhão 
para R$ 100 mil, canalizando o restante, R$ 1,6 
milhão, para atividades do Legislativo local. Um 
exemplo de total infelicidade no exame de priorida
des numa cidade com tantas carências como Be
tim. As despesas de água, luz e telefone da Prefei· 
tura foram reduzidas de R$ 1, 7 milhão para RS 
100 mil, desviando o restante para manutenção de 
atividades dos Vereadores. Desta maneira, a Cã· 
mara Municipal de Betim passou a ter um orçamen
to maior que o de 826 Municípios mineiros e a dispor 
de recursos equivalentes ao somatório de despesas 

___ cts.J.D--secretarias municipais. 

A grade proposta pelo Senador Esperidião 
Amin, inversamente ao número de habitantes. é ple
namente razoável e poderá significar uma solução 
definitiva para esse ralo das despesas públicas no 
País. 

Quando Presidente da Câmara Municipal de 
São Paulo, no periodo de 89/90, lembro-me de que 
o total das despesas da Câmara Municipal em rela· 
ção ao orçamento era da ordem de 1% e era plena
mente possível atender·se muito bem aos objetivos 
da edilidade paulistana com aqueles gastos. 

O Senador Esperidião Amin informa que au
mentou um pouco desde então e hoje a Câmara Mu
nicipal esta despendendo, em relação ao orçamento 
do Município, o equivalente a 3%. 

Sinceramente, pude e posso assegurar que 
com 1% do orçamento do Município de São Paulo. 
que já era muito significativo, dava perleitamente 
para estar administrando e realizando todas as fun-

ções que tem o Legislativo: fiscalizar, legislar e rep
resentar o povo de São Paulo. 

Como em muitos Mumcipios houve abusos ex
traordinários, como é o caso de Betim, de alguns 
municípios em Santa Catarina e outros, creio ser 
muito pertinente a proposição do Senador Esperi
diâo Amin. Considero que a forma menos flexível 
que S. Ex' adotou é preferível ao que propõe o 
subst~utivo. 

Dessa fonna, quero extemar o meu apoio à 
Proposta de Emenda a Constituição n• 15, de 1998, 
de autoria do Senador Esperidião Amin. 

Recomendo ao Bloco da Oposição o voto favo
rável a esta matéria, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Corcedo a palavra ao Senador Ademir Andrade. 

A rigor, seria o Senador Esperidião Amin, mas 
acredito que S. Ex' prefira falar depois, como autor 
da proposta. 

Concedo a palavra ao Senador Ademir Andrade. 
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco - PSB - PA. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr.Presiden· 
te, Sr's e Srs. Senadores, em nome do Partido So
cialista Brasileiro, quero me congratular cem o Sena
dor Esperidião Amin pela suapreocupaÇão e cora· 
gem nesta proposição de modificação da Constitui
ção brasileira. 

A atual Constituição, realmente, cometeu uma 
falha grave ao estabelecer que os orçamentos das 
Câmaras Municipais seriam de 5% do valor do orça
mento do respectivo Muntcípk>. Isso pennitiu um 
abuso de6medido das várias Câmaras Municipais de 
todo o País. 

No caso do meu Estado, o Pará, o mínimo 
que uma Câmara Municipal exige do prefeito é 
10% do valor de toda a receita do Município. Em 
alguns casos, há um verdadeiro abuso. Há Municí- . 
pios privilegiados no nosso Estado por receberem 
royalties, por terem uma usina hidrelétrica em 
sua sede, por receberem compensação financei
ra pela inundação da área perdida com o lago da 
hidrelétrica; esses municípios têm uma receita 
muito grande. 

Há verdadeiros absurdos que gostaria de regis· 
trar aqui, na tribuna do Senado. 

No caso de Tucuruí. por exemplo, a verba des
tinada a Câmara Municipal é tão grande que os Ve
readores atingem o percentual mínimo de Deputado 
Estadual. E. para poderem gastar tanto dinheiro, 
eles não realizam serviços sociais, como disse o Se
nador Roberto Requião. Lá. Senador. eles não se 
preocupam com o fato de a Câmara prestar serviço 
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soc1al com os fartos recursos de que d1spóe: eles se 
servem deles. Para que V. Ex" tenha uma id6ia, a 
diária de um Senador que vai aos Estados Unidas 
ou a Europa é de US$ 350,00, para pagar todas U 

suas despesas; a de um vereador do Municipio da 
Tucurui é de R$ 900,00 para se deslocar para a ca
prtar de aproximadamente RS 2 mil para outro Esta-
1o do Brasil, e, ainda, de R$ 3,3 mil para o exterior. 
O:ssas são as diárias dos vereadores do Município 
de Tucuruí. 

Esta proposta de emenda constitucional do Se
nador Esperidião Amin rRmente praciaa ser apro
vada, com muita pnossa, pelo Cong1'8880 NacioMI, 
para que esse tipO de ai»urdo não continue aoonte
cendo em nosso País; para que haja uma limitação a 
para que cada CAmara Municipal em nosso País aa 
adapte à condiçio nela ~ntada. 

Dessa lonna, na Liderança do PSB. ap6io a 
proposta do Senador Espandião Amin, dizendo q,. 
sou favorável à matéria da fonna como foi apresen
tada originalmente. 

No meu entender, a emenda do Senador J*f
ferson Péres deveria ser repensada, porque, como 
disse o Senador Eduardo Supticy, no caso da SiD 
Paulo. 1% daria para atender à necessidade da c&
mara Municipal, e, no caso de Manaus e de Belém. 
3% é mais do que sufictente. Hoie. h~ CAfT'I::tr::u:; Mn
n 
Qt; ~ 

tem mais de 700 funcionários, o que é um quadro 
bastante excessiVO para uma Casa de 33 Ve1'11&do
r!,L_.Bealmente, é nec e sério economizar ,.... 
País, no aspecto das despesas dos Legislati11011 t.Au
nicipais, que apresentam um indice extremame* 
atto, diante das necessidades e do estado de miséria 
em que vive a população. 

Sabemos que os prefeitos são pr~~S~~ionados, i' 
que não ha normas para isso, o que agora está sen
do apresentado nesta emenda de autoria do Sena
dor Esperidião Amin. 

Dessa forma, quero manffestar o meu apoio • 
proposta, como foi ~ originalmente, falan
do pela Liderança do Partido Socialista Brasileiro. 

Mu~o obrigado. 
O SR. PREUlENTE (Armnio Carlos t.lagahlea) 

- Com a palavla o Senador Esperidião Amin. 
O SR. ESPERIDIAO AIIIN (PPB - SC. P111a 

discutir. Sem revialo do orador.) - Sr. Preside,., 
Sr"s e Srs. Senadoras, creio que se esta p~ 
sempre foi cunhada pela moralidade, sempre l
essa marca, agora ela tem também a caractenstica 
da oportunidade. 

Estamos vivendo um n1arc entre o anunc1o c2 
que serão tomadas med1das brevemente e o ccnhs
cimer:to das mesmas a sererr. 3.í.unciadas pe1c Go· 
vemo Federal para cones em gastos. 

Portanto, neste momento. c que dese1o acres
centar ao que jâ. apresentei. quando colhi as assina
turas para que esta proposta desse entrada no Se
nado Federal é o seguinte: 

Em respeito ao Senador Ec!uardo S:...;plicy, que
ro dizer que um dos pontos em que me baseei r.a 
justificação foi o Municipio de Betim. demonstrando. 
inclusive, o que v1nha ocorrenao no orçamento para 
1998 do crtado Munic1p1o. 

Quero também iniormar que recebi uma comiti
va de Vereadores da Câmara de Betim, que apre
sentou a contradita. Mas a verdade é que um Mum
cípio excepcionalmente pnvileg12.do. como é Betim, 
não pode consumir ma1s de 10% da sua rece1ta or
çamentária com o funcionamento da Câmara. E o 
que é pior: no caso que demonstrei. a Câmara che
ga a suprimir dotações para limpeza pública da cida
de para suplementar o seu orçamento! 

Citei, também, como um dos exemplos do ab
surdo, o Município de Fe1jó, no Estado do Acre. 
que, no ano base de 1996 - não tenho dados de 
1997 -. despendeu 25% da receita com o tuncio
..,~""'"'"""'•,... .-4q r.;.rnara de Vereadores. Vinte e c1nco 

.ador Ramez Tebet -. mcluindo :::.s 
.... ~:as, o fundo de participação e o ICMS! 

Do global da receita tributária. incluindo as transrc
rências, ou seja, da receita líquida disponivel, que 
não é etiJI*éstimo, 25% são para o funcionamento 

"do Legislativo. Isso que é mais do que o obngató
rio para a educação. 

De forma que o fato de não haver parãmetros 
já era uma imoralidade. Há vários casos - e vou citar 
bons exemplos também: a cidade natal do meu oue
rido amigo Elcio Alvares. Ubá, em Minas Gera1s, pe
los dados de 1996, despendeu 2.8%. É uma cidac2 
srtuada entre 50 e 100 mil habitantes. gastou 2,8%. 
Na mesma faixa de cidade entre 50 e 1 00 m1l habi
tantes, a cidade de Cruze1ro do Sul. no Acre, ces
pendeu 12,8%; e a Cidade de San1ana. no Amapá, 
gastou 16,5%. Isso se deu em cidades do mesmo 
patamar de número de habrtantes. 

Finalmente, por que. além de moralmente cor
reto, é oportuno? Porque, no momento em aLie esta
mos vislumbrando cortes que inc1d1rão sobre do!acO
es destinadas inclusive para área soc1ai, se o Leg:s
lativo não der o exemplo. quem dará? 

E, para concluir, existe um buraco negro r.essa 
~islação. Há um limite de remuneração para ver.::ã-

+ 
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dor. E. até para evitar algumas intrigas feitas. isto 
não é objeto da nossa Proposta de Emenda à Cons
tijuição. Esta matéria esta regulada pela Emenda 
Constitucional n~ 1, de autoria do saudoso Senador 
Nelson Carneiro, que estabelece que a remuneração 
dos Deputados Estaduais não pode exceder dos Fe
derais e os Vereadores não podem receber, como 
subsidio, mais do que da remuneração dos Deputa
dos Estaduais. É isso que existe. Para Vereador 
existe, portanto, um teto. Ha um teto para todas as 
Cãmaras de Vereadores do Brasil. 

Mas, o que não existe é limMção para a des
pesa do Legislativo. E o quadro que acompanha a 
nossa Proposta de Emenda à Constijuição mostra 
abSurdos que têm que ser de alguma maneira regu
lados. 

O nobre Senador Jefferson Péres, que é o 
Relator da matéria, optou por uma escala simplifi
cada. Situando o máximo de 8°/o para os Municí
pios de menor população e 6°~ para os de maior 
população. 

Eu que conheço a inteligência e o espírito pú
blico do Senador Jefferson Péres, sinto-me no dever 
de fazer uma ponderação a S. E,.... Na pratica, a al
teração feita vai representar uma permissão para 
que as Câmaras de Vereadores dos maiores Municí
pios gastem mais e vai reprimir, é v-:-j3de, .::~ Câ
maras dos pequenos Municípios. Ou seja, a pende· 
ração que quero lhe fazer é judiciosa: pela sua ake
ração. a proposta, na sua concepção, está preser~ 
vada, mas S. Ex" estabelece um rigor, para os pe-

-- QJJ8.DGS Municípios, maior do que para os grandes 
Municípios, e isso é ruim, permita-me dizer. Por 
quê? Porque nos grandes Municípios irá ocorrer o 
aumento de despesa, em termos absolutos, que, 
pelo seu volume, significará menos do·que a possí
vel economia, ou soma das economias, nos peque~ 
nos Municípios. 

Era esta a ponderação que queria fazer por~ 
que, repito, conheço o espírito público e sei do zelo 
e da exação do Senador Jefferson Péres. E não es
tou dizendo isso aqui: nas Comissões Permanentes 
que freqüentamos, isso sempre foi uma constante. 
Em respeito ao seu espimo público e zelo pela coisa 
pública, faço esta ponderação. S. Ex', teoricamente, 
terá até amanhã para levar ou não em consideração 
as minhas palavras, mas entendo que se há algum 
aperfeiçoamento a ser ferto, sera para diminuir o per
centual e não para aumentá-lo. 

Se a proposta de emenda à Constrtuição ja era 
moralmente caneta. agora é oportuna, porque esta
mos na véspera de um anúncio de cortes cuja exten~ 

são não conhecemos. E será muno bom que o Le
gislativo e todos os Poderes do País participem. em 
todos os níveis, desse esforço que entendemos 
deva ser feito, sem preservar uma liberdade que VI

rou, comprovadamente - os números estão aqui -. 
liberalidade, nociva à própria reputação do Legislati
vo. O que complica o respeito ao Legislativo é o mau 
uso da liberdade. em alguns casos. Se permitirmos 
que esse mau uso prossiga. estaremos generalizan
do os desvios. 

O Sr. Roberto Requiáo (PMDB - PR) - Permi
te-me V. Ex' um aparte, nobre Senador Esperidião 
Amin? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB- SC)- Pois não. 
O Sr. Roberto Requião (PMDB- PR) - Sena

dor Esperidião Amin, só para exemplificar, eu con
sukava o Senador Suplicy, que ja foi presidente da 
Càmara Municipal de São Paulo. O Orçamento de 
São Paulo, para este ano, é de R$1 O bilhões. No li
mite de 8%. São Paulo poderia avançar com as suas 
despesas até R$ 800 milhões. 

O SR. ESPERfDIÃO AMIN (PPB - SC) -
Hoje, pelo levantamento de 1996, quero até informar, 
a cidade de São Paulo consumiu 3,3%; há R$152 mt
lhões, quando a receita própria do Município era da 
ordem de R$4,672 bilhões. 

;\ ~r~pcsl? orçamentâria para o Município de 
S.:.&o Pa .. .w_. ,...a:d.:; al""lo que vem. é de R$10.5 bilhõ
es, mas aí estão incluídas operações de crédito. A 
receita tributária do Município de São Paulo, recei
ta própria. é, hoje, da ordem de R$360 a R$400 
milhões..lllSilsais, o que da. no final, os R$4 bilhões 
por ano. 

O Sr. Roberto Requião (PMDB - PR) - Daria. 
então, cerca de R$300 milhões. de qualquer maneira. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC) -
Exatamente, o que daria muito. 

A receija própria do Município de São Paulo, 
no ano de 1 996, foi de R$4,672 bilhões. Então, sua 
receita em 1998 deve ser algo ao redor de R$5,5 bi
lhões ou R$6bilhões. Sobre isso incide o limite, o 
que permrtiria uma despesa de R$180 milhões/ano, 
se se mantivessem os 3%. 

O Sr. Roberto Requião (PMDB- PR) - Seria, 
Senador. um absurdo e a Câmara de São Paulo 
gastaria quase tanto quanto o Estado do Parana 
gastou em publicidade num período de três anos e 
meio. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC) - Só 
para que se tenha uma idéia, tenho aqui as despe
sas das Assembléias Legislativas no ano de 1997. A 
Assembléia Legislativa de São Paulo gastou, em 
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1997. R$248 milhões/ano, enquan1o que a CAmara 
de Vereadores de São Paulo gastou R$152 ..-_ 
em 1996. Então, se se ficar confinado a 3% da nocei
ta própria, a CAmara de Vereadores de São Paulo 
ainda poderá gastar o que está gastando, não prec>
sará gastar nem mais, nem menos. Não será p<aju
dicada em nada e, de acordo com a eieYação da r.
ceita, até poderá ter outros di&péndios. 

O Sr. C8rtM a- la (PMDB- MT)- Permite
me V. Ex" um aparte, nobra Senador? 

O SR. ESPERIDIÃO AIIIN (PPB - SC) -
Ouço o nobre Senador Caltoll Bezerra. 

O Sr. C8rtM Bezorra (PMDB- MT)- Senador 
Esperidião 1\!nin. estou .x-vando V. Ex" lazer um 
esforço enorme, falando sobre números, mas o q,. 
aconteceu no Brasil racenlemente, inclusive com o 
episódio da raala'>ão - V. Ex" é membro efativo de 
Comissão de Assuntos EconOmicos, assim como eu, 
onde teremos que examinar esse lato -, foi ume ver
dadeira badema. Foi indavidarnente autorizado o 
uso do dinheiro que estava depositado por conta de 
rolagem da divida dos Eslados, o qual foi aplicado 
na campanha ele~oral. Enlio, não se pega mais coi
sa alguma, nem ~ a divida rolada, e usa-se o 
dinheiro el~oralmente. Nlo aei para onde vamos le
var este País. IssO é um IIIICindalo! Qualquer discur
so a respe~o desaa questão não tem fundamenta, 
depois daquilo a que assistimos recentemente. Peço 
o apoio de V. Ex", na Comissão de Assuntos Econ6-
rnicos, para aprofundarmos a discussio dessa qu.
tão, que considero gravíssima para o nosso futuro. O 

__ P.ais-.diz, todo dia. que pracisa diminuir os gastos e 
cortar o délic~; esse é o discurso que se ouve diaria
mente. De repente, autoriza-se o uso indevido de mi
lhões e milhõea, e não se paga a divida que já foi ro
lada, grande parte da qual, no nosso caso. foi desti
nada a pagar empr-iras. Segundo denúncia da re
vista Veja, ainda foi cobrada comissão de 30%. En
quanto isso, o funcionalismo está com o salário atra
sado. A Veja fez a reportagem porque "o homem de. 
mela preta• resolveu denunciar ao MiniMério Público 
aqueles que usaram a m6quina pública para pegar a 
quantidade enorme de R$6 milhões. De ~'~~~""*· 
vejo, no apagar das luzes, o uso totalmente irregular 
do dinheiro que estava depositado no Banco do Bra
sil. Estou totalmente desmotivado por aquilo a que 
estou assistindo. Vamos debater esse assunto ,. 
Comissão de Assuntos Económicos e, depois, no 
plenário do Senado. Mu~o obrigado pela oportunida
de de aparteá-lo. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC) - Só 
me permrto dizer, Senador Car1os Bezerra, que dia-

cordo da expressão. usada por V. Exi, de que essa 
proposta não tem fundamento. Os latos que V. Ex' 
traz aqui dão mais fundamentos ainda. Os fatos que 
V. Exll menciona nos devem motivar mais ainda, por
que não podemos· concordar nem com o excessivo 
dispêndio pelo Legislativo. nem com o que V. Ex' 
mencionou, que é uma licenciosidade em matéria de 
uso do dinheiro público. Não se deve concordar nem 
com uma coisa, nem com outra. Tenho certeza de 
que V. Ex", longe de focar desmotivado, vai ficar mais 
motivado ainda para ajudar o Pais a suprir essas lacu
nas legais, impedindo a repetição tanto dos abusos 
que essa proposta de emenda à constijuição preten
de coibir, quanto outros que V. Ex" certamente levará 
à Comissão de Assuntos Econômicos na primeira reu
nião, da qual espero, como sempne, participar. 

Muno obrigado. 
GOSiaria de aprove~ a oportunidade, Sr. Presi

dente, para mais uma vez. agradecer especialmente 
ao Senador Jefferson Péres, pela atenção com que 
distinguiu as ponderações. as quais toma como de um 
amigo e admirador em um sentido construtivo. 

O SR. PRESDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A matéria c~ntinua em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Não hé. número qualdicado para votação. 
A matéria será votada oportunamente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Item 2: 

_ Votação, em turno único, do Requeri
mento n• 455, de 1998, do Senador Eduar
do Suplicy, solicitando, nos termos regimen
tais, a tramitação conjunta dos Projetes de 
Lei do Senado n•s 81, de 1995, e 129, de 
1998, por versarem sobre as SOCiedades 
cooperativas. 

A matéria constou da Ondem do Dia da Sessão 
Deliberativa Ondinána do dia 7 e teve sua votação 
adiada por falta de número. 

Em votação o requerimento. 
O SR. EDUARDO SUPLICY {Bioco/PT - SP) -

Sr. Presidente, peço a palavra pela ondem. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- V_ Ex' tem a palavra. 
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT - SP. 

Pela ordem.) - Sr. Presidente, apenas para salien
tar a importãncia destes projetes. Ambos tratam 
de como regulamentar as formas cooperativas de 
produção. É intenção do Senado Federal regula
mentar a matéria, pois é muito importante que ve-
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nhamos a apoiar as cooperativas. E como são dois 
projetes (Jue tratam do mesmo assunto, devem ser 
avaliados conjuntamente. Essa é a razão do requeri
mento. 

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

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

Aprovado. 
Os Projetes de Lei do Senado n"s 81, de 1995, 

e 129, de 1998, passam a 1ramitar em conjunto. 
As matérias vão às Comissões de Assuntos 

Eoonõmicos, de Assuntos Sociais e, posteriormente, 
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
pera apreciação terminativa. 

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

Votação, em turno único, do Requeri
mento n• 473, de 1998, do Senador Vilson 
Kleinübing, solic~ando, nos termos regi
mentais, a tramitação conjunta do Projeto 
de Lei do Senado n• 217, de 1997, com os 
de n•s 51 e 137, de 1996, que já se encon
tram anexados, por versarem sobre legis
lação do Imposto de Renda das pessoas 
físicas. 

A matéria constou da Ordem do Dia da Sessão 
Deliberativa Ordinária do dia 7 e teve sua votação 
adiada por fana de número. 

Em votação o requerimento. 
~-Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O Projeto de Lei do Senado n• 217, de 1997 e 
os Projetes de Lei do Senado n•s 51 e 137. de 1996, 
passam a tramitar em conjunto. 

As matérias retomam à Comissão de Assuntos 
Eoonõmicos. 

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

Há oradores inscritos. 

Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT - SP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Senador Antonio Carlos 
Magalhães, Sr"s e Srs. Senadores, quero tratar de 
um dos aspectos mais importantes que caracteri
zaram essas eleições no que diz respeito ao seu 
apertetçoamento e ao aperfeiçoamento da democra-

cia no BrasiL Refiro-me à necessidade, que acredito 
ser imperiosa, da realização de debates entre os 
candidatos. 

Não há fonma mais democrática que propicie 
mais oportunidades de a população estar avaliando 
as propostas, as ações. as atrtudes, os valores de 
cada candidato senão por intermédio dos debates 
pelos meios de comunicação. 

É da tradição dos modernos países democráti
cos que haja o debate entre aqueles que se candida
tam à chefoa de governo. Importantíssimos foram os 
debates, por exemplo, quando Richard Nixon estava 
à frente de John Kennedy, nas pesquisas de opinião 
e, em dois debates, John Kennedy virou a s~uação, 
conseguiu se sair bem e acabou se elegendo presi
dente. Memoráveis também foram os debates entre 
George Bush, Ross Perot, Bill Clinton, no qual Bill 
Clinton acabou se saindo melhor em dois debates e 
venceu as eleições. Bill Clinton também enfrentou o 
experiente Senador Robert Dahl por duas vezes e 
venceu as eletções. 

Na França, Giscard D'Estaing e François Mitte
rand realizaram memoráveis debates, transmitidos 
pelos meios de comunicação e que, inclusive, aca
baram sendo vistos por todos aqueles que, em diver
sos países do mundo, acompanham os canais inter
nacionais de TV a cabo. 

Em diversos Estados brasileiros, os debates se 
constituíram em peças-chave. Por exemplo, no Esta· 
do de São Paulo, por exemplo, houve dois debates 
entre o~idatos ao Governo: um transmitido pela 
TV Bandeirantes, oom o apoio do Jornal da Tarde, o 
outro pela RTC, com o apoio da Folha de S.Paulo. Os 
debates tiveram altos índices de audiência e grande 
influência sobre o destino das eleições. Ao primeiro 
debate todos os candidatos compareceram, no se
gundo esteve ausente o candidato Francisco Rossi. 
Foram muitos os analistas a afirmarem que a ausên
cia de S. S'. a forma como a RTC mostrou sua ca
deira vazia e a maneira como diversos órgãos da im
prensa, inclusive a Folha de S.Paulo, class~icaram 
a atitude do candidato de não democrática. de co
\l3.rde, resultaram na queda acentuada da preferên
cia dos eleitores. 

Foi exatamente em função de seu excelente 
desempenho no primeiro debate, na Rede Bandei
rantes, e de seu extraordinário desempenho no se
gundo, na RTC, que a candidata Marta Suplicy con· 
seguiu um enorme crescimento na reta final das elei
ções, o que não foi devidamente registrado pelos 
institutos de opinião, a não ser quando já concluída 

+ 
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a votação. foram divulgados os resultados de boca 
de urna, mostrando que ela praticamente estava em
patada com o candidato Mário Covas. 

Precisamos examinar melhor o que ocorre com 
os institutos de pesquisa de opinião. Houve erras 
dramáticos, injunções, e com isso os meios de co
municação puderam induzir os elertores a deixar de 
votar na candidata Marta Suplicy em favor do candi
dato Mário Covas, como maneira de conseguir levar 
para o segundo turno alguém com possibilidade de 
vencer o candidato Paulo Maluf. 

O que me traz hoje à tribuna é a importância 
das realizações de debates. porque o que mais 
senti durante o processo de sucessão presidencial 
1oi a ausência por parte do Presidente da Republi
ca aos debates com seus adversários: LUIZ Inácio 
Lula da Silva, Ciro Gomes. bem como os demais. 
Havia eu proposto que as TVs Senado e GAmara 
coordenassem um debate entre os presidenciá
veis. Ao próprio Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral, Ministro limar Gaivão, enviei ofício logo 
depois que S. Ext' me disse que. havendo iniciativa 
de um senador no sentido de que ele viesse a 
apoiar a realização de debates, que o fana. Mas 
não soube. depois, de qualquer empenho do Preai
dente limar Gaivão no sentido de que houvesse a 
realização desses debates entre os presidenciáveiS, 
para que o processo demOcrático da escolha do 
Presidente da nação fosse aprimorado. 

Ora, Sr. Presidente, diante da experiência obti
da nessas eleições, resolvi apresentar hoJe proJeto 
de lei do Senado que a~era a redação do art. 46 da 
Lllin2 9.504, de 30 de setembro de 1997, e dá ou· 
tras provK:Jências, nos seguintes tennos: 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 '· O caput do art. 46. seus inc1sos I. 11 e 

III. da Lei n' 9.504, de 30 de setembro de 1997. pas
sam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 46. Independentemente da veicu
lação de propaganda eleitoral gratuita no ho
rário definido nesta lei. a realização de deba
tes sobre as eleições majoritárias deverá ob
servar as seguintes regras (NR): 

I - é obrigatória a transmissão, pelas 
emissoras de serviços de radiOOifusão sono
ra e de sons e 1magens concedidos a em
presas privadas e públicas. entidades autár
quiCas e fundacionais. bem como pelos ca
nais de te'evisão por assinatura sob respon
sabilidade. do Senado Federal, da Câmara 
dos Deputados. das Assembléias Legislati
vas. da Câmara Legislativa do Distnto Fede-

ral ou das Câmaras Mumc1pa1s de, pelo me
nos. do1s debates. antecedentes a cada vo
taçào. entre os candidatos a cargos majon
tânos de entes polít1co-admimstrativos cor
respondentes a Circunscrição eleitoral que 
atinjam com suas gerações. devendo a 
apresentação ser ferta (NR): 

a) em conjunto, estando presentes to
dos os candidatos a um mesmo cargo eleti
vo (NR): 

b) em grupo. estando presentes, no 
pnme1ro bloco. os candidatos de partidos 
com representação. respectivamenle (NR): 

1 - na Câmara dos Deputados. na elei
ção para Presidente e Vice-Presidente da 
Republica (NR): 

2 - nas Assembléias Legislativas ou 
Cãmara Leg•slativa do Distrito Federal, na 
-eleição para Senador, Governador e Vice
Governador (NR); e 

3 - nas Câmaras Municipais. na elei
ção para Prefeito e Vice-Prefeito e no se
gundo bloco os dema1s candidatos (NR); 

11- são facultadas (NR): 

a) a Sincronização em rede de emisso
ras geradoras e repetidoras para operacio
nalização das transmissões (NR); 

III - os debates deverão ser parte de 
programação previamente estabelecida e di
vulgada pela emissora (NR)." 

Art. 2' O § 2" do art. 46 da Le• n' 9.504. 
de 30 de dezembro de 1997 passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

Art. 46. 
"§ 2º A Just1ça Eleitoral regulamentará 

o d•sposto neste artigo, podendo valer-se de 
auxilio da Assoc1ação Brasileira de Imprensa 
- ABI e da Ordem dos Advogados do Brasil 
-OAB."" 

Art 3º O § 3º do art. 46 da Lei n' 9.504. 
de 30 de setembro de 1997. passa a v1gorar 
com a seguinte redação: 

Art. 46. 

''§ 3º. O descumpnmento do d1sposto 
neste artigo su1e1ta a empresa infratora às 
penalidades prev1stas no art. 56 e ausência 
injuStificada a debate à suspensão de veicu
lação de propaganda eleitoral do candidato 
ausente no rádio e na televisão na prime1ra 
oportunidade segUinte à realização do deba
te e ao pagamento de multa no valor de até 

+ 
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10.000 (dez m1l) UFIR, conforme regulamen
tação da Justiça Eleitoral (NA)." 

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

Justificação 

O regime democrático não pode ser caracteri
zado unicamente pelo reconhecimento acrítico da 
"legrtimidade" de opções majomárias. Pressuposto 
necessário é a verificação de que o itinerário percor
rido até o deslecho, isto é, até a adoção da decisão 
política preponderante a ser acatada pelos vencidos, 
não esteja a padecer de vício que invalide o proces
so Qe<:isório. 

Hannah Arendt, em sua obra mais recentemen
te publicada, a partir da consolidação de textos efe
tuada por Ursula Ludz (O Que é Política?, Rio de Ja
neiro, Bertrand Brasil, 1 998), recorda que, na antiga 
polis, o conceito de isonomia indicava muito mais a 
idéia de igualação para decidir do que a eqüitativa 
aplicação da lei. Desde os primórdios da democra
cia, portanto, é patente o impacto de iguais oportuni
dades, livre confrontação de proposições e abertura 
para convencimentos recíprocos como elementos 
constitutivos necessários à consolidação de um de
sejável regime político, mais marcado pela persua
são do que pela força. 

Em sociedades de massa, complexas e con
flitivas, nas quais o ideal democrático não pode 
prescindir de mecanismos de representação, a 
conformação de um agregado de cidadãos cons
cieAies exige que os discursos dos que postulam a 
assunção a postos de governo tenham ampla difu
são. Dai por que, com acerto, a legislação eleitoral 
prevê a propaganda eleitoral obrigatoriamente vei
culada pelas emissoras de rádio e de televisão. 
Mas isso não é bastante. São muitas as dificulda
des a serem transpostas, no sentido de uma mais 
equilibrada distribuição de tempo para divulgação 
de propostas entre os candidatos. Urge, por isso 
mesmo, que alternativas sejam encontradas, a fim 
de que a opção imaculada de cada elertor seja fru
to de um processo maduro de reflexão; que o voto 
seja resultado de absorção do máximo de informa
ções pertinentes, do contradrtório de posições e afe
rição das lacunas do credo e propostas de cada pos
tulante. 

Essa é a razão pela qual oferecemos a consi
deração de nossos Pares a presente proposição, a 
qual tem por escopo estabelecer a obrigatoriedade 
de realização de debates entre candidatos majori
tários pelo sistema público de radiodifusão, inclusi-

ve com a participação das em1ssoras concess1oná· 
rias. Advogamos uma alteração na legislação eleito
ral, de forma que seja fixada uma dupla obngação: 
de um lado, a do Sistema estatal de rádios e TVs 
contribuir para o aperfeiçoamento da democracia. le
vando a efeito a realização compulsória de debates; 
de outro, a exposição dos candidatos ao crivo da crí
tica, mormente de seus adversários, como múnus 
público da candidatura. Isso para que, depois, os 
eleitores possam cobrar dos eleitos a coerência e o 
cumprimento de promessas. a fim de que o eleitora
do não se sinta logrado, vitima do estelionato eleito
ral e impotente para corrigir o equívoco de uma dada 
opção. 

Note-se que a proposição elimina a possibili
dade de ocorrência de debates entre candidatos a 
cargos proporcionais. É que a manutenção de um 
padrão normativo pelo qual a eleição se da pelo 
sistema proporcional de lista aberta, com a disputa 
entre todos os candidatos em amplas circunscriçõ
es eleitorais, toma inexeqüivel a realização de tais 
debates, sem que o princípio de eqüidade seja vio
lado. 

Acreditamos que, com a conversão deste 
projeto em lei, estaremos dando um significativo 
passo rumo ao aprimoramento e à consolidação de 
nossa democracia, fazendo com que, doravante. 
cada plerto possa representar uma festa da cidada
nia, e não o ritual amorfo e apático de confirmação 
como poder politico daquelas elites que já detêm po
der econõmico e ideológico em nosso País. 

São...essas as proposições e a justificativa que 
temos para que, futuramente, no processo eleitoral 
brasileiro. haja a necessidade de debates entre can
didatos majoritários a Senador. Prefeito. Governador 
e a Presidente da República. 

O Sr. Ademir Andrade (BI<:x:oRSB- PA)- V. Ex' 
concede·me um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP)
Concedo um aparte. com muita honra. ao Senador 
Ademir Andrade. 

O Sr. Ademir Andrade (Bioco/PSB- PA) - Se
nador Eduardo Suplicy, congratulo-me com V. Ex', 
que apresenta uma proposta de algo reclamado por 
toda Nação neste momento de eleição. V. Ex• tenta 
resolver o problema dos debates. que se tornaram 
impraticáveis devido ao grande número de candi
datos e· à sua condição diferente de repre
sentatividade. Entendo que, ao elaborarmos a lei, 
preocupamo-nos em igualar direitos apenas para a 
questão do debate. mas não foi possível igualar 
esses direitos no que se refere ao tempo de televi-
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são. ao tempo da propaganda de rádio e assim por 
diante. De forma que V. Ex' resolve um dos pro· 
blemas com seu projeto. Evidentemente, vamos 
debalê·lo, analisá-lo e, provavelmente, aprová-lo, 
pois o debate é salutar, é extremamente importan
te para que as pessoas decidam pelo melhor. M• 
há dois outros pontos, Senador Eduardo Suplicy, 
também reclamados pela sociedade hoje em dia, 
em que poderíamos corrwçar a pensar: um deles é 
a questão da forma como o programa eleitoral é 
apresentado. Vi figuras importantes deste Pais, den
tre os quais destaco o Governador Mário Covas, fa
zendo considera9Õ8S sobre a impropriedade da for
ma do programa de televisão. Os candidatos não la
Iam mais por si mesmos, mas tomaram-se um pro-. 
duto de venda; são maquiados, são fantasiado&, <*
torcidos na sua personalidade e na sua maneira de 
ser, para tomarem-se um verdadeiro produto de ven
da. Alguns "marqueteiros" o assumem, utilizando 
expressões como "fulano é um produto fácil ou 
ruim de ser vendido•. Isso é muito negativo para a 
democracia em nosso País. Fiquei muito atento 
aos noticiários durante o processo de apuraçlo 
dos votos e percebi que muitas autoridades bralli
leiras condenavam a fonna como o programa de 
televisão é apresentado, defendendo a tese de 
que os candidatos deveriam falar ao vivo. Deveria 
ser ampliada a oportunidade para o debate, e a 
manifestação deveria ser ao vivo, nio oconendo 
essa transformação realizada pelos "marquateiroe" 
nos programas de televisão. Esse é outro ponto 
fundamental para o aperfeiçoamento do proceseo 
dl!l!lócrático em nosso Pais. É muito fácil para al
guém que tenha a capacidade de falar bem e de 
convencer dirigir-se à população com mentiru, 
prometendo absurdos, iludindo. É muito difícil o 
povo saber julgar sem ouvir o co~iraditório. Se
nador Eduardo Suplicy, precisamos resolver ainda 
a questão das pesqui8811. Está mais do que claro 
que os institutos de pesquisa do nosso Pais, como 
o IBOPE, o Brasmarket e o Vox Populi, vende
ram-se a quem pagou mais. Foram institutos que, 
na minha visão, cometeram veroadeiros cri ..... 
Essas pessoas devem pagar pelo que fizeram. E a 
pesquisa não pode continuar sendo feita da forma 
como foi, porque ela induz o eleitor a tomar detemi
nada decisão. Assistimos esse lato no Brasil inteiro. 
e, lamentavelmente, a esquerda foi a grande vítima, 
nesse processo eleitoral, dos institutos de ~
sas. Aqui e ali, houve alguma vitima ligada aos parti
dos de base do Governo, mas fomos a vitima na 
maioria dos casos. Amanhi. estarei apresentando 

neste Se 1ado um pedido de CPI para 1nvest1gar a 
ação dos mst1tutos de pesqu1sas no nosso Pais, nos 
vários Estados do Bras11 e em nível nac1onal. Mas pre
cisamos também mudar a le1 nesse aspecto. V. Ex' foi 
bastante competente em apresentar essa proposta 
hoje, mas entendo que esses dois outros pontos têm 
de ser alterados na legislação eleitoraL Era a contn
buição que desejava dar a V. Ex'. Muito obrigado. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT - SP) -
Senador .A.demir Andrade, a realização de debates 
constitui a maneira de os candidatos estaremapon
tando quando houver qualquer forma de seu ad
versário estar propondo o inexeqüível, contradi· 
zendo-se ou apresentando propostas que não fo
rem consistentes. em contraposição a outras que 
cada um poderá apresentar. O debate é justamen
te o momento mais alto de uma campanha eleito
ral, o momento mais nobre, quando os candidatos. 
em igualdade de condições, podem colocar seus 
argumentos. 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
em 1985, quando ambos éramos candidatos a 
Prefeito de São Paulo. indignou-se com a ausên
cia nos debates do outro candidato que enfrentáva
mos. o ex-Presidente Jánio Quadros. Lamento que. 
desta vez, Sua Excelência tenha preferido esquecer 
suas críticas àquela ausência, ausentando-se do 
debate, em função de estar à frente nas pesquisas 
eleitorais. Isso, certamente, prejudicou muito o pro
cesso democrático. O próprio Presidente da Repú
blica teria ganho maior respeito da nacionalidade 
brasileira-se tivesse conseguido vencer submeten
do-se ao debate com os outros candidatos. como 
Lula, Ciro Gomes e outros - e certamente elevar
se-ia o nível da ca~anha. 

Espero que os meus Pares possam examinar 
esse proJeto em profundidade, aperfeiçoando-o. Mo
tivei-me a apresentá-lo porque, na minha campanha 
para o Senado Federal. em que pese tenha instado 
meus adversários a aceitarem participar dos debates 
propostos pela TV Bandeirantes, pela RTC e pela 
Rádio CBN, eles não se realizaram em função da re
cusa dos meus opositores. As suas coligações dis
punham de maiores recursos do que aqueles que o 
Partido dos Trabalhadores colocou na minha própria 
campanha. Entretanto. a melhor mane1ra de os elei
tores compararem nossas proposições e atitudes se
ria o confronto direto. que. Infelizmente, não ocorreu. 
Mesmo assim. pude ter o reconhecimento dos pau
listas, a quem agradeço os mais de 6.718 milhões 
de votos. esperando fazer jus à extraordinária con
fiança de todos eles e prosseguindo o meu trabalho 
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em defesa do aperteiçoamento das instituições de
mocráticas brasileiras e de uma nação justa. Mu1to 
obrigado. 

Durante o discurso do Sr_ Eduardo Su
plicy, o Sr_ Antonio Carlos Magalhães. Presi
dente. deixa a cadeira da presidência, que e 
ocupada pelo Sr. Ronaldo Cunha Lima. 1• 
Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Os Srs. Senadores Gilbeno Miranda e Odacir Soa
res enviaram discursos à Mesa para serem publica
dos na forma do disposto no an_ 203 do Regimento 
Interno. 

S. Ex"s serão atendidos. 
O SR. GILBERTO MIRANDA (PFL - AM) -

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, neste final de 
século, a preocupação com o meio ambiente e, em 
especial, com sua preservação para as gerações fu
turas generalizou-se em todo o mundo, tomando-se 
objeto declamar não só da comunidade científica 
mas também dos homens e mulheres conscientes 
da necessidade de se proteger o Planeta Terra das 
ameaças de devastação. 

Como representante do Estado do Amazonas 
no Senado Federal não poderia deixar de ocupar a 
tribuna desta Casa para falar sobre um grave proble
ma da área da preservação ambiental, que, nesta Ul
tima década. tomou-se um dos maiores motivos de 
preocupação, em nosso País: o desmatamento in
discriminado de nosso ecossistema mais rico, a Flo
resta.Amaz.õnica. 

Senhor Presidente, segundo a reportagem • A 
Floresta Sitiada•, publicada em fins de dezembro na 
edição especial da revista Veja sobre a Amazônia. 
em nenhum lugar do mundo tantas ârvores são der
rubadas quanto nessa imensa área verde de nosso 
País. 

Um levantamento feito pela organização não
governamental 'WWF, com base em dados coleta
dos pela ONU, revela que somos os campeões 
mundiais da devastação ambiental. A média de 
desmatamento na Amazônia brasileira é a maior 
do mundo. superando em 30% a média da Indoné
Sia, segunda colocada no desonroso ranking esta
belecido em t 994. 

Ninguém desconhece que essa devastação 
não ocorre por acaso. Ela é feita por encomenda 
de madeireiras instaladas na Região, muitas delas 
controladas por grupos estrangeiros do setor, co
nhecidos predadores ambientais procedentes do 
sudeste asiático, recentemente instalados no País. 

Calcula-se que o desmatamento desordena
do que vem ocorrendo na Região já tenha degra
dado cerca de 20°/o da área da floresta. E o mais 
grave é que a maior parte desse desmatamento é 
feito de maneira ilegal e com um desperdício no 
processamento das toras que chega a 70%, se
gundo o relatório elaborado em 1997 pela SAE -
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidên
cia da República. 

Senhoras e Senhores Senadores, estima-se 
que 80% da madeira beneficiada nas serrarias da 
Amazónia tenha sido canada de modo irregular_ 
Essa madeira extraída de forma clandestina engros
sa significativamente o faturamento do setor madei
reiro no País, que, só em 1997, movimentou cerca 
de 8 bilhões de reais, dos quais 3 bilhões e 400 mi
lhões obtidos somente com a exportação de nossas 
madeiras mais nobres. 

Na Amazônia, a indústria madeireira é a tercei
ra em geração de empregos, sendo suplantada ape
nas pela agricu~ura e pela pesca. Calcula-se que, 
em toda a Região Norte, mais de 600 mil pessoas vi
vam da madeira. 

Por alguns trocados, agricu~ores pobres e até 
índios cortam árvores centenárias de madeira de lei, 
como o mogno por exemplo, ou indicam sua locali
zação para os madeireiros. O mais preocupante nes
sa devastadora atrvidade clandestina é que, sob a 
ação das motosserras, tombam não somente as ár
vores, mas também toda a vida em tomo delas, com 
graves conseqüências para o meio ambiente e para 
a rica biodiY.ersidade do nosso País. 

Como revela o anigo publicado pelo jornal O 
Estado de S.Paulo, de 13 de agosto passado. inti
tulado ·os índios e a exploração", desde o final 
dos anos 80, os índios renderam-se aos encantos 
do consumismo. Em troca de dinheiro capaz de 
lhes garantir acesso a equipamentos e a facilidades 
do mundo dito civilizado, muitos índios passaram a 
•arrendar"' suas reservas aos brancos e tomaram
se ativos sócios dos madeireiros na devastação da 
floresta. 

As denúncias de exploração clandestina são 
freqüentes. As autoridades têm plena consciência do 
descontrole existente na derrubada de árvores na 
Amazônia, mas até recentemente as ações contra a 
exploração predatória da madeira não tinham a efi
cácia necessária para coibir o verdadeiro atentado 
perpetrado contra o nosso meio ambiente. 

Diante dessa realidade, providências mais 
enérgicas foram tomadas pelo Governo FederaL Nos 
úttimos meses. a ação fiscalizadora tomou-se mais 
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.Jesde o d•a 22 de maio. o Instituto Brasileiro 
.o Amb•ente e dos Recursos Naturais Renová-

- IBAMA, responsável pela fiscalização da ex
tração de madeiras no Pais, vem travando uma ver
dadeira guerra na selva amazõn1ca. Nessa data. 
teve iníc1o a matar operação de repressão ao des
matamento já realizada no Bras•l. 

Senhor Presidente, essa operação, a Macauã 
li, além de possuir dimensões até então inéditas 
em nosso País, conta também com outros trunfos 
para alcançar seus objetivos. Com a vigência da 
nova Le• Ambiental, sancionada em fevereiro des
te ano. os infratores estão sentindo no bolso os 
custos do desrespeito à legislação. Agora, os pre
juízos podem ser muito maiores do que os pos•í
veis lucros, pois os madeireiros clandestinos estio 
tendo apreendidos não só a madeira mas também 
todos os equipamentos encontrados nas áreas de 
exploração irregular. 

Senhoras e Senhores Senadores, a operaçio 
Macauã 11. batizada com o nome de um gavião típico 
da Amazônia, é uma verdadeira operação de guerre. 
Envolve 302 fiscais do lbama, 41 picapes Toyota, 4 
barcos, 1 hidroavião, além de helicópteros da FAB e 
aviões da Policia Federal. 

Os fiscais do lbama, durante os primeiros me
ses. entraram na mata para vistoriar a extração de 
madeira. e deram prioridade à fiscalização em terras 
mdigenas em função das denuncias de extração ile
gal de madeiras nobres. 

No início de agosto. numa operação conjunta 
do-lbama com a Polícia Federal, os fiscais consegut
ram apreender. na reserva dos índios caiapós, 614 
toras de mogno, avaliadas em mais de 1 milhão e 
500 mil reais. 

A apreensão desse enonne estoque de toras 
de mogno tem uma importincia significativa, e eu 
gostaria de destacá-la, Senhor Presidente. Todos 
nós sabemos que o mogno é uina árvore de grande 
porte e que sua derrubada causa sérios danos à flc>
resta. Sua madeira é considerada uma das mais no
bres do mundo e sua espécie estâ correndo sérios 
riscos de extinção. 

Consciente desse perigo, o Governo Federal 
vem tomando algumas providências, desde 1996. 
Naquele ano. um decreto do Presidente da Repúbli
ca proibiu novas concessões de exploração e imp6s 
regras às exportações de mogno, para evitar que a 
espécie entrasse em extinção. A partir de então, foi 
estabelecido um limite e o Brasil fixou em cerca de 
65 mil metros cúbicos a quantidade de mogno desti-

nado a exportação para a Asta. Estados Untdos. In
glaterra. Espanha e Atnca do Sul. 

Em 27 de JUlho deste ano. o Presidente Fer
nando Henr1que Cardoso edttou o Decreto n2 
2.687, prorrogando por mats dois anos a suspen
são de exploração da espécte mogno na Região 
Amazônica. 

Desta forma. só é permitida a extração dessa 
madeira em locais da Região que possuem planos 
de manejo florestal sustentãvei, devidamente apro
vados até a data da edição do primetro Decreto, em 
1996. ou em florestas plantadas. 

Senhor Presidente. a operação fiscalizadora 
"Macauã" d1recionada para as terras indígenas e 
também para as serranas da região obtiveram re
sultados surpreendentes que merecem ser aqut 
mencionados. Até meados de agosto, o lbama já 
havia apreendido 65 mil metros cúbicos de madet
ra, 400 caminhões e 20 tratores nos Estados da 
Amazônia Legal. As multas por exploração, trans
porte ou comercialização de madeiras ilegais rende
ram mais de 1 milhão de reais. A madeira apreendi
da ficará sob a custódia do lbama até dezembro, 
quando tenninam a safra de madeira da Amazônia e 
a Operação Macauã. 

Por essa razão, ao concluir meu pronuncia
mento. quero fazer um apelo ao Governo Federal 
para que dê continuidade a operações realizadas em 
conjunto pelo lbama. pela Policia Federal e pelas 
Forças Armadas. 

Ações como essa que flagrou o maior esque
ma de produção para o mercado clandestino do 
mogno no Pais precisam ser constantes na floresta 
amazônica. O êxito até agora obtido pela operação 
Macauã 11 comprova que é possível fiscalizar a flo
resta. coibir o desmatamento clandestino e controlar 
as atividades econômicas dos índios. impedindo sua 
manipulação por predadores ambientais nacionais 
ou estrangeiros. 

Só assim o Brasil impedirá que suas riquezas 
florestais sejam contrabandeadas ou ameaçadas de 
extinção, preservando o meio ambiente para nossas 
futuras gerações. 

Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente. 
Muito obrigado• 

O SR. ODACIR SOARES (PTB - RO) - Sr. 
Presidente, Sraa .. e Srs. Senadores. a palavra CIVili
zação possut significado e história nobres. Todos os 
progressos realizados pelo ser humano ao longo dos 
séculos. a cultura. as invenções. encerram-se na pa
lavra CIVilização. 

+ 
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Etmologicamente, provém da palavra latina ci
vis, que signitica cidadão. Na Roma antiga, o con
junto dos cidadãos, dos cives, formava a civitatem, 
isto é, a. cidade. O romano habitante da cidade era o 
cidadão e, como cidadão, tinha os privilégios e as 
obrigações da cidadania. 

Ao substantivo civis correspondia o adjetivo ci
vilis, que quer dizer, educado. No caso, educado 
para viver na cidade, em contraposição à vida sem 
conforto e rústica da zona rural daquele tempo. Daí 
civilização, para indicar estágio de vida superior. Por 
oportuno, é bom lembrar que, à cidade como com
plexo de edifícios, de ruas e escritórios, os romanos 
chamavam de urbs. 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
nadores, permiti-me esse breve passeio pela história 
romana e pela língua latina, para melhor caracterizar 
os comentários que pretendo fazer neste pronuncia
mento. Quero abondar o problema das filas na vida 
cotidiana da população que vive nas cidadaes brasi
leiras e que necesita dos serviços essenciais, espe
cialmente os entendidos como deveres básicos do 
Estado. 

As filas. Filas nos bancos, diante de funcioná
rios ou diante de caixas eletrõnicos. Filas nos postos 
de saúde e nos ambulatórios dos hospijais. Filas 
para cirurgias, das mais simples às mais complexas. 
Filas nas pediatrias. Filas nas escolas públicas para 
garantir vagas e, depois, para efetivar as mattículas. 
Filas nos supermercados. Filas nos postos de gasoli
na. Pode-se afinnar que no Brasil há fila para tudo e 
J>llf&1odos os gostos. 

A enumeração seria interminável. Há os que di
zem que o brasileiro gosto de fila. Nela, conhece ou
tras pessoas, conversa e, sobretudo, critica o gover
no, os legisladores, os acontecimentos, a sociedade. 
Outros têm parecer oposto e revoltam-se contra a 
fila que. asseguram, já se tomou uma instituição na
cional. 

Concretamente. vejo e analiso a questão do 
ponto de vista da cidadania, na perspectiva dos de
veres e dos direijos do cidadão e da obrigação do 
Estado, quando de órgãos públicos se tratar, em re
lação aos serviços que estes devem propiciar aos ci
dadãos. 

As filas sistemábcas, como são as filas no Bra
sil, são indice patente de falta de crescimento no 
sentido da civilização. São sinónimo de atraso, des
respeijo e desperdício. 

O atraso configura-se na falta de eficiência, na 
falta de instrumentalização seja em tennos de fun-

c1onários em quantidade adequada e boa qualifica
ção, seja quanto à disponibilização e utilização dos 
meios eletrõnicos hoJe existentes e cada vez mais 
modernos. 

Ninguém põe em dúvida a legitimidade, por 
exemplo, do lucro para as instituições prestadoras 
de serviços. Ilegítimo é o lucro pelo lucro, o lucro 
exobitante ou a qualquer custo. Ilegítima e inaceitá
vel é a incompetência cultivada com o objetivo de 
benefícios maiores. 

É desrespeijo porque patenteia o menosprezo 
pelos cidadãos que necessrtam dos serviços. Odes
respeito é prepotência e a prepotência é covarde, 
porque geralmente se atira S"'~bre os mais humildes. 
O desrespeito contra os mais humildes, não rara
mente, atinge níveis de tragédia. Veja-se. por exem
plo, o que acontece na maioria dos hospitais brasilei
ros: milhares de pessoas esperando por atendimen
to, repetem idas e vindas. Suportam dores, fome e 
cansaço, até serem atendidas. Nesse calvário, mu
lheres dão à luz na rua, anciãos desmaiam, muitos 
perecem e a grande maioria se magoa e revolta. 

A fila é desperdício. Para calcular essa reali
dade, basta imaginar a enorme perda de tempo 
suportada pelos milhares de clientes que passam 
um mínimo de dez minutos numa fila de banco, ou 
horas que \faram a noite nas portas dos hospitais. 
Algumas instituições bancárias. para minimizar o 
problema da espera. instalam aparelhos de televi
são para distrair os clientes enquanto aguardam. A 
iniciativa, no entanto, embora amenize o tempo de 
espera;-nãõ- corrige o principal problema e a princi
pal causa de irritação: o cansaço físico e o desper
dício do tempo. 

Acolhi com satisfação a recente iniciativa do 
Ministro da Saúde, José Serra, de lançar uma cam
panha para acabar com filas nos hospitais públicos. 
Não se trata apenas das filas para atendimento am
butatorial, mas também da dos pacientes que aguar
dam longamente por uma cirurgia. 

Inicialmente, a campanha será implementada 
em cinco hospitais federais, mas, segundo o Minis
tro, deverá ser ampliada para abranger outros Esta
dos do Pais. Faço votos para que essa obra de bom 
senso administrativo e criatividade ultrapasse as 
fronteiras das grandes cidades seja interiorizada, 
para beneficiar todos os brasileiros. 

Entre as ações pensadas para alcançar esse 
objetivo está a criação de centrais de marcação de 
consulta, às quais os necessitados se dirigirão por 
meio do telefone. ·Isso - segundo o Ministro - vai 
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ev1tar que as pessoas tenham que 1r ao hospital v•
rias vezes até consegu1rem ser atendidas". 

Não resta dúvida de que são medidas elogii
vels, merecedoras de apoio. pois estão voltadas 
para efetivamente melhorar o atendimento à po
pulação, de modo particular das pessoas mais 
carentes. 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
nadores, a questão das filas parece ser um proble
ma pequeno diante dos macroproblemas que o Boa
si! deve institucionalmente enfrentar, em âmbito na
cional e internacional. Mas, não é, porque se trata de 
um percalço que toca diretamente o que se chama 
de cidadania. 

Para que a convivência nacional em termos de 
respeito às pessoas deixe o primitivismo e se tome 
expressão efeliw da civilização modema, a iniciativa 
é uma operação de grande importância. A clvtaa ro
mana era privilégio dos livres, dos poesuidores de 
bens. A civl- brasileira deve ser maior, mais apu
rada, mais univerSal, uma clvilas de todos, porque 
todos são livres, lodos são iguais, todos sujeitos do& 
mesmos direitos e dos mesmos deveres. Essas s1o 
questões muito importc.ntes para que se conatrua o 
Brasil que lodos queremos, não só nas capitais ou 
nas grandes cidades, mas também nas peque,_, 
no interior, no campo. 

Hoje, o contraste entre a rapidez com que é u
similada a tecnologia pelo Pais e o nível de cidada
nia vivenciado mostra muito bem o longo caminRo 
que a sociedade brasileira, junto com suas instituiç6-
es;-árnda deve percorrer. Não há tempo a perder. É 
preciso avançar. 

Muito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en
cerrar os trabalhos, lembrando às Sras e Srs. Sena
dores, que constará da sessão deliberativa ordinálla 
de amanhã, às 14 horas e 30 minutos, a seguinte: 

ORDEM DO DIA 
_,_ 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 170, DE 1995 

(Votação nominal) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Leg1slativo n• 170, de 1995 (n' 158195, na CA
mara dos Deputados), que aprova o ato que renOVII 
a permissão outorgada à FM Cidade Ilhéus Uda. 
para explorar serviço de radiod~usão sonora em ,,._ 

qüênc1a modulada na C•dade de Ilhéus. Estado da 
Bah1a. tendo 

Parecer favorável. sob nº 395. de 1998. da Co
missão de Educação, Relator: Senador Ojalma Bessa. 

-2-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 29. DE 1996 

(Votação nominal) 

Discussão. em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n• 29, de 1996 (n' 147/95, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a permissão outorgada à Empresa São Bor]ense de 
Comunicações Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada. na Cidade 
de São Bo~a. Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Parecer favorável, sob n• 396, de 1998, da Co
missão de Educação. Relatora: Senadora Emília 
Fernandes. 

-3-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 82, DE 1997 

(Votação nominal) 

Discussão. em tu mo único, do Projeto de De-, 
creto Legislativo n' 82, de 1997 (n• 404/97, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a concessão deferida à Rádio e Televisão Bandei
rantes Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão) na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, tendo 

Pa.<eeer favorável sob n• 397, de 1998, da Co
missão de Educação. Relator: Senador Romeu 
Tuma. 

-4-

REQUERIMENTO N2 365, DE 1998 

VcJação, em turno úri:o, do Fleq.Jerimento n• 365, 
de 1998, do Senador Odacir Soares, solicitando, 
nos termos regimentais, a tramitação conjunta da 
Proposta de Emenda a Constituição n• 19, de 
1998, com a de n' 63, de 1995, por versarem so
bre o Tribunal Superior do Trabalho -juizes clas
sistas. 

(Em virtude de adiamento - 22 ) 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha L1ma) -
Está encerrada a sessão. 

(Le ... nra-se a sessão às 16/Joras e 57 minutos) 
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Ata da 96!! Sessão Deliberativa Ordinária 
em 14 de outubro de 1998 

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Ronaldo Cunha Lima, 

Ney Suassuna e Djalma Bessa 

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

Ademir Andrade - Alcides Falcão - Antonio 
Carlos Magalhães - Arlindo Porto - Bello Parga -
Beni Veras - Bematt.,J Cabral - Carlos Bezerra -
Carlos Patrocinio - Casildo Maldaner - Ojalma Bes
sa- Edison Lobão - Eduardo Suplicy- Élcio Alvares 
- Elói Portela - Emilia Fernandes - Epitácio Cafetei
ra - Esperidião Amin - Flaviano Melo - Gerson Ca
rnata - Gilberto Miranda - Jefferson Peres - João 
França- Joel de Hollanda- Jonas Pinheiro- Josap
hat Marinho - José Agripino - José Eduardo Outra -
José Roberto Arruda - José Saad - Juvêncio Dias -
Laura Campos - Leonel Paiva - Lucídio Portella -
Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Marina Silva - Na
bor Júnior - Ney Suassuna - Odacir Soares - Os
mar Dias- Paulo Guerra- Pedro Piva- Ramez Te
bel - Roberto Requião - Romeu Tuma - Ronaldo 
Cunha Uma - Sérgio Machado - T eotônio Vilela Fi
lho - Wellington Roberto - Zanete Cardinal. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A lista 
_ d§..l!.resença acusa o comparecimento de 51 Srs. 

Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre
sidência comunica ao Plenário que a Mesa do Sena
do aprovou, em reunião realizada no dia 6 do corren
te mês, os Requerimentos de n"s 483, 496 e 498, de 
1998, de autoria dios Senadores Emandes Amorim e 
Eduardo Suplicy, de informações ao Ministro da Fa
zenda e ao Ministro de Minas e Energia. 

O Requerimento n• 498, de 1998, será anexa
do ao de n• 483, de 1998, por versarem o mesmo 
tema. 

As infonnações serão solicitadas aos Ministros 
de Estado referidos. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sobre 
a mesa. ofícios que serão lidos pelo Sr. 1• Secretá
rio, em exercício, Senador Djalma Bessa. 

São lidos os seguintes: 

OFICIO N°1.282-L-PFL/98 

Brasília, 13 de outubro de 1998 

Senhor Presidente. 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelên

cia os nomes dos Deputados do Partido da Frente ü
beral que farão parte da Comissão Mista destinada a 
emtir parecer à Medida Provisória n" 1.712-1, de 24 de 
setembro de 1998, que "Autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União. 
em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, 
crédHo extraordinário no valor de A$7 .556.000.00". em 
substituição aos anteriormente designados. 

Efetfvoa: 
Deputado Átila Uns 
Deputado César Bandeira 

Suplentes: 
Deputado Raimundo Santos 
Deputado Ant6nio Jorge 

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Olivei
ra, Líder do PFL. 

OFfCIOl\1° Ü84-L -PFL/98 

Brasília, 13 de outuboo de 1998 

Senhor Presidente, 
Nos tennos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os nomes dios Deputados do Partido da Frente 
l.beral que farão parte da Comissão Mista destinada a 
emitir parecer à Media.Ptovis6ria n" 1.713-1, de 1° de 
outubro de 1998, que • Anera a redação do art. 34 da 
Lei n• 6.368. de 21 de outubto de 1976, que dispõe so
bre medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilíci
to e uso indevido de substâncias entorpecentes ou 
que determinem dependência física ou psíquica", em 
substHuição aos anteriormente desginados. 

Efetivos: 
Deputado Aldir Cabral 
Deputado Vllmar Rocha 

Suplentes: 
Deputado Jaime Martins 
Deputado Robson Tuma 
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Atenciosamente, Deputado lnocincio Olivei
ra, Líder do PFL. 

OFiCIO N• t.286-L-PFL/98 

Brasília, 13 de outubro de 1991 

Senhor Presidente, 
Nos tennos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os n<XMS dos Deputados do Pllltido da Fren
te Liberal que farão parte da Comissão Mista desti
nada a emitir pai9C8r à Medida Provisória n• 1.714-
1, de 1° de oulubro de 19118, que "AI*lriza o POO. 
Executivo a abrir ao O!çarTW'IIo Foscai da Urião, em Ja. 
vor do Ministério do,_,-· dos .....,rsos Hi<M
cos e da Amazônia Lagal, aécito extraordinário no -
lor de R$15.500.000,00, peno oe fins que especilica", 
em substituição aos anteriormente designados. 

Efetlvos: 
Deputado Rogério Silva 
Deputado Darcy Coalho 

Supl-: 
Deputado PaiuudJ.r••lefiV Awllno 
Deputado o- Anclraclll 

A1enciosamenle, Deputado lnoclnclo Olivei
ra, Líder do PFL. 

OFiCIO N• 1.290-L-PFL/98 

Brasma, 13 de outubro de 1918 

Senhor Presidente, 
Nos tannos regi--., indico a Vossa Exce

lência os nomes dos Deputados do Pllltido da Fren-
-- _ tu;t>eral que farão parte da Comissão Mista deâ

nada a em~ir parecer à Medida Provisória n• 1 .718-
1, de 8 de outubro de 19118, que "AIIMB e ac,_ 
dispos~ivos à Lei n" 9.692, de 27 de julio de 1998, e 
dá outras providências", em subst~uiçlo aos ..,.._ 
riormente designados. 

Efetl-
Deputado Paulo Gouvill 
Deputado S6rgio Ban:alloa 

Supi-
Deputado Cartoa lllagno 
Deputado T.....,. AlbuqoMrque 

Atenciosamente, Deputado lnocinclo 01.,._ 
ra. Líder do PFL. 

OFiCIO N° 1.294-L-PFL/98 

Brasma, 13 de outubro de tgg& 

Senhor Presidente, 
Nos tennos regimentaiS, indico a Vossa ~ 

lência os nomes dos Deputados do Partido da F....-

te Liberal que farão parte da Comissão Mista desti
nada a emitir parecer à Medida Provisória n9 1. 718. 
de 6 de outubro de 1998, que ·Acresce paragrafo ao 
art. 4° da Lei n• 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, 
que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e 
partes do corpo humano para fins de transplante e 
tratamento", aos anteriormente designados. 

Eftltlvoa: 
Deputado Uralclno Queiroz 
Deputado Euler Ribeiro 

Suplentes: 
Deputado Talvane Albuquerque 
Deputado Carloa Magno 

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira 
Líder do PFL. 

O SR- PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Serão 
feitas as subst~ições sollc~das. 

O SR- PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Há 
oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Casildo 
Maldaner. S. Ex" dispõe de vinte minutos. 

O SR- CASILDO MALDANER (PMDB - SC. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
S..,. e Srs. Senadores, entre tantos problemas evi
dentes com que se deparam as universidades brasi
leiras, como a fana de verbas para pesquisas e o 
baixo salário do corpo docente, poucos pensam em 
questionar o nível de motivação dos estudantes uni
versitários como um importante fator para a eficácia 
do processo educacional. Esse tema, no entanto, 
aflorou de 11 IOdo inesperado, a partir da publicação 
de um artigo de Gustavo loschpe na Folha de 
$_Paulo, em 20 de abril deste ano. Nele, o jovem co
lunista relatava sua estranheza diante da faHa de in
t8f8SS8 pela educação em si mesma por parte dos 
estudantes da universidade nort&-americana onde 
estuda. Segundo o próprio jornal, em matéria do dia 
1• de junho, a publicação do texto "foi o estopim 
para uma explosão de desabafos enviados via Inter
net por alunos de universidade e faculdades de todo 
o Bras~·. 

De que se queixam nossos estudantes? Antes 
de tudo, do desinteresse de professores e alunos 
pela formação acadêmica. Os professores, em sua 
maioria, quando não são mal preparados, encon
tram-se desmotivados para as atividades de ensino, 
seja pelos baixos salários e precárias condições de 
trabalho, seja por se preocuparem quase exclusiva
mente com a pesquisa. A maior parte dos alunos, 
por sua vez, tem como único objetivo a aprovação 
nas matérias e a obtenção do diploma. Desse modo, 

+ 
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a vida acadêmica toma-se um marasmo intelectual, 
uma tediosa l,;Orrida de obstáculos onde os estudan
tes devem desicumbir-se de uma série de tarefas, 
nas quais prevalece, freqüentemente, o aspecto for
mal ou burocráttco. 

Não vamos imaginar que os problemas dos es
tudantes brasileiros sejam os mesmos dos norte
americanos. Nos Estados Unidos, o sistema educa
cional, em geral, e o universitário, em particular, 
apresentam graus elevados de eficiência. É tamanha 
a eficiência que os alunos cumprem o papel que lhes 
foi predeterminado sem qualquer questionamento, 
abdicando da ·curiosklade intelectual e do prazer da 
descoberta•, de acordo com o c~ado colunista. A 
educação fica reduzida, assim, a um processo de 
treinamento, no qual todo o interesse dos estudantes 
está vo~ado para a obtenção de bons resu~ nas 
provas. O pacto da mediocridade na educação, pelo 
que vemos, não é uma criação exclusivamente brasi
leira: tanto professores quanto alunos exigem o me
nos possível, para não serem, por sua vez, exigidos. 

Já no Brasil, os problemas com o ensino uni
versitário, para nos restringirmos a ele, são muito 
mais amplos. As universidades apresentam notáveis 
precariedades no que se refere a condições de infra
estrutura, bem como de organização dos cursos, no 
que diferem das norte-americanas. O sistema uni
versitário brasileiro não pode ser julgado eficiente. E 
isso não impede que também nossos estudantes pa
deçam do tédio ou da apatia acadêmica 

A eficiência do sistema educacional é, sem a 
rtiOIDOC· dúvida, uma meta a ser perseguida. Não po
demos prescindir de um enfoque administrativo da 
questão: os recursos devem ser utilizados da manei
mo mais produtiva, os resultados devem ser avalia
dos em ampla escala, uma visão global do funciona
"'ento de todo o sistema deve orientar o planeia
menta, para que o ensino possa se tomar cada vez 
melhor. 

Em vários sentidos, é extremamente louvável a 
iniciativa do Ministério da Educação e do Desporto -
MEC em criar o Exame Nacional de Cursos, o pro
vão, quebrando uma série de tabus que envotvem a 
avaliação do ensino universitário. Não há dúvida de 
que a avaliação de cursos de 4 anos em uma prova 
de 4 horas de duração é imperfe~ e insufociente. O 
provão, no entanto, servindo como uma inferência 
do nivel de aprendizagem dos estudantes formandos 
como um todo, e não de cada um deles indivK:Iuat
mente, permite a comparação entre os resu~dos do 
ensino ministrado nos vários cursos universitários do 
?ais. Os resuttados toma-se lllélis valiosos quando 

cotejados com outros dados reievantes. tais como a 
capacitação do corpo doceme. abrangência e quali
dade dos currículos, condições cios laboratórios e das 
bibliotecas e infra-estrutura geral das inst~uições. 

O provão, que foi recentemente aplicado pela 
terceira vez. tern levado a um saudãvel questiona
mento da rotina de funcionamento dos cursos supe
riores avaliados. Note-se que as diretrizes de sua 
avaliação são as de valorizar a aprendizagem de ha
bilidades intelectuais fundamentais para o tipo espe
cífico de profissional e não a memorização de con
teúdos. Distanciam-se, assim, de um tipo de avalia
ção que freqüentemente é priorizado ao longo dos 
cursos, bem como da tendência à facilitação dos 
exames para evitar problemas para os vários seg
mentos. Os resu~ados, aquém do esperado, vêm fa
zendo com que várias unrversidades e faculdades 
estejam reexaminando o conteúdo programático dos 
cursos e contratando professores de maior quaHfK:a
ção, entre outras medidas vo~das para a melhoria 
do ensino. Essas medidas, aliás, não têm sido moti
vadas apenas pela necessidade de se melhorar a 
imagem da escola, mas também por exigência das 
comissões do MEC, que verificaram in loco as con
dições de ensino dos cursos superiores com desem
penho mais baixo. O não cumprimento das exigên
cias pode levar até mesmo ao descredenciamento 
dos cursos. 

Não temos dúvida de que o melhoramento do 
nível dos cursos universitários é a forma mais eficaz 
de se estimularem os alunos a deles participarem 
com_entusiasmo e detenninação. Apesar de ser fun
damental a tomada de medidas como o aumento da 
remuneração dos professores, é necessário pensar
mos na questão de fonna ainda mais ampla. O que 
fazer para estimular em nossos jovens o espírito cri
tico, a inquietude da mente que busca novas respos
tas? Como resgatar o sentido mais profundo do es
pírito académico, que é a abertura ao questionamen
to e ao diálogo? 

Essa e uma questão lançada para todos aque
les que lidam com a educação dos jovens brasilei
ros. Não há, certamente, uma fórmula pronta para 
respondê-la, como tampouco há uma Linica resposta 
válida, mas vários caminhos ricos e estimulantes 
qae a partir dela se abrem. Penso, S,.s e Srs. Sena
dores. que a universidade não deve afastar-se da 
realidade- brasileira, mas ai procurar novos desafios 
e novas motivações. Nossos universitários devem 
tomar consciência dos problemas reais de nosso 
povo, que não são poucos, haurindo de sua luta coti
diana a energia para enfrentá-los, tanto no plano 
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teórico como no prático, tendo como atvo a constru
ção de uma sociedade melhor. 

O Brasil é um pais jovem, onde muita coisa ou 
quase tudo está por fazer-se. A universidade e o. 
estudantes uniwrsitários 16m um papel fundamenllll 
a exercer na transformaç6o de nossa economia, M 
nossa ciência e cultura, de nossa sociadade, enfiln. 
Se dermos condições adequadas para o funciora
mento das universidades a faculdades, temos ce,._ 
za de que a resposta de estudantes e prof8850fW 
será altamenle criativa e engajada na construçiD, 
nos mais diversos satores, de um 00110 Brasil. 

Era isso, Sr. Prasidanle e nobnls Colegas, o 
que nesta tarde tinha que trazer à coneideração de 
todos. Esta é urna análise de fundat!wKal importift
cia, embora simples e superficial. O automatismo, o 
formalismo e, como se diz wlgannenle, a ·~ 
ba" não levam a nada. 

Existindo um maior ~tiona- de ~~-• 
nas universidades, hawri, também, uma participa-
ção mais critica dos estudantes e dos prof~ 
além de um esforço mais concentrado por parte dD& 
responsáveis na busca de melhoras saídas p.a 
essa avaliação. Isso será fundamental para o surgõ
mento de soluções para o Brasil não só do futllftl, 
mas também de hoje. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIOENn: (Ney Suassuna) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcântara. S. 
Ex" dispõe de vinte minutos. 

O SR. LÚCIO ALcANTARA (PSOB- CE. Pro
"""""'" o seguinte discurso. Sem revisão do Ollldor.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e S.S. Senadorea, serei b,_, 
pois pretendo vonar a - tema com mais dados, 
que já estou coligindo e C011'4>8rando. 

Em todo P"X 1 1 ao elaitoral, além de se elep
rem candidatos, elagenHe tarmém vilões, respon
sáveis pelo ii"S' •: e 1 1 o deue ou daquele candidato. 

É evidente que a diaputa elertcxal é muito pe
nosa. Aqui, no Brasil, ela exige um esforço tisico e 
psicológico sobre-humano, pela própria natureza do 
nosso processo elaitoral, pelas áreas muito exllt
que devem ser percorridas e por outros fatores. ,._ 
o resuHado das eleições têm apontado em man-.
tações de diversas origens, principalmente de pollli
cos que disputaram ou nio as eleições. Até o P,.._ 
dente do Tribunal Superior Eleitoral Iam considelllllo 
que a forma de se realizarem e sobretudo a ma,.. 
de se divulgarem as pe8(Jiisas elerto<ais está conlri
buindo para deturpar o processo elertOilll. 

Como candidato, sempre fui usuário de pesqui
sa, então. a rigor, não poeso dizer- porque nio teria 

sentido - qu~ esse não seja um instrumento útil e 
adequado. Naturalmente. não podemos eleger a 
pesquisa como um deus ex machina, a razão do 
sucesso ou do fracasso das candidaturas. porque, 
de fato, é um instrumento com o quaJ estamos convi
vendo cada vez mais intensamente e que. segura
mente, deve ser melhorado em alguns aspectos. 

A minha primeira impressão é de que mu;tas 
das criticas foram preciprtadas. Digo isso porque 
inauguramos agora, numa eletção amp~ como essa. 
o voto eletrônico. Os primeiros resuHados, nos d~e
rentes Estados da Federação, vieram justamente da 
votação eletrônica, em princípio nas capitais ou nas 
maiores cidades do interior dos Estados, salvo enga
no, com mais de quarenta e cinco mil ele;tores. 

É claro que essa amostra é parcial, não na 
quanlidade, mas na própria condição do elertor, que, 
evidentemente, é murto d~erente do elertor de um 
pequeno Município, daquilo que se convencionou 
pejorativamente chamar de grotão, como se alguém, 
por morar ali, pudesse, de alguma maneira, ser me
nos cidadão do que outro que resida nas grandes 
metrópoles urbanas. É preciso - e esse é o dado 
que estou procurando levantar- comparar, realmen
te, o resultado final com as previsões. 

Mas o problema não pára por aí. Para mim. o 
grande problema é a divulgação, e não tenho remé
dio para ela, a não ser que se fosse impedi-la. 

No dia da eleição. um determinado jornal pode 
dar uma manchete, corno já vi, dizendo: "Fulano de 
tal despenca• _ Quando se vai conferir. o sujeito caiu 
um poNo-otl dois pontos, mas a manchete é o qúe 
realmente chama à atenção. 

Houve um caso de se divulgar a pesquisa de 
boca de uma antes de cinco horas da tarde e sabe
mos que na cidade de São Paulo, por exemplo, as ti
las se arrastaram até mais tarde. Então, haveria aí 
um fator indutor para o elertor, se é que existe o cha
mado voto útil, que poderia, de alguma maneira, in
fluir no resuHado elertoral. Na França, por exemplo, 
não se permrte a publicação de pesquisa entre o pri
meiro e o segundo lumo. Em Portugal, isso também 
é proibido, mas um jornal afrontou a lei e publicou. E 
·se deu mal•, diz aqui o nosso eminente Senador 
Bernardo Cabral. 

Devemos encontrar algo que seja razoável e 
que possa também atender a esses princípios. Não 
sou constitucionalista, mas quando se fala em limitar 
a divulgação de pesquisa. há sempre o argumento 
de que isso implicaria uma restrição de inconstitucio
nalidade. Mas, será que não poderíamos restringir a 
divulgação de pesquisa elertoral nas 48 horas que 
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antecedem ao pleito, já que o mesmo ocorre com a 
cantpanha? Será que seria, de fato, inconstitucional? 
Essa é uma questão para se discutir. Ou, como que
rem alguns, esses resultados seriam publicados no 
Paraguai. O que talvez se devesse fazer, seria uma 
pesquisa desses institutos para saber qual o com
portamento do eleitor em relação à pesquisa. A pes
quisa das pesquisas. Será que o eleitor se deixa le
var? Qual é o grau de confiabilidade que ele dá à 
pesquisa? Ele é influenciável pela pesquisa, pelos 
seus resultados? Houve casos em que realmente é 
difícil se explicar como resuttados tão expressivos 
passaram despercebidos a esses institutos. Em ho
menagem aos dois Senadores do Amazonas aqui 
presentes, cito o caso de um Senador, o caso do 
próprio concorrente ao Governo; no Pará, de uma 
Deputada do PT que concorreu ao Senado e que 
quase ganhou. E assim por diante. Será que não de
tectaram isso? Foram movimentos da undécima 
hora que levaram a isso? De qualquer maneira, há 
uma lição a ser Urada, preliminarmente. Não pode
mos mais erigir esses institutos como instância máxi~ 
ma, suprema, para decidir quem vai ou não. Aliás, 
isso já aconteceu nos Estados Unidos, onde temos o 
exemplo do Harry S. Truman, que foi dado como 
derrotado e ganhou a eleição. TIVemos, em Fortale
za, o caso da Prefeita Maria Luiza Fontenelle, do 
Deputado Paes de Andrade, e assim por diante. Es
tamos meio submetidos a uma espécie de ditadura 
da pesquisa que causa muitos ma.Jes, inclusNe no 
ânimo do candidato e dos seus militantes, no finan
ciamento da campanha, porque, evidentemente, ali 

- - e!ftã'êf ·as diferentes corporações e o empresariado 
querendo um custo-benefício, não no sentido pejora
tivo, mas com um fim de lograr resuhados com a 
eleição daqueles candidatos que melhor repre
sentam o que ele pensa. Esse efeito é indiscutivel. 
Já disputei eleição majoritária nessas condições e, 
realmente, é muito difícil conseguir vencer esse de
sânimo, esse abatimento que surge nesses momen
tos. Mas esse é um fato com o qual temos que con
viver. 

O Sr. Jefferson Péres (PSDB - AM) - V. Ex" 
me permite um aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) -
Ouço o Senador Jefferson Péres, para concluir o 
meu pronunciamento. 

O Sr. Jefferson Péres (PSDB - AM) - Sena
dor Lúcio Alcântara, é claro que uma pesquisa ferta 
com a metodologia . adequada reflete a realidade 
quase com perfeita exatidão. Há uma margem de 
erro, como V. Ext sabe, de 2 a 3%, que está dentro 

do desvio padrão, que é perfeitamente acertâvel. 
Mas, pelo menos no meu Estado, Senador Lúcio Ai
cântara. não sei por que, se as pesquisas são mal
feitas, mesmo por institutos acreditados aqui, elas 
têm um histórico de erros. Na minha própria eleição, 
em 1994, colocavam-me, sistematicamente, na útti
ma pesquisa, às vésperas da eleição, em quarto lu
gar. No entanto, fui o primeiro mais votado em Ma
naus e o segundo em todo o Estado - o primeiro 
mais votado foi o meu eminente Colega Bernardo 
Cabral. É impossível que, na última semana, eu ti
vesse uttrapassado os ou1ros dois candidatos. Não 
aconteceu isto. Nunca estive em quarto lugar, esta é 
que é a verdade. Agora, nesta eleição, davam siste
maticamente o Governador Amazonino Mende::. e o 
seu companheiro de chapa para o Senado com t B a 
20 pontos percentuais à frente do segundo colocado 
- isso ocorreu na úHima pesquisa, Senador Casildo 
Maldaner. Terminaram com 3 pontos percentuais 
apenas. É impossível um erro como esse. Há algo 
errado com os institutos de pesquisa, pelo menos no 
meu Estado. Mas, concordo com V. Exl. Também 
tenho sérias dúvidas se haveria amparo constitucio
nal para se impedir a realização ou a diwlgação de 
pesquisa. Fico com uma dúvida atroz. Por outro 
lado, Senador Lúcio Alcântara. proibir apenas nos úl
timos 15 dias ... Ocorre o seguinte: algumas pesqui
sas matam candidaturas no nascedouro. 

O SR. LÚCIO ALCÃNTAP.A (PSDB - CE)
Exatamente. 

O Sr. Jefferson Péres (PSDB - AM) - Até 
dentro dos-pertidos, dois meses antes, publicam que 
você está com cinco pontos percentuais. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE) -
Sendo considerado um candidato inviável. 

O Sr. Jefferson Péres (PSDB - AM) - Exala
mente! 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) -
Apesar de a história estar cheia de candidatos que 
começaram com 2 ou 5°k e venceram. 

O Sr. Jefferson Péres (PSDB - AM) - Exala
mente isso. Enfim, Senador Lúcio Alcântara, não 
vejo como tomar medidas legais contra isso. Mas. no 
caso do Amazonas, estou gramicado. Penso que os 
instiMos se autopuniram, pois estão desmoraliza
dos. As pesquisas, lá, nunca mais serão usadas -
se e que ·têm Sido - para esmagar adversários com 
alguns meses de antecedência. porque simplesmen
te caíram no descrédito. Hoje o povo acha graça de 
pesquisas no AlT182onas. Aliás, isso já ocorria antes 
da eleição; agora virou piada. 
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSOB - CE) -
Muito obrigado pelo !>parte de V. Ex"., Senador Jel
ferson Péres. 

O que de construtivo pode1110s fazer é justa
mente levantar esses dados e fazennos a compara· 
ção. Inclusive há uma margem de erro que o próprilt 
inst~uto reconhece. Quanto a disparidades, como 
parece ter acontecido, elas nos deixam em uma si
tuação de vigi!Ancia, chegando mes1110 a duvidar da 
própria metodologia do instituto, no mínimo. 

O Sr. Calld~ Mil"*- (PMOB- SC)- V. Ex" 
me perm~e um aparte? 

O SR. LÚCIO ALCANTARA (PSDB - CE) -
Com prazer, ouço V. Ex'. 

O Sr. Caslldo ~ (PSDB - SC) - En
tendo ser procedente os partidos políticos e as insti
tuições realizarem suas pesquisas internas com a • 
nalidade de fazerem suas respectivas avaliações. 
Com relação à publicação dessas pesquisas, ~ 
ra a Jüstiça Ele~oral exija um registro da metodok>
gia, talvez a idéia de quando se encenar o pariodo 
de propaganda nos meios de comunicação também 
devesse vedar a sua divulgação, para não influen
ciar diretamente as pessoas ou mesmo para que • 
não seja distorcida. Ou, talvez, ao serem divulgada 
essas pesquisas, se se fornecesse qual entidade a 
pediu. 

O SR. LÚCIO ALC.lNTARA (PSOB - CE) -
Isso é obrigatório por lei, assim co1110 o depósito no 
Tribunal Ele~oral. 

O Sr. c..ildo Mlllda,_ (PMOB - SC) - E 
_ t~m os valores pagos. Deve-se in!OfTTlar à socie

dade, além da Justiça Eleiloral, quem pediu a divul
gação da pesquisa. Penso que os valores e os cus
tos da pesquisa ajudariam às pessoas a pe......., 
um pouco mais. Portanto, há a necessidade de • 
discutir isso, até porque, em alguns lugares - não é 
só no Amazonas - uns ficaram com as pesquisas. e 
os candidatos, que foram prejudicados, ficaram com 
o resultado da eleição, o q.., foi melhor. 

O SR. LúciO Al.CANrARA (PSOB- CE)- V. Ea" 
nos dã a idéia de a pesqo ..... ter esse cornplemer*l 
de quem encomendou a pesquisa. Não sei quaneo 
ao preço, mas os outros dados devem ser obrigato
riamente depositados no Tribunal Ele~oral; não sei o 
preço, mas quem contratou e toda metodologia de
senvoivtda. ISSO sem dúvida nenhuma. 

O Sr. Lúdio Coelho (PSDB - MS) - V. Ex' me 
permite um apaite? 

O SR. LÚCIO ALC.lNTARA (PSOB - CE) -
Com prazer. ouço V. Ex', SenP1or Lúdio Coelho. 
Depots, ouvtrei os Senadores Ney Suassuna e Joeé 

Eduardo Outra. para encerramos, porque há outros 
oradofes. 

O Sr. Lúdio Coelho (PSOB - MS) - Avalio 
muito importante as pesQuisas para o País. Even
tuais distorções, às vezes. ocorrem por falta de com
petência ou por fana de idoneidade. Mas a pesquisa 
bem elaborada é muito importante para urna avalia
ção do pensamento da população. A pesquisa levan
ta o pensamento do pesquisado naquele momento. 
não é na hora em que ele vai votar. Então. 48 horas 
antes do pleito, as pessoas. às vezes, modificam a 
sua maneira de pensar. Por isso. sou favorável à 
ampla liberdade de execução de pesquisas, como 
ocorre hoje; somente em determinado prazo antes 
da eleição é que não devem ser tertas pesquisas. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) -
Mu~o obrigado, Senador Lúdio Coelho. 

Na verdade, como disse o Senador Jefferson 
Péres com mu~ propriedade, é dfficil limrtar isso. 
Constatamos, nesta eleição, um grande número de 
partidos e de candidatos. Já perdi eleição e sei que 
o candidato sempre pensa que a culpa pelo insuces
so ele~oral é de todos, menos dele; existe a tenta
ção de atribuí-la a uma série de fatores. Isso é hu
mano. Estou dizendo isso, porque já passei por esse 
processo também. 

Porém, é preciso que se encontrem fórmulas 
mais justas de se fazer essa divulgação ou. pelo me
nos, que cheguemos à conclusão de que os institu
tos erraram. Então, vamos destituir o instituto daque
le pedestal em que se encontrava quase como um 
imperado~a determinar comportamentos, a dizer, 
com não sei quantos meses de antecedência, quem 
vai ser vitorioso ou não. Pode haVer- também, na for
ma de se fazer a pergunta, uma sutileza que pode 
induzir determinada resposta do eleitor. Esse é um 
mundo ainda meio hermético para nós, leigos; não 
participamos dele, embora sejamos os mais atingi
dos, quando se trata de pesquisa eleitoral. 

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

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) -
Ouço V. Ex", nobre Senador Ney Suassuna. 

O Sr. Ney Suassuna (PMDB - PB) -Senador 
Lúcio Alcântara, quanto a esse problema da pesqui
sa, não acredito muito nele por uma razão simples: 
se a pesquisa realmente valesse. o dono de um Ins
tituto famoso como o lbope sena Pres1deme da Re
pública. Era só divulgar as pesquisas a seu lavor, e 
estava resolvido o problema. Comecei com 3,8°/o 
nessa campanha, e meu opositor. com 42%; no final, 
consegui ganhar. Hã um candidato a Senador no 

+ 
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meu Estado que aparecia com 5o/o; no final, teve 
14% ou 16cro. Portanto, os institutos podem errar, 
mas não influenciam tanto; caso contrário, não have
ria todas essas distorções que estamos vendo: pes
soas em quem o público votou maciçamenle, apesar 
de não aparecerem nas pesquisas. Alguns Colegas 
estavam com 55% e 60"k e, no final, não ganharam 
a campanha. Creio que o público olha as pesquisas, 
mas não se influencia muito. No entanto~ penso que 
isso merece uma discussão maior. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) -
Estamos em um temeno um pouco subjetivo, porque 
não temos elementos para ajuizar isso. FICa a minha 
sugestão: fazer "uma pesquisa das pesquisas", para 
saber qual é a relação do eleitor com o instituto; o 
que ele pensa; se ele admite mudar o voto. Sabe
mos, também, que há um processo decisório, pelo 
menos aparentemente, que se dá com muitas pes
soas nos dois últimos dias. O sujeito não está bem li
gado em eleição, está cuidando de sua vida, corren
do da globafiZação e, dois dias antes das eleições, 
toma sua decisão. Quer dizer, isso também é um 
fato a ser considerado. 

Enfim, o que quero levanlar aqui é a idéia de 
fazemnos uma análise racional do processo. Isso 
não virá em nome de candidatos que tiveram insu
cesso e que estão querendo colocar o instituto de 
pesquisa como bode expiatório. O objetivo é colocar 
o instituto de pesquisa no seu devido lugar. Ele é um 
instrumento importante, mas não é tudo para se de
cidir a eleição. 
~~mo disse o Senador Jefferson Péres, há que 

se considerar até a escolha de candidato dentro do 
partido. Se o Senador Ney Suassuna já não fosse 
Senador e aliado do Governador, poderia não ter 
sido candidato; alegariam que S. Ex', com 3,8%, 
não iria a lugar nenhum e colocariam alguém com 1 O 
ou 15'%. Então, esse processo antecede a campa
nha eleHoral já na fase de escolha dos candidatos 
dentro do partido. 

O Sr. José Eduardo Outra (Bioco.IPT - SE) -
V. Ex" me permite um aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) -
Ouço V. Ex', Senador José Eduardo Outra 

O Sr. José Eduardo Outra (Bioco/PT - SE) -
Senador Lúcio Alcãntara, é obvio que a pesquisa por 
si só não determina a vitória ou o insucesso em uma 
eleição, mas ela possibilita uma ampla margem de 
manipulação, até porque a população não conhece -
nem precisa conhecer - concertos como margem de 
erro, intervalo de confiança ou algo do gênero. Ago
ra, não há dúvida de que as pesquisas e a fomna 

como elas são divulgadas na véspera de uma elei
ção têm influência. No caso da eleição de São Pau
lo, já se detectava o crescimento da candidala Marta 
Suplicy, mas uma apresentadora do Jornal Nacional. 
o infonna.tivo de maior audiência no Brasil, na véspe
ra da eleição, sábado à noite, ao informar a pesquisa 
do lbope, disse literalmenle o seguinte: ·o candidato 
Paulo Maluf já está no segundo lumo. Há dúvida so
bre quem vai enfrentá-lo: Francisco Rossi ou Mário 
Covas". Ora, considerando-se que Paulo Maluf e 
Francisco Rossi são dois candidalos que lêm um in
dice de rejeição grande em São Paulo, varias pes
soas, que até não votam no PT, manifestaram sua 
mudança de voto, quer dizer, utilizaram o voto útil. 
Na sua campanha, o candidato Mário Covas - não 
discutirei se isso é correto ou não - o utilizou. O fato 
é que uma parcela da população - é impossivel 
mensurá-la- que tenderia a votar em Marta Supltcy, 
pensando que ela não iria para o segundo tumo, vo
tou em Mário Covas. Além do funcionamento e do 
comportamento dos instHutos de pesquisas, é preci
so regulannentar também a divulgação das pesqui
sas pelos meios de comunicação. Lendo-se o resul
tado de urna pesquisa do lbope no jomal O Globo, 
via-se que Marta Suplicy estava dois pontos atrás de 
Francisco Rossi ou Mário Covas, se não me engano, 
ou seja, dentro da margem de erro. No entanto, o 
que foi passado para a população é que só Francis
co Rossi e Mário Covas tinham chance de ir para o 
segundo turno. O impressionante, já que se está fa
lando de lei das probabilidades. é que sempre há 
surpresas. Os crescimentos abruptos que ocorrem 
na época dâ- eleição são sempre dos candidatos que 
não estão alinhados ao poder nos Estados. É só pe
gar todas as pesquisas para comprovar isso. Não 
houve nenhum exemplo em que um candidato ligado 
ao Governo estivesse atrás e, de repente, tivesse 
crescido. Vejam V. Ex's o caso do Amazonas, do Se
nador do Pará ou de Goiás, onde o candidato, apesar 
de ser do PSDB, durante mutto tempo foi quase um 
"patinho feio" no PSOB; ninguém lhe dava muita im
portância, p:::»rque o bloco dominante era ,:::1; tomo do 
candidato lris Rezende. Isso é um indici<' ;.,oortanle. 
Já que se está falando em pesquisas e ~"' estatisti
cas, era de se supor que também houvesse a prob
abilidade de que acontecessem crescimentos abrup
tos com candidatos que defendem o establishment, 
seja em nível nacional ou estadual, mas isso nunca 
acontece·. Portanto, há algo errado. Eu apresentarei 
um projeto de lei estabelecendo a quarentena. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) -
Eu mencionei isso aqui porque tinha ouvido de V. Ex'. 
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O Sr. Joeé Eduardo Dutno (Bioco/PT- SE)
Penso que deverá haver um debate - é óbvio - so
bre a questão const~ucional. A meu ver, há dois di
reitos individuais, neste momento, em confronto: o 
direito individual à inlonnação que cada cidadão tem 
- embora, neste caso, eu até questione se .• i ...... ~ 
mação ou desinformação - e o dire~ individual do 
cidadão de decidir seu voto sem o risco de maniplr 
lação pelos institutos de pesquisa. 

O SR. LÚCIO ALCAN'TARA (PSOB - CE) - t o 
que a Justiça cp~r com as 48 horas sem ~ha. 

O Sr. Joeé Edullnlo Dutno (Bioco/PT - SE) -
Os países que estabelecem a quarentena têm mulo 
mais tradição de respe~o à liberdade de inlo...,.. 
do que o Brasil, e suas constituições garantam laln
bém a liberdade de informação. No entanto, astabe
lece-se a qua111ntena em países como Portugil, 
França e Áustria, e sua const~ionalidade nio é 
questionada. O mínimo que se exige 6 que -
mos esse mecanismo para ~armos que a vontade 
do ele~or venha a ser manipulada muitas vezes. 

O Sr. Roberto Requllio (PMDB - PR) - Permi
te-me V. Ex" um aparte? 

O SR- LÍICIO ALcANTARA (PSDB- CE)
Solicrto, Sr. Presidente, que V. Ex" me permita ouvir 
o aparte do nobre Senador Roberto Requião. 

A partir deste nosso debate, não devemos co
locar os instilulos no descrédilo, mas sim mostrar a ,._ 
latividade da sua atuação e diminuir o número de •
ros, fazendo com que eles não possam mais dilar, com 
antecedência. os resultados das pe5q1 •Ns. Es.e seria 
UIILgRUlde ganho, se conseguíssemos abalar -
confiança cege de muitas pessoas nos institutos. 

Quanto a essa questão da qua111ntena, publiaa
se na Alemanha o rasut.lo obtido na França. ou ee 
publica na EspeMa o -.lado obtido em Porluill· 
Usa-se um sínilolo, corno, por exs""'*>, o tucano ou 11 
estrela, que são sírrbolos de delenninados partidos. 

O Sr. Joeé Eduwdo Dutra (Bioco/PT - SE) -
Mas, nesse caso, o público abrangido por esse 11p0 
de informação será mu~o menor. 

O SR- LÍICIO ALcANTARA (PSDB- CE)
V. Ex' abordou uma questão sobre a qual eu já lw
via falado, inclusive em nossa conversa. O problema 
é a forma de divulgação. Em Fortaleza, houve ~ 
eleição para prefeito, em que o ex-Ministro Ciro Go
mes participou da disputa. Um grande jornal do C.
rá, O Povo, publicou a segu1nte manchete: "EdeDn 
despenca e está com 1 O pontos percentuais abaiJKI". 
A eleição foi genha por uma d~erença mínima. Ser8. 
que aquela manchete não influenciou quem a leu? A 
forma de divulgar é um problema sério. 

O Sr. Roberto Requião (PMDB- PR)- I ermi
ta-me V. Ex' um aparte? 

O SR. LÍICIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) -
Concedo o aparte a V.~. 

O Sr. Roberto Requião (PMDB- PR) -Sena
dor Lúcio A~ntara, se queremos ser universais, 
cantemos a nossa aldeia. Esse é o conselho de Her
bert Marshall Macluhan. 

O SR. LÍICIO ALCÂNTARA (PSDB -CE)- O 
rio mais importante é o rio da minha aldeia. 

O Sr. Roberto Requião (PMDB - PR) - Mas 
para que esta seja uma intervenção construtiva e 
não o resmungo do candidato que perdeu a eleição, 
quero iniciar o meu aparte com uma análise da elei
ção que ganhei no Paraná, quando fui eleito Gover
nador. No dia 23 de novembro, o DataFolha publica
va a minha derrota por uma d~erença de 11 pontos 
percentuais, e o lbope, por uma diferença de o~o 
pontos. No dia 25 de novembro, ganhei com uma di
ferença de nove pontos percentuais. Portanto, o Da
taFolha errou por 20 pontos percentuais, e o lbope, 
por 17. Nesta ocasião recente, na eleição de outu
bro, aconteceu o mesmo: o lbope e o DataFolha me 
colocavam 18 pontos percentuais atrás. Não ganhei 
a eleição. A diferença foi de um pouco mais de cinco 
pontos percentuais. Mas o lbope, naquele seu pro
cesso de fazer aproximação. publicou em todo o 
Brasil a sua última pesquisa e não a publicou no Pa
raná, com o argumento de que não tinham concluído 
os cálcukls; fizeram a pesquisa naquele periodo em 
que a sua divulgação era proibida. V. Ex" pode dizer 
que, na-pl"fnieira vez, fui prejudicado e ganhei a elei
ção; e que, na segunda vez, fui prejudicado e não 
ganhei a eleição. As pesquisas do lbope e do Data
Folha me prejudicaram sobremaneira pelo lato de eu 
ter um caixa murto estreito e de alguns compromis
sos assumidos por amigos no sentido de colabnrar 
no processo simplesmente não terem sido cumpri
dos quando o lbope me posicionou 18 pontos per
centuais atrás. V. Ex' me perguntaria: por que isso 
não ocorreu na primeira vez? Isso não ocorreu na 
primeira vez, porque. embora eu tivesse sido desfa
vorecido de forma brutal pelas pesquisas. eu era 
candidato do Governo. A debandada dos prele~os e 
das lideranças do interior não ocorreu, porque, de 
uma fonna ou de outra, o Governo continuaria o seu 
mandato até março, e eles sempre tinham expectati
vas em relação ao Governo. Dessa forma. fui menos 
abandonado e ganhei a eleiÇão. Nesta segunda vez, 
os recursos se voiatilizaram, e o ânimo da nossa 
"tropa de choque· desapareceu quando fomos posi
cionados 18 pontos percentuais atrás do concorren-
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'3. A única pesauisa que chegou mais ou menos 
_·erto da realidade foi a da Brasmarketing, que me 
r--osicionou '=Om 4, 7%. Mas essa pesquisa foi, ime~ 
.::iatamente, esmagada pela Vox Populi, pelo lbope 
·,pelo DalaFolha. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE)
.,_ E~ realizava pesquisa própria? 

O Sr. Roberto Requião (PMDB - PR) - Sim. 
Em Curitiba. por exemplo, realizei pesquisa por 12 
dias seguidos, por intermédio de um instituto impro~ 
·1isado, organizado pelo Partido. Durante esse perío
do, a pesquisa indicava que eu ganhava por uma di~ 
'erença de quatro pontos percentuais. Na cidade, 
:Jerdi a eleição de uma forma desastrosa. Para mim, 
é rigorosamente inexplicável esse processo. Penso 
que também a ordem dos nomes na uma prejudicou 
•nu~o a fidelidade do voto do eleijor. Os ele~ores 
menos infom-.ados apertavam as teclas 4 e 5 no pri~ 
meiro voto, porque imaginavam que, hierarquica
mente, o primeiro voto era referente ao Presidente 
da República; o segundo, ao Governador de Estado; 
e o terceiro, ao Senador. Daí essa magnifiCa votação 
do PSDB para a legenda em todos os Estados. Mas 
chego à seguinte concl~são; penso que há uma vin
culação direta entre as pesquisas e a contratação 
jos inst~utos pelos governos. Por exemplo, o lbope 
é um contratado do Governo Federal, e, no Brasil, o 
•egundo maior cliente do lbope é o Governo do Es
tado do Paraná. Quero fornecer-lhe outro dado que 
já mostrei numa reunião de uma Comissão do Sena~ 
;lo, que tratava do lbope. Na eleição anterior, embo
ra os dados me fossem extraordinariamente desta-

- -~ vorávã"is, já que o lbope apontava a minha derrota 
por 17 pontos percentuais, no último momento em 
que se pedia divulgar uma pesquisa, um cidadão 
chamado Montenegro me ligou. Eu não o conhecia. 
Ele me disse: "Quem fala é o Montenegro, do lbope. 
'3ovemador, quero lhe dizer que já infonnei ao Presi
dente remando Collor que o senhor ganhou a elei
ção no Paraná •. Pedi o número do telefone dele e 
retornei tl sua ligação. Era o tal do Montenegro, que 
eu pessoalmente não conhecia. Ele me disse; "O se
nhor está nove pontos percentuais à frente do seu 
adversário, o Martinez". Eu lhe agradeci e, à no~e. 
assisti ao Jornal Nacional, que noticiava que o Marti
nez estava na minha frente nas eleições. São coisas 
rigorosamente inexplicáveis. Pressionei o Montene
gro na reunião de uma Comissão do Senado que 
rratava disso. e ele disse: •Não. Eu tinha feito uma 
proj"Çáo". Ele não tinha feito projeção alguma. Ele ti
nha sofrino a pressão de quem lhe pagava naquele 
momento. rtue era o Governo Federal. Dessa forma, 

ele alterou o número, colocando o Martinez dois ou 
três pontos percentuais na minha irente. Realmente, 
ganhei por uma diferença de nove pontos percen
tuais. Percebam que se trabalha com a desinforma
ção. Os resuttados dessas pesquisas são, rigorosa e 
absolutamente, inaceitáveis, porque todos eles fo
ram usados de forma conjugada com os meios de 
comunicação. A minha campanha foi arrasada com a 
dfferença de 18% divulgada pelo Ibope. quando, na 
verdade, eu tinha o sentimento de estar ganhando a 
eleição. A campanha se desestruturou. Quando se 
está com 18% atrás nas pesquisas. cinco dias antes 
da eleição, perde-se o entusiasmo dos prefe~os. os 
cabos eleitorais do interior abandonam a campanha e, 
principalmente, aquelas contribuições que chegam na 
última hora, as contribuições programadas durante a 
carrpanha - participo da sua campanha com R$5 mil 
por mês - desaparecem como que por um passe de 
mágica. Portanto, a minha proposta é que se impeça 
definitivamente que esses institutos divulguem seus 
dados, primeiramente porque esses dados não são in
formação, já que não têm nenhuma fidelidade ctentífi
ca. A infidelidade dos dados com a realidade está 
comprovada nesse processo ele~oral realizado no Pa
raná, em São Paulo e em todo o Brasil. Senador Lúcio 
AJcãntara, observe V. Ex" que a mentira continua. Num 
jomal de circulação nacional, íoi publicado que o Presi
dente Fernando Henrique foi eleito com 52% dos vo
tos dos brasHeiros, o que é um ledo engano ou uma 
má-fé sórdida, porque, na verdade, Sua Excelência 
foi eleito com pouco mais de 30°/o dos votos dos bra
sileiros. A_~mpulhação continua mesmo depois da 
eleiçSo, nessa associação dos veículos de comuni
cação nacional e dos institutos de opinião. Desse 
modo. ou se acaba com a divulgação das pesquisas, 
ou se libera essa divulgação de forma absoluta. Se o 
lbope pode divulgar um resultado sem fidelidade algu
ma, podemos criar também, para contrapor à mentira 
do lbope, o "lnsmuto Aurora". Refiro-me àquela Aurora 
da música que diz: "Oh! Oh! Oh! Aurora! Se você fosse 
sincera. .. •. Podemos contrapor com desinfomlação a 
desinformação dos grandes insmutos. Para finalizar, 
Senador Lúcio Alcântara, quero dizer que requeri ao 
DataFolha as pesquisas e a base das pesquisas que 
estavam sendo feitas no Paraná. Eles me responde
ram que não me forneciam o local onde eram feitas as 
pesquisas. porque a lei não os obrigava a fazê-lo. En
tão, eles divulgavam o método. mas não as cidades, o 
que tomaVa rigorosamente impossível fazer uma con
traprova. Por que não indicar as cidades onde as 
pesquisas eram realizadas e o número de pessoas 
pesquisadas em cada cidade? 
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O SR. LÚCIO ALc.lNTARA (PSDB - CE) -
Veja que o DalaFolha não tlllbalha para govemoe. 
nem para partidos políticos. 

O Sr. - Awt; "I (PMDB- PR) - Mas. ao 
mesmo tempo em ~ trabalha para ninguém. to,. .. 
absolutamente inuplicá\181 a negativa de dizer "'"'* tai 
leita a pesquisa. Pllfdoe.me, mas ela traballa para o 
Governo. O jomaJ Fohl da S. Paulo aderiu '
mente ao Gowomo Fernando Hennque do p1 i uailo ao 
último caderno, da primeira à última rnanc:hele. V. EJII 
pode dizer que- jornal ~é ram.onarado pelo Go
verno mas há urna adesão~- a 

O SR. LÚCIO ALc.lNTW (PSDB- CE)
Sr. Presidente, espero que esse d~ dê frutoe 
concretos. O Senador Roberto Requião trouxe infor
mações importam.. Não podemos perdar de vista a 
liberdade de comunicação, que é um dinoito coowtilu
cional, mas é claiO ~-~lazer a9Jns ,.__ 

A sigla IBOPE - lnatiluto Brasileiro de Opiniio 
Pública e Eslatlstica - i* loi incorporada à llngua: 
"Não está dando lbope": "Fulano não dá lbope"; 
"Como está o lbope de fulano?" 1!: precillo re
fazer-se urna análise e ver o que é razoável e justo. 
V Ex" foi feliz porque d-.guiu a sua condiçlo de 
candidato do Governo do Paraná para fazer um exa
me tanto quanto poeaível ieento, mas onde há o en
volvimento nem sempre se tem a isençlo de' j da. 
Esta é, contudo, uma matéria para medilarmos. 

Não sei se ~. mas -.. tentando 
comparar os drnusos números das ~uisas doe 
inst~utos com os resultados eletivos, para que • 

___ ntli!!Jos, principalrMnte com relação k pesquisaa 
f&Ms nas vésperas e às pesquisas de boca de uma, 
a margem de eno e onde aconteceu. 

Muito ol>f9lclo. 
Durante o dia:urso do Sr. Lúcio ~ 

tara, o Sr. Ney Su••euna debca a cadeita • 
presidência, que é ocupada pekJ Sr. ~ 
do Cunha Lima, t• s.cn.tário. 

Durante o decurso do Sr. Lúcio ~ 
taiS, o Sr. Ronaldo Cunha Uma, t• Secr&M
rio áeixa a cadeira da presidfncia, que é 
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhãea, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos MagalhM&) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Bello Parga. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador I'My 
Suassuna. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB. Pron .... 
cia o segUinte discurso. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, Sr4s e Srs. Senadores. o tema que 
abordo é um tema recorrente. que jã abordei algu
mas vezes: a seca na Paraíba, que está pior que 
nunca, e no Nordeste em geral. 

O que me traz a esta tribuna é o fato de que as 
frentes de trabalho de emergência acabam em de· 
zembro, quando. para todos os efe~os. a emergên· 
cia acaba: todavia, a seca não terá acabado. A seca 
só terá fim no meu Estado. por exemplo, em feverei
ro ou março, quando a chuva chega. E a.primeira 
chuva não será de maneira alguma como aque&a da 
Bíblia, que fez cair o maná. Vai ser necessário plan
tar e esperar 90 dias para colher. Somente em abril, 
maio, junho é que a população - hoje aflrta com a 
falta de alimentos, já que toda a sua roça. todo o seu 
plantio foi perdido - vai ter realmente condições de 
ser abastecida pela plantação. 

Urge que os técnicos do Governo, que as auto
ridades de Brasília tomem uma providência para que 
a emergência não seja finalizada em dezembro. 

E mais ainda, Sr. Presidente, a seca é cumula· 
tiva. Se, no primeiro mês, tínhamos 100 pessoas afli
tas: no quinto mês teremos 800 pessoas aflitas, já 
que os açud~ vão se esvaziando, o gado vai mor
rendo. a roça vai acabando. É um processo gradati· 
vo e cumutativo. E. lamentavelmente, não há planos 
para se aumentar a emergência. 

Esse é um assunto sobre o qual temos que 
pensar. E estou falando hoje, dia 14 de outubro, na 
esperança de que isso se modnique antes elo final 
de dezembro. Espero que não cheguemos a essa 
data .e milhões de pessoas nos Estados nordestinos, 
que estão sob a crueza dessa seca, tenham a má 
surpresa de ver que o ato criado por pessoas que 
não vivem na região não previu que as chuvas só 
vão chegar em fevereiro ou março e a colheita só 
pc:Mjerá ocorrer em maio ou junho. 

Era essa a minha colocação, o meu alerta, Sr. 
Presidente. Tendo em vista que o meu amigo Jeffer
son Péres quer usar a palavra antes da Ordem do 
Dia, faço esse registro. deixando para me aprofun
dar sobre o assunto numa próxima oportunidade. 

Obrigado. 
O SR. PRESIDEIITE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Concedo a palavra ao Senador Jefferson Péres. 
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Senadores, o Senador 
Bernardo Cabral, na sessão de ontem, comentou as 
noticias veiculadas com insistência pela Imprensa, e 
mou espacdicamente o Esllld.o de S.Paulo, a respei
to de possívets cortes nos 1ncent1vos da Zona Franca 
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que virão no conjunto de rredidas de ajustes fiSCais 
que o Governo anunciará até o dia 20 deste mês. 

A Revista Veja desta semana, num box a res~ 
peito dessas medidas, informa: 

"Estuda-se ainda a cobrança de imposto de 
quem produz na Zona Franca de Manaus e cortes 
nas verbas dadas a programas de desenvolvimento 
regional, como os da Sudene e Sudam." 

Senador Bernardo Cabral, quem lê a noticia, 
em primeiro lugar, fica pensando que não se paga 
imposto em Manaus, que a Zona Franca é um paraí
so fiscal, onde não há cobrança de tributos. Ora, o 
que existe lá é apenas a isenção do IPI e redução do 
Imposto de Importação. No entanto, apesar disso, 
como V. Ex' sabe muito bem, o parque industrial lá 
existente gera uma receita tributária que correspon
de a 51% da receita total da Região Norte. Ou seja, 
a receita arrecadada pela União em Manaus, apesar 
dos incentivos, é maior que a receita do Pará, do 
Amapá, de Roraima, do Acre e de Rondônia juntas. 
Como se pode falar em inexistência de imposto na 
Zona Franca de Manaus? E isso é veiculado até a 
exaustão, a ponto de, ao que parece, até os buro
cratas do Governo acreditarem nisso. 

Mas que imposto vão cobrar na Zona Franca, se 
já cobram? Um novo irT4'0S!o não é possível, porque a 
Constituição não permitiria. Tratar-se-á de aumento 
das aliquotas dos tributos lá cobrados? Não pode. 
Como V. Ex' já demonstrou ontem, à saciedade, os in
centivos da Zona Franca estão no art. 40 do ADCT - o 
Senador Beman:jo Cabral não disse que foi ele o autor, 

·- "PJJIIii'!, como Constituinte. Lá está e, evidentemente, 
não podem ser reduzidos por legislação infraconstitu
cional. Se dúvidas havia até pouco tempo, o Supremo 
Tribunal Federal as desfez quando, este ano, por torça 
de uma rredida provisória que nos irrpunha restrições, 
o Governo do Amazonas teve que recorrer ao Supre
mo Tribunal Federal. Durante muito terrpo não fizemos 
isso, Senador Bernardo Cabral, porque preterimos ne
gociar com o Governo Federal; mas, afinal, nossa pa
ciê,..,;a se esgotou e fomos ao Supremo, que, em me
dida liminar confirmada pelo Colegiada, por unanimida
de, reconheceu que a Constituição em vigor recepcio
nou o Decreto-Lei n• 288 e, portanto, os incentivos da 
Zona Franca não pOOem ser nem suprimidos nem re· 
:luzidos até o ano 2013. 

Por que o Governo insiste, portanto, em reduzir 
os incentivos da Zona Franca? A menos que haja al
gumas outras medidas que não sabemos quais são. 

Por outro lado, Senador Bernardo Cabral, pon
do de lado a questão constitucional, muitos haverão 
de perguntar se não seremos uma exceção no Pais, 

peto fato de não querermos ser atingidos pelas me
didas de austeridade que o Governo terá de torrar mes
rro; do contrário, o País vai ser engolfado por essa cri
se em que está mergulhado já o mundo todo. 

Não, não somos exceção. E por que, Senador 
Bernardo Cabral? Porque, se houver aumento da ali
quota da CPMF para 0,3%, seremos atingidos; se 
houver ampliação do Fundo de Estabilização Fiscal 
de 20 para 30%, o Estado do Amazonas e seus Mu
nicípios serão atingidos; se houver redução dos in
centivos fiscais para o Nordeste e o Norte, Sudam e 
Sudene, seremos atingidos. Portanto, não se poderá 
dizer que os amazonenses são exceção à regra e 
que se estão mantendo à margem das medidas du
ras que o ú0vemo Federa} terá de tomar. Não sei se 
isso é balão de ensaio, se estão pensando que vamos 
aceitar calados em nome de uma verdadeira chanta
gem, porque se tratará de chantagem. se quiserem, 
Senador Bernardo Cabral, . que nós, amazonenses, 
não compareçamos ao Suprerrio Tribunal Federal em 
busca dos nossos direitos. É claro que vamos compa
recer, seja qual for a crise em que estiver imergido o 
Pais, até porque, se os incentivos da Zona Franca to
rem retirados ou reduzidos substancialmente, antes de 
o Brasil afundar, afundamos nós. E não vamos come
ter suicídio, não. estejam certos disso. 

Vamos fazer os mesmos sacrifícios que todos 
os brasileiros farão. Mais do que isso, à custa do co
lapso econõmico do meu Estado. tenho certeza que 
não, porque eu, o Senador Bernardo Cabral e todos 
os membros da representação do nosso Estado não 
aceitaremos, porque estamos amparados pela Carta 
Maior dot,-""ãiS. 

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

O SR PRESIDENlC (Antonio Carlos Magalhães) 
- Senador Osmar Dias, V. Ex' deseja falar? 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR) - Sr. Presi
dente, declino da palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores. no ano pas
sado o Prêmio Nobel de Economia havia distinguido 
dois economistas americanos Robert Merton e My
ron Scholes que tinham encontrado fórmulas mate
máticas para a escolha de ações que pudessem ele
var o valor do patrimônio de diversos fundos. Eles 
haviam sido reconhecidos pelo valor de suas fónnu
las matemáticas com aplicações práttcas, que pro
porcionaram aumento significativo de patrimônio 
para alguns aplicadores. Entretanto. não se sabe 
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exatamente se foi em função das recome~ 
que' fizeram, mas um dos fundos que seguiram • 
suas recomendações de longo prazo para a adminie
tração de capital acabou pracisando de uma ajuda 
da ordem U$3,6 bilhões recentemente. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadones, Sanador 
Lauro Campos, errinente Professor de Ecouomie, 
de Estocolmo hoje _, uma boa noticia. Foi lauree
do com o Prêmio Nobel de Economia o Prolaeor 
Arnartya Sen, de 64 anos, que dedicou a sua vida à 
questão de como acabar com a fome, miséria, ct. 
como se pensar em meios - inclusive aqueles que 1-
dam com a ciência econõmica - de melhor -* 
a renda, de como balar da questão da ética, bem
estar e da escolha entre alternativas possíveis, ct. 
urna lorma realmenle vollllda para o bem comum e 
os valores maiores de humanidade. 

Se citarmos os títulos das obras de ~ 
Sen, já teremos uma idéia das suas preocupeçõee 
principais: Em 1969, As P1JA81JCias 00. P~ 
ffJS: a Optimalidade, a l*llibuiçáo e o ~ 
Social; em 1970, A EscoiJa Coletiva e o Bem-&,.,. 
Social; em 1970, The lnt: ''ility of a Paretiart;-
1973, uma obra dt=aica IIObre a desigr wkfade eco
nõmoca On E:conomic /nequality a respeito da qual o 
Professor Philippe Van Parija, ao receber o Profa
sor Amartya San, que havia sido laureado como 
Doutor Honorário da F.,..*'ade de Economia. Ciên
cias Politicas e Sociais da Universidade Católica ct. 
Louvain disse o seguinte: 

"Eu ainda .,. estudante quando pala 
_ _ _ _ primeira vez li alguns trabalhos de Arnart,a 

Sen. linha pela primeira vez visto seu pe
queno livro sobre deeigua- ecot 16mica, 
que logo li do começo ao fim. E foi como que 
em francês se costuma dizer coup ele fo. 
dre, um amor à primeira vista e pelo ,.,.... 
na primeira leitura". 

Nunca eo•cuubou, diae ele, uma combinaçlo 
de tal maneira~ e lúcida em toda a wt. 
ratura, numa revisão da lilenslura, uma forma llfetivla 
e soberba de U88l' instrumentos ecool6mic:os, u!M 
apresentação clara, deliciosa de resulados econ6-
mic:os, urna preocupeçã'l de profundidade com as vi
limas das desigualdades econômic:as que o livlo 
pensou em analisar. 

Outros títulos sobre a ignorância e a dietribui
ção de renda mais igual, a escolha, a moralidade e a 
ordem das coisas: Rawts wersus Bentham: an &Jrjg.. 

matic examinalion ol lhe pura distlibuilion piOblem. 
Cito outros, por ex~. Os Direitos e as C,.,..., di 
des; Os Direitos e os Objefivos. Em 1982, O DiraiiD 

de Não Passar Fome: The Right not to be hungry . 
Em 1992, novamente a desigualdade reexaminada: 
A Desigualdade, o Desemprego e a Europa Contem· 
porãnea em 1997. Em 1993, o seu texto A Economia 
da Vida e da Morte. 

Ah! Que boa noticia essa que a Academia de 
Estocolmo tenha resoMdo conterir o Prêmio Nobel a 
Arnartya Sen, que hoje leciona no Trinity College, de 
Gambridge, que já lecionou em Harvard - ele é in· 
diano - e que, sobretudo, dedicou a sua vida aos 
problemas da erradicação da fome e da miséria em 
países como a lndia, Bangladesh e todos os países 
do Terceiro Mundo. 

Amartya Sen é uma pessoa que se preocupa 
com aquele que, quase sem esperança, se vê na 
necessidade de mendigar; preocupa-se com traba
lhadores sem terra, que sempre encontram precarie· 
dade; ou com a dona de casa dominada; ou wm 
aquele desempregado, que já não tem mais espe
rança de encontrar um emprego; ou wm aq!Jeles 
exauridos cules, que em seu país tantas vezes mos· 
Iraram o seu desespero. 

E por que é importante mostrar que os econo
mistas no Governo se vêem preon opados com a que· 
da das ações na Bolsa de vabres e não se vêem tão 
preocupados com o aumento tão drarnálic:o das taxas 
de des a 1 lP ego que ocorrem em nossa ec:01 tomia? 

A Comissão de Assuntos Econômic:os exarrinou 
hoje o requerimento mediante o qual estamos convo
cando o Ministro Pedro Malan e o Presidente do Banco 
Central, Gustavo Franco, para discutirem no Senado 
Federal .as-medidas que estão sendo tomadas frente à 
turbulência da economia mundial e aos graves proble
mas wm que se delronta a ecoo IOI11ia brasileira, seu 
desequifbrlo interno e externo. Ponderou, no entanto, 
o Presidente Pedro Piva que a convocação poderia ser 
transformada, e isso foi acordado, em um convite ao 
Ministro Pedro Malan. Reilero que, nesses 40 dias 
desde que apresentamos o requerimento, o Ministro 
Pedro Malan já companoceu ruas vezes a Was!Wlg· 
ton, perante o Fundo Monetário Internacional, para ex· 
plicar as medidas que estão serdo adotadas, mas ain· 
da não veio ao Congresso Nacional. Como é extrema· 
mente importante que S. Ex" aqui """""'reça. ficou 
acordado que isso se dará no dia 27 ou 28 próximo. 
Tarrbém ponderou o Senador Jefferson Péres que a 
convocação poderia ser transformada em convite des· 
de que houvesse a palavra do Ministro da Fazenda no 
sentido da certeza do seu comparacirnento, palavra 
essa que foi dada pelo Presidente Pedro Piva. 

Sendo assim, desde já gostaria de dizer ao Mi· 
nistro Pedro Malan que estamos preocupados não 
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.penas com a questão de como conseguir o equilíbrio 
externo e doméstico da economia, mas também com o 
equilíbrio exposto por Amartya Sen, que desenvolveu 
um ind"oce de desigualdade, um índice de bem-estar, 
atribuindo maior valOr a urna sociedade que caminha 
na direção de diminuir as desigualdades, de enadicar 
a pobreza e de acabar com a fome e a miséria. 

É incompreensível que urna Nação que já uttra
passou a faixa dos US$5,5 mil per capita, que tem 
US$800 bilhões de Produto Interno Bruto, ainda te
nha praticamente 40% da população em condições 
de vida extremamente precárias. 

Ganhou as eleições, com menor vantagem do 
que em 1994, o Presidente Fernando Henrique Car
doso. Mas esteja ciente, Presidente Fernando Henri
que Cardoso, que a candidatura do PT, das Oposi
ções, avançou. Lula teve mais de 21 milhões de vo
tos, mais de 30% dos votos válidos. E a voz de Lula 
representa, bem como os 11% dos votos obtidos por 
Ciro Gomes, a insatisfação da sociedade mediante a 
fatta de pressa do Governo Fernando Henrique Car
doso, cujas ações não condizem com aquilo que ele 
próprio expressou no seu último pronunciamento 
desta tribuna, ao se despedir do Senado em dezem
bro de 1994: que o Brasil tinha pressa, pressa de al
cançar justiça Mas, Sr"s e Srs. Senadores, passa
ram-se quatro anos e ainda estamos muito longe de 
alcançar conceitos de justiça como os propugnados 
pelo novo Nobel de Economia, Arnartya Sen. 

Sr. Presidente, recomendo a todos os Srs. Se
nadores a ieitura em profundidade da obra do Eco
nomista Sen. 

·- --"-Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cal1os Magalhães) 

- Sobre a mesa. projetas de lei do Senado que se
rão lidos pelo Sr. 1• Secretário, Senador RonaJdo 
Cunha Uma. 

São lidOS os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
NO 164, DE 1998 

Ac:resc:en.. parágrafo único ao erL 
1•, da Lei n" 8.184, de 10 de meio de 1991, 
que "Diepõe eobre e periodicidade dos 
Ceneos Demográficos e dos Censos Eco
n6micos, e cM outrae providências. • 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° O art. 1• da Lei n• 8.184, de 10 de maio 

de 1991, fica acrescentado do parágrafo único se
guinte: 

Art. 1• .................................................. . 

Parágrafo único-P.. O Poder Executivo 
fica autorizado a promover a realização de 
Censos Demográficos bianuais nas regiões 
pioneiros de grande m1gração. 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação 

A Lei n' 8.184, de 1 O de maio de 1991, deter
minou que o Poder Executivo !!xará a perioridicidade 
dos Censos Demográficos e dos Censos Econõmi
cos. não podendo exceder a 1 O (dez) anos e 5 (cin
co) anos, respectivamente. 

O objetivo da presente propositura, é a de per
mitir que o Poder Executivo possa promover a reali
zação de Censos Demográficos bianuais, nas regiõ
es pioneiras de grande migração. 

Nessas regiões, como todos sabem, o crescimen
to populacional se processa em ritmO mu~o dWerenciado 
do estimado com base nos Censos Demográficos dece
nais. E, em face do aumento da população e suas con
seqüências ocorrerem muito rapidamente, esse acom
panhalrento dew ser realizado a pequenos intervalos 
dada a sua importáncia econõmica, social e política. 

Assim, acreditamos que essa proposição vem 
de encontro ao objetivo básico do IBGE (Art. 2", Lei 
n• 5.878173), que é a de assegurar informações e 
estudos de natureza estatística. geográfica, carto
gráfica e demográfica necessários ao conhecimento 
da realidade física, econômica e social do Pais. vi
sando especialmente ao planejamento econõmico e 
social e à~urança nacional. 

E, pelo elevado alcance, esperamos a acolhida 
dos meus nobres Pares. 

Sala das Sessões, 14 de outubro de 1998. -
Senador Odacir Soares. 

LEGISLAÇÃO CfTADA 

LEI Nº. 8.184, DE 1 O DE MAIO DE 1991 

Dispõe sobre a periodicidade dos 
Censos Demográficos e dos Ceneos eco
nõmicos, e cW outras providências 

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

e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1• A periodicidade dos Censos Demográfi

cos e dos Censos Econômicos, realizados pela F un
dação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -
JBGE será fixada por ato do Poder Executivo, não 
podendo exceder a dez anos a dos Censos Demo
grá.ficos e a cinco anos a dos Censos Econõmicos. 

···················································································· 
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:_;o i ;,o õ.õ73, i:lE 11 DE M~IC [;E 1973 

l:!le!>áe sobre e Fundaçio lnatltuto 
ara;;ílelro de Geogrn<ia e Eatatistlc;a 
iBGi:, ;,: Qé outra• providências. 

O Presideme da Repúblir'..a 
i= aço saber que o Cong1 e:::.o r~acional decreta 

e eu sanciono a seguinte !· . .': 
-~1. ~" :\ Fundação :;1sjt,_:to Drasiteiro de Geo

grafia ;;; :=:sretist~ca - :3G~- !'"'::"tituída na fonna do 
Decrato~i..ei n" 151, de 13 da fevereiro de 1967, e 
sujeita à 2i..!o-s: -:~::-:.ç. -~~-' ·.~:r-'-,~- -': :·. ~~-:-::- do ?'·:- .. ,.;-
:arne:.r:o _. -.:--

J~ -:ic ::-2-':'~. ·.-_ 
·•sê:?. ;_):=;.~·::. '=. ::-:-::.'!-::r.· ~:·:os~;:: ~,-i_ 

/.i~ . .2: C~.,.; . .:i.ii.UI ;JLJjEtlM:: ~ ..... ~i..:.u d.;:, iüGE..~ 
gurar !níormações e ~studos de natureza estatística, 
geogr2fica, cartográfica e dem"9rálica necassários 
ao c::mhecimetr.o da realidade física, econõmica e 
social do País, visando especialmente ao planeja
mento ecor.ômico e social e à segurança nacional. 

(A Comissão de Constituição. Justiça e 
Cidadania- deciMo terminatitla.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
NO 165, DE 19111 

Dispõe ..,._ • argüiçio de deac:UIII
;>rimento de preaaitc lunda.,.ntal. 

O Congrosso Nacional decreta: 
_,.,,.,_ 1• A arguição de descUmprimento de pra

caiia-kndamentat será apreciada, originariamente, 
:::'= :::..:r:.-:Jmo -:-Mbunai !=adere L :1cs termcs desta lei. 

;J::ac:.~rafo únX:o. Slo ~receitc3 fundarner'Uis, 
:-c.i"E ::;;s de admiss:Dilidade da argUiç:::.o, os lefei&M 
2.os ~guintes tópicos ou os que defes d9coneram: 

! - 1orma federativa de Estacto: 
!I - ~Ocrta republicana; 
III - sistema representati·, o: 
lV - ;agime democrático: 
~! - sobefania popuiu e suas fonnas de exercOo; 
\.1!- ~3oaracão dos Poc:L-!"S!:-" 
VIl - ·Jireiics e garantia.: i11ciividuais e coletivos; 
VI !I - -:ire!tCS drfusos; 
:::~ - aireltos GOietivos. 
.--\rt. 2.º Podem p!'Dpor é:. ~ml.!ição Ue que trata 

- c.. assoa ;- ;sica. vu jurid1ca: 
- :!"!nc~ce .:!e -;~.:.sse •...:or..; ::=.mb!to nacional ou 

··:rga ~i;;:açao smo:::ai; 
· ·: - ·~~!'tido :'Oiíti-::~ repressP.ta~') ~o r~ongrtJeSO 

i'iaci:me.i e o C::::::selhc :=eaerel C.a r:-rdem dos Adito-

gados do Brasil. em defesa Ce •nteresse próprio ou 
de seus membros. 

§ 12 No caso do mciso I o argüidor deverá de
monstrar a pertinência e o cabimento da argUição; 
no caso do inciso 11 a entJdade argUidora deverá 
comprovar a relação entre as suas finalidades esta
tutárias e o conteudo do ato impugnado. 

§ 2" A argüição não admrte desistência. 
§ 3' A intervenção de terceiros no terto, sob 

qualquer forma, dependera da comprovação dos 
requisitos estabelecidos neste artigo. 

A.t. 3'= Cv:;sF1t.:em CbJSiO da arguiçclo: 
! - ::ate ::;amtS&r"o C'Jncreto ae eterto íesr .. a direto 

.J J_,rf!Certo twr.q,arne:li:..3.!. nvs !Srt~ do an. ~ 2 désre. iei; 
!i -ato •Jr.11!:>Si\'O consm•1,-.J;_l!1~ti'TWin•.~ ·2!~·..-ante 

de que resuHe comprometimento na aplicação de 
precerto fundamental, nos termos do art. 1' desta lei. 

Art. 4' O relator designado para a argüição pro· 
ferira seu voto sobre a admissibilidade dela e, em 
seguida, o submetera a decisão da respectiva Turma. 

§ 1'1nadmitida a argüição, será ela arquivada. 
§ 2' Admrtida a arqüição, será devolvida no 

prazo ao relator para manifestar-se sobre o mérito. 
§ 3" A existência de decisão do Tribunal sobre 

a matéria de direrto prejudica a admissibilidade. 
§ 4v A existência, contra o autor, de COiSa julga

da não prejudica a impetração da argüição, mas os 
efeitos juridtcos de eventual provimento são condi
cionados à inexistência de decisão de mérito no pro
cesso lindo. 

An. 512 Ao processamento e julgamento da ar
qüição ~-se, no que couberem, as prescrições 
legais e regimentais que regulam os lertos em geral. 

Art. 6' A decisão pelo provimento da argüição 
faz coisa julgada material e formal e aplica-se ao jul
gamento dos lertos de competência do Supremo Tri
bunal Federal. 

Parágrafo unico. No caso de ato emissivo, a 
decisão fixará prazo razoável para sua supressão, 
lindo o qual ficarão reconhecidos o direrto e seu 
e)(en::ício ao autor, nos limi1es e condições estabele
cidos pela decisão. 

Art. 7" A decisão pelo desprovimento da argui
ção reconhece o caráter não-lesivo do ato impugna
do quanto ao direito reclamado, prejudicando novo 
debate sobre o mesmo tema de direrto . 

Art. a v As razões da decisão de mérito da ar
gOição transrtam em julgado e fazem coisa julgada. 

Art. 90 O Supremo Tribunal Federal sumulara o 
entendimento adotado no julgamento de argüição. 

A.rt. 1 O. Esta lei entra em vigor em 1 v de jane&ro 
de 1999. 
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Justificação 

A Constrtuição Federal vigente trouxe, no § 1• 
do art. 102 - parágrafo único até 1993 -, dentre as 
competências do Supremo Tribunal Federal, a relati
va ao processo e julgamento de uma novíssima 
ação, a argüição de descumprimento de precerto 
fundamental, nos seguintes tennos: 

• A argüição de descumprimento de 
precerto fundamental, decorrente desta 
Constrtuição, será apreciada pelo Supremo 
Tribunal Federal, na forma da lei." 

Trata-se de figura processual trazida para o di
rerto brasileiro sob inspiração do Verfassungsbes
chwerrie do direrto gennânico, no qual ela constrtui 
recurso constrtucional. 

A transposição, pura e simples, daquele instrtu
to para o sistema brasileiro é incabivel. As profundas 
diferenças entre os dois sistemas constitucionais, 
mormente quanto ao controle de constitucionalidade, 
desau\orizam essa írnplanlação simplista, à vista das 
peculiaridades da construção jurídica brasileira para o 
tema, a partir da qual haveria, necessariamente, so
breposição de institutos. Os âmbftos reconhecidos, ju
risprudencial e doutrinariamente, ao recurso extraordi
nário e às ações de controle concentrado de constrtu
cionalidade impugnam a utilidade processual do re
curso constrtucionat alemão, como lá concebido. 

A doutrina tateou um caminho. 
Para Vocente G~ Filho, "nossa Constituição 

prevê as duas figuras, o mandato de injunção no art. 
5" l...)Q(I, a ação de inconstrtucionalidade por omissão 

- ~- 103, § 22, e uma terceira medida. a argüição de 
descumprimento de preceito fundamental, decomente 
da Constituição, no parágrafo único do art. 102, as 
quais deverão ser cornpabbiUzadas pelo legislador e 
pelo intérprete". (Tutela Constitucional das Liberdades, 
Saraiva, São Paulo, 1989, p. 181), situado, assim, a 
nova ação no campo da supressão da omissão consti
tucionalmente relevante, ou seja, a não norrnação de 
norma constitucional de eficácia limitada, tanto de 
principio instrtutivo quanto de principio programático. 

Clàmerson Mer1in Cléve, por seu turno, prele
ciona: 

"Não tendo sido, ainda, regulamentado, 
tudo que se disser a seu (da argüição de des
cumprimento de precerto fundamental) respei
to não passará de especulação. A doutrina, 
porém, vem ensaiando delimrtar os seus con
tornos. A emprertada não é fácil, tendo em vis
ta que o sistema brasileiro de fiscalização de 
constitucionalidade é, já, um dos mais corrple-

tos (e complexos) do mundo. Alguma área 
residual para a figura. não obstante, há de 
ser enoontrada." (A FISCalização Abs1rata de 
Constrtucionalidade no Direrto Brasileiro, Re
vista dos Tribunais. p. 277). 

A d~iculdade, efetivamente, existe, pelas razõ
es apontadas acima, e pela inexistência de figura 
correspondente, entre nós, com a exceção possível 
da superada argüição de relevância de questão fe
deral, admitida perante o Supremo Tribunal Federal 
no sistema passado. 

Lançando algumas luzes sobre o sistema, 
apontava Paulo Roberto de Gouvêa Medina, a partir 
de lições de doutrinadores norte-americanos, como 
Stern e Gressamann, sobre aquele sistema, a rele
vância quando à questão: 

•a) envorver direitos indisponíveis ou 
interesses coletivos: 

b) houver interesse em que o STF a 
decida, em face da extensão social do lrtigio; 

c) instrtuir objeto de súmulas de juris
prudência predominante de tribunais, ou de 
interpretação normativa do STF, que a deci
são recorrida haja contrariado; 

d) versar sobre dire~o intertemporal; 
e) decorrer de lei complementar; 
f) lor, como tal, considerada em acór

dão do STF." (Revista Forense, n• 272, 
1980, p. 114)." 

Se é verdade que tais razões foram lançadas 
sobre a competência do Supremo Tribunal Federal, 
antes da-Ctmstrtuição de 1988, também o é que pelo 
menos as duas primeiras assertivas acomodam-se 
bem ao que aqui se quer. 

Barbosa Moreira (in Revista Forense, n• 259, 
1977, p. 15) tanbém traçava um perfil aproximado da 
questão relevante, a partir da compreensão do instituto 
da "sign~ção fundamental" (grundsãtzliche Bedeu
tung). Seria, assim, relevante a "a) questão capaz de 
influir concretamente, de maneira generalizada, numa 
grande quantidade de casos; b) decisão capaz de ser
vir à unidade e ao aperfeiçoamento do Direito ou parti
cularmente significativa para seu desenvolvimento; c) 
decisão que tenha imediata irnporiãncia jurídica ou 
económica para circulo mais amplo de pessoas ou 
para mais extenso terrftório da vida pública; d) decisão 
que possa ter como conseqüência a intervenção do 
legislador no sentido de corrigir o ordenamento posi
tivo ou de lhe suprir lacunas.· 

Nesse papel e com essa finalidade genérica, o 
Supremo Tribunal Federal estaria realizando uma de 
suas relevantes atribuições como Corte Constitucio-
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nal pátria. O constitucionalista norte-americ~m·:> ~ ::· 
nard Schwartz assim se retere a essa missão: 

"A função da Corte Suprema é c o,· o.· 
derada não como ntmédio para o erro de cm 
litigante em particular, mas como o exarre 
de casos cuja decisão envolva princíp1cs 
cuja aplia!çã? seja de amplo interesse ;c-
ve11"1811Wiltal ou p(j)tico e que deve ser a;JtC· 
rizadarnerWe declarada pelo tribunal fl~al. ' 
(Direilo Constitucional Americano, 1• :;d .. 
Rio de Janeiro, Fontnse, 1966, p.176-7). 

O emérilo Ministro Joeé Carlos Moreira Alvas. 
decano do Supramo Tribunal Federal, já alinnava. 
tant>ém na linha da """""""';"· que "pode-se aiZer 
que são relevantes as q.-ões que, na âmbito fede
ral, têm importlncia jurídica, social, econõmica, poií
tica" (ln Revilla do Instituto dos Advogados Brasilei
ros, n" 56, 1979{1980, p. 56). 

Por ,_ apontamentos, decidimos, no inicio 
do projeto que ..,.....,_, visando regular essa 
nova e, ~. fundamental ação, pela lonnula
ção dos princlpioa cuja inobservância seja condu
cente à admissãO de p.c nmarrto da arguição, a 
critério de uma das Turm&ll do Supremo Tribunai F"'
deral. 

Também pravemos o próprio juízo de admissi
bilidade, a partir da análiee de elemerrtos oojetr.us " 
subjetivos. Esse juízo rende homanagem a lição me
morável do direitO norte-americano: 

- --- -
•Portanto, é errOneo pensar que a Cor

te Supre11"8 Americana é apenas um tribune! 
de apelação final. O seu poder facultativo ae 
detanrinar os casos em que ela própna jul
gar ,_,llou no lata de que ala deixou ce ser 
um órgão judiciário comum. É um tribune.i de 
recurso eapecial _.as para a solução ce 
questões considefadas coma envotve~ac 
um intereeee público subStancial, e não as 
irrteresses exduaivoB de algumas pessoas 
privada:;_ • (BeiTlllrd Schwartz, ob. cit.). 

Assim, admitida a argüiçio, pela relevância c:= 
afronta a preceito fundanwntal assegurado na Ccns
tituição, será ela pmcee•eda e julgada com aoo:c 
nas nonnas legais e regimentais de fundo ;::rcceo
sual, com as conseqüências referidas no projeta. 

Vale aditar, por pertinente, a necessid2de ·~G 
regulamentação dessa argüição, cuja lalt2 já é rec!c
mada no próprio Supremo Tribunal FederaL A3Sim 

foi no julgamento do Agravo Regimerrtal em Agravo 
de Instrumento n" 1451160-(){93, em que o voto <'~ 

eminente Ministro Marco Aurélio, acolhido à unamm•-

')ar:. :..-::. .'? . ...:.,:. 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
N2 166, DE 1998 

Altera a Lei n' 9 691, de 22 de julho de 1998. 
que "alttra a Tabela de Valores da Ta:ra de 
Fiscalização da Instalação por Estação. objeto 
do Anero III da Lei n' 9..172. de 16 de julho de 
199 7, que 'dispõe sobre a orgamzação dos 
serw(os de telecomumcações. a cnação e o 
.funczonamefJto de um órgão regulador e outros 
aspectos instztucionais. nos termos Ju Emenda 
Constitucional n' 8, de 1995 ' ... e dispõe sobre as 
wcas de fiscalização de instalação e de 
funcionamento de serviços de radiodifusão de 
sons e imagens educativa. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art.l" ALein"9.691, de22 de julho de 1998, passa a vigorar 

com o acréscimo dos seguintes dispositivos: 

An. 4"-A Os valores da Taxa de Fiscalização de Instalação e 

da Taxa de Fiscalização de FunciOnamento por Estação de serviços de 

radiodifusão de sons e imagens educativa são fixados em 20% dos valores 

estabelecidos para os serviços de radiodifusão de sons e imagens comercial. 

Parágrafo único. Qualificam-se aos efeitos deste artigo 

apenas as entidades prestadoras de serviços de radiodifusão de sons e 

imagens autorizadas pelo Poder Público a executar serviço de radiodifusão 

educativa, conforme condições estatuidas na legislação vigente. 

An. 4"-B Para as estações de radiodifusão educativa instaladas 

em municípios com população inferior a 250.000 habitantes, será concedido 
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um desconto progresstvo sobre o valor apurado no an ~0-A. da segwme 

forma 

I - 20% para as estações mstaladas em muructptos com 

população entre I SO.OOI e 250 000 habnantes. 

II - 40% para as estações wstaladas em muructptos com 

população entre 100.001 e !50 000 hai>nantes. 

m - 6Q•;. para as estações mstaladas em muructptos com 

população entre 50.001 e 100 000 habnantes. 

IV - 80-/o para as estações mstaladas em murucip10s com 

população de até 50 000 habnantes 

An. ZO Esta Let entra em \1gor na data de sua puoilcação 

JUSTIFICAÇÃO 

A Let Geral das Telccomurucações - Let no 9 472, de 16 de 

julhO de 1997 - modificou o FUDdo de Fiscaltzação das Telecomurucações -

FISTEL, cnado pela Let n' 5 070, de 1966, alterando-lhe as fomes de 

arrecadaç:lo e msntumdo novos valores para as taxas de tiscahzação de 

tDStalação e de funcwnarnemo dos seTVJços de telecomurucações Esses 

valores discreparam substantivamcllle daqueles VIgentes até a aprovação da 

refenda le1, alcançando vanações percennws exorbttantes 

• 
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Com o intuito de comgir os equívocos cometidos. o Congresso 

Nacional aprovou a Lei n° 9 .691, de 22 de julho de 1998. alterando a tabela 

de valores das referidas taxas para niveis mais aceitáveis. Os novos valores 

foram obtidos a partir de estimativas mais realistas sobre o faruramento 

esperado das prestadoras de semços de radiodifusão, fiuto da 

comercialização dos intervalos de programação e calculado em função do 

tempo de permanência no ar dos anúncios comerciais. 

Entretanto, ao estabelecer os novos valores das ta.xas de 

fiscalização de instalação e de funcionamento de serviços de radiodifusão de 

sons e imagens, a Lei n° 9.691198 não introduziu critérios diferenciados entre 

estações de radiodifusão de sons e imagens comercial e educativa. como sena 

de se esperar em decorrência dos próprios parâmetros utilizados - a 

veiculação de propaganda comercial nos intervalos de programação -, visto 

que estas, ao contrano daquelas. não dispõem de recursos proveruentes de 

publicidade ou patrocinio comercial, dos seus intervalos .. 

Com efeito, a legislação brasüeli-á que regula o setor de 

radiodifusão de sons e imagens adota tratamento juridico diferenciado com 

respeito a canais explorados com fins comerciais e aqueles utilizados para fins 

exclusivamente educativos, ao determinar que os serViços de radiodifusão 

educativa não têm caráter comercial, sendo vedada as prestadoras desse 

serviço a transmissão de qualquer propaganda, direta ou indiretamente, bem 

como o patrocínio dos programas transmitidos (Decreto-Lei n° 236. de 28 de 

fevereiro de !967, 3rt. 13, parágrafo único). Defurida. ainda. ,-,o art. 3° da 

Portaria Interministerial n° 162, de 29 de agosto de ! 982. camo :un serv;ço 

destinado exclusivamente à divulgação de programação de caráter educativo

culrural e sem finalidade lucrativa, a radiodifusão educativa presta-se, assim, á 

221 



222 ANAIS DO SENADO FEDERAL OL'TliBRO DE 1998 

difusão de programação produzida segundo o interesse publico e desnnada ao 

desenvolvimento do individuo. 

Cometeu-se, assim, urna enorme mJusnça para com as 

prestadoras do serviço de radiodifusão educativa, visto que a tabela aprovada 

na Lei n° 9.691/98 institui valores da taxa de fiscalização de instalação que se 

situam entre R$ 12.200,00 e R$ 34.065,00, dependendo do tamanho da 

população na cidade em que,está instalada a estação. Além disso. aquela lei 

determina um valor linico -no caso, R:: 12.200,00 - para estações instaladas 

em cidades com população are 500.000 habuantes. dando, assim, aos 

pequenos municipios, o mesmo tratamento conferido a cidades de porte 

médio. 

Trata-se de valores com os quais as prestadoras do serviço de 

radiodifusão de sons e !Diagens educativa estão absolutamente 

impossibilitadas de arcar. principalmente aquelas instaladas em pequenos 

municipios, haja vista o fato de não poderem captar recursos, com a 

veiculação àe propaganda comercial. 

Com o intuito de comgir as distorções apontadas vts-à-vts 

dessas prestadoras, o projeto de leÍ que apresentamos altera a Lei n° 9.691/98, 

acrescentando-llie dispositivos que estabelecem um valor diferenciado para as 

taxas de fiscalização de instalação e de funcionamento das prestadoras de 

sen1çc de raàiodifusão de sons e imagens educativa. 

EIJl primeiro lugar, adota-se o principio geral de um redutor 

sobre os valores estabelecidos cm lei para as taxas que incidem sobre as 

prestadoras comerciais. Esse redutor foi estabelecido em 20%, o que nos 

parece bastante razoável, tendo cm vista a ausência das importantes fontes de 

recursos com que contam essas prestadoras. 
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Em segundo lugar, estabelece-se uma distinção emre :J~'i"'''·' • 

municípios e cidades de media porte, haja vista as significativas J:!erer:~"-ó 

entre a realidade econômica de uns e de outras. 

Para possibilitar uma melhor apreciação de nossa proposta. 

apresentamos os valores que passariam a vigir para as taxas de fiscaiização de 

instalação das prestadoras do serviço de radiodifusão de sons e imagens 

educativa (mais conhecidas como TVs educanvas), caso sejam adotados os 

critérios estabelecidos neste projeto de lei: 

- R$ 488,00 para estações situadas em municíp1os de ate 

50.000 habitantes; 

- R$ 976,00 para estações situadas em municípios com 

população entre 50.001 e 100.000 habitantes: 

- R$ 1.464,00 para estações situadas em municípios com 

população entre 100.001 e 150.000 habitantes: 

- RS 1.952,00 para estações situadas em municípios .::Jm 
--~· 

população entre 150.001 e 250.000 habitantes: 

- RS 2.440,00 para estações situadas em municípios com 

população entre 250.001 e 500.000 habitantes; 

- RS 2.880,00 para estações situadas em municípios com 

população entre 500.001 e 1.000.000 habitantes; 

- RS 3.720,00 para estações situadas em municípios com 

população entre 1.000 001 e 2.000.000 habitantes; 

- RS 4.500,00 para estações situadas em municípios com 

população entre 2.000.001 e 3.ooo:ooo habitantes: 

223 
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- R$ 5.400,00 para estações struadas cm :nun.:ctptos com 

população entre 3.000.001 e 4.000.000 habitantes: 

- R$ 6.211,60 para estações struaàas em murucipios com 

população entre 4 000.001 e 5.000.000 habitantes: 

- R$ 6.813,00 para estações siruaàas em muruciptos com 

população acima de 5.000.000 habitantes. 

Esses senam os valores da taxa de fiscalização de mstalação. 

Cabe observar que essa taxa InCide wna imica vez na Vlda econôrruca da 

enndade prestadora, pois se refere a wna ação fiscalizadora que ocorre por 

ocasião da instalação da estação. Já a taxa de fiscalização de funcwnamemo é 

devida anualmente pelas prestadoras, e tem seus valores estipulados em 

metade daqueles instituídos para a taxa de fiscalização de instalação. 

Em face do exposto, e cenas de ser esta uma lillCtauva de 

_ - ~- grande alcance social, esperamos contar com o apeio dos nobres Senadores 

para sua aprovação. 

Sala das Sessões, 14 de outubro de 1998 

#~M 
Senadora EMÍLIA FERNANDES 

PDTIRS 

+ 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

A TOS DO PODER LEGISLATIVO 

LEI N° 9.691, DE 22 DE JULHO DE 1998 

Altera a Tabela de Valores da Taxa de 
Fiscalização da Instalação por Estação. objeto 
do ANEXO III da Lei~ 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 nQ 8, de 1995. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1Q A Tabela de Valores da Taxa de Fiscalização por Estação. objeto do 
ANEXO III da Lei nQ 9.472, de 16 de julho de 1997. é alterada nos itens e 
valores relacionados nesta Lei. 

Art. 2Q A data do vencimento da Taxa de Fiscalizallão de funcionamento 
relativa ao exercicio de 1998 dar-se-a. excepcionalmente. trinta dias após a 
publicação desta Lei. 

Art. 3Q São canceladas as multas e encargos financeiros devidos pelo não 
recolhimento até 31 de março das taxas de fiscalização a que se refere esta 
Lei. relativas ao exercicio de 1998. 

Art. 4Q As diferenças entre os valores pagos com base na tabela anterior e 
os determinados por esta Lei serão devolvidas aos contribuintes pela União. 
ou compensadas na forma do inciso li do art. 156 da Lei nQ 5.172. de 25 de 
outubro de 1966. com os débitos porventura existentes. 

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

Brasilia. 22 de julho de 1998: 177Q da Independência e 110Q aa Republica. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Bolívar Barbosa Moura Rocha 

Luiz Carlos Mendonça de Barros 
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO-

TABELA DE VALORES DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO 

DA INSTALAÇÃO POR ESTAÇÃO 

(Art. 12 da Lei n2 9.691, de 22 de julho de 1998) 

OliTUBRO DE 1998 

RVIÇO VAL R DA 
TFI (RS) 

) acima de 12 até 60 canais 

) acima de 60 até 300 
·s 

) terminal de Sistema de 
mumcação global por 

satélite 

b) estação terrena de 

134,08 

268.16 

402.2 
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~~..:_.::i.: .:::or.:E: co:-n 
-::.:~::dê::ê de t:anSL.:lSSãO 

ic c:ãme!ro de antena 
;;,-;s~or a 2.4m. controlada 
~"')ç;- 2stação centrai 

;c; e~taç~o terrana central 
c.:c,;olaaora de aolicações 
ide redes de dados e outras 

i'1 1 estação terrena ae 
.gca;.ce pana com 
~ca~acidade de transmissão. 
!utilizada cara sinais de 
!aud1o. video. dados ou 
!telefonia e outras 
aplicações. com diâmetro 
de antena superior a 4,5m 

e) estação terrena móvel 
com capacidade de 
transmissão 

h estação espacial 
~ ~?.oestaciomiria (por satélite) 
' 

: ·; ,· e:::tação e::soac1ai 
···o1o-geoestacionaria (por 
lsi::aemai 

--:.1 ,~j case 

:b: :-:iÓ"~' -
·- · .. · -_. .... -;" 1 iJOténc;a ae 0.25 a 1 kW 

1
o; potênc;a ãcima de 1 até 5 
~kW 

i:-:1 i"'·-:t~?ic::a .=cima de 5 a·1o 
lkW 

ir1 l notênr.:Ja acima de 1 O a 
:<s kW 
I 
::- ~ f;:.:né1.o:;a êcima de 25 a 
:: :J 'r'·llf 

:.- .::otêr~.:::a z.s1ma de 50 até 
; l~{J :<..V·J 

402,24 

13.408,00 

3.352.00 

26.816,00 

26.816,00 

134,08 

26.83 
972,00 

1.257,00 

1.543,00 

2.916,00 

3.888,00 

4.860,00 

5.832.00 

-- ___ , ______ _;_ _ __,.,...,.,{ 
972.00 

::-:__ --------------------------J 
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A TOS DO PODER LEGISLA Tr J-

40. Serviço de RadiOdifusão I I 972.00 
em Ondas Tropicais 
41. Serviço ae Raoioaifusão iii comunnana 200.00 
Sonora em Freqüênc1a 

bi classe C 1.000.00 Modulada 
c; classe 82 1.500.00 

d) classe 81 2.000.00 

e1 classe A4 2.600.00 

r classe A3 3.800,00 

g) classe A2 4.600.00 

h) classe A 1 5.800,00 

i) classe E3 7.800,00 

) classe E2 9.800,00 

)classe Et 12000.00 
~2. Serviço de RadiOdifusão de ~ções Inslaladas nas 12.200,00 
Sons e Imagens · es com população até 

SOO.OOO habitantes 

O) estações instaladas nas 14.400.00 

cidades com população ::e 500.001 e 1.000.000 
habitantes 18.600,00 

c) estações instaladas nas 
Cidades com população 22.500.00 
~ 1 .000.0~ 2.000.000 
de habitantes 

~)estações instaladas nas 27.000.00 
cidades com população 
entre 2.000.001 e 3.000.000 
fae habitantes 31.058.00 

fel estações instaladas nas 
Cidades com população 

34.065.00 entre 3.000.001 e 4.000.000 
de habitantes 

f) estações instaladas nas 
Cidades com população 

I 
entre 4.000.001 e 5.000.000 
de habitantes 

' 
I 91 estações Instaladas nas 

Cidades com população 
acima de 5.000.000 de 
habitantes 

-143. Serviço Aux111ar ae Ramoanusao e Correlatas - ugaçao cara 
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ATOS DO PODEk LEGISLATIVO -

. 
Transmissão de Programas. Reportagem Extem::. .-: ~:-:: •• li=":2.::a.:: ... --~ 

Ordens, Telecomando. Telemando e outros. -· 43.1. Radiodifusão Sonora cQO,OOi 
. 

43.2. Televisão . ··'"'O DO' ',_v • ! 
-· --43.3. Televisão por Assinatura · .. üJO,OOJ 

44. Serviço Telefônico Fixo a) até 200 terminá;~ ·-·~c.co 
Comutado (STFC) 

b) de 201 a 500 ter-r.-;:.·· ; .~::-: JOI 
I 

c) de 501 a 2.000 terr.· :-:ais -:-J.QO.OOI 
' 

d) de 2.001 a 4.000 ~ ·Jr.; ~-8.CCl 
terminais I 

I 12 ·~":l cn1 
i •. -""'' .J 

e) de 4.001 a 20.001, ' '29A97.001 I 
terminais ' 

I i 
f) acima de 20.000 ':·-:~inais ! ! 

' 45. Serviço de Comunicação ·;a .c.:.'~í ,....,,.._ 

' --· ..... , ,U\.;. 

de Dados Comutado 
' 146. Serviço de Comutação de i ·:.i.74R.QC: 

Textos 
47. Serviço ae Ciistrib ;Ic;a.:; .:ie 'a) b~::" _,,-,I capacidade ae . ~ ----.- --· ... ... , ... ..) . 
Sinais de Televisão e dé Áudio cobertura nacional 
por Assinatura via Satélite 

b) estação terrena de (DTH) 
grande porte com ' 
capacidade para .•· .-. 

I ...... . • = .. : 

transmissão de sinais de 
televisão ou de áudio. bem ' 
como de ambos ' , 

NOTA DA DUOFINUNET: Já retificada nas assinaturas, :a!!r"'::;~,:; 
publicação no DOU, Seção 1, de 2417/97, página l. 
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LEi'· ~ ~7~. DE 16 DE JLLHO DE 199~ 

D1splH.: sorne J (:r~J.ni /.:J..:.::,, u0~ _..;.c i\ Jcc.::, ..:..:: telccomumcacõc:-.. :1 cna.::J~- 1 :: ::...::-:.:1onamen\íl al: 
um orgão regulador c 0uuo" .JS:-lCCIO:::. msutuclona1s. nos tcnnos da Er.tcnu..-:. C .msmucJOnaJ n· 
S. de 1995 

····································· .................................................................................................. . 
········································································································································ 

LEI N° 5.070, DE 7 DE JULHO DE 1966 

Cria o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e dá 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Os projelos serão pt.ticados e rerrelidos às Comissões 
CCl<T"petentes. 

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

Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N°170, DE 1995 

(Votação nominal) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 170, de 1995 (n• 
158/95, na Cãmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outor
gada à FM Cidade Ilhéus Ltda. para explorar 
serviço de radiod~usão sonora em frequên
cia modulada na Cidade de Ilhéus, Estado 
da Bahia, tendo 

Parecer :avorável, sob n" 395, de 
1998. da Comissão de Educação, Relator. 
Senador Djalma Bessa. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Passa-se à votação pelo processo nominal. 
Faço um apelo aos Srs. Senadores QUe se en

contram em outras dependências para que venham 
ao plenário, pois se trata de votação nominal. 

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

Peço aos Srs. Senadores que ainda não aper· 
tem o botão, tendo em vista que o painel não está 
preparado. (Pausa.) 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT - SP) -
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT - SP) -
O Bloco libera a Saneada. O Partido dos Trabalha
dores se abstém em vista de ainda não ter sido colo
cada em prática a regulamentação da Comissão de 
Comunicação. 

O SR. PRESIDENTE(Antonio Carlos Magalhães) 
- Peço aos Srs. Senadores que estão em seus gabi
netes ou em outras dependências que venham ao 
plenário para votação nominal. 

(Procede-se à votação.) 
.---. 
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VOT.-\C-\0 _!~'(~~H~AL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 170, DE 1995 

N" Sessão. 1 

Data sessão. 14/10/1998 

I,., •• '"'' ,. 

~" 
' ' 
' ' 

"'"'~'" ANTONIO CAALOS ~S 

I;:~: : 
3° Sec • 
.a•sec • 
ao;; •• ~' ,~ ~ 

APROVA O ATO QUE RENOVA A PERMISSAO OLITDGGAD.t. 
A I=M CIDADE ILHE-S L TOA. NA CIDADE DE.ILHEUS BA 

Data ln1cto· 14/1011998 

Data F1m 14/10/1998 

Hora IniCIO 15 50 09 

Hora F1m 16 04:55 

: - .......... ··~~· 

Votos S•m: 38 

Votos N.lo: O 

Votos Abst: 5 

---

Total: 43 

. "" '" " " 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
-Encerrada a votação. 

Votaram SIM 38 Srs. Senadores. 

Não houve votos contrários. 

Houve OS abstenções. 

Total: 43 votos. 

Aprovado. 

O projeto vai à Comissão Diretora para a reda~ 
ção final. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa. parecer da Comissão Diretora. ofere
cendio a redação final. que será lido pelo Sr. 1° Secretá
rio. Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

PARECER N• 507, DE 1998 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 170, de 1995 (n• 158, de 
1995, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n• 170. de 1995 (n' 
158, de 1995. na Cãmara dos Deputados). que apro
va o ato que renova a permissão outorgada à FM Ci~ 
dade Ilhéus Ltda. para explorar serviço de radiodiiu
são sonora em freqUência modulada na cidade de 

·- llbáus. Estado da Bahia. 
Sala de Reuniões da Comissão. 14 de outubro 

de 1998. - Antonio Cartos Magalhães, Presidente 
_ Ronaldo Cunha Lima, Relator - Carlos Patrocí
nio- Lúdio Coelho. 

ANEXO AO PARECER N• 507. DE 1998 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, , Presidente do Senado Fe
deral. nos termos do art. 48, item 28, do Regimento 
intemo. promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' .DE1998 

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à FM Cidade Ilhéus Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada na cidade 
de Ilhéus, Estado da Bahia. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 É aprovado o ato a aue se refere a Por
taria nº 757, de 4 de outubro de 1994. que renova, 
por dez anos. a partir de 2 de setembro de 1991, a 
permissão outorgada a FM Cidade lthéus Ltda. para 
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüênc1a modulada, na cida· 
de de Ilhéus. Estado da Bahia. 

Art. 2º Este Decreto Leg1slativo entra em vigor 
na data de publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonoo Carlos Magalhães) 
-Em discussão a redação f1nal. (Pausa.) 

Não havendo quem que1ra fazer uso da pala· 
vra, encerro a discussão. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores e as S~s Senadoras que a 
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 

A matéria vai à promulgação. 

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

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N• 29. DE 1996 

(Votação nominal) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Leg1slat1vo n• 29. de 1996 (nº 
147195, na Câmara dos Deputados). que 
aprova o ato que renova a permissão outor

..gaeta à Empresa São Bo~ense de Comuni
cações Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em freqUência modulada, na 
Cidade de São Bo~a. Estado do Rio Grande 
do Sul. tendo 

Parecer favorável. sob n2 396, de 
1998. da Comissão de Educação. Relatara: 
Senadora Emilia Fernandes. 

Em discussão o projeto. em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Passa-se à votação nominal. 

Solicito aos Srs. Senadores e as Sri's Senado
ras que se encontram em outras dependências que 
venham ao plenário para a votação nom1nal. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT -SP) -
O Bloco está liberado. Sr. Pres1dente. O PT reco
menda a abstenção. 

(Procede-se a votação. J 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 29. DE ~996 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magaihães1 
- Encerrada a votação. 

Votaram SIM 37 Srs. Senadores. 
Não houve votos contrários. 
Houve 06 abstenções. 
Total: 43 votos. 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

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

-Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora. ofere
cendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1• Secreta· 
rio, Ronaldo Cunha Uma. 

É lido o seguinte: 

PARECER N° 508, DE 1998 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 29, de 1996 (n• 147, de 
1995, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Oiretora apresenta a redação final do 
Projeto de Decreto Legislativo n' 29, de 1996 (n' 147, de 
1995, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova a pennissão outorgada à ErllJresa São Bo~ense 
de Comunicações Lida. para explorar seiViço de radio
difusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
São Botja, Estado do Rio Grande do Sul. 

Sala de Reuniões da Comissão, 14 de outubro 
de 1998. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente 
- Ronaldo Cunha Lima, Relator - Carlos Patroci
nio- Lúdio Coelho. 

_ ~-ANEXO AO PARECER N' 508, DE 1998 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, , Presidente do Senado 
Federal, nos termos do art. 48, rtem 28. do Regimen
to lnlemo, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N° , DE 1998 

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada a Empresa São Borjense 
de Comunicações Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na cidade de São Bor
ja, Estado do Rio Grande do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' É aprovado o ato a que se refere a Por· 

ta ria n' 1 02, de 22 de junho de 1992. que renova. 
por dez anos, a partir de 5 de março de 1992, a per· 
missão outorgada à Empresa São Borjense de Co
municações Ltda .• para explorar, sem direito de ex
clusividade. servtço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na cidade de São Borja. Estado 
do Rio Grande do Sul. 

.~., . ..:.• =-. ..: 
~a ca!a. oe ;:;...:..=. JUL..r 

- Em aiscussao ê. n~c:a ~~:.: 

Não i""s.· .. ·er•::::: r_·_..;.. 

discussão. 
Em ··/Ot:!çê.:. 
Os Sr:::: . .;)o;:;,"":: . .:..:: __ 

permanecçr s2:ta.:.::o~ ~:..-~c:. 

Aprovo.da. 
A maté:ia 'Jãi Ó;. ;:::ro;.-:"...::çe.;:ã.:. 
O SR. ~n::s:C·E?fl~ · _,:.··.:;,-.c (.2l.~:s ~,\a~ath2..::s·i 

-Item 3: 

Discussão. :;:~. ~-...: .. -nc.: ~;-.te.:. . .:o ?iOJato 
de De..:rem Lêgts!a(.·.',; ;-,'i 82. de 1997 (nº 
404197, ;,a Câ:na;e. dos Oaputadosl, que 
apro•Ja c 2.to que re.,o· '2. a. concessão deferida 
à Rã.dio e Teie·J~sê.:- 3-:;;,:Ja!iantes !....tda. p3.ra 
explorar ~erv•<;o ·:e c3.dicd:•!...Js§.0 ;~e sons 9 
imagans {te!e•.'t2-3.oi --::: c::·=.je.IJ'? r!~ São Paulo. 
Estado r:e São ~~·J·CJ :enc:: ca(e-::er fa•JOrá"el 
sob nQ 327. Je . ~=8 .2 r"=-.:·:"7:1~são -::'? Edu::a
ção, Relatc.:r. Sef'"3.:Jor i--10~8"...! i :.J,-r:a. 

Discus~ac. ==::.--. :. 
Não have;:d.:; ::i.:....:.:::-

discussão. 
Em votaçãc 
Os.....Srs. Senec...;u·c;,: 

·~· . . "";: ::__.:::::. I 

peço que vent.am a.:: ;:•,::.,-.a.,- :·.:..:;. .. ·a. :a.ze-111. 
O SR. t:::DUAhCC: .;)t.:i=!...!C': .::=!c·:c,~T ~SP) -

Sr. Presidente, peçc ii-=:=--;-: ==.=:31.as ;:-.2;a :;-:strui; a ::o
tação da Bancada do PT ..;: ;:;:: 3!ccc ce C:Josição, ~e1o 
!ato de ainda não estar r;')nc-o::~!Za~a 2. ieg~iamentac.ê.o 

do art. 224 da Constitui:;:-ão F~-:-3:a1 ra 19R8. ~ue diz: 

Para cs efau::.:; :c ~~s::asto r:es!e caoi
tulo, o Congrss~~ :··a.:tc:-~a, .r.s;t:u 1r.3.. c:::;no 
ôrgão auxuiar. o C..:.,-.;:;:,.-. .) ...:e . .;:Jr,lunTcacãe> 
Soc1al. na torr.:a aa ·:, 

Sr. Presidente. a 2.=.n:::::::. ::: .:T ~~ 2-:.srém. 
Sr. Pres•dente .. :p~c·t-:;:· .. : ·::c< 1-:<:!aCe ,...~ra 

conclamar o Presidente do 1 ,.,;--::~:::::=--: r·~c:o;-,ã 1 E=: ·~o 

Senado. Senado; Anto.ltc r:~~ . ..:~ : -:c=-_.:::;.~ra.es cara. 
antes do term1no ae SE:IJ ,·.-.an.;.:2;,- , .r. 3t1Zã<" ;·:·s-
;JOSto no art. 224 ...... .:>lcca,·,u~ ,,, . · ~ -.2;;;an-::) 
Conselho de Cor.luíolcacao 6.) ... 1c.;L :, '- : .. ~-;. t.;a k'- .. 

O SR. PREShJEtfTE t.1.nt,-_,l:.: _,J·;.:.; ·.~ayathaesl 

-Procurarei atender à soncn:::yao nc · · t:. .. ~=. 
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\'OT NOMINAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 82, DE 1997 

N° Sessão : 
Data Sessão 14110/1998 

APROVA O ATO QUE RE'~OVAA CONCESSÃO DEFERIDA A RADIO:: 
TELEVISAO BANDEIRA:. 7ES LTDA NA CIDADE DE SÀO PAULO s=-

N" Vot 3 Data lmcto 14/10!1998 

Data Ftm 14/10/1998 

P•I!''S•C ;;.rHQNIO CARLOS MAGA.L.JoiAES' 
Votos S•m: 39 ,, Se~ 

;;>• Se-e 
Votos Não: Total: 45 J' Sec 

•" Se<: Votos Abst: 5 

Hora IniCIO 16·11 05 

Hora Ftm 16.15:05 · 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Encerrada a votação. 

Votaram Sim 39 Srs. Senadores; e Não 1 Sr. 
Senador. 

Houve 5 abstenções. 
Total: 45 votos. 
A matéria foi aprovada. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

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

- Sobre a mesa. parecer da Comissão Diretora, ofe
recendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1° Se
cretário, Senador Ronaldo Cunha Uma. 

É lido o seguinte: 

PARECER N" 509, DE 1998 
(Da Comissão Diretora) 

Reclaçio final do Projeto de Decreto 
Legislativo n" 82, de 1997 (n• 404, de 
1997, na Cimara doa Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n• 82, de 1997 (n• 
404, de 1997, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a concessão deferida à Rádio e 
Televisão Bandeirantes Lida., para explorar seoviço 
de radiodijusão de sons e imagens (televisão) na ci· 
dade de São Paulo, Estado de São Paulo. 

Sala de Reuniões da Comissão, 14 de outubro 
de 1998. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente 
- Ronaldo Cunha Uma, Relator - Carlos Patroci
nJ.2.::...Lúdio Coelho. 

ANEXO AO PARECER N° 509, DE 1998 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do 
Senado Federal, nos termos do art. 48, ~em 28, do 
Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO NO , DE 1998 

Aprova o ato que renova a conces
aio deferida iii Rádio e Televlaio Bandei
rantes Ltda., para explorar serviço de ra
diodifusão de aons e Imagens {televlaio) 
na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° E aprovado o ato a que se refere o De· 

creio sln•, de 1° de agosto de 1994, que renova, por 
quinze anos, a partir de 5 de outubro de I 992, a con· 
cessão defenda a Rádio e Televisão Bandeirantes 
Lida., para explorar, sem dire~o de exclusividade. 

serviço de radiodifusão de sons e imagens (televi
são) na cidade de São Paulo, 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. 
Os Srs. Senadores que a aprovam que1ram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (A'llonio Carlos Magalhães) 

- O ~em 4 da pauta completará, no próximo dia 29, 
vinte dias de adiamento, igual ao periodo do primeiro 
requerimento que foi aprovado pelo Plenário. Portan
to, fica adiado para o dia 29, a sua votação. 

É o seguinte o ~em adiado: 

ltem4 

Votação, em turno único. do Requeri
mento n" 365, de 1998, do Senador Odacir 
Soares, soticrtando, nos tennos regimentais, 
a tramMção conjunta da Proposta de Emen
da à Cons~ição n• I 9, de I 998, com a de 
n• 63, de 1995, por versarem sobre o Tribu
nal Superior do Trabalho -juizes classistas. 

(Em virtude de adiamento - 2") 

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

Há-óiãelores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir 

Andrade. 
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB - PA) 

-Declino da palavra, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Concedo a palavra ao nobre Senador Edison Lo
bão. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA) - Tam
bém declino, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Pa
trocínio. 

O SR. CARLOS PATROCINIO (PFL - TO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, nos úl
timos anos, o Brasil tem-se esforçado tenazmente 
para ingressar no restrito universo dos países adian
tados. Na luta pela modernização, a estabilização 
monetária e a abertura econõmica, entre outros pa
râmetros de modernidade, vêm resultando na melho-



:!38 ANAIS DO SENADO FEDERAL OUTUBRO DE 1998 

ria da imagem do País e. automabcamente, no matar 
'"!!r~sso de capilal estrangetro. ind,.,pensãvel ao de
senvolvimento da nossa economia. 

Enfrentamos, porém, um tenaz adversário que, 
como um câncer, tem-se alastrado de forma deacon
trolada, combalindo a estnrtura social do Paía, mi
nando as nossas mais precioSas reservas - a juven
tude - absorvendo verbas que teriam destinaçio 
mais nobre: em suma, assustando o capita. exa.mo. 

Refiro-me, ilustres Colegas, a violência. Essa 
tragédia dos dias aluais que se origina de diversoa 
fatores: desigualdade social, desemp<ego, falia de 
absorção do mercado de trabalho, impunidades, de
ca~ncla dos valoras morais. insegurança, etc. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, segun
do o Banco lntaramericano de Desenvolvimento, a 
violência é verdadeiramente um antinegócio, porq .. 
induz a gastos e entrava o crescimento de um país. 

Afirma a revista Ru-. em sua edição de ju
lho de 1998, que, embora o Governo Federal e.,. 
empresários discordem, estudo inéd~o do BID fria 
que ,a violência reduz os investimentos e o desenvol-
vimento na América Latina. A região despende 14% 
do seu PIB, cerca de 170 bilhões, em pmgra,.... ,.... 
laci()nados ao problema, como atendimento médico 
às vítimas e aparato policial. São recursos que pode
nam estar gerando investimentos produtivos. 

No caso do Brasil, este custo alcança a marca 
de 10,5% do PIB (US$85 bilhões por ano). 

Além disso, o custo gerado pela falta de segu
ranc;;a é aho. Portanto, na hora de selecionar o lol:* 

- pa.a-investunento, a violência é sempre um ijem de 
pesC> na avaliação. 

Muijos empresários disCordam de que a violên
cia ~.fugente o capital estrangeiro; enlnllanlo, a Con
fedeiração Nacional da Indústria divida os impKI.,. 
soboe as empresas em quatro blocos. O primeiro, si
tua "' risco para investimento patrimonial; o segundo, 
as perdas em recursos humanos; o terceiro, oe u-
tos para gerar segurança; o quarto, os elevados cu• 
tos c:om os materiais e equipamentos que entram e 
saem das empresas. 

O Núcleo de Estudos da Violência/ USP indica 
que, no Brasil, o maior numero de vitimas da violên
cia está abaixo da linha de pobreza, e os grupoe 
mais atingidos pelo desemprego e mais marginaliza
dos pelo Sistema de educação concentram o maior 
numl!rO de vitimas da reprassão arbijraria da policia 
e do· crime comum. 

Um dos objelivos dos pesquisadores da USP, 
do IPEA e da Universidade de Chicago, com o epoiD 
do Rrograma das Nações Unidas para o DeserlvoM-

menta (PNUD), é identrticar novas politicas de com· 
bate à v\olência, além da dependência dos sistemas 
de segurança e justiça. 

Embora não sejamos especialistas em sociolo
gia ou desenvolvimento, a maioria de nós concorda 
que qualquer ação que vise ao progresso económico 
e social. em nosso País, deve tomar como ponto de 
partida a l;,ducação. 

Há algum tempo, os economistas vêm alertan
do que a educação constrtui matéria estratégica, in
sumo fundamental para o dl!senvolvimento. E preci· 
so que o trabalhador brasileiro possa ler e entender 
um manual de instruções. aprenda novas técnicas, 
esteja preparado para frequentes atividades e cur· 
sos de reciclagem e atualização, desenvolva habili· 
dades diferenciadas que lhe pennitam maior capaci
dade de adaptação e respostas criativas. 

Essas palavras, nos dias de hoje em que o de
semprego é uma constante ameaça a cada cidadão, 
parecem utópicas. Entretanto, desejo reforçá-las 
com um dado indiscutível: atualmente, a força de tra
balho, no Canadá, Japão, Estados Unidos e países 
europeus mais desenvolvidos, tem, em média, de 
oito a doze anos de escolaridade; no Brasil, o índice 
é de menos de quatro anos. mais precisamente três 
anos e nove meses. 

Sabemos que as sociedades capitalistas avan
çadas têm sistemas de educação publica de qualida· 
de, não só no correspondente ao nosso ensino de 
primeiro grau. de 11 a 8' série, mas em todos os ní
veis. Além disso. exercem rigoroso controle de quali
dade sobte-o- ensino particular. 

Explicitando melhor meu raciocínio de médico, 
Sr. Presidente, desejo estabelecl!r uma correlação 
simples e clara: da mesma forma que a medicina 
pri!Ventiva impede os gastos e os sofrimentos da 
medicina curatrva, os procedimentos preventrvos im
pedirão que a maioria dos nossos jovens descam
bem para a marginalidade. Entre esses procedimen
tos preventivos. considero a educação o mais impor
tante, em todos os sentidos. 

Sr. Presidente, gostaria de frisar que, no Esta· 
do do Tocantins, um Estado considerado periférico. 
não existia, até pouco tempo, a violência que se vê 
nas grandes cidades. Esse quadro mudou: toda se
mana ocorre um assalto em alguma agência bancá
ria. São quadrilhas organizadas, que possuem um 
aparato bélico muito superior ao dos policiais encar
regados de fazer a segurança dessas agências ban
cárias. Na Belém-Brasília, semanalmentl!, dois ou 
três ônibus são assattados. E, utti~nte. temos 
assistido a mortes entre os passageiros que tendem 
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a reagir aos assaltos. É por isso que gostaria de 
chamar atenção do Plenário para essa questão da 
violência. Parece que o brasileiro já está acostuman
do--se com a violência em nosso País. 

É indiscutível que o investimento no ensino 
fundamental e até a s• série seja maior. visando, es
sencialmente, à universalização do atendimento e à 
elevação do nivel de escolarização do nosso povo. 
Entretanto, não podemos relegar a plano secundário a 
educação dos jovens, tanto no sentido de formar o in
divíduo produtor, quanto no de prepará-lo para o de
S81fll8"ho dos demais papéis sociais que lhe compe
tem: o de consumidor, o de pai, o de vizinho, o de pro
fissional, etc. Em outras palavras, o objelivo é fornecer 
a cada jovem os conhecimentos e experiências que 
lhe permtam desenvolver as próprias potencialidades 
mentais e sociais, de maneira que possa inserir-se cor
retamente na comunidade em que vive. 

Creio que a esse caso se aplica a célebre frase 
de Jean Jacques Rousseau: "O homem é bom; a so
ciedade é que o conompe." E precisamos envidar to
dos os esforços para que a nossa juventude não seja 
comJil'4)ida por esse sistema cruel em que vivemos. 

O Sr. Paulo Guerra (PMDB - AP) - Permite 
V. Ex' um aparte? 

O SR. CARLOS PATROCINIO (PFL - TO) -
Ouço V. Ex', nobre Senador Paulo Guen-a. 

O Sr. Paulo Guerra (PMDB - AP) - Nobre Se
nador Carlos Patrocínio, quero, em primeiro lugar, 
parabenizar V. Ex' pelo tema que traz à considera
ção do Senado. RessaKo também, aliando-me à de-

-·- fesi!NIIJe V. Ex" tão brilhantemente faz à educação, 
que ela é, indiscutivelmente, o caminho que poderá, 
se não extirpar, pelo menos minorar esse quadro de 
violência extremamente perigoso, que existe no 
País. Creio que, traduzindo o mandamento constitu
cional, a Lei n" 9.394, a nova lei do ensino, abre-nos 
grandes perspectivas para a operacionalização, do 
ponto de vista da expansão da oferta de oportunida
des educacionais, como também vem ao encontro 
dessa aspiração de oferecer, qualitativamente, uma 
melhor formação para os nossos jovens. De tal sorte 
que, hoje, quando V. Ex' trata da violência e, ao 
mesmo tempo, apresenta a educação corno o cami
nho para a resolução desse problema, queremos 
ajuntar às suas colocações outro aspecto muito im
portante. A nova Lei de Diretrizes e Bases da Edu
cação, a Lei Darcy Ribeiro, não só propicia ao aluno 
de primeiro e segundo graus uma oportunidade de 
habilitação, como também, de forma muito mais con
creta, busca dar-lhe uma formação profissional pro
priamente dila. É lamentável que, em momento ante-

rior, embora a Lei ng 5.692 preconizasse uma tennina
lidade profissionalizante, não tivéssemos como tomá-Ia 
factível. A nossa expectativa é a de que mais vozes, 
como a de V. Ex", possam erguer-se e lutar para que 
tenhamos na educação nacional novos parâmetros: o 
da oportunidade, mas, sobretudo, o da qualida<le, a fim 
de que tenhamos menos violência e mais auto-realiza
ção da nossa juventude. Muito obrigado. 

O SR. CARLOS PATROCfNIO (PFL - TO) -
Agradeço o aparte muito oportuno de V. Ex', emi
nente Senador Paulo Guerra. Sei que, como emi
nente educador, V. Ex', conforme acaba de fazer, 
corrobora as nossas preocupações. 

V. Ex' acaba <ie dizer que nem a lei anterior à 
Lei Darcy Ribeiro foi devidamente implementada no 
senttdo de dar uma profissão para os nossos jovens. 
Vamos ver se, agora, temos condições de implantar 
a lei do querido ex-Senador Darcy Ribeiro. 

Agradeço o aparte de V. Ex'. e concedo o 
aparte ao eminente Senador Osmar Dias. 

O Sr. Osmar Dlaa (PSDB - PR) - Senador 
Carlos Patrocínio, quero tarrbém cumprimentar V. Ex' 
pela oportunidade do pronunciamento, sobretudo 
porque, no Paraná, estamos convivendo com um 
problema muito grave: a violência. Em Curiliba, a 
vtolência cresce assustadoramente, em especial na 
faixa de 15 a 20 anos. Apresentei - e o Senado o 
aprovou - um projeto de lei que gera o primeiro em
prego e trata da questão da educação, que comple
menta, portanto, o pronunciamento de V. Ex'. Quero 
apenas di,k.er_ que contei aqui com o apoio de todos 
os Srs. Senadores para aprová-lo. Ele está na Câ
mara, e seria muito interessante se os Srs. Deputados 
o aprovassem de forma rápida Senador Carlos Patro
cínio, aprovelo este aparte para pedir ao Sr. Presiden
te que faça constar em ata que o meu voto, na vota
ção nominal anterior, é "sim"; apertei o botão de for
ma equivocada, e o •não• apareceu no painel. O 
meu voto aprova -a concessão da TV Bandeirantes. 
Muito obrigado, Presidente. Agradeço-lhe a oportuni
dade de aparteá-lo, Senador Carlos Patrocínio. 

O SR. PRESIDENTE (Djalma Bessa) - Senador 
Osmar Dias, está registrada a mandestação de V. Ex'. 

O SR. CARLOS PATROCfNIO (PFL- TO)
Agradeço o aparte do eminente Senador Osmar 
Dias, que ilustra a nossa preocuoacão. Não tenho 
ouvido falar de violência no Parana, que nos parece 
ser um Estado com boas c.ond~ões ds vida; mas. 
confonne afirma o nobre Senaoor, já sáo alarmantes 
os índices cie vi .. .,Jência em Curitiba, o que o fez apre
sentar um projeto de lei nesse sentido. 
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Portanto, Sr. Presida,..,, chamamos a úençio 
para o problema que dohanos enfrentar. a violin::il 
que,está grassando solta no nosso Pais. E me..,_ 
que•a educação ainda é o meõo mais -1. airda que 
a médio e longo piiiZ05, para cirimir esta ~- __ 

Creio que se aplica a célebre frase de J...., 
Jacques Rousseau: "O hoonem é bom; a sociedade 
é q~e o corrompe. • E pnocisarnos emridar todos a. 
esfqrços para que 11 noesa juventude não sejll cor
roi1"!Pida por este sistema cruel em que vivemo~~. 

Sabemos que a mão-de-obra nacional é conei
derada de baixo nível. "-!e é mais um fator que 
afa$ta os investidoras -.ngeiros. ~ neceaário, 
portanto, mesmo que com sacrifício, elevar o pedrlo 
do trabalhador brasileiro. 

Fundamenlado nessas razões, conclarno .. 
nobres Colegas a •tudarmos as altemativas qu. 
permrtam o aporte de recursos aos Estados, para 1-
nanciar a expansão e a melhoria dio Ensino Médio. 

Sr. Presidente, a propósito, este meu pronun
ciamento é por ter recebido uma "-Q8m de vá
rios Secretários de Educaçio de vários Estadios da 
Federação, pedindo ao Congresso Nacional que pro
cure restabelxer os recu.- que sAo retirados das 
Se<>retarias do Estado por intermédio do FEF - Fun
do de Estabilização FISCIIl, porque os Estados estio 
se sentindo sem condiç6ea de enfrentar esse 9'
problerna da demanda por ensino, demanda -
muito salutar. Ternos visto que as crianças e os jo
vens estão procurando mais as escolas, mas as Se
cre)arias Estaduais de Educação estio com difocul-

-- ~-para atender a essas demandas. 
Durante o periodo de ~ eleitorais, nU

tos candidatos 8I11JUf1hanun a bandeira da corlllrul;llo 
e ~iação de 1 be'ecinaotos pfisianais, como.,_ 
l..,..o para o p10blai& de violência ESIIe é o _i.., 
claiO da dolorosa i i 1&icii • social curaliwl: esperar c.
o mal ocorra. para llldirpar o I'1'10irltJro doente. 

Sr. Presidente, nobras Colegas, nós, que ..,; 
deci:idimos os deslioiOS do Brasil, de-.;anos v• mail 
longe. Devemos nos lembrar da sabedoria do povo, 
que ensina que ~nir é ~re melhor de que N
mediar. Devamos descortinar um futuro próximo, _, 
que o mapa de cada ESiado apresenta se pontilhallo 
de .escolas de 1° e 2" graus. Sem dúvida, a in~Pat*
çãm dessas escolas tra" um futuro murto maia t.1z 
para a Nação brasileira do que a conetrução de ._ 
ze111as ou centenas de presídios e de centros de cor
r!!Qão de menores. 

Srs. Sa iBdonis, ,._ conesponcMncias rwc.bi
des das SecrMarias de Educação dos Es-. idM
t~ieamos o acentuado aumento da demanda por va-

gas no Ensino Médio e a forte pressão que sofrem 
os sistemas estaduais de ensino para expandirem 
suas redes. Os Estados reivindicam compensação 
proporcional ao valor deduzido das respectivas cotas 
do salário-educação pela incidência do FEF. 

Conhecemos as drticuldades que as finanças 
estaduais atravessam e que praticamente impedem 
o cumprimento dessas novas responsabilidades 
educativas. 

Se alguma dúvida ainda resta, permitam-me 
lançar uma pergunta para reflexão. O que oada um de 
nó6 preferiria ter nas vizinhanças de sua residência: 
um centro de ensino ou um estabelecimento prisional? 

Diante do exposto, Sr. Presidente, registramos 
nosso temor, nossa preocupação de que as medidas 
para a contenção do délicrt público recaiam sobre a 
educação, num momento em que, ao lado do aumen
to da violência no Pais, ocorre o incremento de de
manda por vagas nas escolas. Tenho certeza de que o 
Senado e o Congresso Nacional haverão de mostrar 
aos dirigentes da Pátria que o melhor caminho pam se 
extirpar a violência do seio de nossa sociedade é in
vestir ma:içarOOnte em educação, p~mente na 
educação básica, na educação fundamental. 

Mu~o obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Carlos Patro
cínio, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Pre
sidente, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Djalma Bessa. 

O SR. PRESIDENTE (Djalma Bessa) - Com a 
palavra o Senador Ademir Andrade. (Pausa) 

Com -a -palavra o Senador Edison Lobão. 
O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA. Pronuncia 

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI'& e Srs. 
Senadores, em todo o mundo murto se fala, e ainda 
murto se falaré, sobre o novo modismo da globaliza
ção, essa explosiva conseqüência dos tempos mo
demos movidos pela tecnologia. Ainda não se abor
dou devidamente, porém, um aspecto da globaliza
ção dos mais peculiares: os limites geográficos es
tão sendo uhrapassados por seus avanços incontro
láveis, com reflexos económicos e políticos. 

Em agosto passado, a Revista Problemas 
Brasileiros, edrtada em São Paulo pelos Conselhos 
Regionais do Sesc e do Senac, envolveu-se nessa 
temática, oferecendo um material jomalistico murto 
interessante em tomo do assunto. Demonstrou a re
portagem, int~ulada O Ocaso das Fronteiras. que os 
limrtes geográficos do Brasil, como de resto do todo 
o mundo, sofrem hoje o assédio da globalização. Ci
tou o pensamento do Professor René Dre~uss, da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. acerca das 
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fronteiras chamadas clássicas. que estão sendo ul
trapassadas pelas novas estruturas tecnológicas, 
politicas, econômicas e cutlurais: "Não há condições 
de estabelecer uma fronteira nas telecomunicações 
ou na informática" - disse o Professor -, pois estas 
penetram, sem pedir vistos ou licença, em todos os 
territórios das mais dnerenfes bandeiras. 

No mesmo contexto, há outra reportagem muito 
bem elaborada, demonstrando que as fronteiras politi
cas não resistem à expansão dos mercados globais. 
As multinacionais expandem-se no Brasil, mas tam
bém empresas brasileiras expandem-se no exterior. 

Praticamente detalhando o que recentemente eu 
disse destlo tribuna. registra a matéria jornaüstica que 
400 das 500 maiores empresas transnacionais estão 
instaladas em nosso território, o que demonstra "a que 
grau de internacionalização chegou a economia brasi· 
leira" - informou à revista o economista Octávio de 
Banes, Diretor Técnico da Sociedade Brasileira de Es· 
tudos de Empresas Transnacionais e da Globalização 
Econõmica. Disse o que havíamos enfatizado: o deta
lhe de que o Brasil só é superado pela China na absor
ção de investimentos diretos estrangeiros. 

Basta notar, Sr"s. e Srs. Senadores, que, em 
1993, os investimentos diretos estrangeiros no Brasil 
chegaram a US$2 bilhões. No ano passado, 1997, 
atingiram US$17 bilhões. Tais investimentos, portan
to, já se vão constituindo em parcela significativa do 
nosso Produto Interno Bruto. 

A 18 de agosto passado, a Agência Estado, 
na Internet, divulgou estudo da Cepal, mostrando 

·-que a5· vendas anuais das companhias latino-ameri
canas aumentaram, em média, 38,5% entre 1990 e 
1996, passando de US$ 827 milhões para US$1,345 
bilhão. Em contrapar1ida, as vendas das subsidiárias 
de grupos estrangeiros tiveram um incremento maior 
(42,7%), passando, em média, de US$1,075 bilhão 
para US$1,879 bilhão no mesmo período. 

Em suma, as multinacionais vendem mais que 
as firmas locais. As vendas anuais das 1 00 maiores 
empresas industriais latino-americanas cresceram 
mais lentamente, nesta década, do que as das sub
sidiárias dos maiores conglomerados estrangeiros 
que operam na região. 

As aparências indicam, portanto, que o Brasil 
tem sido a opção para uma segunda pátria das mul
tinacionais. 

As fusões e aquisições - aqui e alhures - de 
empresas nacionais por rivais estrangeiras são epi
sódios que estão ingressando na rotina do dia-a-dia 
de nosso País. 

Veja-se que, da nossa parte - como repre
sentantes do povo brasileiro-. há bons motivos para 
preocupações. Se dessa globalização resultassem a 
fartura de empregos ~ a melhona da qualidade de 
vida para todos os brasileiros. e não somente para 
parcelas minoritárias da população, não teriamos 
qualquer motivo de desconfiança em relação à glo
balização. Iríamos aplaudir de pé a modernidade, re
cebendo-a como uma bênção dos Céus, enaltecen
do a genialidade de economistas e de empreendedo
res que a acionam em todas as partes do Universo. 

Nada obstante os justos motivos de descon
fiança - e aqui volto a buscar os dados oferecidos 
pela revista Problemas Brasileiros -, há, porém, o 
outro lado da moeda, com as pinceladas de otimis
mo: as companhias brasileiras também estão ingres
sando no mercado global. Ingressariam ainda mais 
se, conforme já dissemos em discursos anteriores, 
nosso Governo exigisse dos demais Estados estran
geiros que estabelecessem, em beneficio das nos
sas multinacionais, as mesmas regras que benefi
ciam as suas empresas que aqui apertam. Ou, en
tão, que, pelo princípio da reciprocidade, impusesse, 
às que para aqui emigram capitais e interesses. as 
duras normas que exigem das nossas no exterior. 

Segundo recente relatório da Conferência das 
Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimen
to (Unctad), citado pela revista Problemas Brasilei
ro•. as operações com bandeira brasileira - asso
ciação em parcerias internacionais ou montagem de 
fábricas e escritórios em mercados externos - estão 
acontecendo--a um ritmo de dez por mês. 

O Mercosul muito tem contribuído para isso. 
Empresas brasileiras estão conquistando espaços 
nos países sócios e associados do Mercasul - Ar
gentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Bolívia. C~a-se, 
en1re outros, o exemplo da Arisco Industrial Lida. -
importante empreendimento no setor de alimentos -, 
que se expande na América latina 

Cita-se a Sadia - maior fabricante nacional de 
carnes industrializadas e alimentos processados -. 
que já se internacionalizou e busca atualmente asso
ciações com empresas americanas. francesas. italia
nas e portuguesas. 

A. Petrobras é a companhia nacional que mais 
investe no exterior. Mantém importantes operações 
em Angola, Líbia, GoHo do México, Austrália e No
ruega. Já é uma das grandes fornecedoras para 
postos de distribuição nos Estados Unidos. Europa e 
América latina. 

A. Embraer - Empresa Brasrleira de Aeronáuti
ca - disputa com êxrto o mercad0 r"T".tnni?! Ma ::avtr.po;; 
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.Jara transport2 regror.:.•.l. J"em er!l :arteira pedidOS, 
esp~t:ralmen!e de emoreses arnencanas, que supa-
1 am a marca t•e bilhões de doaa.res. 

A Odebrecht. P.O rcuno da construção. tem i~ 
-.,.estimentos e oper:::t.ç.:Ses em vários continentes. G• 
nhou a c0ncorrência. ~c r '!Xen~olc. para a importan-
tíssima construcão do t!"em-bale. Ul.!e ligará Miami a 
Or1ando, nos Estados Unidos. 

A Renn~r. "~ érP.-a nuímica, expandiu suas fj.. 
oricas para 2 V'!nezuela "! Gltile. 

Não se pcd"' ~ei~ar de ctlar é'. Rede Globo. que 
·:~em conqurstando espaços inte:nacionais na mail 
~antável indústria culturP.I. Suas produções. vencen
do a dificl.!ldade ojo i~ioma. portuºuês, restrito s re-
giões pobres do mundo. são viste.s. aplaudidas e 
premiadas ros D<"ntcs rr.S!.is díspares e distantes do 
Mundo: 0~quim, H!'.vana:. Lmldres. Lisboa e Roma. 

Os nossos principais bancos estão present• 
em vários cantr::>S metropclitanos internacionais, ec. 
bora, como também me r9feri em um de meus dis
cursos 2.nteriores, sofram, em alguns países. as res
trições que os estrangeiros não sofrem entre nós. 

O nosso guaraná é bebido na China e os chur· 
rascas do "Porcão", que já são servidos em Tóquio e 
em Miami, preparam-se pare. ingressar em Londree, 
semp;e obt'3ndo :1 rT!aior suce~so, pois eles ofe,... 
-:em 0 lempero e r: f~rtura da l";ospitaiK:Ia.de brasilei
'21., qu-e g-erêlrnent9 osuq:::r!?muJern os -estrangeiros. 

I .aos~s e::psctê.tiwLls ctirnis-::as. contudo, sofram 
iorte imp2cto fren!e ao corlCeil:J Ca competitividade. 

_ tator fundamental pt:..ra vencer cs rrofais e dar conti
nuidade ao sucsss:J rj~ ql.!alquer empreendimento. ~ 
8 que ntc est.:. c-co:tSiH.k ~ntre nCz. 

') Fórum Ect"nõmiw f..JluPdial. instituto de pee
quisa internacional corn sede 11a Suíça, cok»ca o 
Brasil, em um universo de 52 países, em situação de 
::cmpetitividada super i-·n sr.>mente à da Colômbia. 
Polõrua. Íntjia, Z!mbéb~~a. nússia e Ucrânia. 

Essa !amentável 46• rosição acontece espe
:ralmente em virtude das Sêl.bidas carências brasilei
ras na educação e na reciclagem profissional d1l 
'llão-de-obra. E:~ta a enálise - sem muita novida.dll, 
!ai a cb-..·rede.d':! •.k ·~to t~ntas ~ ezes denunciado daa 
nossas t;-ibunas pmtarnsm:::J:-es - ·Jo conhecido eco
nomrsta :· . .-:~rte-=:rn.er.~.:mc L6ster fhurow. Ele tam-
~ém r:rer~:...r~:·iE. -; ':!S~~:;m.n~.:-s que 'Jrre nos se .. 
'..:álc<...:;QS - ut. ,, ~=:·~~E= i\. ~-.J.ré': ~i1nç-r c status econ6-
·TJrcc -~2.3 · ~:;-jgs :._.:.:s. ~~ .. :1Gs .:se orrgrnam as 
·-:--rarores ,ll_!fliflê.'::::::nE-13. r.:::~rá -~e -.:-;escer a taxas 
anua1s c; 1 'J~'.; . .:iurame :1:n s::-;.:uic- 1 

-: VA~?.::o -;·:rr. -~~•a7 ..... ·..: ::-:>r.ü-6 ~::sso. 

Também a 18 de agosto, li na Agência Estado 
a informação do secretário de Política Econômica do 
Ministério da Fazenda, Amaury Bier, prevendo que a 
taxa de crescimento da economia brasileira no pri
meiro semestre deste ano deve ficar entre O (zero) e 
0,5% do PIB. O secretário disse que já era esperada 
uma taxa de crescimento nestes níveis para o pri
meiro semestre. Esclareceu mais que esse baixo 
crescimento não prejudicaria a expectativa do gover
no, de que o ano feche com uma tãxa de crescimen
to de até 2% do PIB. "Não tem porque rever de for
ma drástica a expectativa". disse. Segundo essa atta 
autoridade do Ministério da Fazenda, o que se espe
ra é que no segundo semestre se chegue a um nível 
de crescimento de 4°/o do PIB. 

Essas previsões. infelizmente, foram feitas an
tes dos acontecimentos que tumultuaram a econo
mia mundial e agrava mm ainda mais um quadro que 
desejamos carregado de esperanças. Vê-se, pois, 
que estamos longe das estimativas - que augura
mos estarem eivadas de erros -. dada a despropor
ção entre a realidade nacional e o período secular 
de crescimento de mais de um dígito por ano. 

As empresas brasileiras, no entanto, super;:tm 
obstáculos e esforçam-se para conquistar espaços 
na economia global. 

Hoje, o Brasil tem o primeiro lugar entre as na
ções emergentes que sediam multinacionais. Cerca 
de mil companhias de captlal predominantemente 
brasrleiro têm filiais espalhadas pelo mundo. 

Esse fato, em meio aos tormentos de uma glo
bali?.ação---oe· efeitos ainda não previstos por intei
ro, é naturalmente auspicioso. Mas está indicando 
que, se logramos vencer obstácuk>s burocráticos, 
aHandegários, políticos e culturais para pegar nes
gas do mercado internacional, mais esforços exi
ge-se do governo brasileiro para investir pesada
mente e imediatamente nos setores da educação 
e da profissionalização técnica dos nossos jovens 
ou seja tornar capazes a geração presente e as 
vindouras de vencerem, de igual para igual, os 
contemporâneos de outras nações e os desafios 
não só do futuro. mas igualmente os do presente. 
E exigir, no concerto internacional, a igualdade 
das normas e das regras que possibilitem aos nacio
nais as mesmas oportunidades que usufruem os que 
se propõem a competir com os produtos, as ações e 
os servlços brasileiros. 

Esta a minha esperança, tantas vezes manifes
tada em oportunidades anteriores. que considero 
possível de materializar-se. dã.da a sua evidente via
bilidade. oor meic ae ac~s t:":o<:ecutfvas e proposições 
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legislativas que contariam com o mais total apoio do 
Congresso Nacional. -

Concluindo meu discurso, Sr. Presidente, con
gratulo-me com a revista Problemas Brasileiros, 
em especial com o seu diretor - jornalista Isaac Jar
danovski -, pela seriedade das suas matérias, levan
tando informações e em~indo conce~os de grande 
interesse para os que se preocupam com os proble
mas nacionais e internacionais. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Mu~o obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Djalrna Bessa) - Conce· 
do a palavra ao Senador Jonas Pinheiro. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL - MT. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's. e 
Srs. Senadores, recentemente, o Governo Federal 
anunciou o Plano de Safra 1998/1999, com as novas 
regras para o financiamento à produção e à comer
cialização da safra agrícola. 

O Plano de Safra 199811999 anunciado incor· 
porou importantes ajustes e medidas complementa· 
res em relação ao do ano anterior: a redução dos 
encargos financeiros e os incentivos aos pequenos 
prodiJiores amparados pelo PRONAF, aos produtos 
estratégicos do ponto de vista do abastecimento in
terno e da exportação, à geração de emprego e ren· 
da rural, à correção e recuperação do solo e aos no· 
vos instrumentos de comercialização. 

Assim, o Governo Federal, ao anunciar o Plano 
de Safra para o próximo ano agrícola, acenou com a 
liberação de recursos de crédito de custeio. investi· 

- ·-menttre comercialização da ordem de R$11 ,6 bihões. 
o que 1ep1 wenta um acréscimo de cerca de 50% em 
relação ao aplicado na safra anterior. 

Dessa maneira, o lançamento do Plano de Sa
fra 199811999, em meados do corrente ano. teve 
uma favorável repercussão junto aos produtores ru
rais, que. com base nos parâmetros anunciados, to
maram. com a antecedência devida. as suas decisõ
es para a próxima safra agrícola e as providências e 
as iniciativas preliminares necessárias. 

Entretanto, Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Sena· 
dores. estamos constatando que os recursos anun· 
ciados. mais uma \t'ez. não estão sendo disponibili
zados para os produtores rurais. já que as agências 
bancárias. não somente do sistema financeiro priva
do, mas também do Banco do Brasil e de outros 
agentes financeiros oficiais, vêm aJegando não dis
por de dotações sulicientes para assegurar as con· 
tratações dos financiamentos solicitados. 

Os bancos pnvados, segundo informações da 
Federação das Associações de Bancos - FEBRA· 

BAN, projetam urna redução JY.J .... ::::!'..!f'Tle c!E".3 lil::raç5-=-s 
para créclíto rural lastreadas com re-:Uisas dos depósi
tos à vista de cerca de R$1 ,2 bilhão em re!ação à safra 
anterior. Essa fone retra~c c!ec::~. !::eat.:rldo a Febra
ban, por conta da queda no volurr . ., ~~o depásiics c 
vista em todos os bancos ~rivadcs e. ~1ir:ci~:.!ment.:=. 
por causa da dificuldade em farrrzr l.!m f!..:rldo cem ju
ros atrativos para o produtor rural. 

No caso específrco do Banco do E'.rasil, o princi
pal agente financeiro para a agricuttura, c: redução d"· 
corre não-somente por causa da queda dos depós~os 
à vista, mas também pela recente eleveção das taxas 
de juros no mercado e as dificuldades alegedas pelo 
Tesouro Nacional para subsidiar a diferença entr:e cs 
juros cobrados nos financiamentos conc-z:did:>s e.os 
produtores rurais e os custos de captação de dinheiro, 
que recentemente ficaram mais elevados. 

Há ainda a redução das disponibilidades de re· 
cursos vinculados à antiga Resolução 2.148, 2 chama· 
da "63 caipira". Isto porque o Governo Federal, no final 
do mês de agosto, no bojo das medidas para conter a 
saída de divisas do Pais, autorizou que 1CXJC:{, desses 
recursos captados no exterior seja direcionados à 
compra de títulos cambiais. Como anteriormente 50% 
desses recursos deveriam ser aplicados obrigatoria
mente em empréstimos agrícolas. neste momento de 
turbuJência do mercado financeiro e cem os títulos 
cambiais sendo mais atrativos. perdeu-se, assim. 
uma importante fonte de recurscs cara financiamen
to da agricultura. Esperava-se que GS recursos cap· 
tados no exterior pudessem atingir cerca ~e R$2,S 
bilhões para-aplicação no setor <::grícola. 

Em Mato Grosso, importante Estado produtor 
agrícola, a demanda por novos recursos para os fi· 
nanciamentos agrícolas somente no Banco do Brasil 
é atualmente da ordem de R$150 milhões. Até a pre· 
sente data, aquele agente financeiro aplicou cerca 
de R$225 milhões, bem inferior aos R$350 milhões 
aplicados na safra anterior. Vale destacar que com 
os recursos de origem externa, p~r meio da "63 cai
pira·, foram aplicados na safra anterior em tomo de 
R$150 milhões e, nesta saira, apenas R$32 milhões. 
Isto é grave. no momento em que se w·~rifica uma 
tendência na expansão da área olantaaa. especifica
mente com a cultura de algodão. >1rna lavoura aue. 
pelas suas características. i.em i.!m E!Jto custe -::e ~re
dução por hectare cuttivado. 

Sr. Pres1dente, Sr4s e Srs. ~enacores, asse. re
dução nos recursos para rinanc1amemos c.<;;~ncolas. 

no momento em que se prepara para o piam1o IJa 
nova safra de verão, é extremamente preocupante e 
profundamente grave. p01s rompe l..!m •::}mprom1sso 
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do Govemo Federal e frusta os produtores rura•. 
que criaram expectativas e assumiram compromie
sos. confiantes na efetividade das dotações ampia
mente anunciadas. 

Além disso, Sr. Presidente, essa redução no. 
financiamentos agricolas irá, seguramente, compro-
meter o desempenho da próxima safra, provocandO e 
redução na área plantada, com menor CQrr1)ra de ;,.,_ 
mos e conseqüente diminuição de produtividade, de 
produção, de e>cpOflllção de produtos agricolas e .,.. 
vação na das ir1..,arlllções deaes pro<Uos. lsao p!O
vocarã, evideuteiilellte, urne retração nes ativida<* 
econõmicas vinculadas ao setor agrícola, nos níveis de 
ell1>rego notadamente nas regiões produtoras. 

As recentes previsões eletuadas por dillersa 
entidades já sinalizaram pera uma redução ne pro
dução de grãos na presente safra em ralação à safla 
anterior. A Fundação IBGE, ao concluir, em agoato do 
conente ano, o seu l..evanlemento Sistemático de Pro
dução Agrícola. previu uma radução de 1 ,65% na -
Ira Com isso, a produção lotai de cereais, legumino
sas e oleaginosas poderã alcançar apenes 76 ~ 
de toneladas, um volume que parece incompatiVIII 
com as potencialidades e necessidades br"lSileiras. 

Por outro lado, as estimativas realizadas apon
tam para uma redução, na próxima safra, da à
plantada com soja, da ordem de 1 O% de sua prodU
ção em 1999. Tal previsão, se concretizada, podelá 
representar uma perda de US$600 milhões em ,.. 
certa cambial, por tratar-se de uma cultura de expor
tação. Teme-se que essa tendência de queda de 

- á~antada e de produção possa também verill
car-se com outros produtos agrícolas. o que serie 
comprometedor para o nosso País. 

Aliás, essas tendências já podem ser cla111-
mente sentidas nas regiões produtoras, em que muf.. 
tos produtores rurais estão sem condições de assu
mir os compromissos decorrentes de CQrr1)ras de se
mentes e outros insumos, bem como de máquinas • 
ill1>1ementos agríCOlas. Acresce-se ainda o falo de 
murtos desses produtores estarem endividados e te
rem parcelas de pagamentos de linanciementos art
terionnente contraídos em fase de vencimento, 
como. por exemplo, aqueles que tiveram as suas df. 
vidas alongadas por meio da securrtização. 

Ainda recentemente, estive em visita a vária& 
regiões produtoras de Mato Grosso e pude constater 
o desespero dos produtores, que não vêem como 
v1abilizar o plantto de suas lavouras. no momento em 
que inicia o período chuvoso e toma-se inadiável a 
preparação do solo e as demais operações agríco
las. Muitos produtoreos nê!o {:.'UdEI!r.:\m ~inda adquirir 

as suas sementes, nem os adubos e dema1s insu
mos. Muitos produtores que encomendaram seus in
sumos não têm como pagâ-los, gerando um quadro 
de inadimplência. num processo que vem contami
nando todos os segmentos vinculados e depend
entes da agricuhura. 

Nessas visrtas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
pude constatar bem de per1o a gravidade da situa
ção e a grande frustração dos produtores rurais e, 
lamentavelmente, a enorme decepção que sentem 
com o Governo Federal. 

Te mos aqui nesta Casa Senadoras e Senado
res que também têm tido a oportunidade de estar em 
contato com as regiões de produção agrícola de 
seus Estados e podem bem atestar a veracidade do 
que ora exponho. 

Sr. Presidente, como Parlamentar comprometi
do com a agricultura e com os agricultores, apesar 
de integrar a base politica de sustentação do Gover
no Federal, não posso me calar diante desse grave 
e preocupante fato. 

Assim, ao trazer essas preocupaçães e fazer 
essa denúncia da tribuna do Senado Federal, apelo 
ao Sr. Ministro da Fazenda e ao Sr. Ministro da Agri
cultura e do Abastecimento e ao próprio Presidente 
da República para que assegurem aos produtores 
rurais os recursos para o crédito rural nos montantes 
anunciados, para que não se comprometa a próxima 
safra agrícola. 

Entendo, Sr. Pres1dente, Sr's. e Srs. Senado
res, que é dever do Governo Federal corrigir essas 
distorções-a--tempo, para que não prejudique a sua 
própria imagem. não desgaste a classe politica que 
vem apoiando o Governo Federal e não jogue por 
terra as decantadas intenções de dar prioridade à 
agricuhura e de apoiar os agricuhores brasileiros. 

Murto obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Djalma Bessa) - Conce
do a palavra ao Senador José Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTlU. (Bioa>'PT -SE. 
Pronuncia o seguinte disCurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, ao tér
mino do período elertoral vem à baila. em nosso País. 
a famosa discussão sobre reforma polftica e a conse
qüente necessidade de aperfeiçoamento de nossas 
instituições e das regras do processo democrãtico. 

Há no Senado uma Comissão Especial criada 
para d1scutir a reforma política. presidida pelo saudo
so Senador Humberto Lucena. a qual pratteamente 
conclu1u seus trabalhos. 

O relatório do Senador Sérgio Machado foi vo
tado e aprovado em cerca de 95%, mas não foi con-

+ 
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cluído, motivo por que a matéria ainda não foi à Co
missão de Const~uição, Justiça e Cidadania, para se 
transformar em matéria legislativa formal. 

Entendemos, sim, que é necessária uma refor
ma política em nosso País; mas, uma vez mais, es
tamos vendo, em função dos interesses imediatos 
do Governo Federal, que um tema que poderia ser 
amplamente debatido na Casa, um tema que pode
ria obter, pelo menos em vários de seus aspectos, o 
consenso da Casa, com o voto da Oposição, esse 
tema está sendo agora pinçado, apenas uma parte 
dele, para aterder aos interesses imediatos do Gover
no. Estão acenando, como urgência para ser votada 
pelo Congresso Nacional, com a questão da fidelidade 
partidária. Sarros favoráveis a fidelidade partidária. Por 
meio de vários pronunciamentos, Parlamentares do 
nosso Partido e da Oposição já explicitaram isso. O 
problema é o que se entende por fidelidade partidária. 
Nós queremos a fidelidade partidária para eW8r a fa
mosa "dança das cadeiras", para evitar o que vem 
ocorrendo na atual legislatura, em que Deputados, ao 
longo de quatro anos, pertenceram a quatro partidos 
distintos; para eW&r que o Parlamentar seja diplomado 
por um partido e o troque por outro antes de tomar 
posse, ou no dia seguinte à posse; para eW8r o que 
aconteceu também nesta legislatura em que mais de 
cem Parlamentares trocaram de partido. 

Agora o Governo, ou pelo menos o que se apre
senta pela il1'"4lrensa como interesse do Governo, quer 
desvirtuar totalmente o conce~o de fidelidade partidá
ria. Essa chamada fidelidade partidária que deve ser 

_ lllllada com urgência, até para facilitar a aprovação de 
outras matérias de interesse do Governo, na verdade, 
trata...., de uma cassação das prerrogativas dos Parla
mentares. Quer se colocar uma verdadeira coleira em 
todos os Partamentares sob o manto da fidelidade par
tidária; quer definir-se que um Parlamentar poderá até 
perder o seu mandato caso vote em desacordo com a 
orientação do Líder do seu partido. 

Ora, se for para se estabelecer esse princípio 
de fidelidade partidária, vamos então instituir o Con
gresso Nacional composto apenas pelos Líderes, 
pelo colégio de Líderes: dispensa-se a presença dos 
demais Deputados e Senadores, porque o resuttado 
final da votação será sempre a soma aritmética da 
composição das Bancadas. Isso em um País em 
que os programas partidários são extremamente fal
sos. Nós nos perguntamos como ficaria a situação 
do Parlamentar de um partido da base governista -
cujo programa, muitas vezes, inclui posições diame
tralmente opostas àquela que o partido agora está 
defendendo -, se o Líder decidir pelo voto contrário 

ao programa do partido, e o Parlamentar votar favo
ravelmente ao programa e contrariamente à defini
ção do seu Líder? Esse Parlamentar está ameaçado 
de perder o seu voto? Temos casos concretos que 
até já foram objeto de votação nesta Casa. O pro
grama do PMDB e o programa do PSDB incluem a 
defesa do monopólio estatal do petróleo; no entanto, 
as Lideranças desses Partidos, quando da votação 
dessa matéria, tanto na Câmara dos Deputados, 
quanto no Senado, encaminharam favoravelmente à 
quebra do monopólio. Se existisse esse instrumento, 
esse concerto draconiano de fidelidade que se está 
querendo introduzir no Brasil, como ficariam esses 
Deputados que porventura se dispusessem a respei
tar o program" do partido pelo qual se elegeram e 
desrespeitar a orientação do Líder da sua Bancada? 
Eles poderiam ser expulsos? 

Na verdade, esse tema sobre, o qual é muito 
importante que o Congresso Nacional se debruce 
sobre ele, está sendo desvirtuado em função de um 
interesse imediato do Governo, que - tatvez preocu
pado porque já viu que a sua Bancada de apoio dimi
nuiu a partir das eleições deste ano - já começa a pro
curar casuísmos para tentar garantir maioria a ferro e 
fogo. Se vierem com esse conce~o de fidelidade parti
dária, não terão o nosso apoio. E nós. inclusive, os de
nunciaremos por tentativa de cercear a vontade dos 
Parlamentares e de inibir o debate nesta Casa. 

Se vamos discutir o conceito de fidelidade 
constante do relatório original do Senador Sérgio 
Machado, temos grandes condições de marcharmos 
juntos, de,._~rmos favoravelmente a essa tese, por
que concordamos que realmente não podemos con
tinuar com uma legislação que perm~e a cooptação 
fisiológica pelos partidos do Govemo em relação aos 
partamentares de outras legendas: isso faz com que 
o retrato, o desenho da Câmara dos Deputados e do 
próprio Senado Federal ao final de uma legislatura 
seja completamente diferente daquele do início da 
legislatura, em ·um flagrante desrespeito à vontade 
do conjunto do elertorado. Se se desejar caminhar 
na direção desse conceito terá o nosso apoio. 

Mas existem outras coisas muito mais impor
tantes do que o conceito de fidelidade partidária - ou 
pelo menos tão importantes quanto. Uma delas é a 
questão do financiamento público. Lembro-me que 
na discussão da Lei Eleitoral, que 1ria orientar a elei
ção de 1998, vários Senadores e Deoutados disse
ram textualmente que eram a favor do financiamento 
público mas que não seria possível votá-lo naquela 
ocasião porque o assunto não estav~ suficientemen
te amadurecido. Mas se comprometeram a votá-lo já 
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para as próximas eleições. Então está na hora de se 
votar o financiamento púbüco. 

Essa é u,.,.. forma de pelo menos -.uir um 
ponto abordado aqui quando do diowrso do Stooob 
LUcio AJcãntara IIObre paeq.Mps, particularTnBrU em 
aparte do Senador Aoberlo Raquião, ~ --.va· • 
grande influência das ~ •• não só ... induçio do 
1101o do eleitor, rras tiiTbém jlnD às cordluiQões de 
C8J1"!)aflha: aqueles C8llidab ~ tinham fndioes mail 
baixos de P""QQ iA racebiam "*""' contriluição. 

Defendemos que, a pertir da próm. eleiçio, o 
financiamento da """1J'1JIW eleitoral seja leito ..,.,...._ 
vamente com racui'IIO& pOJtkos e 18CU1110S de canlri
buições de p a s a ;e• líaicas. D I ndemos que se Kllbe 
com essa contriluiçio de ~ I I I es jurfdicas, de gran
des empresas, em primailo lugar, porque sabeo1 .. 
que as empresas nio ~ fortunas linanc:iuicio 
candidatos apenas por 8IIU8 b8los olhos, rras ~ 
estão certas que, no futuro, os ~. gcNW· 
nadares, preleilos ou poeoidoo- vrio a propiciw, par 
meio dos seus votos. de .... decisões, o retomo daa
se investimento ~ llzBram dlnnle a c:afT1lllnha ...._ 
torai. Somos radicalnw1le conlrários à cantrtJuiçio de 
pessoa juridica não só porque ela ~ esse ilcen
tivo à corrupção, mas também porque estebtlaoa 
urna profunda desigualdade na campanha eleitoral. 

A democracia pressupõe, sim, liberdade de in
fonnação; a democracia pniSSUpôe, sim, a existên
cia de partidos livnls; a democracia p11111Supõe, sim, 
o debate politico; mas a democracia p1885Upõe, prin
cipalmente, mínima ig•!llldede na corr.,.tição. A úlll-

- rroa..campanha eleitoral mostrou isso de fonna ainda 
mais flagrante, particulannente a campanha p,...;. 
dencial. E inadmiseiwl que um candidato tenha lo
dos os recursos poulveia pan1 lazer sua ~ 
enquanto outros nio disponham de nenhum. 

Entendemos que o r. ........ tiO público de ...... 
panha e a piOilição da conlllluiçio de r ons juricica 
vão dar à Justiça Elelclal illllumentos ITIIis .... _ 

para fiscaJaar-. lei 8SUI - cumptida ou nio. 
Hoje as chamadas prwtações de contas <*

candidatos constituem peças de ficçio. E n.ivel a 
prestação de algumas conlaS. Munos candidMos ti
zem que gastaram apenas 15, 20, 25 mil raais, ,_ 
todos viram a sunh oosidade das campanhas. 

Hoje a JUIIiça Elailonll não dispõe de i~ 
tos eficazes pan1 liacalizar, purir e cassar os '* idicit
tos por abuso de podar 8tXi tõtt iw ou por desralpailo ll 
lei. Mas, tepito. a ir'tlnxll.ção do finln:iamenlo público * 
~ e a pooliçã> de IDIIIiluição de ,__ ;..l
dica dariam à Justiça Eleilolallais instn.nw"*l&. potqlle 
a sode<1ade tomaria w ~&:ii te Co, no inicio da QIII1Je-

ma. da quantia de que cada partido oo cada candi
dato disporia A dislribuoção desse fundo natural· 
mente seria IMCI de acordo com o número de pal1a
mantares que o partido elegeu ou com o número de 
lláOs que o partido recebeu na eleição anterior. Ha
wria transparência Urna vez proibida a contribuição 
da pessoa juridica, seria muno mais fácil aferir se a 
campanha do candidato estava ou não de acordo 
com os recursos públicos que lhe foram destnados. 

Gostaria de comentar um terceiro aspecto que 
considero importante para a discussão da relonna 
política. Trata-se de urna avaliação pessoal, pois 
meu Partido ainda não decidiu sobre essa questão. 
De modo geral, o PT e a Esquerda fazem muna teS· 

trição ao chamado voto distmal misto. Particularmen
te, estou convencido de que temos de caminhar nes
se sentido. Estamos vendo atualmente, nas eleições 
para deputados estaduais e federais, que o candida
to de um partido não disputa o eleitor com o candi
dato de outro partido; a disputa ocorre dentro das 
bancadas entre os candidatos do próprio partido. E 
óbvio. E mais fácil roubar o voto de um candidato do 
próprio pallido, com o qual se tem maior afinidade poli
ticc:Hcleológic do que disputar o voto de um elenor 
que se dispõe a votar em um candicfalo de outro parti
do. Isso está estabelecendo uma inversão da disputa 
polftica em nosso Pais. A disputa deve ocorrer entre 
projetas. A disputa deve ocorrer entre partidos. A dis· 
puta deve ocorrer entre dWerentes visões de mundo e 
de pais. Corno o sistema atuel é proporcional - ele
ge-se os mais votados de cada partido - . a tendên
cia cad<!_.vez maior é essa disputa fratricida. Isso 
está ocorrendo em todos os partidos. 

O fato de que o voto está sendo cada vez mais 
"dislritalizado" em prejuízo dos centros mais urbani
zados também ajuda a me convencer da necessida
de de adotar o voto distmaL Hoje, em algumas cida
des menores, o voto fica restrito aos candidatos da
quele municipio, mas, nas grandes cidades, o eleito
rado é mais sono. Isso faz com que alguns MWlici
pios maiores não tenham representação proporcio
nal à dos Municipios menores. E voHo a dizer: essa 
"distritalização" está ocorrendo em prejuízo do voto 
mais consciente, do voto mais urbanizado. 

É necessário que se instnuam algumas precau
ções. Se vamos copiar o sistema misto, que é classi
camente definido como sistema alemão, é p19Ciso 
que copiá-lo de forma completa. E necessário esta
belecer que a distribuição das cadeiras no Congres
so leve em consideração a proporcionalidade dos 
votos que cada partido obtiver. A partir dai, comple
tam-se as cadeiras com as votações majoritárias, ou 
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seja, a parte que não é proporcional. Se aquele par
tido completar o número de cadeiras a que teria di· 
reito na proporcionalidade da lista partidária, encer· 
ra·se o processo; caso contrário, entram os candida
tos da lista partidária. Essa é uma forma de garantia 
para os partidos com mais ideologia ou que tenham 
mais dfficuldade inclusive para competir em eleições 
majoritárias, pois sabemos que a parte majoritária da 
eleição será uma disputa para a prefeitura ou para o 
Governo do Estado, em que a própria influência polí
tica terá um peso maior. Isso pode acabar causando 
distorções na composição da Cãmara dos Deputa· 
dos. Assim, algumas representações ou correntes 
políticas que teriam, vamos supor, 5% ou 10% dos 
votos, se o voto fosse proporcional, teriam repre· 
sentação, mas, em virtude da parcela majoritária, a 
representação desses partidos fica diminuída ou im· 
pedida. Esses são instrumentos eficazes que deram 
certo em outros países e que contribuiriam para 
aperfeiçoarmos a nossa democracia. 

Com relação ao percentual de votos da parte 
majoritária e da parte proporcional, ou a parte majoritá· 
ria com a parte político-partidária, gostaria de dizer que 
não c:oncordo com o projeto de autoria, se não me 
engano, do Senador José Serra, em andamento na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que 
estabelece que 70".4 das cadeiras seriam definidas 
no voto majoritário e apenas 30% no voto proporcio
nal. Penso que isso aumentaria, ainda mais, a distor
ção em favor das grandes representações. 

Volto a dizer que o modefo clássico preconiza 
__ o ~himento de 50'% das cadeiras pelo voto ma

joritário e 50% pelo voto proporcional. Se é para co· 
piar, vamos fazê-lo de forma completa. 

O Sr. Ademir Andrade (Bioco/PSB - PA) - V. Ex' 
me permite um aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT- SE) 
-Concedo, com muito prazer, o aparte a V. Ex". 

O Sr. Ademir Andrade (Bioco/PSB - PA) -
Senador José Eduardo Outra, em primeiro lugar, 
quero dizer da minha alegria de ver V. Ex" ado ta r 
essa posição com relação ao voto distrital misto. A 
Esquerda como um lodo sempre foi radicalmente 
contrária ao voto distrital. Tenho vivido neste Con
gresso Nacional há alguns anos. Desde 1982 estou 
no Parlamento, e sempre que se falou a respeito do 
tema as posições adotadas pelo PT, pelo PC do B e 
pelo PCB foram radicalmente contrárias à posição 
do voto distrital. Particularmente, sempre fui favorá· 
vel a ele. Entendo até que poderia ser total, porque, 
ao contrário do que pregam alguns. penso que ele 

democratiza. identifica mais o eleitor com o candida
to e possibilita à população melhor aprendizado poli
tico. O voto proporcional, como ocorre hoje- e a ob
servação que vou fazer associa-se à questão da fi
delidade partidária, que o Pres1dente Fernando Hen
rique está cobrando -, proporciona o que vemos 
acontecer. um pretenso candidato a Deputado fede
ral fazer um acerto com um prefejto_ Este apresenta 
o nome do candidato à população sem que esta co
nheça a sua história. o seu Partido, ou as causas 
que defendeu. Percebemos que a maioria dos parla
mentares que são eleitos hoje o são pelo esquema 
da máquina oficial, do poder do Governo, do poder 
de quem dirige uma prefeitura ou é Governador de 
Estado, ou até de quem é Presidente da República e 
comanda Ministérios. Ou seja, um cidadão consegue 
uma verba em um Ministério como o da Reforma 
Agrária, do Planejamento ou da Educação, por 
exemplo, para determinado prefeito, que se compro
mete em elegê-lo. Depois esse Parlamentar vem vo
tar no Congresso contra os interesses do população 
de seu Estado. É assim que funciona. Por isso, en
tendo ser o voto distrital mais identificado e politiza
do do que o proporcional. A E,)>querda tem perdido 
muito com o voto proporcional, ao contrário do que 
defendem alguns companheiros do PC do 8, do 
PPS e do próprio PT. É muito importante avançar
mos neste processo de discussão. Com relação à fi
delidade partidária, o Governo Fernando Henrique 
dá uma demonstração clara, neste momento, de que 
está cansado do fisiologismo. Ele confessa o seu fi
siologismQ....g.uando, a cada votação que pretende 1a
vorável no Congresso Nacional - e, normalmente, o 
que se defende são interesses que atendem ao ca
pital internacional, ao processo de globalização, à 
ascensão do poder econõmico no mundo: Fernando 
Henrique está contribuindo com isso -, tem de ne
gociar com cada parlamentar indrYidualmente, tem 
de dar emprego, fazer a nomeação do parente, do 
amigo, do afilhado ou tem de ceder determinada 
verba para o amigo de algum deputado, ou tem de 
financiar algum empresário ligado àquele parlamen
tar, ou tem de legalizar uma propriedade rural de al
gum empresário, ou perdoar. ou liberar alguma dívi
da. O Presidente, ao invés de denunciar esse tipo 
de atitude, essa cobrança desonesta de grande par
te dos parlamentares do Congresso Nacional, que 
todos sabemos existe, Sua Excelência cede: aliás tem 
cedido seguidamente a esse tipo de pressão e tem 
conquistado os votos na base do fisiologismo, do 
"toma-lá-dá-<:á", da troca mais aélica que se possa 
imaginar no processo político. Esse desejo de que a fi. 

+ 
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deli<iade partidária axisla, da tonna como Sua Exce
lência pretende que ala exisla. fará com que o per1&
mentar tenha de 1101ar como o seu Líder deteminar, 
ou como creia dúzia de piUIIIrnenlasas que """""'" 
dam o partido COilCUr que daterrriuada matéria seja 
tratada Assim, todos lerão de ficar ~ 
calados. Isto, a meu wtr, não é mais que urm OOI1filt. 
são dara, llansplllanle de que Sua E-'êrlCia .... 
cansado do fisiologismo que tem praticado ao longo 
dos seus anos de Governo, almejando agora i"""" a 
ditadura das dinlções pal1idáJfas aos ~ 
cie urm maneira genll. CuaiO parabenizar V. Ex" por 
trazer à baila temas de tarname in1x>rlância. EJcponno 
aqui o meu ponto de viBta acercc ·- - ·....., 
do meu Partido, c Partido Soei· 

o SR . .~()Sé EDUARDO Du I ..... I""""" r' I - ::>t:j 

- Muito obrigado, Senador Ademir Andrade. 
Com relação a esse modelo de fidelidade parti· 

dária que, ao que parece, o Governo vai propor - e, 
evidentemente, não de forma exaustiva -. fiz uma 
pesquisa suparficial a fim de averiguar se há algum 
país onde se adote esse critério. Pude constatar que 
apenas o Peru o adola - país este que não dá real
mente um bom exemplo de democracia. 

Houve, recentemente, um caso emblemático 
no Congresso norte-americano. quando em votação 
um assunto grave que interessava fundamentalmen
:e ao Partido Democrata, a saber. a autorização para 
abertura do processo de l~chment do Presiden
te Bill Clinton. Na ocasião, mais de 30 Deputadc» 
votaram contrariamente ao interesse do partido, a fa· 

-- vm"da abertura do processo. 

No tocante à questão do voto distrital, o argu· 
mente principal que a Esquerda sempre apriiMfltOU 
contra a implementação do sistema é o de que lili
na um risco de o Congresso Nacional se transfomw 
numa grande Câmara de Vereadores, onde os pan. 
mentares discutiriam apenas os interesees espacíft. 
cos das suas paróquias, fiCillldo os grandes te,_ 
nacionais relegados a segundo plano. Este argu· 
mento é correto em parte; e, exatamente por entef)
der que nele há uma parte de verdade, defendo a 
existência do voto distrital misto, porque a ~ 
proporcional pennitiria que esses candidatos pan. 
mentares, que não têm uma base geográfica definó
da em seus Estados - e pcxlan1'ls citar de São Pau
ia o caso de José Genoíno, Delfim Nello e UfyssM 
Guimarães-, tivessem chances de se eleger, sem o 
que, não há dúvida, rebaixar-se-la bastante o debale 
po!;tico nesta Casa. TodaWI.. o fato é que, hoje, j6 
existe uma grande parcela - e talvez mais da ,_ 
de - de paofamentares que são eleitos cono ba• 

nessas regiões, nessa definição daquele município 
no qual o prefeito apóia e investe num candidato. 
como jã disse o Senador Ademir Andrade, o que faz 
com que hoje isso já se verifique na realidade. 

Votto a registrar. o voto está-se •distrttalizan
do", em prejuízo dos maiores centros urbanos. Por 
isso continuo entendendo que o voto distrital misto 
seria um meio termo tanto no sentido de garantir 
essa representação mais direta do eleito com o efei· 
tor, como de ser uma fonna de gi,raõiir que palia· 
mentares sem essa vinculação geografoca com seus 
Estados, e que são importantes para o debate politi
co nesta Casa, sejam ele~os. bem como para a ne-

-i,'- L -' --pessoas passarem a votar nos par-
. n .~u s;:::ntir, o fato é aue semo~ ca. 

u., '-4 .... -= u .... ; •• ,vc • .acaa. ~ construilla com partidos, e 
que sem partidos fortes não há democrada forte; to
davia, a história da democracia brasileira sempre foi 
provocada por traumas, que não deram sequer tem
po de os partidos se consolidarem, e, também, os 
instrumentos legislativos não facilitam ou não contri
buem para essa consoltdação. 

De 1946 a 1964, tivemos pelo menos dois ou três 
PartidoS que jã estavam se consolidando no conjunto -
ou até no subconsciente - do eleitorado: o PSD, a 
UON e o PTB, mas que foram dissolvidos à força. 

Agora, estamos mais uma vez tentando a conso
lidação desses partidos. Entretanto, é necessário que 
haja instrumentos para se garantir o fortalecimento dos 
partidos, para fazer oom que o mandato passe a ser 
efetivamente do partido e para fazer com que a dis
puta sei;t_.8111re correntes partidárias, entre partidos, 
e não entre pessoas, como estamoS vendo hoje. 

A\IBio que, se o Congresso não se áspuser a fa
zer essa relonna politica com uma maior ab<angência 
até meados do ano que vem, a refonna politica vai, mais 
uma vez, ser um term que S8rJ1X8 surge após urna elei· 
ção, mas que depoiS acaba caindo no esqueci 1"" do. 

Em segundo lugar. é inadmissível que o Gover· 
no queira tentar pinçar um ponto da reforma política 
- e um ponto que está sendo, inclusive, no interesse 
casuistico do Governo, profundamente do Governo 
-, considerando-o o mais importante para a reforma 
em questão e para o nosso País. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. eram 
essas as contribuições que gostaria de trazer ao de
bate no dia de hoje. 

Mu~o obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Ojalma Bessa) - Não há 

mais oradores inscritos. 
Sobre a mesa, projeió recebido da Câmara dos 

Deputados, que passo a ler. 
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Aprova os textos dos Ates F.i.nal.s da 
Conferêncl.a de Plen~potencl.arl.os Adl.
Cl.ona~, da Un~ào Internacl.ona1 de 
TelecomunJ.cações UIT, aprovados 
pelos paJ.ses membros em Genebra, em 
22 de dezembro de 1992 e dos. "Ates 
F1na.1.s da Conferência de Pl.enl.poten
ciárl..OS", da União InternacJ..onal de 
TelecomunJ.cações UIT, aprovados 
pelos paises membros em Qul.oto, em 13 
de outubro de 1994. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Azt. 1° Ficam aprovados os textos dos Ates Final.s da 

ConferEmcJ.a Adicional de Plenl.potenciários de Genebra, 

ocorrida em 1992 e da Conferéncl.a de_ylenl.potencJ.arl.os de 

Quieto, ocorr1da em 1994. da União Internacl.onal de 

Telecomun~cações - UIT. 

Parã.qrafo Unico. Ficam SUJei. tos à aprovação do 

Congresso Nac~ona~ quaisquer ates que alterem os refer~dos 

protocol.os, ass1..m como quaisquer ajustes complementares que, 

nos termos do l.nci.so do art. 49 da Consti.tuJ.c;:ão Federal, 

acarretem encargos ou comproml.ssos gravosos ao patrl.món~o 

n&cJ.onal. 

Art. 2° Este Decreco Legl..slatJ..vo entra em v::t.gor na 

data de sua publicação. 
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ATOS FflliAIS DA 

CONFERÊNCIA DE PLENIPOTENCIÁRIOS 

ADICIONAL 

(Geaebra.. 1991) 

CONSTITIJIÇÃO E CONVENÇÃO DA UNIÃO 

!Nn:RNACIONAL DE TELECOMUNICAÇ0ES 

Pnnoeolo facultativo 

-··-
Recom~ndaçlo 

CONS'ITilJICÁO 

DA 

UNIÃO INTERNACIONAL 

DE TELECOMUNICAC0ES 

CONS'ITilJIÇÃO DA UNIÃO 

INTERNACIONAL 

DE TELECOMUNICAC0ES 

Pn:imbulo 

I, Reconbeccado. cm toda SUII plenitude, o direito soberano de cada Estado de 

rcgullmelltar suas relccom.uruc.ações e tendo em CODII a imponàDcia creseeme 

das telecomunicações ~ a salvaguarda da paz e do desenvolvimento 

econõmico e soeial de todos os Estados. os Esados Panes na presente 

Constituiçlo, inslrumenlO fu:Ddunental da Unilo lPtemacional de 

Telecomunicações e na Coovençio da UDiJo lala'nacional 

de TeJeçomLDJ.i.cações (doravante denominada ··a CooVCDÇio .. ) que a 

complementa. com a finalidade de facilita' as relaçOes pecífieas.. a c.aoperaçio 

mtemacional en1n: os pcnos c o dcsea:volvimento económico c social. por meio 

do bom funcionamento das telecomunicações. acordaram o sqwnre: 
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CAPiTuLO I 

Dia; . i r b.bicas 

A&TIGOI 

~daUaiio 

1 I. A Umio terá por ob)cco: 

J a) maater e 1111pliar a coopii'IIÇio mtcmac1ona.l entre todos os Membros 

da UDilo pi1n. o apuf . C ZLIO t: emprqo I"aClO.W de toóas as 

cuqorias de telcccm•=. i r 

4 b) promover c prestar •uinh -. tCcnica aos paises em dcs.envolvuneoto 

oo campo das tclec •ções e promover. do mesmo modo. a 

mohi'imçfo dos recunoa .-aiais e fuwtcelfOs nccessanos para sua 

~ c) estimular o deseavol\o'i..-to dos meios têcmcos e sua exploraçio 

mais e6c:az, a fiai • -..cnw a eficiência dos SCfVlÇOS de 

telecomuaic:ações, ~ seu emprego c geoenllzar. o mais 

possivel. su utiliaçlo pelo pc.blico; 

6 d) prumover e exiCIISAo ._ bmeficios das novas tecnologias de 

tekçomUDic:aç:6cs a todGI 01 b.biwu:cs do Planeta; 

7 e) promover a utd.izaçio doi serviços de l ... .:comur~..~ca~ .... ..:~. ..:1 v 1.u~ ··~ 

facilitar IS ~loções~; 

I 

9 

O bamocuz.a os esforços .. Membros para a o~~çio destes fms. 

&) promover, a n.ivcl waa ·me'. a adoçio de um cnfoque mais amplo 

das quesc6es das t h: ·ceções, com vtstas a umvasallzaçio da 

economia c i soe~ da mformaçio. cooperando. pan. tal fim. 

cca ourr. orpruzaç6c:l ia&:&BOw:uwneutais mundiais e regionais e 

cce as orpntz:eçõe' alo governamentais interessadas nas 

tckcomUDic:aç:6cs. 

lO 2. Pua &ai efeito. c cm pm-licular. a Uniio 

11 a) efduari, a auibuiçlgl .._ biiMn de &eqüêactas do espectro 

rUoeletrico c a edj I ; E de frequenc.as radioclémcas.. lavrm o 

~ da ~ • frequeuClaS e as posiç.õcs orb1tllS 

associadas à órbiu. dos ~tn acos~Kionànos. a fim de evnar toda 

iaaferiD<ia prejudi<:ial -. as tsQÇóes de nodioc:<Jmumcações dos 

difaa:lrn paises; 

12 bl coonlcnari. os esfCII'ÇOS ,... elimuaar as inlaU:r'cnc:1as prejudiciais 

ClllrC as esraçõe:s de -..lioc:omurucações dos dlicn:ntes paises e 

OQIIUZ.ar a utilizaçlo de apec:tro de ~Uênc1as r.dloclétncas da 
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órbita dos sa:~.Chtes geoestacionarios pe'os StrVlços de 

raàiocomumcações. 

1l c) fac:ilimrã a normalização mundial das telecomunicações com uma 

qualidade de SCTVJ.ÇO saasfatória. 

14 d) fomentará a _cooperação internacional no fomectmento de assistência 

t6c:aic.a aos paises cm desenvolvimento, assim como a cnação. o 

desc:aYOivimento e o aperfeiçoamento das instalações das redes de 

telecomunicações nos paises cm desenvolvimento. por todos os meiOS 

de que: disponha e. em particular, por meio de sua participação nos 

programas adequados das Nações Urudas c do uso de seus própnos 

recunos. quando for o ciiSo. 

15 e) coordenará. do mesmo modo. os esforços para harmoruzar o 

desenvolvimento dos meios de tclccomwticações. especJalmeme os 

que utilizam tCcnicas espaciais. a fim de aproveitar. ao maximo. suas 

possibilidades. 

16 f) fOIIlelllari a colaboraçio entre os Membros com o fim de adotar. no 

cstabelec\merl.to de t&rifM. o n\'vcl mirumo compativcl com Wll. set'V\ç.o 

de boa qualic:ladc e com uma gestio financcua das teh:comurucaçlks 

si. illdependente; 

11 g) promoverá a adoç.io de medidas destinadas a garantir a segwança da 

vida humana. mediante proteçlo dos serviços de telecomwucações: 

11 h) empreenderá estudos. estabelecera regulamentos. adorara resoluções. 

formulaR recomendações e pcnçõcs. rewnri e pubhcacá mfonnações 

sobre as rclecomunicações; 

19 •) promoverá. junto aos orga.msmos financerros e de desenvolvunento 

~ioaa.is. o estabelecunemo de hnha.s de cr~~o preferenciaiS e 

favo~is. com vistas ao desenvolvimento-de projetas sociais 

oriad:adol. entre OUU'OS flM, para estendet os !>eMços de 

telecomunicações ãs ãreas mais isoladas dos paises. 

ARTIGOZ 

Composiçj.o da U niio 

lO. A Uniio lntcroaclonal de Telecomwucações. deVIdo ao pnncipio da 

IUUvena.lidadc e do interesse na pamcipaçào wuversa.l da Uniio. sera consnrwda 

por; 

21 a) 

2l b) 

todo Estado que tenha s1do Membro da União por haver s1do Pane em 

1.11118 Conv.:nçio lntemac1onal de Telecomunicações. anae-s da ena-ada 

em vigor da presente Consntwçio e da Convenção: 

qualquer outro Estado Membro das Nações Unidas. que aderu á 

pRsente Consntuição e .i Convenção. de confomudade com o dJ.sposto 

DO uugo 53 da presente Consntu1çào e da Convençio: 
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ZJ c) qualqutr olllrO Estado qae., rU> sendo Membro das Nações lirudas. 

solicite sua adnussio c~ Membro da Uni!o e que. após prevla 

aprovaçio de seu peàJ.Go pai' dois terços dos Membros da União. adira 

à presente Conshtwção e ã Convmçlo. de confonrudadc: com o 

disposto no artigo !i3 da prese:me Consritwçio. Se tal pedido for 

aprtSentldo no pcnodo c::uaqw:eeudido entre duas Conferências de 

PlCIUpotencünos.. o .s....rio-Geral consultari os Membros da 

União. Coosidera:r--se-a lltslau:o, todo o Mcm.bro que nio tenha 

respondido, no prazo ~ .,.-o meses. a contar da dala em que tenha 

sido consullado. 

U11GOJ 

Direitos~ oblia r! dos Membros 

241 I. Os Membros da Ulliio tw1o direitos c esrario sujeitos às obngaçõcs 

pre\'tstas na presemc C içêo e n11 Coovcnçlo 

25 2. Os Membros da Uailo .-o. no que diz respe~to i. sua parnc1paçào 

nas confcria.c1as. reua.i* ou consWtas.. os sepuntes direitos: 

26 a) participar das confcrincll&, ser elegive1s pua o Conselho e apresentar 

eudldatos plll'l. a oome.;lo de fu:ocionarios da União e dos membros 

da Junta de RegulammtaiiiO das Radiocomunicações: 

27 b) cada Membro. sem prCJYÍZO do disposto nos nUmeres 169 a 210 da 

presente Conshru.içio. rai: direito a um \'0(0 nas Confcrinctas de 

Plerupoteac:1irios. aas C~ias Mundiais. nas Assembleias de 

Radiocomurucações. nas ....Uõcs das Comissões de Estudo c, se ftzcr 

pmte do Conselho, rw reai6es deste. Nu Conferências Regiona.ts. 

somente teria direito de ..uo os Membros da ~B!io mtn-essada. 

21 c) cada MCIIIbro, sem pre_;.izo do disposto nO'li nUmeras 169 e 21 O da 

presente Const:Jruiçio. tCI'IÍI ;p.almen1e direito a wn voto nas consuftas 

efauadas por- conn~ No caso de consultas referenteS a 

CDilferC:nc:iu Regi.oaais.. .,cus tet*J direno de voto os membros da 

Replo Interessada: 

UTIGO 4 

29 Os lnsttumentos da Unilo slo: 

A presente Consntwçio cla Ua.iio Internacional de Telecomurucações. 

A Con~ da Unilo t.lemacJonaJ de Telecomurucações. e 

Os Regulamentos Aclmulillnll:jvos. 

lO 2. A preseme Constinuçlo., c;uju dispos1ções se complementam com as 

da Convençi(). e o l!lJD"UmeniO ~tal da Uruio 
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li 3. As disposições da presente Consbtuição c da Convenção se 

camplementam.. ademais. com as dos Regulamentos Adnurustranvos segumtcs. 

que rqulam o uso das telec::oml.ID.icaçõcs e teria caráter vinculanvo par3'" lodos os 

Membros: 

Regulamento das Telecomunicações lniCTllaciOIWS. 

Rqulmlemo de Radiocomurucações. 

32 4. No 

~llliçlo c 

caso de divergtnc1a entre uma dispos1çio da presente 

uma disposiçio da Convenç.t.o ou dos Regu)amentos 

Admia.islnti.vos. prevaleceri a primei.r.L. No caso de d.ivergencia entre uma 

disposiçlo da Convmçio c uma disposaçio de um Regulamento Administranvo. 

prevalecerá a Conveoçio. 

ARTIGO 5 

Definições 

lJ A meDOS que, do contexto. se depreenda outro sentido: 

3.t a) os termos utilizados na presente Constiruição c definidos no seu 

Aaexo. que fonnam parte integrante da mesma. terão o sigruficado 

que a eles se atribui; 

35 b) os tcnnos diferentes dos definidos no Anexo à presente Consntwçào. 

utilizaOos na Convençio e defimdos no seu Anexo, que fonnam pane 

i:mepante da mesma. teria o sigmficado que a eles se ambu1; 

36 c) os demais termos dcfuudos nos Regulamentos Adnunistranvos terão o 

sigru.ficado que 1 eles se atnbui 

ARTIG06 

Esecuçio dos instrumentos da Unilo 

37 I. Os Membros estanlo obrigados I aterem-se 8s disposições da presente 

Constituiçlo. da Convcnçio e dos Regulamentos Administranvos. em todos os 

eteniórios e csbl.ções de tclccomwticações por eles instalados e explorados e que 
prestem serviços internacionais ou que possam causar mterferênc1as prejudici11s 

801 scniços de radiocomwucações de outros paises. exccto no que concerne ao 

JCI"Yi.ço alo sujeito a estas disposições. de conformidade com o artigo 48 da 

paeme Cooslillliçio. 

li 2. Além disso. os Membros deveria adorar as medidas necessãria.s para 

impor a obscrvincia das dJsposições da presente Cons~hUçào. da Convenção e 

dos Rquiamenlos Administnlbvos 3.s empresas de ex.ploraç.ão por eles 

aaiiDnZidas a estabelecer e explorar telccomurucações. que prestem sef"\\lços 

illllemaciooais ou explorem esmçóes que possam causar mterferenctas 

pRjudiciais aos scrvt.ços de radiocomu.oJcações de outros puses. 
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AllTIGIJ7 

~radaUniio 

J·' A UaiJo CompreeDderi.. 

4t a) a Conferillcg de P1~iãnos, órgio supremo da União. 

4 l b) o Cmatelho. qur ... como mandatáno da Conferêucaa de 

P\c::ni~os: 

4 t c) u Coafi&rincias Mtmdilis de Telecomurucações lntcmac•onais. 

4 J d) O Setor de Radiocom~ incluida.s as Conferências Muodiais e 

R.egiODiis de RMiocomUDJcações. as Assembléias de 

Rad.Joeomurucações e a Junta de Regulamenraçio das 

Rad.IOCOIIIUI1icaç6es; 

4 I e) o Setor de Ncnn•'i=aç'o das Telecomwucações, mcluídas as 

COI\feri:Kias M\IDdWs. • Normab:z.açio das T deçomumcações. 

4:S O o Sete.· do [)esantohilleuto das Telecomwticações. mcluidas as 

Cwfa • · •s M-si.lil e Rqlonais de Descnvolvimenro das 

Td~coçõcs; 

4 5 &) a s.a-ia-Genol. 

AllTIGOB 

A Cwfa' ·• de Plenipot~ci.irios 

47 

que rqJn.ioCiltelll os Membros e .a convocada a cada quaao anos 

a 2. a Coaf'einc~ de Pldipoleoclãnos: 

49 aJ detennlllani os prmc:fpios gCTaJs aphcáve1s pan. anngir o objeto da 

Undo •unc:1ado no -ao I da presente Conslltw.çio; 

50 b J WD& vez enmn•edos 01 relatônos do Caaselho ac:aa das atividadc:s 

da Uoiio desde a úllilaa ConfC"rincaa de" Plenipou:nciários e sobre a 

politial e pwufiooçie -*Jjeas •eeome•ocladas pelo Unüo. odocon 

as deciJ6es que,...._ C ; ·M•s: 

51 c) fiuri • bases do ~to da Urdo e. de coafonmdade com as 

dcctsõcs ado~. m "-çlo dos relatónos a que se faz rcferêric:ia ao 

nUmero 50 antenor, ciMcnninara o limite mU.imo de seus gastos ut a 

Confcrillcaa de Pl~ianos subsequente. após cons•deru todos 

os aspcaos ~das anVJdades da Ullilo dW'liD.tc tal pcriodo: 

52 d) e.labora as~ pn:is relacionadas com o quadro de pessoal do. 

Uailo e. se for lleCCIIIIrio. fiuri os salários. assim como a tabcia de 

vencima:nos e pcasõea ,_. todos os func1orW-ios da Unilo; 
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53 c) eummará e, neste easo, aprovara defmitivamente as contas. da Umão. 

54 O cleaa'ã os Membros da Uniio que consritu.irio o Conselho; 

55 g) elepri o SeQeWio-Gcral. o Vice-Secretãrio-Geral e os Din:tores dos 

Escrit6rios dos Setores, na condiçlo de funcioninos nomeados pela 

Ullilo; 

56 b) eleaa' os membros da JUDU de Regulamentação das 

R pdi"'CC"'D1micaç0c:s; 

51 i) eumiDará e • ....., caso. apravm os c:meudas propostas à presente 
CCIIISI:ituiç;lo e i Coova~çio, de conformidade, respectivamente. com o 

atip 55 da presalle Constituiç.io e as disposiç6es aplicâveiS da 

C...e11;Jn; 

5I j) J1e10Ciari e, cuo a caso. revisari. os acordos entre a Uruio e ouuas 

arpninç&s imanacioaais, eumiDari os acordos provisôrios 

ecord8dos com essas organizações pelo Conselho, em nome da Uniio. 

e decidirá sobre eles o que estime oportuno~ 

59 k) 1r8lalá de quantos assuntos de telecomunicações Julgue necessários. 

ARTIG09 

Priacipiolaplidveis às eldções e assuntos connos 

61 I. Nu eleiçõa a que se referem os números 54 a 56 da presente 

Cmllliruiç:io, a Conferência de Plerupotcnciãrios asse~sC--i. de que: 

61 a) Os Membros do Conselho sc,am eleitos tendo em conta a necessidade 

de m:aa dislribuiç.io eqUitativa dos postos entre as reg~õcs do mundo: 

62 b) O Secn:Wio-Oe:ral. o Vicc-Secretirio-Geral. os lliretores dos 

Escritórios e os membros da Junta de Rcgu.Jamentaç.ão das 

.R.d:iocomua.icações sejam nacionais de Membros diferentes e de que . 

., proceder .i. sua cleiçio. se tcDha em conta uma distnbwçio 

seosrãfica cqilitativa entre as diversas ~giõcs do mundo. no tocante 

80S fuDcioaãrios nomeados. que também se tenha cm conta os 

priDc:ípios expostos no nUmero IS4 da presente Constiruaçào; 

63 c) os membros da Junta de R.cgulamc:nta.çjo das Radiocomwucaçõcs 

sejam eleitos. a tírulo indiVJdual. dentre os candidatos propostos pelos 

Membros da Uniio: cada Membro somente podeni. propor um 

c=+idalo. que deverá ser um de seus nacionais. 

64 2. 

doiçlo. 

A C~ de Pleaipou:nciirios cstlbelccerã os procedimentos da 

A Coa..açio COII1ém dispos1çóes sotn vagas. IOIIIOda de posse e 

269 



270 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

. ...-nGO I O 

OC.-elho 

6S I. (l) O Comelho 5a'8 co rido por Membros da União. elellos pela 

Confeftncia de Plenipocmc:•ãrios. de caafomudadc com o disposto no numero 61 

da pr.- CODSilnuçio 

66. (2) Cada Membro do C-.elho desagnara uma pessoa para aruar no 

IIICSIIIO. a qual podai ser auxili8àa ,. 111111. ou nws assessores. 

67 2. O Coasclho estabelecera_, prOpno Regulamento mtcmo 

61 3. No inlcrvUo entre Co*ibcias de Plcrupotencaãnos. o Conselho 

aa..ni.. aqll 110 0rJ1o de gowmo di Ullilo. como mandat&no da Conferência de 

PI ; L cimos. ~ dos limila U. faculdades que esta lhe delegar. 

69 4. (1) O Coaselho ldollli as medidas ncctssanas para facahtar a 

apl&c:.çio pelos Membros das ditJ t";Oes dnta Consnnução. da Convenção. dos 

Rean' •os AdmiDisttarivos. das .as6es da Confcri1lcia de Plerupotencaãnos 

e, ~ for o caso, das dec:a50es • OUifaS confctincaas e reuniões da Uniio 

R.eal.i.z:.ã. ademais. as tarefas a de encomendadas pela Conferêncaa de 

l'leaipol<ucWios. 

70 (2) Examawá as ~ questões da politica de telecomurucações. 

sepllldo as dirr:trizcs gerais da C~ de Plcnip01cncaanos. a fim de que a 

política e a esmu:égia da Uniio respaodun plenamente à conontu evolução das 

telecDalllllicoçdeo. 

71 (3) Coonlenarâ efice as abvidades da União e exercera wn 

coatrole financ.eiro c&:bvo sobre a Secrewla-Geral e os tr'Cs Selares. 

72 (4) C~bwrá, ele c~ com o objcto da Uruão. para o 

~ du tcleco..um~ nos países em-ck-senvol...;menro. por 

todos os meaos de que disponha. Udusave pela parucipaçio da Uruio nos 

pu... M opropr;ados dos Noç6es '--· 

AIIT1GO II 

7l I. (I) A Secrctaria-Gen.l seR dirigida por um Secretano-GcraJ. 

asscssondo por mn Vice-Secmãr:io-Cicnl. 

74 (2) O Secretário-Geral. COIIl a ajuda do Com.Hê: de Coordenaç.io. 

prepaoaá as politicas c os plma csaateglcos da lJruio e coordenara as 

llllvidodes clesu.. 

75 (3) O Sccretirio-Gaal-a as mcdtdas ne<:essi.nas para garmnr a 

wiliraçio econêmuca dos recunos da Uailo c respondera perante o Con~lho por 

todos os aspectos .m..iai.S~rmws c &..cciros das aavtdldcs da Uruio. 

76 (4) O Secret.ano-Gera.l-* como representante legat da Uruão. 
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77 2. O Vicc-Secn:tário-GeraJ sen. respons.ivel perante o Secretano-GeraL 

awUliU1i. o Sccrel:irio-.Gc no desempenho de suas funções e assunnri. as que 

especificamente lhe forem confiadas. Desempenhará as fun.ç~s do Secretino

Gcnl. em sua aus.Cnc1a. 

CAPiTIJLO 11 

O Setor de Radiocomunicaçllc:s 

ARTIGO 12 

Funç6es e estrutura 

71 l. ( 1} O Sctor de Radiocomunicações teria como fwlção a realiz.açlo 

dos objctiws ela Uniio, em matéria de radiocomwucações. enunc1ados no artigo 

I da presente Constituiç.lo, 

garantindo a utiliz.aç.io racional. eqüirat:iva. eficaz e econõmica do 

espectro de freqüências radioeléblcas pua todos os sCI'VIços de 

radiocomunic.aç6es. incluidos os que se utilizam da órbita dos saaélitcs 

potsraeionários, sem preJuizo do disposto no amgo 44 da presente 

Constituiç.lo, e 

realizando estudos sem linuaç.io de gamas de freqüênc:ias c adotando 

recomendações sobre radiocomunicações 

79 (2). As funções precis.as dos Sctores de R.adiocomurucaçõcs e dt 

Nonn&lizaçio das Tclecomwticações cswt.o sujeitas a um exame permanente. 

em estreita colaboraçio entre ambos. nos assunS8r'de interes.o:c mUtuo. de 

coafonrudadc com as disposições aplic8vc1S da Convençio. Os Sctores de 

Radioconnmicações. Nonnali.za.çlo das Telecomunicações e Dcsenvolvinlento 

das Telecomurucações awucrio..uma estrena coordenaçlo. 

10 2. O Sctor de Radiocomunicaç.õcs cumpriri. suas funçõc.!.. por 

imennédio: 

IJ a) das Confc:rincias Mundiais e Regionais de Radiocomunicações; 

12 b) da Jtmta de Regu.lamcntaçlo das RJ.diocomwUcações; 

13 c) du Assembléias de Radiocomurucações, associadas às Conferências 

Mundiais de Radiocomunicações: 

14 d) dos Comissões de Estudo: 

15 e) do Escritbri.o de Radiocomunicações dirigido por- ma Direlor eleito. 

16 3. Sc:rio membros do Setor de Rad.i.ocon:nmicações: 

17 a) poc direito própno. as Adminislnç6es dos Momhoos do Ulliio: 

11 b) as em:idades e organizações aworizadu. de coaformidadc com as 

disposições pc<tinenleS da Con..uçio. 
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Aa"I'IGO IJ 

AI Coaferiacia ft"''ttld---ic:aç6es e ., A~Hmbléias de 
aa--.•aicaç6es 

19 I. As Confen!ncias M1111dilis de Radiocornurucações poderio revtsar 

pw &tte ou.. em casos ex O . m•is. totalmente. o Regulamento de 

R + unicaçOes c tnear de qWiillucr outn quc.stlo. de carírer mundial. que 

seja de sua competência c ccaba relllçlo com sua ordem do dJa. suas dmws 

~ado especificadas na Coa j'o. 

90 2. As Conf~ias Mundiail de Radiocomurucações seria convocadas 

1101 ,: re a cada dois aoos; codnia. ao amparo das cbspos1çõcs pemnenrrs da 

Con.WDÇ:Io, C: possi.w:l nio • 1;.01111~ uma confetinc.la desta cuqona cu 

coavocar uma confcreacia adiciooal. 

91 3. As Auemblêias de Rad:ioc:omwucaç.ões serio con't'QIC.Adas 

w te ~ a cada dois -. e sedo coonlendas com rcfcriDcaa a 

.._ e loeais. c:om u Coaferãacias a.t.diais de Radiocomunicações. eom o fim 

de ..u.cnr a eficilcia e a pnKtu& ·' 1 do Setor de Radiocomunieaç&s. As 

4n 'las:: de Radiocomumcaçóel JII'OPOI'Cionario as bases téaucas necessãrias 

.,... os tl'aJ:.Ibos UI Coafcn:na. M..uliai.s de Radioeomwueações e dario 

--- u poliç6es das Conf-.s Mundiais de Radlocomumcoçóes. As 

fDDÇ6es das Assaabléias de RMioeomUDJcaçOes estio especificadas na 

CCG'l ~~~;lo. 

92 4 M deci.s6es das Cmfl:riiKiu Mundiais óc: Rachocomumcações. das 

As Nhas de ~ e das CooferênclaS Reg~oDa&S de 

R ti icaçAM deverto a~-se, em todos os casos.. à presente 
C ·i M e i Coa.~. AI decisões das Assembleias de 

R !" wwa · Q'ÇOcs ou das CoafatDciu Rqi.omus dc...lttdiocomua.icaçltes se 

.,.....ao I8IIIWm.. c. todos os c-. ao Rqulameato de Radiocomumcaç6cs. Ao- mcoluç6cs e doei-. as~ tcrto em c.- as ropcrçuss6es 
fi · as prcvisiwis e dewrilal. ...._ a 8doçio d8quclas qDC possam tru:er 

COMireD a eAIIl ' ;I dos liDiiln """""laDUDDs dos rccu:rsos fotldos pc.la 

c.-nooia cl< Pl.anoq·;-acoiirios. 

93 

pcw 

Aa"I'IGO 14 

A Ju•&a 111e Rq I r ;-!o du ~diocamunicaç6a 

I. A Juma de R.CJ'Ild-""~SI'i'io das RadiocomiiDicações scri mtegrada 

manbros deilos.. pafe · te capacitados oo ãmbno dM 

r ti ~micaç6cs c cxm capa·' prática em maléria de coocessio e 

,,;!" i E de 6 i ' i" c..ta .aabro dc'Yeri. coobeccr as c.ondiç6cs 

a w """" • dow+" de uma rogii<> pomculor do jlobo. <'· 

- da Juala .......to ..-~- a scmço da UrUJo, de mA' 

I d r t I c Cllln:aime de t •. I' nlo exclusiva. 
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ARTIG016 

O Escritório de Radioeomunica~ 

103 As funções do Dimor do Eteritório de Radiocomuo.icaç.aes c:sdo 

especificadas na Coovenvto. 

CAPÍTIJLO lli 

O Setor de Normali.J:açio das Telecomaniaçtes 

ARTIGO 17 

Fuaçies e estnatara 

104 I. (I) O Sctor de Normalizaçilo das Teleeomtlllieaç6es terll <01110 

ftmçOes a reali.zaçlo dos objetivos da Unilo. em mméria de nonnalizaçlo du 

telecomunicações. eaUD.ciados no .n:igo I da presente COIIS'Iituiç.lo. esmda:Ddo 

para isto, as questões tCcDicas. de ~oraçlo e tlrifaçlo rcllcioaadu cca u 

telecomunieaç6es e adotando recomendações, a respeito. pua a nonnaliz:8clo du 

telecomunicações. em escala mundial. 

105 (2) As fuDçõn precisas dos SctOreS de NDI"D'•Iinç'n dai 

Telecomunicações e de RadlocomUDJçaçõcs escada..Ju.jeiWi a Ulll ex-. 
permanente, em eslreita colaboraç:io ena-e ambos. nos assum:os de imensse 

miltuo, de confonnidade com as disposições aplici.veis da Conveoç.io. 

Estabelecer-sM uma estreita coordenaçio eotn: os Setora de 

Radiocomunicaç&:s., NormaJiz.açlo das Telecomwuc:aç6es e Deseavolvimemo 

das Teleeomunicações. 

106 2. O Sctor de Normalizaçio das Telecomuaieaç6es cumprri ,... 

fu:ações por intermed.io: 

107 a) das Conferências MunWais de Nonna.lizaç.to das Teleeomuaicaç6el; 

101 b) das Comnsões de Estudo de Normalizaçio das TelccomwUeações: 

109 c) do EscritOno de Normaliz.aç.lo das TelecomwricaçOcs. dirigido por um 

Direlor nomeado. 

J 10 3. Saio membros do Setor de Nonna!izeçlo das Teleeoanmi~: 

t 1 I a) por direito próprio. as Adminisrraçóes dos Membros: da UaiiQ; 

li:Z b) as em:idades e organiz:ações auroriz&du, de coafCJ1'111iüde com u 
dispos1ções aplicávos da Convenç.IO. 
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94 2. As fuações da Junta de JUF,Limcntaçio das Rad.Jocomuniraçõcs seria 

u sepimcs. 

M (a) a eprovaçio de ~grude pmoedimento. qur: .ncluam cntenos teCDJ.cos. 

c:oaformr o R.cgWamc:ato de Radiocomwuc:ações c= as def;isões cbs 

ec..faêacia de RW c"'FFmicaçOes competentes. O Oiretor c o 

Escritório w:iliZM'io esw~ rqras de procedimento na apliQÇão do 

~ de JUdioc: ·caçOes para a Lnscnçio das cooccssõcs 

de fRqüêDcias ab"ibuidas feios Membros As adnunistJaÇões poderio 

f01111ular rcsavas a asas rwpas c, em caso de desacordo perststentc. o 

USIIIIIO seri. submerido à uma próWna Conferênc•a Mm~dJal de 

Radiocomllllicaçõc:s; 

96 b) 0 esrudo de qualquer Ol*a qucstio que nio possa se-r resoiVJda 

mcdiallle •phceç•a dM ..-.· med•s regras de procedimento; 

97 c) 0 cwaprimeso das demais fuaç6es complementares. rclactonadas com 

a CC)DCeSsio c urilizaçio das freqt&inc1a.s. confonnc indicado no 

miiDcro 71 da presa* CoDSDtuiçio c de acordo com os 

proccdimemos previaos DO Regulamento de Radiocomurucações. 

praaitas por uma coafertDcia compc:~cntc ou pelo Conselho. com o 

CCJDICIItimemo da IIIIIOri.l 4los Membros da UD.i.lo, para a prepataçio 

de coafereDc:ias dela. .-.aa ou em cwnpmncnto das dec•sõcs das --,. 3. (I) No 1 rnpnbo de suas funç6es. os r:Dembros da Juula de 

R«<Pel mçio das Radiorornynica,hs alo amaria em representaçio de seus 

rapea:ivos EsAdos Manbros Dem de !.tiDa região dc1cnninada, c SIUl como 

"' ãtirios da fé pUblica mtcm.ci..U. Em particular. os membros da Junta ~c 

lbllalo de mtervu' cm deas6cs 4incl:menl:c rclac•onadas com sua própria 

.A•.d'millio..,oçlo. 

9t (2) No exercicio ele s.s fu:nçõcs. os membros da Junta nio 

soliciclrlo nem rcccbato ms0"11Ç6es • Governo algum. de nenhum functonario 

de Gow:mo nem de DCIIhuma caz ; ' ou pessoa pUblica ou privada. Abste'r· 

....to. do lftCSIIk) modo, de lodo .. ou puncipação. cm qualquer dects.io que 

seja · ~ l 1 etivel com sua coDdiç.lo 4áinida no nUmero 98 anterior. 

III (3) Os Membros ,~., o cari:ter exc:lusrvamente lntemac•oaa.l 

dai.~ dos. membros da Juma c • absletio de influu sobre eles no cxerctcto --101 4. Os métodos de trabaalo di JWJta de RegulamentaÇão das 

Ra:liocCIOiwucaçõcs estio defuudas na Convenção 

AIITlGO 15 

102 As funçOes das Comass6cs de Esrudo de RadlocomwucaÇÕts estio 

espec1fiQdas na Convcnç.t.o. 
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ARTIGO 18 

Ali Conferências Mundiais de Sonnali.uçlo das Telccomunicaç6es 

113 I.. As fimções das Confettncias Mundiais de Normalização das 

Telecomunicações estio especificadas na Cooveaçlo. 

114 2. As ConferênciaS Mundiais de Nonnalizaçã.o das Telecomurucações 

serio realizadas a cada quatro anos: nio obswuc. poderá ser reabzada uma 

coaferencia. adicional, de coafonmdade com as dispostções pertinentes da 

Convm.çio. 

115 3. As decisões das Conferênc•as Mtmdiais de Normalizaç.io das 

Telecomunicações dcvcrio ajusw-sc. cm todos os casos. i ~senu CODSD.twçio. 

i Conveaçio e aos Regulamentos Administrabvos. Ao adotar resoluções e 

dcctsões. as conferCncias tenlo cm tollta suas previsíveis reperc~sões financeuas 

e devc:rwn evitar a adoção daquelas que possam trazer coasigo a extrapolação 

dos limites mãximos dos recmsos fixados pela Conferência de Plenipotencuirios. 

ARTIGO 19 

As Comissões de Estudo de Normaliz.açio das Telecomunicações 

116 As funções das Comissões de Estudo de Normalizaçi.o das 

T clecomunicações estio especificadas na Convençio. 

ARTIGO 20 

O Escritório de Nonnalizaçi.o das Telecomunicações 

I 17 As funções do Dimor do Escritório de Normalização das 

Telecomunicações est.lo espectficadas na Convenção. 

CAPtn!LO IV 

O Setor de Desenvoi"Vimtnto das Telecomunicações 

ARTIGO 21 

Funções e estrutura 

118 I. (I) As funções do Se(or de Desen"Volvunen(o das Tclecomwucações 

constsbrio em cumprir o objc(o da Uniio enunciado no amgo I da presenre 
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Consnnuçio e desempenhar, no imbilo de sua esfen. ele: competCnc:ia específica. 

o duplo encargo da União como ora-ãszno especializado das Nações Unidas e 

como oqai.smo exeeutor de pro,tnos * desalvolvimcmo do siscema das Naç6cs 

Unidas e de outras inic1anvas de ~1amen1o. com o fim de faalilm' e 

pocenciar o descnvolvimeato du H I ictções. ofeftCCDdo, orpnizanclo e 

c:oordeaaDdo anvuiades de coopençlo e -SiêDc:ia !éauca. 

119 (2) As aDVidodes ._ 5ctDr<s de Descllvol"-o. 

bd.ic uaurucações e Normalizaç.lo dM Telec:omunicações sedo alvo de uma 

eareila cooperaçio em assuatos ~ com o descavolvimmlo. de 

conformidade com as dispos1ç6es pu · s da presen~e CODStiaaiçlo. 

110 2. Nesse cOIIIeXto. o Selar • Dcscavolvimento das Telecom.Uillcaç.6cs 

teri! as squinres fwlç6e5: 

111 a) cnar wna nwor cOIIICimcia aos rnpoosãveis pelas decisões ac:en:a do 

importante papel que ~ u 1eleeomuniaç6es DOI 

prosr.mas nacionais de *-avolvimento ec:oDÕmico e social e 

f.:iliw o acesso a u.ru ; e s e assessonmenm sobre posáwU 

opç:6es de politica e esaru.a.; 

112 b) promover o descnvol"- a exponsio e a explonçJo das ...... de 

serVIços ele telecom"llli~;6cs. 

desenvolvimento, teado em coata as .u:ivict.dcs de ouaos õrpos 

inten:ssados e refOIÇ8ndo a QPACid.dc de te\'Uorizaç.lo de rcc:unos 
h.....,os. de pl_c_. gesdo e mobilizaçlo de roc:unos. de 

pesqwsa e desenvol~; 

113 c) potenc:1ar o crescuneato .. lldecomur:ucaç6es. medianle a coopençlo 

com orpaizações reciOIIIis ele tcaecomwu~ e com insotuiç6es 

miiDCha.is e rqit;mals dr finallc:iamemo do desc:nvolvimcalo. 

acompanMndo a evoluçiD dos pro.JCIOs macidDs: oo seu. prosraaaa de 

desenvolvimento. a fim di zelar por sua correta execuçlo; 

114 d) aa'\'ar a molnli.zaçio de rec:.sos pua presta" assiste:Dcia. em rlllllãia 

de teleCOI'Mallcaç6es. ._ s-Ues em desea\IOI.vimcmo. piCADOft:Ddo a 

abertura ele linhas de cNiliiD prefermciass e favori.w::is e c ; aado 
COla as orpnzeções fi __ .,. asas e de desenvolvimento mte:1'11.1ei.oaais e 

reaionms; 

115 e) promover e coordeaar pi'+ ·s que acelerem a nnsferêDcia de 

1ecnolopu apropn.das eDI países em dcseavolvimemo, levado em. 
COIISidençlo a eYOiuçiG e u mudanças que se produzam nas reckl 

dos pa.iscs mais a...-..çadel; 

116 f) mcmncntar a pllticipt~Ç~o da indú.stna no desalvolvimeato dai 

telccom11111caçôcs nos ,-ses em deseavolvimallo e oferecer 

USCSSOIWDellto para eSC8IIa e lrUlSferêocia da teciY lapa apropnada.; 

117 g) oftTecer usessoramento e rn.lizar ou purocinar. coefonne o eao. os 

estudos DCCCuários sot. tp~~StOes rCcnicas.. econõm:icas. fiDuccira. 
adaWu,...;vas. ,..,..,. es e de poütica geral. incluilldo o esaolo 

de po.JCCOS concreeos no a.po das tclec:oauacaç6es: 
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121 h) colaborar com outtos Setores. a Secretaria-Geral l L tros org; os 

interessados na prepuação de um plancJamento geral e redes de 

telecomunicações mtemaclOna.is c regionais. com o fun c. : fac1hta o 

desenvolvimento coordenado das mesmas para oferecer semços de 

telecomunicações; 

129 i) prestar atenção especial. no desempenho das funções descntas. as 
ueçcssidade:s dos países menos desenvolvldos. 

130 3. O Setor de Desenvolvimento das Telccomumcaçõc::. cumprui s•laS 

·URfu a~rBYes: 

131 a) das Conferências Mundiais c Regionais de Desenvolvimento •las 

Tclecomumçações; 

132 b) das Comissões de Estudo de Desenvolvimento das Telecomurucaçõt·s: 

133 c) do Escritório de Desenvoh-uncnto das Telecomunicações. d1rigido lOr 

um Diretor nomeado. 

134 4. Serlo membros do Sctor de Desenvolvimento das Teleco~wucaçõci. 

U5 a) por direito próprio, as Administrações dos Membros da União: 

136 b) as entidades c organizações autonzadas. de conformidade com as 

cüspoSIÇÕCS aplic.i.vcis da Convenção. 

ARTIG022 

As Confcrhdas de Dnen\'ol ... imento das T~lecomun1Uçõe-s 

137 I. As Conferências de Desenvol'<'imento das Telecomwucações st·rvtràn 

de foro pana deliberaçio e exame de aspectos. proJetas e programas relaciona los 

<:0111 o dcsen..,olvimento das Jelecomun.icaçõcs: nelas serão estabeleci las 

oriemações para uso do Escritório de Desenvolvi.mmiO a8s T elecomumcações 

131 2. As Confert:nc1as d~ Desenvolvimento das T<!lecomwu..:aç les 

tompr=~dcrtoo 

139 a) A5 Conferincias \iundiais de Desen"o'olvimento las 

Telec:omunicações. 

140 b) A5 Corúerinc1as Regionais de Desen ... olvimemo las 

Telec:omwUc:ações. 

141 3. Entre duas Conferencias de Plerupotencaãrios. ha ... cni "ma 
Conferência Mundial de Desenvolvuncnto das Telecomurucaçõcs e. dependeudo 

dos reeunos e prioridades. Conferencias Regiona.Js de Desenvolvimento :las 

Tdecomwtic.ações 

141 4. Nas Conferências de Desenvolvimento das Telecomwucações ;zJo 

scrlo elaborados Aros Fma.~s. Suas conclusões adotatlo a fonna de rcsoluç' es. 

decisOes. ~dações ou rela.tónos. e cm todos os casos. deveria aJUSW·!e a 

praci:lte Consaruiçlo. à Convct~çlo e aos Regulamentos Administtarivos. Ao 

adotu resoluções e decisões. as Conferências teria cm conta suas prevtsi' c1s 

rqterCUSSÕes fmancetraS e dcvenam evuar a adoção daquelas que possam tn zer 
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co.iiD' a m 4 'e; to *- l..i:8iles mU.imos dos recursos fixados pela 

Ccwfa • ci• do Plaoiporeoc*ios. 

143 ~- M ~ elos Coafcmlaas do Descnvolvunen1o das 

T ' imç'es esdo cspecdiCIIIIIIIu Convmçio. 

All'I1G01J 

.U c..-... de ÜC811111. O..volvimento das T decomuaicaç6es 

144 AI fuaçOa du C--..oa de Esrudo do Descavolvunmto das 

T ' =iceç6a esdo es,eci..._ Da Convençlo. 

AII"11GOl4 

O Elcrilórie deiDioo•u,.ollteril..-to das Tdeco111uaicaç6a 

141 As fuDçaes do Direlar do Esentóno de DcscnvolvimC'IIIo das 

T ' ·õmçAa csdo ~fialdM Da Convençlo. 

cAriruLov 

All"llGOl~ 

Aa Cwks h:ciait M ...... de Telcco~nuniaç6es lateraacioaais 

•• I. As C..terêocia ~s de Tclcçomunicaç6cs lntcmaciCnws 

ou. cm casos excepcionaas. lotalmmte. o 

ltepMmcato ct. Tclcc tc.ç6es lntemacionaas c ttatar de quaJqucr ouua. 

qllnllo de cartaer mundial que .;. de sua competência c esteja relac1onada com 

- ordem do daa.. 
147 2. As decis6es dlll C.raineias MIIDd&ais de Telecomurucaçõc:s 

~ se ajuslulo. aa todos os casos. à prncute CODSotwçio e a 

Coa~ çln. Ao..,._. resot.ç.6a e dec:isaes.. as ccmhrenctaS teria cm coam suaS"· 

scpa uuOes ~ pn:wi: .. &"1 c deYenam C'Yitlr a ldoçlo daquelas que 

,....... tnza' cc.IIIO • m r c E dos limites mãximos dos créditos fiudos 

pele CoafaiDcia de Plmi;t a 1 ·' k4. 
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.-\RTIG026 

O Comilê de Coordenação 

148 I. O ComitC de Coordenação será constituido pelo Secretario-GeraL o 

Vicc-Sccrerãrio-Geral e os Diretores dos tres Escritórios. Seu Presidente ser.i o 

Secretário-Geral c. em sua ausênCIL o Vicc-Secretáno-Geral. 

149 2. O Comitê de Coordenaç.io. que aruarã como urna eqwpe de gestão 

iDtema. asscssorari: e auxiliani. o Secretario-Geral em todos os assuntos 

administntivos. fmancciros, de cooperação têcnica e de sistemas de informação. 

que nlo sejam da competência exclusiva de wn Setor ou da Secretana-Geral. 

assim como no que diz respeito as relações externas e i. informação publica. ~as 
suas deliberações. o Comitê de Coordenação se ajustará totalmente ã.s d.ispos1çôes 

da presente Coastituiçio e da Convençio. âs decisões do Conselho e aos 

i.DI:cresses globais da Uniio. 

ARTIG027 

Fancion.irios nomeados e pessoal da Uniio 

150 I. {I) No desempenho de suas funções. os funcionãnos nomeados c o 

pessoal da União não soliciwào nem acenarão instruções de Governo algwn nem 

de nenhuma autoridade alheia à Uniio. Abster-se-ão. do mesmo modo. de todo 

ato incompatível com a sua condição de functonãnos internacionais 

151 (2) Cada Membro respeiw-á o carãter exclusavamenre intemacaonal 

i.uerente ao cargo dos functonãrios nomeados e do pessoal da União e se abstera 

de influir sobre eles no exercício de suas funções. -
152 (3) Fora do desempenho de suas funções. os funcionários nomeados 

c o pessoal da Uruio nio tomarão pane nem tttlo mteresses fmanceJJ"os. de 

nenhuma espêcie, em nenhuma empresa de telecomwucações Na expressão 

'"imercsscs fiDaoceiros" nio se inclui a m.aDutençào do pagamento de cotas 

destinadas ã constituição de uma pensão de aposentadoria resultante de um 

em~go ou de ser'VIÇOS anteriores. 

153 (4) Com a fmalidade de garantir o funcionamento eficaz. da Umão. 

todo Membro, CUJO nacional tenha stdo eleito pana Secretario-Geral. Vice

Secrctãrio-Geral ou Diretor de wn Escritório. se absteni.. na medtda do posstvel. 

de retará·lo do exen:icto dessas funções durante as Conferências de 

Pletupotenctãrios. 

I~ 2. O cnttno predominaJUe para a contrataçlo do pessoal e especificação 

das condições de trabalho será a necesstdade de garantir 8 União os semços de 

pessoas da nwor eficiência. competência e integridade. Dar-se-8 a deVIda 

importinc1a à contrataÇio do pessoal com base numa disaibuiçio geografica.. a 

mais ampla possível. 
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AJITIG021 

f'i.-ças da Uniio 

155 I. Os ps105 da Uniio ~o.... derio os efetu.dos· 

156 a) ~lo COMelho 

157 b) pela Secrewia..Oenl e os Sctores da União; 

151 c) pelas Coaferências de PtcaipotencJârios e as Conferências MUIUilais 

de Telecomumcaç:6es ~ionais. 

1" 2. Os guros da UlUlo sedo cobenos com as oomribuiç6es dos 

~. ~a'S ,.. .. ..,,..,,..,.., ... ~"'!:%8Ç6es 3•·•on:"adas ~ 1"'U'f'1rin.ar das arividades da 

.wençào. mediame 

rwreio CIO nUtac1 u ..... u.. .. u ...... ;::a r..onapuau.~na~;:, .:1 .. 1.u::oç t.:onu nJIJbva escolhida por 

cada Membro e por cada ~ ou org•"!l'Çio aU(orizada., segundo o 

csMbclecido nas disposições pcT s da Convençto 

161 3. {I) Os Membros evol'rnlo livremente 11 classe em que desejam 

co.lribuir para o pqamento dos I8IJ*H da União. 

161 (2) E• escolha será feila no prazo de seis meses. a partir da dali. de 

awaro da Coafcrinc .. de Plmipot"cociãnos. de conformidade com a esca.la 

de classes contributivas que fipn. na Convenção. 

lQ (3) Se a Conferincill àe Plcnipotenc1írios aprovar uma emenda i. 

escala de classes coombUbvas cOIISimte da Coovenç:Jo. o Secretáno-Gcn.l 

norificari. cada Membro da data de entrada em \-,gor da emenda. No prazo de 

seis meses. a parur da dala de• comunicação. cada Membro comuruari: ao 

Secrelãrio--Gera.l a classe cOIIIribuliva que tenha escolhido dentro da nova esc:ala. 

16J (4) A classe conwibutiva cscolhlda_.pat- cada Membro. de 

comormidadc com os nlimcros 161 ou 162 antcnorcs., seri aplicãvel a pwtir de I 

de jmc1ro scguiDic. dwantc o .,.,_., de um ano. a coatar da expinçlo cio pnzo 

de seis meses. a q.c se faz ráaWia raos números 161 ou 162 a.teriores.. 

164 4 Os Membros qUIC nlo llCDbam marufestado sua dccisio, demro do 

pqzo previsto nos nUmeros 161 c 162 anteriores, pennancccrlo na c:lasse 

ctmlribuuva qut: teaham cscolbicle .anonnentc. 

165 5. A ciUK c:ootrit.iva., cscoBUda por um Membro, somcate poderá ser 

~ de coafamudadc c0111. os IIÍIIDCro5 161. 162 e 163 mtcnores. Nlo 

ot.a.le. em cm:uastaac:1U excepa:: meis., como catáslrofcs naturais. que exija111 o 

l~to de prGinlil&S de ajUIIIa interD.::Ional... o Conselho podcri. aprovar uma 

redução da c:lassc conmbutiva.. qiiiDdo um Membro <J sohciw e demonstrar que 

niD tem condiç6cs de ~ mantendo sua coatnbuiçio na classe 

Of"'linanamentc escolhida. 

166 6 lgua.lmerue. os Ma.llros poderio. com aprovaç.io do Conselho. 

escolher uma classc conuibunva iAferior à que tenham escolhido antcnonoeotc. 

de conform.uiadc com o nilrnem 161 a.ntenor. se suas pos1ções relativas c1e 

eoraibuiçio. a parnr da ~ ~eciCia no nUmero 163 a.ntenor para um novo 
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período de contribuições. se revelarem sensivelmente. m.11s desfavori.vcas do que 

suas últimas posições 1111tcriorcs. 

167 7. Os pstOS decorrentes das conferincias regionais.. a que faz referencia 

o DÍmlcro 43 da presente Constiru.iç.io, s.crio custeados pelos Membros da Rcgilo 

c:oasidenda. de acordo com sua classe contributiva c, neste caso, na mesma 

proporçlo, pelos Membros de oun.s reg~õcs que participem de tais conferências. 

161 8. Os Membros, enndades e organizações. a que se faz referência no 

IIIÍIDerO IS9 anterior, garantido. antetipadameute, SLLI. contribuiçio anual 

calculada com base no orçamento biena.l aprovado pelo Conselho c nos reajustes 

que o Couelho possa introdurir. 

169 9. Os Membros cm atraso com seus pq;arnentos i Uniio perderia o 

direito de voto estipulado nos nUmeres 21 e 28 da presente Constituição, quando 

a .imponiDc:ia de seus atrasos for aguai ou superior à de suas contribuições 

correspondentes aos dois anos anteriores. 

170 10. Da Convençio constam disposições especificas. relativas as 

e<mtribuições fiAIDccins das entidades e orpniz•ções, a que se faz referência no 

DIÍIDCro 159 werior, c de outras organizações internacionais. 

ARTIG019 

Idioma 

171 I. (1) Os idiomas oficiais c de tn.balho da Uniio sio: o ãrabe. o chints.. 

o esp&Dhol o frmcês.. o ingiCs e o russo. 

11l (2) Estes idiomas ser*> utilizados.. de conformidade com as decisões 

pe:rtinmtes da Confcrenci• de Plenipotenciários. para • redaçio c publicaçio dos 
documentos c teXtos da Uníio. cm versões equivalentes. na sua fonna c contcUdo 

e pan. tnduçio stm.ultinca durante as conferências c rewuões da Unilo. 

173 (3) No caso de divergêuci• ou contro-vw:rsta.. Õ texto cm frmci:s teri 

fé. 

174 2. Quando todos os puticip.antes cm wna Conferência ou reunilo. usim 
o decidirem. poderio ser utilizados Dos debates wn nUmero menor de idiomas 

que o meDCíOMdo anterionncu.re. 

ARTIGO lO 

Sede da Uniio 

175 A Uniio tcri. sua sede cm Genebra. 

ARTIGO li 

176. A Unilo gozar&. DO tcrritôrio de cW wn de seus Membros. da c•pacicW:lc 

juridica ncccssári• para o exercício de suas fi.m.çõcs e rcalinçlo de seus 

propôsitos. 
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ARTIGOll 

1'7'7 I. P.a orpniza;fn • ICitS tm.J.bos c dcbales. as coofcrêncas e 

.-iDes da UDilo aplicario o P p' =to iDlc:mo mcncionado DI. Coavcnçio. 

1'71 2. As~ e o c:c..clho poderio adotar as rcgr:as que Julgarem 

· r J heis .,.. co~ • elo Rq:imento interno. TodaviL essas regras 

- ser ~ com 11 disposições da proscor. Consnnuçlo e da 

Cwt ,fo; ..,..&as adalldM pelas conferências serio publicadas como 

cloc-miDSDS das ........ 

C4PÍ'IlJLO VI 

..,_içlel praia relativa• às tclccomunicaç6es 

AIITIGOll 

......_ do público de utilizar a ~ iaternacional de telecomunicaçkl 

1 '7t Os Membros ~ ao ,_.ic:o o d.i.re1to de comumcar-sc por mc1o do 
~ illleruci~ de caa : U i• pública. Os serviços. as taxas e as 
..-w sedo as 111111mos. cm calll cacegona de correspondência. para lOdos os 
........_ sem prioridlde nem pref..t.:ia alguma. 

ARTIG034 

R ç .. • telecomunicações 

1• I. Os M ' os se reten11!111 o direno de reter a transmissão de rodo 

I a w piwdo que possa ...-r periiOSO pua • SCIUJ"UUÇa do Estado ou 

~ as suas leis. à ordc:lll. pUWica ou aos bons costumes. com a condaçio de 

..me. imedi•• te a Esr:itálio de ori~CD da retençio do telegrama ou da 

.... do mesmo. a alo ser que tal ..uicaçio se julgue penga511 para a segurança 

do-

III 2. Os Membms s.c lftCIWIII tmlbém o dimto de: interromper oulnLS 

--priYodas quo - por-= periJ!OS&S p0111 a SCIJlllUIÇ& do 
Elllii6D ou. c:.oacriria U suas leis. à -*m pública oa aos bons cosbUile!. 

A&TIG035 

S 'o do serviço 

lG Os Memlwos se reser'\WD. o 6reito de suspender o SC'I'V1ÇO internac1onal de 

• ' icnç"es.. Da sua toeal...._ ou somente pua certas trarunussõcs e 
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de&enninadas categorias de ccwicspoudências de salda. clwgoda ou em rrân.wc.. 

com a obrigaçlo de comunicar esta providência. imedillammte. por intenned.to 

do Secreârio--Geral, aos danais Membros. 

ARTIG036 

Responubilldade 

113 Os Mem_bros nio aceitam responsabilidade alguma em relaçio aos usuãrios 

dos serviços internacionais de telecomunicaç6es., especialmente no que d.tz 

respeito is reclamações por elmos e prejuizos. 

ARTIGOJ7 

114 I. Os Membros se comprometem a adotar todas as medidas que 

permitam ao sistema de tclecom.unicaç6es utilizado para. pn:ntir o segredo da 

correspondência internacional. 

115 2. Todavia. se reservam o direito de b'I:Dslrlitir esta correspondência i.s 

.-aridades eompetentes, com a finalidade de p!'81ltir a aplicaç.io de sua 

lqislaçlo nacional ou o cumprimeato das ccmveações imemacionais de que 

r.ç.m put<. 

ARTIGOJa 

Ettabelecimeato. ezplonçl• e proteçlo dOI caaaia e lnstablç6es de 
telecola-iaç6a. 

116 I. Os Membros odourio os medidas odcquadas pan o estabelecimemo 

das melbores coadiç6es ~cu. dos canais e in"''~"'C' necess.irios J*l. o 
imercimbio rápido e inintenvpto das telecomLmic:aç6e:s intemKionais. 

117 2. Na medida do possível. esces caais e inste1eções dcvedo ser 

czpkxados, de acordo eom os melhora métodos e procedimc:atos baseados na 

pr*:ica da cxploraç.lo e ser mantidos em bom eltldo de fuDcic.t.a:mcmo, ao nivel 

dos progressos cienâficos e lécaicos. 

IA 3. Os Membros pnmtiJto a proteçto destes <arWs e imtalações demro 

de suas rapccUvas jurisdições. 

119 4. Salw acordos pan;cu!.,.. que fixem ouons <GIIdiç&s. <ada Membro 

.dotari. as medidas neçessârias ~ a m-.vte:D;io da scç6c:s dos c:ucuiros 

iaaanacionais de telecoanmieaç6es submelidos a sea c:oaii'Oie. 
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.-UITIGOJ9 

"'iotif'.a.cio du contravenções 

190 Com a fmalidade de faciliw a aplicaçio do arngo 6 da preseDb: 

Coasmuiçio. os Membros se comprometem a informar-se. mutuamente. das 

cootraveações as disposições da presaae Consonuçio. da Convençio e dos 

R.cgulmtentos Admm1strabvos. 

All11G040 

191 Os serviços ~ioaois elo ldecomwlicaçio deveria dor prioridade 

absaiUII. a todas as ldecom•w• .,o;;"Ooo• mati"YU i. squraaça da vida bum.aa DO 

-· Da len'l.. DO ar e DO espiÇID e iutiC. assim como is tcleçomurucaç:6es 

...-,olósicas. de IIIJàx:ia ~da Orpmnç•• Muadial da S.wde. 

AllllGO 41 

Prioridade du t~uaiaç6a de Estado 

191 Reualvado o dispos10 DOS _.., 40 e 46 da presente Coosntuiçio. as 

t ' ••caçOes de E.mdo (vcja o NtJt::M à prescate Coosliruiçio. número 

1014) ter1o pnondade sobr'e as dalllis eelecomurucaç6ei.-ni medida do possiw-1 

e a pedido expresso do interesl8do. 

Aanlll Particulares 

193 Os Membros reservam p.-a li, ,.. as cmi)Rsas de exploraçio por eles 

n:c · d•s e para as demais ck v· ' &UIOnZad.as para tal fim. a faculdade 

de fir..- acordos pm:içU)ares scMn ~ relabvas 1 telcc:omunicaç6es... qw: 

nlo tcj.n do interesse da mlioria doi Membros. Todavia, esses KOrdos alo 

podato .....- em cooandi.-, com • diaposiçõcs da pracme Coasonui.-,. da 

C dos R~ ' ' . i"ntivos. DO que H refere às 

umfuêa::ias prc.)Udic;iai.s que saas ~I' ; i'es ~ ocasiour aos sc:rviç.os"11e 

r 1' •='C8Ç6es de oucros M bsr c cm gc:raL ao que se refere ao prcJuizo 

tec:aico - -. ""icoç"ee - - a exploroçto de 0U1r1>5 """'ços de .-.... _...de __ 
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ARTIG043 

194 Os Membros se reser\'1IIB o direito de realizar confcrâlcias regionais. flmW" 

ICIDI'dos regionais e criar meajZiçOes regioaais. com o fim de SIDaJ' problemas 

de 1 aWcaç6cs. q• possam sc:r 1l1lldos num plano rer;ional. Os acordos 

~ Dlo deYcrio esc.r em coauadiçlo com a ~te Consaru.ição e a 

c ..... ç~o. 

CAPITuLo VII 

ARTIG044 

Udlla~o do espectro de freqlbc:iat ,..dloelft:ricas e da órbita dos saté-lites 
-dadrioo 

195 I. Os Membros procurario limitar as freqüêftc:ias e o espectro utilizado. 

ao mínimo indispensá-vel para obcr:r o funcionamento sarisfatório dos set'Vlços 

nec:essúios. r .. tal fim. esf'orçar·se-lo cm aplicar. com a maior brnidade. os 

úJ1imos ...aços tca101ógicos. 

196 2. Na •ttiljnçlo de baDdas de fn:qüências pua as radiocomunicarões., os 

Membros talo cm coma que as úeqOênciu e •_ Q_~~ dos satelites 

pocstleioairios slo reciU'SOS naturais limitados que devem ser utilizados. de 

farma nciooal. eficaz e eccmômiCL de conformidade com o estabe1ec:ido no 

Rqrdsmento de Rúocomunicaç6es. Jllll'1l permitir o acesso cqüitativo a esu 

órbilll e a essas hqQI!ncias .,. difen:mes países ou grupos de países. tendo em 

c:oat1 a necessict.da cspec:iais dos paiscs em dcseuvolvimcnto e a situaçi.o 

_.ma de dclmninodos poises. 

ARTIG045 

l•terferfnclu prejudiciais 

197 I. Toda u eaç6es. ~que ..;a ,... finalicW!e, devmo ser 

inm'ect" c explondu. de tal IDIDCira. que alo pou1111 CASII' interferências 

pr<judicioU h <OIIIIIIIicoçiles 011 ~ ndioelarioos de ouuos Membros. das 

C111Jft1M ele r cpl 1; ler reccGbecidal oa d.qaelu oatn.s dcvidamcate 

.-pon reoll2m..., ,....;ço de ndi~ e dcYem funcionor de 

c:oafanaidadc com u di~ do RquluneDlo de Radiocomwlicações. 
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191 2. Cada Membro se ccwu:r a .. xigu das tmpresas de ex:ploraçào. 

por ele reeoBbec:idas. e das de:mus ~eute autonzadas para esse fun.. o 

cump · ~do dispoao no aUIDa'o -.x. 

199 3. Os Membros rcconhcccm.. do IIICSIDO modo. a necessidade de adoa:r. 

- - se;- pouiwil. - impedir que o fimaoowDen10 dos 
•=a' ; 'li c ~Dilas clêlricos.. • quUqac:r- tipo. causem i.ataferêaaas 

prejudiciâs às tomUIIIIic8çOcs ou ~ rwiioelêtticos. a que se refere o nUmero 

197.aaior. 

AIITIG046 

Claunadu t -.qens de socorro 

100 As estaÇões de r.:li.ocorm.a:ucaçies esdo obrigadas a acettar. com prioridade 

absohlla , as cbamadu e meDSIFDS * IOC:OR'O, qualquer que SCJ8 sua ongem.. e a 

1 c rp 1 da mc:sma forma a estai .easagcns. 11aftdo...lhes imc:diawnentc o 

•nd ato devida. 

AIITIG047 

Si.ais de IOCOrro, urpnda. aep..-ça ou. identificaçlo falsos ou niiiPOIOI 

201 Os Memt.os se tcAJijAOIWILW 1 adolar as medidas neccssarias para impcchr 

a amr ssio ou CD'Culaç.io de .-.as de socorro. urgCucaa.. segurança ou 

~elcalificaçio que sejlm falsos ou -.nosos. assi!D como a colaborar pan a 

loc•hnçto e idcnbfie~~ç.io das est11f6e1 Situadas sob sua jurisàlçlo que emitam 

esses SlDIUS 

AIITIG048 

102 I. Os Membros cOIIKI"'VVIIIo sua inreira liberdade com relaçio U 

in•'eç6es ndioeletrieas miliDrCS. 

203 2. TodaviL esus m..IIIÇin se &JUStuão. dentro do possiveL as 

diJ:posiçóes rqu.lameatares rdlll:iv.. ., .w.Iio. em casos de pcngo. as medidas 

pwe impedir as inlelfcrências ~iais c as prescnções dos ReguliJllcntos 

Aclalmaslnti~ referentes aos tipoa de CDU.ssio c as freqüênc1as que devam ser 

nri1i=dr sepado a aatureza do llftiÇO. 

lGC 3. Além disso. qumdo ea. --a1•ções forem utd&z.das no serviço de 

CGOI 1· i• pUblic:a OU DOS ._.. Kn'1ÇOS rqidos pelos RcguliiDCIItos 

A ' IDYOS dewdo. Clll aerâ a,;.a.r--se ãs diift0Siç6cs regulameawes 

.,r h"Cis a esses 5ei'Yiços. 
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CAPiTULO Vlll 

Rela~ COIII •• Na~ Unidas. outras organi:zaç68 internuion•is e Estados 
alo Membros 

ARTIG049 

Reblçies com u Naçiel Unict.s 

ZOS As Rlllç6es e:atre as Nações Unidas e a Uniio lntcmac:ional de 

TelecoonmiCIÇÕeS slo dcfiD.idas no acordo fumado entre ambas as organizações. 

ARTIGOSO 

Relaçies com outras organiuç6es intunacionais 

106 A fim de contribuir para uma completa coordenaçlo internacional em 

muéria de telecomunicações. a Unilo colaborui com as orpnizações 

intemacionais que tenham interesses e atividades conexas. 

ARTIGOS! 

Relaç6et com Estados nio Membros 

207 Os Maobros reservam para si e para as empresas de exploraçio 

reconhecidas • faculdade de fixar as coadiçõer"_de_ edmjssfo das 

telecomunicaç6es que tenham de passar por um Estado que nio seja Membro da 

Uailo. Toda tclccomunieaçlo procedente de tal Estado. atcita por um Membro. 

dnaã ser tnDsmirida e ser-lhe-i aplicada as disposições obriprórias da presente 

Coastillliçlo, da Con.vençio c dos Regulamentos adminisn.tivos, assim com as 

IDas normais., na medida cm que utilize canais de wn Membro. 

CAPÍTULO IX 

Dlaposiçlles finais 

ARTIG0 51 

Ratificaçlo. accitaçlo ou aprovaçlo 

z• I. A presente CoDStituiçio c a Conveo.çlo serio ratificadas. aceitas ou 

aprovadas. simuJtaneamc:atc, em um só instrumento. pelos Membros signatãrios. 
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de confomudade com suas ,1011DU consrirucJonms Tal mstrumento scn. 

depositado. no rrws breve çruo possível. JWlto ao Secretano-Genú. que 

a.asnubri. a notificação pertiDC'DtC 801 Membros 

109 2. (I) Duruatc um pcn• ck dois anos. a pamr da data de entrada em 

vip da presente Constituiç.io e • Coovenç.ão. os Membros s1pwanos qQIC 

aiDda nio tent'a..am deposnado o iBIIrumento de ratificação. acell.aç.ão ou 

~. óc atorào com o m.- no nUmero 208. goZEào dos mesmos 

diratos que conferem aos Membml da Uniio os nUmeras 25 a 28 da prnen&e 

CDIIIIituiçio. 

110 (2) FiDdo o pcriodo • dois anos. a partir da daa. de entrada cm 

vip da presente Coasatuiçio c da Convenção, os Membros signatários que nio 

&ellbam depositado o inslnmaeDIO de ratJ.ficaçào. ..:cilaÇio ou aprovaç.io. de 

-=orclo com o disposto no nUIII.cro 201 anterior. nio IC'I'io direno de vow cm 

neabuma confcrênc&a da U!Uio. -.iio do Conselho. reun.iio dos SetoRs. ou 

ccxuu.lll. cfetuada por conesp ,. ia. em decorrêrlcia das disposiÇões da 

praealle Consnruiçlo e da ex ; I • até que lenham depositadO tal 

iDslnmcnto. Salvo o direito de ..,._ alo seria afelados seus demais direnos. 

111 3. A porrir da enuada em viFr da ]ftSCtlte Coastituiçlo e da Con ... çlo, 

previRa no artigo $1 da praa11 a.stiruiçlo, o iJwrumento de rarificaçlo. 

-=ciUçio ou aprovaçio produziri. áeito, a pamr da data de seu depós1to junto ao 

SecretOrio-Genl. 

AATIGOSJ 

111 I. Todo Membro que niO lalba assmado a presrnte Consnnuçio nem a 

Coaveaç.io c. em obediência ao 4lilposlo no amgo_!.-d!.prescnte Consatwç.io, 

todol os dcnws ESIIdos m DO referido utiao, poderio a elas aderir-

se. a qualquer tl\OIDeiU.O. A adalll sai fonnalizad.a... siilljlitaneameo.te, em um 

Uai<:o iDsuumento, que inclua a .,.....ae Constitwçio e a Convenção. 

113 2. O mSIJ'Umento de adc:IID serâ depos1tado junto ao Sccrctano-Gcn..L. 

que DOtificari. imcdiatamco.tc os ~s acc:ra do depósito de tal UlStiUIDCDtO e 

euviari a cada um deles cópia a,ut -lico·lli•la· do mesmo. 

:Zl~ 3. Após a CIGada em vip da presente Comtinaiçio e da Convençio, de 

coafomudade com o d.isposao no arti.BO 58 da presente Con.sotw.ç.J.o. a adesio 

procluziri. efeito, a partir da dlll:l e. que o Secreti.no--GcraJ receber o insD'WDC'ftlo 

COI'TeSpondellte, a menos que nele acjl. especificado o cont:rano. 

AATIGOS4 

Rep.la-&os Administrati'Vos 

21S 1. Os Repdamentos ~srranvos mertc1onados no amgo 4 da 

praenu: Consntuiçlo são i....--catos mlCmaCiorws obngaconos e estado 

SUJeitOS as disposiçõeS desta wa ... e da Convençio. 
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116 2. A ratificação, acr:nação ou aprovação da presente Consntuição e da 

Convenção ou a adesão as mesmas. em razão dos amgos 52 e 53 da presente 

Constinução. inclw lambem o consentimento de obngar-se pelos Regulamentos 

Administrativos, adotados pelas Confcrincias Mun<hais compet~tes antes d& 

da!a da assinatura da presente Consnruiçio e da Convençio. Tal consentimenlo 

se entende como sujeu;ào a toda reserva manifestada no momento da assinatura 

dos citados Regulamentos ou a qualquer revisão posterior dos mesmos. sempre e 

quando ele se mantenha no momento de depos1tar o con-espondente msnum.ento 

de ntificaçlo, de aceitaçio. de aprovaçio ou de adesão. 

217 3. 

adolados 

J\5 reV1SÕeS dos Regulamentos Administtativos. parciais ou roteis. 

depois da dam 1llencionada anteriormente. seri«:' apliea.da.s.. 

provisoriamente, na medida em que assuu o pemtita sua legislaçio nacional. com 

relaçio a todos os Membros que tenham assinado estas revisões. Esta aplicaçio 

provisória scri. cfetiva. a partir da data ou datas especificadas nas mesmas e 

escuã sujeita às reservas que possam rcr sido efetUada.s no momento da assinarun 

dessas revisões. 

111 4. Esta a!Jlicaçio provisória conrimwá em vigor ate: 

119 a) que o Membro notifique o Secretário-Geral do seu consentimento em 

obrigar~se pela refenda revisão e lndique. neste caso. à quaJ medida 

mantém qualquer teserva feita a determinada revisão no momento da 

assinarura da mesma: ou 

llO b) sessena dias depois da recepção pelo SecretáricHJeral da notificaçiO 

do Membro informando-lhe de que não aceita obrigar~se pela 

mencionada revisJo. 

221 5. Se o Secretãrio-GeraJ não receber nenhuma notificaçllo. a propósito 

do5 nlmteros 219 ou 220 ancenores. de wn Membro que tenha assinado a Citada 

rnido antes do término de amta e sets meses. a partir da data ou datas 

especificadas na mesma para o inicio da aplic:aç.t.o provJSória. constderv~se~i. que 

esse Membro ace1tou obrigar-se por tal revislo. sujeito a qualquer reserva que 

poua ter feito à tefenda revu.ão no momento de sua assmanua 

lll 6 O Membro da Urui.o que n.t.o tenha asslnado a mencionada revu.t.o dos 

Regulamentos Adrnirustranvos. parc1al ou total. adotada após a data estipulada no 

nUmero 216 antenor. tratari de nonficar imediatamente o Secretário-Geral de seu 

consentimento de obrigar-~ pela mesma. Se antes da expiração do prazo 

mdicado no nlunero antenor. o Sec.retario-GeraJ não houVI:r recebido nenhwna 

nonficação do refendo Membro. cons1derar-se-ã que este ace1tou obrigar-se por 

essa revis.t.o. 

223 7. O Secreti.rio-Geral uúonnará aos Membros. em seguida. a respeito de 

toda not:ificaçio receb1da. em cumprimento ao disposto neste artigo. 
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i'.alendu à p,...te Constituiçlo 

224 1. Os Memlwos ..:.:1 lirulo poderio propor emendas à prcseme 

COIIIIibuçio. A fim de pcmuo.r o sa e:ac:anunhamento oportuno aos Membros 

da Uailo e seu. ex.uae pelos mesmos. a propostas de emenda deverio estar em 

pode' elo Sec:ret*r:io-Gcral com o ~ de oito meses de antec:cdidcia da ~ 

fiQda .,... a abcrttu. da Coafc:reuca ele PJempotencJários. O Secrelino-Geral 

~o quanto antes poss1vel. com o IIUIWIIO de se1s meses de antecedência da 

ráaida dMa. essas propostas de eme.Us a todos os Membros da Uniio. 

225 2. Nlo obsDmc. os Membro1M U.U..:. ou suas delegações ii Confc:ràlc::Ía 

de Plaaipc:ALUCiiriOS poderio propar, I qualquer momento, modific.açõcs Ãl 

I* ; I& de emenda apresentadas em CGDfomudade com o nUmero 224 anterior. 

126 3. Pora o .,_ dos ......._ propostas a pttSCDte Constituiçio ou ela 

rngcli& ;res das IDCSinU. cm 1e111o plc:nãria da CoaferiDcia de 

Plc:Bipotaciiri, o qwll'llm scri cc_.;rujdo por nws da metade das dclepções 

..., I" 'r jwdo .i Co.fcrincia. 

127 4. P.. ser 8dotada.. toda ~ proposu. i. uma emenda assim 

como a proposta no seu conjuaco. ~ ou nio, dc'Ymi. ser aprovada em 
scaiD plcniria por, pelo menos. doillerÇOs das delepçOes acreditadas JUDIO à 

C~ de Plmipolenciírios e q11e tenhcn direito de voto. 

221 S. Nos cuos..., previsros ._. paágnlfos precedentes do prncntc artJgo, 

ledo .. ic:adu. cm subsntwçlo. u 4ilposiç.6es geRis relativas is CODfcrêncaas c 

229 6. As emendas a prescm:c CODSbtuição adot.ads"jõr uma Conferencia de 

PleaapoceDCiários cnu.to em vaaor. aa sua torahdade c na forma de um illlico 

iaa de emead&, na dala fixllllll pela Conferência. entre os Membros que 

taiiM. deposil.do, ..-s desta dila. o iaarumento de ruificaçio. accitaçio ou 

aproYIIÇio da presente Constmllç.io, dos insuwacntos de cmcada ou de adalo 

eos .-..os. Fica exeluida a • •·• ; ' . acc1taçio oa aprowçlo pacia1 elo 
~ iaslrumcnto de emenda ou a e*slo parctal ao mesmo. 

lJ4I 7. O Se=Qrio-Genl ~- IOdos os Membros do depóSito de <oda 

~ de naficeçlo. accUç.Ao. l!pi'Ovaç.io ou adeslo. 

ll1 I. Após a Clllrada em vip do refendo instrumento de emenda. a 

rw!jf i 5 , aceicaçio, aprDVIIç.iD OU 811aio, de confonmdadc COIIl OS utigos '2 C 

53 da prnente COMtltwçio. aplic..--sc-i. ao novo texto modificado da 

C-atuiçio. 

lll 9 Após a entrada c=m ..,.,.. do refendo msaumcnto de cmca.da. -o

Sec:adiiiiiJo..GcnJ o rqp.strara na Scc:I'IIW'ia das Nações Unidas. de acordo com o 

alitD 102 da Cana das Nações Unia&. O niancro 241 da presente Consub.Liç.lo 

será aplicado tambC:m eo mcnCIOG• iiiSII'Umcnto de cmmda.. 
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ARTIGO 56 

Soluçio de Controversias • 

2l3 I. Os Membros poderio resolver suas coatrovirsias sobrr questões 

relativas à ioterprelaçio ou aplicaç.i.o da presente Constituiçlo, Convençio ou 

dos Rqulamentos Administrativos. por nqociaçio, por via diploon'lãtica, pelo 

procedimento cstabelec:ido nos tratados bilaterais ou multilalerals que tenham 

firmado para a soluçio das c:onuovUsias internacionais ou por qualquer oUO'O 

método que decidam adotar, de comum acordo. 

2.).C 2. Qu.mdo nJo for adotado nenhum dos metodos acima otados. todo 

Membro que faça ~ de uma controvérsia podení recorrer à arbitragem. de 

coaformidade com o procedimento flXIdo na Convençlo. 

%35 3. O Proto;olo Facultativo sobre a soluç.io obriguóna de controvérsias 

relacionadas com a ~te Consntuiç.lo, a Convençio e os Regulamentos 

Administnti'YOS será aplic.ivel entte os Membros Partes nesse Protocolo. 

ARTJG037 

Deeúacb da presente Constituiçio e da Conveaçio 

l36 I. Todo Membro que tenha raofiWo. aceitado ou aprovado a presmte 

Ccmsatuiçio e a Convcnçio. ou a elas aderido. terâ direuo de denunciá-tas:- Neue 

caso. a presente Constituição e a Convençlo !id'io denunctad..as. 

simultaneunente. na forma de um Unico instrumento._~Udjante notificação 

dirigida ao Secretário-Geral. Recebida a notificaçio. o Secretário-Gera.! a 

comuruc.ari., imediawncnre. aos danais \.iembros. 

137 2. A dcnünc:ia produzini. efeito tranSCorrido um ano. a partir da data cm 

que o Secretario-Geral receber a notificação. 

ARTIG03S 

Entrada cm vigor c assuntos conuos 

231 I A presente Consnnnção e a ConVC"nç.io entraria cm vigor. em I de 

julho de 1994, entre os Membros que tenham deposnado. antes dessa data. seu 

mstrumento de ranficaçào. aprovação ou adesão. 

ll9 2. Na data de entrada em VIgor especificada no nUmero anterior. a 

presente Constirwçlo e a Convenção revogaria c substituiria. nas relações entre 

as Partes. a Convenç.iO Internacional de Tc:lecomwucações de Nairobi ( 1982). 
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Ja 3. O So:ae&áic Ccnl • lJIIilo ~ a presem-: CoDStJ.n.uç.io e a 

C....,.çio aa s--;a dao ~ Ullidu. coafonDe os disposições do utigo 

102 da c.na doo N..-.__ 

UI 4. O ariplol do .,.- CoasliNiçlo e da Con_..,. redisido "" 

-·- ......... - illll& • ......, .... ~ ... ...--da 
Utilo. O~..._. çópia auae ··md· do mesmo. nos &dKmas 

r · t • c:Ma- doe ........ a.....-.nos. 

JG 5. em - c1e • 2: · -.. u di-- da praca~e 
c ·;' e • Coa u ; R • _, em. idioma &.cê:s teri. fé. 

DI TESTEMUNHO DO QIIAL. os Pleai.,.._.ar;os rapec:Uvos assiaam o 

CJrisjuP da.,._ C do Uailo !maaocioaal de Telecomlllliooc6es e 

o ari1i:Da1 da C•• r' .. u.i1D lalera8ci.onal de Telecomunicações. 

Geaeln. ... 22 ele dezembro ele 1992 . 

.... - :.:a.ócoc!oAf_....o: Pela Repiblla da Ar')leatlna: 

MOHAMMAD AKRAM ALBERTO JESUS GABRIELLI 

OliTUBRO DE !998 

MPR AZMUDDIN 

ABDUL BAQP AZIZl 

MAXIMILIANO MARTIN VON KESSELSTA TT 

ARMANIX) FRANCISCO GARCIA 

KHOWAJA AQA SHARAR 

MPR AZPZULl.AH BURHAN! 

MAUUWI SHIREEN M0HAMMAD 

...... ;··y MAiblaia: 

IIEKTESH? HASAN 

QESTERI EMIL 

.... Ptpi'!! AraeHu o-crádc:8 e........-= 

0UHADJ MAHIDDINE 

FARAOUN BOUALEM 

.... llopílblico Fodcnl da ~nu: 

ULRJCHMOHR 

EBERHAD GEORGE 

........ u Anibla Salldlla: 

SAM! S. AL-BASHEER 

ANTONIO ERMETE CRISTIANI 

MAURICIO CARLO BOSSA 

.... Allllnilla: 

R.N. SMITH 

C.LOLJVER 

PelaÁacria: 

JOSEF BAYER 

GEitD LETTNER 

Pw:la c-aaidade das Bahamas: 

LEANDER A. BETI!EL 

No Ealado de Bahrein· 

RASHEEDJ. ASHOOR 

- Bartoac!oa: 
PHJLIP M. GREA VES 

EDWARD A. LAYNE 
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· Pela República de Belarus: 

IVAN M. GRITSUK 

ANATOLY I. BOUDAJ 

Pela IWipca: 

ALEXREYN 

MICHELGONY 

JEAN-PAUL LAMBOTTE 

MARC VAN CRAEN 

PU República do Benin: 

GOUNDE DESIRE ADADJA 
HONORE VIGNON 

NICOLAS URBAIN ZODEHOUGAN 

l'eloRelnodoBatlo: 

PAUOR J. DORJI 

Pela República do Botsuaaa: 

OLEBILE M. GABORONE 

ALMIR FRANCO DE SÁ BARBUDA 

ROBERTO BLOIS 

SA VIO PINHEIRO 

Por Bruaei Darussalam: 

SAIFULBAHRI BIN DATO P ADUKA HAIUA Y A 

DEREK TET LEONG WONG 

lU. AU BIN ABD. HAMID 

Pell República da Bulciria: 

MIRSKI K. 

Por Burkina Faso: 

SANOU BRAHIMA 

BONKOUNGOU ZOUU 

Pela República do Boruadi: 

NDA YIZEYE APOLLINAIRE 

Pela RepUblica de Cameroua. 

DAK0LE DAJSSALA 

BISSECK HERVE GUILLAU\IE 

MAGA RICHARD 

T ALLAH WILLIAM 

NDENINGO 

KAMDEM K.AMGA EMMANL "EL 

DJOUAK.A HENRI 

WANMI FRANÇOIS 

Pelo Canadá 

RW. JONES 

Pela RepUblica de Cabo Verde: 

ANTONIO PEDRO DE SOUSA LOBO 

Pela República Centro-africana: 

VICENTE SAK.ANGA 

JEAN-MARIE SAKILA 

EUGENE NZENGOU 

.._hilc: 

ROBERTO PLISCOFF VASQUEZ 

Pela RepUblica Popular da China: 

ZHUGAOFENG 

ZHAO XINTONG 

Pela República do Chipre: 

KRITIOT!S ADAM 
CHRISTODOULIDES K YRIAKOS Z. 

Pelo Esudo da Cidade do Vaticano: 

EUGENIO MA TIS S.J. 

Pela Rtpúblia da Colômbia: 

EDUARDO MESTRE SARM!ENTO 

Pela RepUblica Federai Islâmica das Comons: 

DAHALANI SAIO ASASSE 

CHAIBATI MATOIRJ 
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!'elA llepoiblica ela Ceriio: 

PARK YOUNG IHL 

LEE KYQ.YOUNG 

LEE DONG-HYUNG 

YDOHAE-SOO 

LEE WON-lA 

AKA BONNY LEON 

llEMELE KOUANDE CHARLES 

KONAN KOUADIO ETIENNE 

KOFFI KOUMAN ALEXIS 

JEAN-BAPTISTE AHOU JOSEPH 

YAO KOUAKOU JEAN-BAPTlSTE 

N'TAKPE N.OIOATTE 

PelaR pi'? 4aC.-.6cia: 

DOMINIK FILIPOVIC 

Pot'C ... .-. 

CARLOS MARTINEZ ALBUERNE 

Pelo....., da Di-rco: 

ER1K MOU.MANN 

JORNJENSBY 

METTE l. KONNEit 

HANS EitiKSEN 

OLETOFT 

Pü R ; 'LI de DjiMti: 

FAIIAJ! MOUMIN YABET 

PelaR ;··;o tÁnlle•Ecko: 

MOHAMED SELIM 

Pela a..,;wa de lEI Salvador. 

BRADLEY P. HOLMES 

- E:.õ.-Áralloo Uaidoo: 

ABDULLA K. ALMEHREZI 

MOIIAMMED RAFI AI.J'diJLLA 

Pela Espanha: 

JUAN N. SANCHEZ VALLE 

VICENTE RUBlO CARRETON 

CARLOS L. CRESPO MARTINEZ 

JOSE RAMON CAMBLOR-FERNANDEZ 

Pela República dai Estõni!o· 

JURJJOEMA 

Pelo. I'Mados Unidos da América: 

BRADLEY P. HOLMES 

Na l:oiópia: 

BEKELE Y ADETT A 

MELAKU BELA Y 

GELANEH TA YE 

hb República d~ Fiji: 

KALIOPA TE TA VOLA 

Pela Fi•lindia: 

REUO SVENSSON 

MIYET BERNARD 

MAIN DE BOISSIERE JEAN-BAPTISTE 

Pela República Gabonesa: 

BANGUEBE JEAN-PIERRE 

MBENG-EROGHA F ABIEN 

LEGNONGO JULES 

Pea. RepUblica lb Gimbia: 

EL1MAN M. CHAM 

MOMODOU M. CHAM 

PorGoaa 

KOJO AMOü-GOTTFRJED 

PelaGric;a: 

GEORGES ANTONIOU 

ANAST ASE NODAROS 

Z. PROTOPSAL TI 

VG. CASSAPOGLOU 
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Por Grauda: 

DEORAJ RAMNARINE 

Pela RepúbliCII da Guiné: 

Dw.LO ALPHA IBRAHIMA 

SOW MAMADOU DIOULDE 

CONDE LANCEY 

Dw.LO MAMADOU MALAL 

Nli República de HoDduru: 

MARIO ALBERTO FOR11N MIDENCE 

Peb República da Runcria: 

SANDOR GYURKOVICS 

Pela República da Índia: 

H.P. WAGLE 

A.M. JOSHI 

R.N. AGARWAL 

S.K. TRlPATin 

Peb Repúblia da l11donáia: 

DJAKARIA PURAWIDJAIA 

SOEMA.DIBROTODININGRAT 

U.S.M. TAMPUBOLON 

DEWTE PELIT A W A TI 

P.SARTONO 
INGRID R. P ANDJAIT AN 

TY ASNO NURHADI 

N. HASSAN WIRAJUDA 

FERRY ADAMHAR 

Pela República b\lmka do lrl: 

HOSSEIN MAHY AR 

Pela Irlanda: 

M.GRANT 

T.A. DEMPSEY 

N. O'DONNCHU 

Pela Islândia: 

TH. JONSSON 

Pelo Estado d~ Israel: 

MOSS FAIRMONT 

lONA TIIAN URJ SHEINK 

J'elaJtjli" 

GIUSEPPE JACOANGELI 

Pela Jamaica: 

LEANDER A. BETHEL 

Pelo Japlo: 

HIDETOSHI UKA WA 

Pelo Reino Hacbemita da Jordinia: 

AllMAD S. NAWA Wl 

Pela Rrpública do Quêaia: 

D.D.C. DON NANJIRA 

SAMSON K. CHEMAJ 

NY AMODI OCHIENG·NYAMOGO 

REUBEN MJ. SHINGIRAH 

MlJRIUKl MUREITHI 

DANIEL K. GITHUA 

Pelo üt:ldo do Kuite: 

ADEL AL·IBRAHIM 

Pelo Reiao do Lesoto: 

-MPA TLISENG RAMAEMA 

T AELO KHABELE 

MAMOSEBI PHOLO 

Pel8 RepUblica da Letônia: 

JERKENS ANSIS 

Pelo Ubano: 

GHAZAL MAURJCE-HABIB 

Pela República da Libéria: 

ROOSEVELT GASOLIN JA YJA Y 

G. THOMAS M. DUDE 

G. ALFRED TOW, Sr 

HENRY D. WTLLIAMSON 
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Pelo Prillcipado de Liecftsaastein 

RIEHL FREDEIUC 

Pelo República. u_, 
ZINTEUS GINT AUT AS 

Pwu.s-bu....,, 
PAULSCHUH 

Pela Repãblica Democrática de Madagascar. 

RAPIERA CLAL"DE 

Peb MaWsia· 

MOHAMED AU YUSOFF 

Pelo Maliui: 

SJ.F.S. MJJIGA 

MM. MAKAWA 

Pela Rep;oblia de Malt 

M.AMADOU BOU 

Pela Repílblica de Malta: 

BAR TOLO JOSEPH F. 

SPITEIU GEORGE I. 

Pelo ReiM do Marroce~: 

EL GHALI BENHIMA 

Pela Repiblica llllaata da Mauridnia 

CHEIKHNA AHMED AIDARA 

PeloMhtco· 

JOSE ANTÓNIO PADILLA LONGORIA 

ROSA MAlUA RAMIREZ DE ARELLANO HARO 

LUIS MANUEL BROWN HERNANDEZ 

Ptla R.epáblka da MeWávia 

IONESCU CANTEMIR 

OUTUBRO DE 1998 
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Pelo M6naco: 

ETIENNE FRANZI 

Pela Mongõlia: 

SHIRCHINJA VYN YUMJA V 

Pela Unilo de Myanmar: 

UTIN KYAW HLAING 

Pelo Nepal: 

B.K. GACHHEDAR 

B.K. CHAUDHARY 

V.B. BAIRACHARYA 

B.P. LACOUL 

Pela RepUblica do Niger: 

A. TINNI 

Pela República Ftdual da Nigéri~ 

ABDUL T Alffi S. UMAR 

SOLOMON DANASABE MA T ANKARI 

TONYE OSAKWE 

ANTHONY OLUMUYJW A ONABANJO 

SEGUN SOLOMON 

Pela Noruep: 

KJELL JOHNSEN 

THORMODBOE 

ELISABETH CHRISTENSEN 

EUGEN LAI'IDEIDE 

ANNE LISE LILLEBO 

EINAR UTVIK 

~.Nova Zclindia: 

lAN R. HUTCHINGS 

ROGER P PERKINS 

ALAN C. J HAMILTON 

Pelo Sultanato de Omã: 

ABDULLA BIN SAIO BIN ABDULLA AL-BALUSHI 
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Pela República lslimica do Paquistio 

NAZIRAHMAD 

Pela República do Panarú: 

ALFREDO DE SOUZA FRANCESCHI 

Pela Papua Nova Guillé: 

MARTIN P. THOMPSON 

LINDSA Y LAILAl 

JOHN K. KAMBWAMBI 

ANNESLEY DE SOVZA 

Pelo Rtúo dos hÍH:S a.Jzos. 

IRENE ALBERS 

Pela R191ib1iCa 4u f'IIIIMa.l: 
JOSEfiNA T. LIOIAUCO 

KATHLEEN G. HECET. A 

Pela Repilblica da Po ... ia: 

TOMASZ DEPCZYNSKI 

Por Port9l· 

ANTÓNIO MANUEL ROSALO DE ALMEIDA 

LUIZ M. P. GARCIA PEREIRA 

FERNANDO J P. GAUiARDO 

LUIS BARROS 

Pelo Estado do Catar 

HASHEM A AL·HASHEMI 

ABDULWAHEDFAXHROO 

Pela Rrpüblica PDpUIJir Democnítiu da Coré-ia: 

KIMRYE HYON 

Pela Rolaêa.ia: 

IONESCL' CANTEMIR 

Pelo Reiao Llnido da Grt Bretanha e Irlanda do None: 

"EIL '-iCMILLAN 

MICHAEL GODDARD 

DAVID ANTHONY HENOON 

OliTVBRO DE 1998 
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Na Fede.açio da Rúaaia: 

VLADIMIR BOULGAK 

... RepUblica de Slo Marinbo: 

IVO GRANDONI 

MICHELE G!Rl 

Na República do Seaepl: 

CHEIKH TIDIANE MBA YE 

CHEIKH TIDIANE NDIONGUE 

ALIOUNE SENE 

SOULEYMANE MBA YE 

Peltl Repúblic.a de Ciagapun: 

UMCHOONSAI 

VALERIE D'COSTA 

Pela República da EslovCnia: 

JOZE VUGRINEC 

Pela Reptiblica do Sudio· 

MUSTAFA IBRAHIM MOHAMED 

ABDELW AHAB GAMAL 

ABDALLA MOHAMED ELA W AD_--~ 

Pela República SocialisU Democrátia do Sri Lanka: 

ARUNACHALAM MANICCAV ASAGAR 

hiiiSukia: 

KIUSTER BJORNSJO 

lOHAN MARTIN-LOF 

Pel8 Coafederaçlo Su,ça: 

RIEHL FREDERJC 

OBERSON RAFHAEL 

DUPUIS GILBERT 

Pela Repúblia do Suriname: 

ROYG~ ADAMA 

lRlS MARIE STRUIKEN-WYDENBOSCH 

_____ __:29Q 

·~ 



300 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Peb Rdno U Suuillltdill: 

ALBERT HESHANE SIILANHLA SHABANGU 

RICHARD MGUlMANE SHABALADA 

IEBOGO FRUHWIRTH 

BASILO FANUKWENTE MANANA 

Peh Repúblla Unida da Ta.Uia: 

ALPHONCES.NDAIJDEMI 

ADOLAI! B MAPUNDA 

Peb RepUblica do Clude. 

MYARO BERAMGOTO 

Pela RepUblica Fedenl Clleca e f.slonca: 

A TTILA MA TAS 

Pela TailiDCiia: 

YUPHOKITTI 

CHKIRRAOUF 

MILLI MOHAMED 

BELHASSEN F AOUZI 

Ptla Turquia: 

BETTEMIR VEU 

GULER HUSEYJN 

Pe a Ucrinia: 

O. PROGIV ALSKII 

Pela República Oriental de Urquai. 

JUAN DE LA CRUZ SILVEIRA ZA V ALA 

LUIZ M PELUFFO CANEPA 

NELSON CHABEN 

hla Repúblia da Vetlealllla: 

ADELA VIVAS AR.IZAUT A 

OUTUBRO DE 1998 
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Na Repãbl"tca Socialista da V\etl\1: 

MAl UEM TllUC 

Na Ropolbllco do v-: 
ABDULMALAK SAAD YESER AHMED 

Na llopibllco da U•bla: 

ANGEL AURED MWENDA 

CHARU:S SAKA VUMBI NDANDULA 

ROBERT CIIILANDO CJDSIIIMBA 

lUL!US MTOMBO KAT APA 

Na Ropábllco do~Wbae: 

MAZWI FANI DANDATO 

DZIMBANHETE FREDSON MA TA VIRE 

FRANK KANEUNYENYE 

ANEXO 

Deft ~· de alp.a:J termos emprecados u praente Coostituiç.lo. na 
C.welli;lo e - Repbmt:aiOI A.dm.i.J:I.iscntivos da Unilo latnnacional de 
T-oolc:açieo 

1•1 ,_.os efeitos dos Uwrumentos da Uniio me:D~:ionados em epigrafe. 

01 termos sepiPies tem o scatido que lhes s.lo llribuídos pelas definições que os 
h em 

1012 AdMillistmç4Jo: Todo departamento ou serviço governamental 

._....... pelo coapimaiiO du obripçõ<s dcrivodu do Comtitui~ do 

Uailo ~ de TelecomUDicaç6es. do Coa..uçJo do Uaiio Intenw:ional 

deT~cde...,. ~ Admiaisttoliws. 

1103 l~~~rrferinciD pnjwbciaJ: IDtaferi:uc:ia que comprometa o 

fmc·O"'W"""""" de WD serviço de radiona\oepçio ou de OUII'OS serviços de 

-. ~· ou que dqrade gravcmcme, interrompe repentinameme ou impeça o 

fimcioa1111eato de WD serviço de radiocomunicaçio explorado de acordo ~om o 

RquiJoDearo de RadiocoasUDic:ações. 

1.. CtHTUpondbtcKI ptibl1ca: Toda telecoanm.icaçio que dcYUD aceiw, 

~ saa tnnsmjsslo, os esaltórlos e estações pelo simples !Do de encontrar-se a 

dj'l ·;lo do püblieo. 

1015 Dei~: O COiljunto de delepdos e. DCSIC caso, de representantes. 

auessora. adidos ou iutáp;etcs. CDVi.ados por um mesmo Membro. 
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Cada Membro ten. a li~ de: compor sua delc:gação da forma que: 

desejar. Em particulaJ. poaerio acla inchm. na qual..uiade de delegados. 

UICUOr'CS ou adidos. pessoas pa tcs a toda enndade ou orgam.zaçio 

IUI«lzada. de confonmdadc: CIXII as .-pouções aphc.i.vets da Convenção. 

1.. CHiegodo: Pessoa eaviada pelo Governo de: um Membro da L:niio a 

~ CoafcriDc:ta de Plempotmciãriol ou pessoa que: reprc:sente o Govc:mo ou a 

~ de um Membro da Uaiio cm wna conferencia ou reuniio da 

Uailo. 
UIO'J E"'f'rrsa de upioraçdo: Todo parucular. soc~edade, c=mpres.a ou toda 

U• · ·;lo goverDUillelltal que ~ uma empresa de telecomurucações 

delblllda a oferecer um scn1ço de lllecomunicações inumactonal ou que possa 

~ iaalcrfcri:oc:ias preJud.icLUS a a.c SCI'VIÇO. 

1- EMprrsa • ~rpioraçiJo ~c1da· Toda emprc:sa de e::cpioraç.ào que 

ccwae:sp:wia .i. dcfiniçio pm:.edell~ c que nplorc um SCfVlço de coiTCspondêncta 

pâl:thca ou de J'ldiodifusio. c a cr-I sej8m unpostas as obngações prevtstas no 

.U,O 6 da pracnte Consbtwçio pelo Membro. cm CUJO tcmtóno se encontra a 

sede IOCiaJ desa. cmprna.. ou pelo Membro que: a tenha autorizado a estabelecer 

c esp&oru um. scf'VlÇO de teh:comuaica$6cs em seu temtório 
1109 Railoco,.,.,cação· Toca tclccomurucaç.io tnmsnunda por ondas 

1'8diod.él:riças. 

IIII Sttv1ço de mdlod•fiudo: Serviço de rad.Joc.omurucação cuJas emusõcs 

se clesaaam a ser recebidas ~IC pelo pUblico em gcra.J Tal Soei'Vlço 

eQII.obl cmiss6es soaoras. de 1elevillo ou de outto gênc:ro. 

1111 Snwço 1tWmoc1ottal dr Niecom~~nlcaçiifi· PrestaÇão de servtços de 

~cações emre escritórios • c:staçõcs de tclccomurucação. de qtq]'lfücr 

MIIIIU&, situados cm paises dif~ ou pencncentes a pa~scs d.isnntos 

1111 Telecom11"1caçào Toda lnlllSIIUSsio, enuss.ão ou recepção de= sm&Js. 

talOs escritos. tmaFftS. sons ou iafonnaçõcs de qtiirqõcT narureza. por fio . 

., IIi 2 idric:idade. metos óticos ou .-os sistemas c:letromagnCtJ.cos. 

llll TelrgrOIJitl: Teuo c~ desbnado a ser transnundo. por telegrafia. 

.,.a e111rcp. a seu desrin ' io. Este termo compreende tambem o 

• f ' 1 ama. salvo espcafic8ç.to .. c:ontr"irio. 

101• Te/ecom•"'coções de EJIIIdo: Telttomunicação procedente. 

de..., Chefe de ~; 

de..._ Chefe de GM.mo ou dos membros de um Govmto. 

de ..... com .............. ..chefc das forças armadas. tCTTeSD'es. 

nawis ou aéreas: 

de Aamtc:s dipJoqlllicos ~ consulares. 

do Sccretino-GerllciM Nações Unidas ou dos (.nc:les dos 

ax-:ipais órpos .. N-.:õcs Unidas: 

da Com h.,...,..,. ... _., de Jusnça: 

e as raposgs is cttadu te~cações de Esw:lo. 
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1015 Telqramas pJTWJdos: Os telegnmas que nlo sejam de se.Yiço nem do 

Eslodo. 

1816 Telegrafia: Forma de tclecomunicaçio na qual as informações 

u.umitidas esdD destinadas a ser regsstradas. i. chegada, na forma de 

documano srifico; estas informações podem ser reproduzidas, em certos casos. 

de ouua forma.., ou armazenadas para utilizaçio posterior. 

Nota: Documento grãfico é todo suporte de infonnações no qual se 

rePsua. de forma penoaneotc, wn texto escrito ou impresso ou wna unagem 

fiu. o quaJ C uossí~l classificar c consultar. 

1017 Teleforua: Forma de tclecomurucaçio dest:i.nada priDcipalmentc ao 

i:alercimbio de informações por meio da palavra. 

CONVENÇÃO DA UNIÃO INTERNACIONAL DE 

TELECOMUNICAÇÕES 

CONVENÇÃO DA UNIÃO 
INTERNACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES 

CAPillJLO I 

Fuacioaamcnto da Uniio 

SEÇÀO I 

ARTIGO I 

A Coafcrinc:ia de Plcnipotcnc:iários 

I. (I) A Coaferência de Plenipotenciãrios se reururi., de conformidade 

eom u d.isposiçOes pcnincntcs do amgo 8 da Consti.ru.iç.io da Unilo 

lDie:ruciooal de Telecomunicações (doravante denominada ... Consntuiçio"). 

2 . (2) Se possivcl as datas cxaras e o local da Conferência seria 

fixados pela Coaferincia de Plcnipotenciârios amerior. cm outro caso. seria 

determinadas pelo Coosclho, de acordo com a maioria dos Membros da Unilo. 

J 2. (I) As dms exatas e o local da Conferfaci.l de Pleuipat..,.;irios 

poclcdo ser ruocüfic:ados; 

4 a) i pedido da quana pane. pelo ..... os. dos Membros da L"ni.lo. dirigido 

iDdividualmentc ao Sec:mario-Gcn.l: 
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5 b) por- do c.,....._ 
6 {2) Qualquer dessas .,.uficaçõt:s necessltar.il do acordo da nwona 

do& Membros da Uaiio. 

AllTJG02 

.Eieic:t.; e ... unros cones:os 

OCoaseJbo 

7 Sai\IO no caso das v~ que ocorram nas condições espec•ficada.s nos 

u-..eros 10 a 12 segwmes. os Membros da Umlo. eleitOs para o Conselho. 

da lw.-io seu ~ 11t a ~..lcição de wn novo Conseího e sedo 

melcgíveis. 

I 2 (I) Se entre duas Coúerênc1as de Plerupotenciános ocorrer um1 

,.. no CODSelbo. compctiri. pa:aac:be-la. por dircJ.to própno. o Membro da 

Ullilo que na Wlima cleiçlo t.c:.wr obtido o maior nUmero de votos entre os 

Membros perteDCeDteS a mesma lq:iio. sem ter s•do eleato. 

9 (2) No caso de, por qalqucr moovo. o lugar vago nio puder ser 

pRC~~Chido de acordo com o PI' I' 110 do numero 8 antenor. o Presidente: do 

CDDSelho coawt.ri os ~ Membros da correspondente Rega.ão a 

~tan:m sua cand.idllbara 1t0 prazo de um mês. a parnr do cnvto do 

mencionado convite. TranKOI'l"'i*t o refendo prazo. o Pn:stdente do Conselho 

coavid.ari os Membros da Wrulo a escolherem wn novo Membro A refenda 

cieiçio seri realuada ~ vocação secreta. por correspondetlcta. 

requerendo-se a mesma muona Micada no panigrúo antenor. O novo Membro 

desempenhani suas funções a~ que a próX111l.1 Confnênc•a de Plerupolenc1ânos 

cantpc:tente eleja o novo Conselllo. -

J8 3. CORSiderar-se-.i. que ..U. ocomdo wna vaga no Conselho 

11 a) quando um Membro., Conselho não estp,·er represenrado em duas 

remuões on:liuãrias ~nvas; 

ll b) quado um M~o • Uniio des1snr de ser Membro do Conselho. 

F..aoaários eleitos 

13 O Scael:ino--Gcral. o Vice-Secretãno-Gera.l e os Diretorcs dos 

Escritórios tomarlo posse cm '- caqos. nas datas dctemunadas. no momento 

de sua clciçio, pela COIII8rtllcia de Plempotenciãnos. Norrna!mente. 

pennanece:rlo neaas fuDç6es * a data dctcmunada pela Conferência de 

Plaupot:e~~~Caãnos subsequanc c .-ente serão reeleglve1S uma só ~;ez 

14 2. Se fica vago o cargo • Sc:cretano-Gcn.l. ele seri ocupado pelo Vlce

Secreláno-Gcral. o qual o COIISel'ftlã ate a data det:cmunada pela Conferineta de 

Plelu.poceaci.iri01 subseqüente. Q.ndo. nestas condições. o Vicc Sccret&no

GeraJ ocupar o cara:o do Scc:reano-Gcna.l. considerat-sc-ã vago o cargo de VICC· 

+ 
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Secreairio-Gcnt.l. na mesma data. e serio apli~ as disposições do nUmero 15 

squime. 

15 3. Se ficar vago o caq;o de Vice·Sccreuno-Geral. por mais de 180 dias 

ames da dasa fixada pua o início da prôxima. Conferência de P\enipotenclirios. o 

Ccmelbo DOmeari IDD sucessor para o restante do mandato. 

16 4. Ficado vap. simultaneamente, os cargos de Sccmário-Gcral e de 

V~e~e-Sc:aelãrio-Gcral. o Diretor de maior antigüidadc no cargo assumiri. as 

fimçlles ele Secmório-Gcm durllla: um periodo nJo superior a 90 dias. o 

Caudbo nomeará um Secrctãrio-Gcral.. c no caso de ocorrerem essas vagas mais 

de 110 dias antes da dua fixada para o i.niClo da próxima Conferência de 

Pleaipoteociirios, um Vice·Sec:retirio-GenU. Os flmcionirios nomeados pelo 

Coaselho contilluario nestas funções dmante o resto do mandato para o qual 

~~~~~ sido eleitos seus predecessores. 

17 5. QuiDdo ficar vago o cargo de Dimor, por circumtàncias unprevisw. 

o Sec:rctário-Gen.l tomari as providiucias IJICCtSSÍI'ill5 ,_.. cp: se cuq:nm as fi.a;&:s 

dolliMx,IO!cp:oCoaodbocl:sip:umDOVO Dilelor, u ...mao ordiJWla seguinte. 

ip6s a ocorri:acia dessa vaga. O novo Dimor pcnnanecerâ em suas funções até â 

- cle!ammada pela Collfem.cia de Pleuipo<euciilrios sub>eqüente. 

11 6. Nu siruaç:õcs prniscas no J)RSentc artigo, e de acordo com o disposto 

no artigo 27 da ConstiNiçlo. o Conselho precocbC"rá as vagas de Secretário-Geral 
ou de Vice-Scc:retirio-Geral durante uma retmiào ordinaria. se a vaga ocorrer 

demro dos 90 dia$ antcrio~s i. reunião ou dw-ante uma reuruio convocada por 

seu Presidente, dentro dos periodos fixados nestas disposições. 

19 7. Todo pcriodo de serviço cumpndo nmn posto. por nomeação. nas 

coadiçllcs previsw nos nllta.eros 

neleiç;lo pat11 este cargo. 

14 a 18 antenores. nio impediri. a eleição ou 

Manbros da Junta de Rqulamcntaçio das R.ldiocomunicaçõcs 

lO I. Os membros da Junta de Regulamentaç.io das Radiocomunicações 

toma:rto posse cm seus cugos nas datas fixadas. no momento de suas ele1ções. 

pela Coafai:acia de Pknipotenciirios. Pennanec.erio em suas funções. atê a data 

cletermiDada pela CODierincia de Plenipotenciários subseqUente e serão 

nel.q:iveis por uma só vez. 

li 2. Se no periodo compreendido entre duas Confcrincias de 

Plenipotenciários um membro da Junta se deDUtir ou se encontrar na 

impossibilidade de descmpen}w" suas funções. o Secretário-Geral. em 

~ com o Diretor do Escntório Gcn..l de Radiocomunicações. convidari. 

os Membros da Uniio da Regilo considerada a proporem caodidatos para ' 

elciçio de um substituto na. reunilo do Coa.selho segwnte. TodaVla. se a vaga 

oc:ou-er mais de 90 dias antes de uma reunilo do Comclho ou após a reunião do 

Coaselho que ameçcda ã próxima Conferincia de Plenipotenciârios. o Membro 
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da União mteressada des..pl.ft. o mau breve possivci. c dentro de um pnzo de 

90 dias, outto de seus oaca_.. como subsotuto. o qual permaneçcri DCSIU 

r.ç6es até a &olll..:ia de posa: ckt novo membro eleito pelo Coasclho ou. se for o 

caso. IIIi a tomada de posse dai DOYOS membros da Junta eleitos pela CClllfaiDcia 

de PleaipotenciOrios scpialo. O oubotituto poderi ser COIIdidaw à dciçlo pelo 

Coasclho ou pela Conferi:Dcil de Pl.mipotenc•ãrios. cODforme o caso. 

2l 3. c~ .. ...e-a qle 1llll membro da Junta de: Rqld r t;'n .. 

R ali+ NU • !cs se ~ DI. impossibilidade de dao ç h= ,.. 

~- no cuo de faltas .....W c consecutivas as mmiõe's di J.-. O 
~o-Gcn.L. após ef~ caDSUitas com o ~idemc da Juata. CGIII o 
IIICIDbro da J.-. c c0111. o~ da Unilo ma:ressados.. declarm que oc:arraa 

.-. vap oa J111111 e a..r:ur.i dlt ac«do com o esupulado no nUmero 21 aalerior. 

ARTIGOJ 

~ conferinciu 

23 I. De coafo1 'dede cam as dispc)SIÇÕCs peronentes da Coutillliçlo. 110 

mla"Va1o caft duas C~as de Plaupotenciários. 5oe COII'ftliC8IID 

IIDIIII.almeDte u squimes 1....&ri:Dcw Mundiais da UniJo. 

14 a) da.s Cooferéaci. Mwldials de RadioçomunicaçOcs: 

25 b) ~ COftfcrâlcia Mlllld:ia.l de Norrnal.iDção das Tclccomuni~: 

l6 c) ._ Coafa" ·, Mundial de Descnvolvimcato 
Tdec:omwliQÇGel; 

1'7 d) das As5elllbla. de Radiocomumcaç.Ocs. coordenadas no ~ a 

dilas e local.. CGID as correspondc:AR"S Confcrênc•as Mundiais de 

R.M:iocom~icaçles. 

11 2. Execpcux~. no mrerva.lo entre duas COilfcri:Dc:ias de 

Pl.erupoiC'ftCiirios: 

19 podeta ser -.sa a segunda coat ..... cia MUDdiol de 

R.,Mioçom••iC'çlra.. jumo com sua A!!embiéi& de 

Raüocom•-icaçla USOCJ.ada. ou poderá ser canc.clada quaiqucr...., 

delas amda que: a .n KJI. convocada.; ou 

lO poderá ser ~ uma Conferencia de Norm•'i"çio ele 

T~odi<oonal. 

31 3. Eas d•spooiçGa poderio..,. ouloudaso 

ll a) par decido ela ~ia de P1euipoteuoiirios; 

l3 b) pGI' m 1 1' da Conferênc11 MUDdial aDtenor do Sellx 

iMtrcs.sado. aprwonda pelo Conselho: 

34 c) _..,--pane. pelo maoos. dos Membros ela Uailo • 

..-..m ~ illdM.dualmentc. ao Seeretario-Geral. 

35 d) par propo11a elo Coaselho. 
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36 4 Serã convocada wna Conferencia Regional de Radiocomwucações: 

37 a) por decisio da Conferência de Plenipotenctãrios; 

38 b) por recomendação de wna Conferencia MlDldJal ou Regional de 

Radiocomunicações antenor. aprovada pelo Conselho; 

39 c) quando um quarta pane dos Membros da União da Região interessada 

a tenha proposto. individualmente. ao Secretãrio-GenL 

' 40 d) por proposta do Conselho. 

41 5. O) As datas exams e o loc:al das Conferências Mundiais ou 

Regtoalis ou das Assembleias de Radiocommucações seria decididos pela 

Conferência de Plenipotenciãrios. 

41 2) Na ausCncia de tal decisão. o Conselho detmninari. as datas 

ex.uas c o local de cada COIIferência Mundial ou Assemblêia de 

Radiocomunicações. com a aprovação da maioria dos Membros da Uniio. e de 

cada Conferencia Regional. com a aprovaç.io da maiona dos Membros da União 

penmçemcs à regi.io interes.sada; em ambos os casos se aplicario as dispos1çõcs 

do nUmero 47 seguinte. 

43 6. {I) As datas exatas c o local de uma Conferencia ou Asscmblêia 

poderio ser modificados: 

44 a) tratando-se de uma Conferência Mundial ou de uma Assembleia. a 

pedido de. pelo menos, da qllltla porto dos Membros da Uniio. e 

tratando-se de uma Confcrincia Regional. da quarta parte dos 

Membros da regilo interessada. Os pedidos devmlo ser dirigidos. 

indiVtdualmemc. ao Sec:rctãrio-Geral. o qual os submelcrã i aprovaçio 

do Coa.sclho: 

45 b) por proposta do Conselho. 
--· 

46 {2) Nos casos a que se referem os nUmeras 44 e 4S anteriores. as 

modificações propostas somente serto definitivamente adotadas com a 

coocordiacia da maioria dos Membros da UDilo. tratando-se de uma Confc:riDcia 

Mundial ou de uma Assembléia. ou com o da maioria dos Membros da Unilo da 

reg:ilo i.ateressada. qUIDdo se u-mr de uma Conferencia Regional. sem prejuízo 

do estabelecido no nUmero 47 seguinte. 

47 7. Nas consultas previstaS nos nõmeros 42. 46, 118, 123. 138. 302. 

304. JOS. 307 c 312 da presente Convmçio. considerar·se-á que os Membros da 
UDiio que nlo se tenham manifestado denrro do prazo fixado pelo Conselho. 

nio partic1pario da consulta c. em conseqüência, nlo serio levados em conta 

para o calculo da maioria. Se o aümero de respostas nio exceder 8 metade dos 

Membros consultados. se prOcederá à ouua consulta. cujo resultado .seri. 

decisivo, mdcpcndcnlemente do número de votos COD'Iputados. 

48 8. (I) As Conferências Mundiais de Telecomunicações lntenw:iOIWS 

seria realizadas por decisão da Conferincia de Plenipotenciários . 

.., (2) As Iisj ·, • s ........, a """""""' e ~ da - do .u das 

Cmftri:ncias Mtnbs de ~ mmm cano as refm::rw:s à pa1ti::ipaçio das 
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- ,...--.,-... ,_ ,_. iiCCCdis.moosMIOidiois de T~ 

8iCÁ02 

5I 1 O CODSelho sua c • · ' ' por quarenta c três Membros da Uailo. 

eleitos pda CoafcriDI:ia de PI~. 

51 2. (I) o c .... lbo- heute .... ramiio onliJWia .. Sede 

do Uailo. 

5l 2. (I) I>ur.- esta raniiD. podai ser decidida a l'"limçto. em 

can.r " f . =·· de ..... re.ilrt --- ,. +ria. 

53 (2) No -..,..o - - reuai6es on1io0rias. o Couselbo puckri 
ser caavocado. a pedido da llllliarill * -.s Membros. aa priDcipi.o, aa Sede da 

u.-., por saa P•e · t • • oa por - iaic:iativa, na coodiçaes prevista ao 
aíacro 11 da JftSC1* Coawe ;I c. 

S. 3. o Coouellou--- q..- .. - -
E· z · m•1 IL. o Couclbo podlli Mcidir. cm uma de suas mw6es.. que um 

- c:oacrao sejl dec:idido por ma ; c ,. ia. 

55 4. Ao iDicio de ceda~~ o Const"lho elegerâ o Praide:Dte e 

Vicc-Pre:adente emre os ~ de seus Membros; J*8 tal fim. se tmi 

aa CGIIII. o priDc:ipio de • bUà · f ' Cllll'e as Jleai6c:s. Os escolhjdos 

cloo-l'iaobhrto SC8I c-aos d 6 prá1.ia:1a reu:ai.lg_...oa:liúria e nJo sedo 

r ' u· w:is. O Vice--Presidade s.' · · i o Pn:sideme. DI sua IUiêDcia. 

56 3. Na - do ~ a _.. dc$ipoda p<ll" ,_ MCIDbra do 

c-a.. pilO ode -· seá -
1 

' oi.io de SUO JIIÕPrill admillislnçlo do 
"*--»ir"oç~õesões. dinb:&ua• ......,awJ pol' esta ~ ou por ela 

cr ' ·w. e ~ estar qn•:O' ' por sua expaiêacia nos ~ ele 

"' S. 

57 6. s-.. canaio por-· Uuiio os-do.;._. as dürias e 
os~ do •qw Ttc ele cMI- ._ Membros do Couclho. relal:ioaadol 

ca. o dn ; ..., de~ t.ç6a....._ u m:mi6es do Comclbo. 

sa 7. 01qa docado-doaMembroscloC.....U.Opuckriusiliil' • 

.,_.....,__a IOdos as.-doa S...Sda Ullilo. 

59 8. O~- •liiaç6es de Seueobio elo C.......,. 

6e 9. 0 ~ o V100-Secredrio-GcAJ e oa Dftloia doa 

Esozililrioa ponieipão. p<ll" - páprio. aas clelibenç6es do C.-clbo. pare. 
111o ....ao .,.. au Y>-11: -..._ NID obllalc. o c~!.ho poderá realizar 

ICUies limilrldas e:JI.Idasiw - aep;:ewwte de seu Maal:lros. 
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61 10. O Conselho examinará. anualmente. o Relatório preparado pelo 

Scc:retirio-Gcral sobre a politica e a planifica.ç.io escrategicas ~comendadas para 

a UDilo, de coafomridade com as cüretnzes gerais da Conferincia de 

Plenipoteuciirios c tomani. as medidas oportunas a respeito. 

62 11. O Conselho supenisionari, no mtervalo entre as Conferências dC' 

PlerLipoterteiirio!... a administtaçlo e a gestlo gcn.is da Unilo c. em particular 

63 (I) aprovaR e revisará o Regulamento do pessoal e o ReguJamemc 

Financeiro da Uniio e os Regulamentos que considere pcrtlDentes, de acorde

com a prilica &dotada pelas Nações Unidas e pelos orgmismos especializados 

que aplicam o sistema comwn de salários. vencllD.cntos e pensões; 

64 (2) reajustará.. caso necessãrio·. 

65 (a) . u rabeias de salários-base do pessoal das ca1egorias profissional c· 

superior. com exclusio dos salí:rios conespondemes aos cargos por

ncwnc•ç.,, pua adapcã·las às dos salãrios-basc adotados pelas Nações 

Ullidas para as categorias correspondentes do sistema comum; 

66 b) u tabelas de sali:rios-basc do pessoal da_ categoria de serviços gerais . 

.-n adapta-las., na Sede da Uniio. :i.s dos salários praticados pelao; 

Naç6c:s Unidas e organismos especializados; 

67 c) as COI'I"eÇões. e~ funçio do local de trabalho. correspondentes à; 

caresonas profissional c superior. mcluidos os cargos por nomeação 

de acordo com as decisões das Nações Unidas aplicâv~1s à Sed~ d.t 

Utuio; 

61 d) os VCDCimentos para todo o pessoal da Uoiio. de acordo com a; 

mudanças adotadas no sistema comwn das Nações Unidas; 

69 (3) tOIDal'i as decisões necessárias para logrv uma Wstribu.içã., 

geográfica" eqtiitativa do pessoal da Uruio ~ fisca.lizanl seu cwnPn-;,~nto: 
70 (4) decidità sobre as propostas de mudanças Unponant~s n.. 

orpmzaçlo da Sccretuia-Gcral. dos Escritórios dos Setor~s di Uniio. 

c:ompativeis com a Constitwçio ~ a presente Convençio ~ que sejam submetida; 

ao Sccrctá:rio-Geral. após ~:ume pelo Comitê de Coordenaçio: 

71 (,:) eu:miJwi. c aprovara plmos plurimuais referentes aos cargos. 

ao quadro de pessoal e programas de desenvolvimento dos recunos humanos da 

Uoilo e estabeleceri. dirc1rizes para o mc:ncionado quadro de pessoal. incluidos. 

seu ni~ e esautura, tendo em conta as diretrizes gerais da Confetincia d.: 

Plca.ipotmciários e o disposto no utigo 27 da Consriru1çio: 

71 (6) ajustar.i.. caso necessãrio. as conmbuições pagas pela Uni.io o:= 

pelo seu pessoal à Caixa Comwn de Pensões do Pessoal das Nações Unidas. d: 

acordo com os Estatutos e o Regulamento da Caixa. segundo a prática adotad .. s 

por esa. úláma.. assim como os auxihos fULUlCeiros. por carestia de Vldi. 

OCJPCeClidos aos bcncficiinos da Caixa de Seguros do Pessoal da Uniio; 

73 (7) examinari. c aprovará o orçamento bienal da Unilo c considerar' 

o orçamento provisório pano ·biinio scgwnte. tendo em conta as dcc1sões d.1 
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C f - I dt ~e. rdlçio ao DÍimerO 50 cb :::oasan.uçio e o 

lillile mUimo de pSIOS ,.. ' · 1 por essa Cooferinc:•a. d.: coDfonmdadc 

Ola o m:.ero 51 da c faeDdo • mãxima ec:ooomia. pcrim tcncio 

pn:IIMe a obri.pr;lo da U-.o • *-çar resultados sati.sWóno'- com a IDIJ.Or 

rlfidez pouiwl; ela - -. se boSCOili aas opu>iões do Cooute de 

I a COIIIidas DO ~ do Scaelãrio-Gaai. IDC~Kionado no numero 

16 da preleDie C-.veoçio e 110 a.&.lório de gestlo fi.Danccin.. mcncuxwio no 

~ 101 da Jft1C1* COII\i ;I ; 

74 (I) dilpcri elo . .,_.a auditoria anual das contas ela UnW> 

+ 1., pdo 5ea'elirio-GaiL e as aprovarã. CISO exatas. para subrnctê-las à 
C Ç "ade" ., I( •r iwlllbleqQea.te: 

75 (9) - as f p ,. ; I aec:css&rW pa'O conwcar as conferéncoas 

• l.lllilo c. proporciauri. ~ o __., da maioria dos Membros da U~ 

......, se ~ • -. CC-Siaois ... ia M..,;lial. ou da nworia dos Membros da 

u.iiD da resiiD iulue r+ ..-..o se tra1ar de uma Confetenc•a Reg~onal 

direlrizcs opw ll ~ c - Sctores da Unilo. relac:•onadas com 

ooaiiooioaaa ~ou de-.--. pa'O a~ e orpnizao;ão das 

74 (10) - ....._ ...., re~ ao niomero 2S ela prescnoe 

c., ;lo: 

77 (11) 4lcidiri sobre • ipli;IÇ., das decisões de coofm:ncl&S que 

....._ n::peoçanhs fi- w; 

11 (12) • llledillla aa qae o permita a CODSD.tw.çio. a presente 

COiiwe ;'o e 01 Rqn1 A4m.iaiSintiws. adotari. qUUII&S cb.sposiÇÕCS 

lejiiD. ~~ ... o bom funcioa.mento da Unilo: 

19 (13) .,OS prnia _., com a maioria dos Membros da Uruio. 

u..ri. as medida '*' · iw,.. solueionar. em Cin.ter proVIsóno. os casos 

.lllo prnuaos • C!Wrie ·~k • pracDIC' Coa~. nos Rq:u.lamenros 

A ' · i Mlivos e seus IMXOI c ,.. cuja soluçlo Dlo seJII possivc:l aguardar 111ê 

• .,.v.;- eoa&riacia ---
• (14) ._.a .., com todas as orpnizações mtetnKaorws. 

a q11e se refena os an:itol 49 e ,.;t da Coasatuiçio e, para tal fim. fumari.. cm 

-da Ulllio, KOrdos pnnâiuc com as orJ:•nizaç6es IDtcmKICXW.S. a que se 

ráen: o ll'1iao ~ da C e c:om as Naç.Oes Unidas. em cumpnmmto do 

.:ardo C8D'e ~ Ultima e a Ullilc» ID&ena.Kioaal de T clccomwu.cações: n.ses 

KIDidos provilãl'ios scrlo 2 · d s a COIIfa"êocaa de PlcrupotcncUrios 

.._..u.re.. de coafonnid8dc ~o .-iso 8 da Consmuiç.lo; 

11 (15) .... cMa 1111111i1D. aavim o mais br-eve possivel aos Membros 

da Ullilo, relll6riol 1 .... 101ft as ativackdcs do Conselho c quaasqucr 

cloea....,.,..,.., que jalpr """ .. ' --
82 ( 16) o•oll_, ....... i c c t .... la de PiellpoteDCaãrios um Relatório 

sabre a .r.· · da lJIIilo ... a U1lima Conferência de Plcrupotcncaãnos. 

-,_uno _..., ... ,...~·ess .. _si.ol,.aoarpm;..n,... 

OUTUBRO DE 1998 



OUTUBRO DE 1998 

_......._-. 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

SEÇÃO 3 

. .o.RTIGO S 

A Secretaria-Geral 

IJ L O Seoretàrio-Gc:ral: 

14 a) rcspondcri. pela gestio global dos recursos da União: poder.i delegar a 

gesdo parcial de tais recursos ao Vicc-Secretãno-Geral e aos 

Diretores dos Escritónos. após prtvla consulta. neste caso. ao Comne 

de Coonicnação; 

85 b) coordenari as atividades da Secrctana-Geral e dos Setores da L:nião. 

tendo em conta a opinião do Conutê de Coordenação. com a finalidade 

de utilizar. com a mesma eficácia e economia. os ret:ursos da Uni.t.o: 

16 c) após previa consulta ao Comitê de Coordenação e tendo em conta sua 

opiniio. preparari. e submetcrã ao Conselho um Relatório anual sobre 

a evoluçio do secor das tclct:omunicações. que conterá. adema.Js. as 

medidas recomendadas no que diz respe~to a estra1eg1a e políticas 

futur.s da Uniio. como estipulado no número 61 da presente 

Constiruiçio, acompanhadas de suas consequências financeuas: 

11 d) orpnizará o trabalho da Sccretaria-Gcra.l c nomeara o pessoal da 

mesma. de confomuóa.de com as dirctnzcs fixadas pc\a Conferi:nc1a 

de Plcn.ipotcnclãrios e com os regulamentos estabelecJdos pelo 

Conselho: 

81 c) adotarã as medidas admmistrabvas relativas ao estabclcctmento dos 

Escritórios dos Setores da União c nomeliã seu pessoal. med1antc 

prévia seleç.io e por md.ic.açio do Dlretor do Escritório tntcrcssado. 

aiDda que a deCJ.sio dcfininva. no que diz respeito à nomeação c 

dcmi5Sio do pessoal. corresponderá ao Secretário-Geral: 

19 f) infonnari o Conselho das decisões adotadas pelas Nações ürudas c 

pelos orgarusmos especializados que afctam as condições de scrvtço. 

veoc:ime:rnos c pensões do sistema comum: 

90 g) ze:lari pela aplicaçio dos regulamentos adotados pelo Conselho: 

91 h) proporcionari assessonmcnto Jwidico i. Uruão: 

92 i) tcri.. a seu cargo. a supetV~sio administranva do pessoal da Uruio. 

com o fun de obter o melhor aproveitamento do refendo pessoal e a 

..,Iicaçio das condições de trabalho do Sistema comum ao pessoal da 

Unilo. O pessoal designadO para colaborar diretamente com os 

Direrores do Escntóno dependerá. adrninisttari\lamcntc. do Secretario

Geral e trabalhari... dirctamcnte. sob as ordens dos Dlretores 

tntereSs&dos.. porem de acordo com as duemzes adnurustranvas gcra1s 

do Conselho: 
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no interesse da Cmào e em coordenação com os Duetores dos 

Escri10nos. poderi 0'311Sfer:~. Iernporanamente. caso necessano, os 

funcJonarios para funções d.!snntas daquelas para as quais tenham s1do 

nomeados. com o mtwto de gerenc1ar as flutuações de ttabalho na 

sede; 

94 k) de acordo com o D1retor Qo Escntôno mteressado. tomara as medidas 

administrativas e fmanccu~ necess3nas para as conferências e 

reuniões de cada Sewr; 

95 I) teudo em conta as rcspoasabdidadcs dos Sctores. proporcionara os 

adeq~ 5ei'VIÇOI de seaew'lado, anteriORS e postcriORS.. para U 

coaferências da Umlo; 

96 m) rr-. õos ;.:hefe·- de 

···--· ..... ~ ........ .... 
em conta os resultados de qualquer consulta regJOnaL 

91 n) fc:meeeri, em coopcnç.ie. tesO necessãno. com o Governo anfitnão. o 

secretari..so para c~ da União e. em colaboraç.io. neste caso. 

ÇOIIl o Diretor interessadil. cbspeDSani. os serYJ.ços necessarios para as 

reuniões da União. m:ao,..do ao pessoal da Uniio, quanc:lo assUD o 

julpr necessário. de coaformidade com o número 93 anterior. Podcri 

c.abém. ~ prévia salicilaçào e mediante contrato. fornecer os 

serviços de sec:retanalllo para ouuas reumõcs relativas as 
tclecomwucações. 

91 a) tomari. as medidas nec:essírias para pubhcação e d.Ismbwção oportuna 

de documentos de serviço, boletins de informações e de ouaos 

documentOS e relatórios preparados pela Secretana-Geral e pelos 

Sc:tore:s, cornurucados i União. ou cuja_ ~~licaçio tenha suio 

solicitada por conferSias ou pelo Conselho; a relação de 

doc:wnentos a serem pullllicados será atuaJizada pelo Conselho. após 

prévia coasu.lta à ccnúedltc:~& mtr:ressada. no tocanre aos documentos 

de serviço e outros doc.nentos cuja publicação seja solicitada pela 

coafr:rêDcia. 

99 p) pubhcari.. penod.icamclllr:, wn bolenm de mfonnaçõcs e de 

documentação gr:raJ sobft as lelecornurucações. com as mformações 

que possa reurur ou cujo acesso lhe seJa facd1tado e as que: possa 

obter de outtas orpoi.zaçles IDitmaCIOfta.tS, 

III q) após consulla ao Conud de Coordenação e haver realtzado todas as 

econonuas passiveis. pNpar.Vá e submeleni. ao Conselho um prOJCIO 

de orçamento b1cnaJ que cubn. os gastos da Un.iio. dentro dos lim1tes 

fixados pela Conferàc~a de Plerupotcnc1ãrios Este projeto 

compreendera um orçiiKflto consohdado. incluidos os orçamentos 

dos U"Cs Sctores. baseMM nos custos. preparado cm confomudadc 

com as dirctnzcs o~lárias emanadas do Secn:tário-Geral e 

compreendera duas~- Uma correspondeni. a um crescimento 
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nulo da Ultidadc: contribub.va.. e a outra., a um crcSCUDcnlO inferior ou 

ipal ao limite fixado pela Conferencia de Plenipotencürios. após uma 

possivcl dcprcciaçio da conta de provtsão. Uma vez aprovada pelo 

Conselho, a resolução sobre o orçamento seri. enviada para 

conhecimento de todos os Membros da Uniio; 

101 r) COID a assistência do Comitê: de Coordenação. prcparani. um Relatório 

uual de gestio financeira. de acordo com o Regulamento FinanceU'O, 

que submeteri ao Conselho. Serão preparados e submetidos à próxima 

Coafcri:D.cia de Plcnipotmctiri.os.. para exame e aprovaç.io definitiva. 

tiiD relatório de gesdo financetra c wn demonstrativo sini:Ctico das 

CODtas; 

102 s) com a assistência do Comitê de Coordenação. preparar.i. um Relaiório 

anual sobre as atividadcs da Uniio o qual. após ser aprovado pelo 

Conselho. seri enviado a todos os Membros: 

103 t) desempc:nbari. as demais funções de secretariado da União. 

104 u) cumpriri. quantas funções possa encomendar-lhe o Conselho. 

185 2. O Secretario-Gera.~ c o Vice-Secrecãrio-Geral poderio assistir. em 

carâtcr COÕSultivo. ti conferências da Uniio. O Secretário-Geral ou 

seu represcrumte. poderá participar. cm cani.ter consultivo. das 

demais relllliõcs da Uniio. 

SEÇÁ04 

ARTIGO O 

O Comitê de Coordcnaçio 

106 I. (I) O Comitê de Coordenação assistirá c assessorari. o Secretario-

Geral cm todos os assuntos citados no utigo 26 da Constitui~ c nos amgos 

pcninentcs da presente Convençio. 

107 (2) O Comite será responsável pela coordenaçio de todas as 

orpninçOes intcmacionais mcnc1ooadas nos arugos 49 c SO da Consaruiç.Jo, no 

qac se refere à represeDI&Çio da Uniio nas conferências dessas organizações. 

101 (3) O Comitê examinari os progressos dos trabalhos da Uniio c 

auxiliara o Sccrclãrio-Geral na prcpançio, para apresentaçio ao Conselho. do 

Rdatório a aue se faz referêncLI no nUmero 86 da presente Convenção. 
109 2. O ComitC proçwarã adotar suas conclusões por unanimidade. Ca.so 

aio obcco.ba o apoio da muoria do Cormtê. seu Presidente poderá tomar declSÕCS 

sob sua própria responsabilidade. em casos excepc:ion&J.s. se consu:lerar que a 

decido sobre os assuntos tratados e WJCDte c nio pode esperar ate à próxima 

reu:niio do Coaselbo. Em tais casos. inforrrw-L de imediato e por escnto, aos 

Membros do Cooselbo. expondo as razões que o none1am. bem como qualquer 

opi:Diio que seja apresentada. por escnto. por owros membros do ConutC. Se 
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ocsses casos. os assuntos nio forem urgentes. pol"tm •mponantes. serão 

submetidos à constderaçio da próx.tma mauào do Conselho 

110 3 O Presulmte r;;onvocari. o Comite. no mirumo. uma vez por mes. caso 

neccssirio. o Comitê poderi. rewair-se tambêm.. c1 pedtdo de doas de seus 

-.. 
111 4. Scrã el.abondo um reWOrio das aavuia.des do C omnC: de 

Coordc:uçio. que scQ. ~r;;aminhado - Membros do Consel.ho. a pedido dos 

IIIOSIIIOS. 

SltÇÃO S 

O Sctor de a.diocomunicações 

AIITIGO 7 

AI Collltrincias MuMiiais de Radiocomuninçõet 

t 12 I. De coafonaidade com o 1llliiDero 90 da Consnnuç.ào. seri.o convocadas 

Ccwd"uêaeias Mundiais de Radiocomwncações para elwruiuu· questões 

espcçificas de rwtiocomunieaç61:s. As Conferênczas MundiaJs de 

R.dioc:omwuc:açõc:s lrMIU"Io dos ~ mcluidos na sua ordem do daa adotada de 

coafOIIDidadc: com as disposu;Oes pcniDeales deste arngo. 

lll 2. (I) Na ordem do dia das Conferências \1unduus de 

R.-:liocomunicações poderio incluu-se: 

114 a) a l'e'VIsio pcciaJ ou. eXCipCioDalmc:nte. total do Regulamento <U.s 

Radiocomuaicaçóes menciln8do no amgo 4...-consatwção. 

I IS b) q1Jak1ucr OUira quesllo, de cuãaer mundial que seJa da compctêncta 

da conferência: 

116 c) um ponto sobre iaiib c e ã. Junta de Regulamentação das 

RQocom••icações e 10 Ell:zir6no de Radt.ocomunicações no que diz 

rapeito as suas atividmes e., exame destes illtimos: 

117 d) a adoçào das quesllles .,e tenha de estudar a Assemblêia de 

RadiOCOmUIUcaçÕCS.. au.ia como os assuntos que esta dew examinar 

em ret.çio âs fururas Co .... - i•s de Radiocornurucações. 

III {2) o imbieo geral da rcflrida ordem do dia devena ser estabelectdo. 

com quuro anos de amecedência e a ordem do dia defiruaw scri finda pelo 

Coaselho, preferen.ciAbnente, dois MOI IDICS da Conferinc1a. com o acordo da 

maioria dos Membros da Uniio, sem prejuizo do estabclecado no nwnero 47 da 

praaue ConYeDçio. 

119 (3) Da ordem do dia. r;~ todo o assunto. CUJa tnclu.são tenh~ 

sido dec:idido pela Conferêncaa de Plaipolencaãnos. 

110 ~ (I~ Esta ordem do dia po*rí. ser moda ficada. 
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111 a) a pedido da q\I.IJ't3 pane. pelo menos. dos Membros da Uniio. As 

solicitações deverlo ser dirigidas. individualmente. ao Sec:n:tario

Geral o qual as submetera à aprovaçlo do CoD.Selbo: 

lU b) por propos13 do Coosclho. 

1%3 (2) As modificações propostas á ordem do dia de uma Conferfucia 

MWidial de Radiocomunicações somente seria definitivamente adotadas. após 

previa acordo da maioria dos Membros da UNlo. sem prejuizo do estabelecido 

ao nUmero 47 da presente Convenção. 

124 4. Do mesmo modo. a Conferência: 

1 Z.S ( 1) CXIIIJlinmlí e aprovani. o ~latório do ~ do Escritório so~ 

u llividadcs do Setor desde a Ultima Confcréncta; 

126 (2) recomeadari ao Cooselho a inelusio. na ordem do dia da 

próxima Conferência, dos pontos que con.siden oponunos; expor-i sua opiDiio 

sobre u ordeD.s do dia de um ciclo de Coafcréncias de Rad.iocomtmicaç.ões de 

quatro IDOS e fari. uma estimativa de suas CODSCqilências ftn1ncciras: 

127 (3) iDcluiri. em suas dccis6cs, seguDdo o caso, i.astruções ou 

requaimcmos ao Sec:retirio-Geral e aos Setores da Uniio. 

111 S. O Presideate e os Vicc·Presidemes da Assembléia de Radioconnmicações 

ou da Comisslo ou Comissões de Estudo perriDcDres poderio pll1lcipl:r da 

Coofcrêacia Mundial de RadiocomunicaçOes associada. 

ARTIGOS 

As Assembléias de Radloc:omuaicaçks 

129 I. As Assembléias de Radiocomunicações estudaria e formularia 

recomendações sobre as questões que tenham adotado, observando seus próprios 

pr 1immtos ou aqueles que lhes tenham sido recomendados pela Conferência 

de Plenipotencürios. por qualquer outra c:onferênQL pelo Conselho ou pela 

Jllllla de RquiomcntaÇio das Radiocom..Ucações. 

130 2. Quanto ao número 129 anterior. ~ Assembléias de 

Radiocomunic:ações: 

UI (I) eumi.Dario os relatórios das Comissões de Esrudo. preparados 

de c:onfonnidade c:om o nUmero I S7 segwnte e aprowrto. modificario ou 

rec:usarlo os projetas de recomendações c:onstantes dos mesmos; 

132 (2) tendo em conta a necessidade de reduzir. ao minimo. u 

obrigações financeiras que pressionam os recursos da Unilo. aprovaria o 

programa de uabalho resu.Jtan~ do exame das questões existentes e detemunanlo 

a prlondade. a W'!ência.. as conseqüC:nc:ias fmanceuas prcvisivets e a data para 

cooclusio de seu esrudo: 

133 (3) i. luz do programa de trabalho aprovado. a que se faz rcferiocia 

no nUmero 132 amenor. decidiria quanto ii nct:essidade de se criar. manter ou 
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supnmir Comissões de Estudo e llribwrio. a cada uma delas. as qu.estOc:s 

cor---~eotes. 

134 "') na med.uia do posmà, apuparão as questões de mtc:rcsse para 

os pi.IICS cm desen\'ohimemo, com o fim de facilitar a pamc1paç.io desses pa~ses 

DO esmdo das refrndas questOes. 

135 (.5) prestaria assessoramadiO sobre a.uuntos de sua c:ompet.Cneta, cm 

rapolll. is sohcitKões formuladas por uma Conferência Munc:bal de 

R.-liocormmicações; 

136 (6) informarão i. C~ Mu:a.diaJ de R.adiOCOIDli:Dica.çõcs.. a 

qgal esdo associadas. a rwureza dos .....-os que possam ser incluidos na ordem 

do dia de fulu:ras r.:lDfcrências • ~unicaç&s. 

137 3. A Assembleia de R f c micaçõc:s será presidida por uma 

pci"'""Iidede dcsisa-f.a pelo GovCIWD do pais. onde seri realizada a reuniio OU. 

se ~ for realizada na Sede da u-.o, por uma pessoa eleita pela própria 

Assallbleia. O Praldente seri llâaido por Vicc-Presadeutcs eleitos pela 

AncmbléiL 

lu Coaferêaci• ~ii de Radiocomunicações 

138 A ....... ck> dia doo Cadi:iâ..W ........ de Rodiocmnnc- """"'"' poc1oD 

---. ~ de~ de.,._ lq!icnll 
D:luiallo a.uçõcs i. .kaa de R I I das ~ c 10 E.scril:xio de 

R r ...._ ,cJao:;a.., """ - IIMdodes ........, a RePo -• 
- qooe....,. "'""*"" '*>..;.. oaoillilaiiRS am ... --.....de..-~ 
Eas a.fet"Cnc:1as se limitado, . a 1:ra1ar dos assuntos que constem 

de sua ordem do dia. As ddpu11' dos nUmcros L II a 123 antmora se 

l!pticalo as Conferências Rcp:.n.il • Radiocomunicações. porem apenas DO 

que se rei'=: IIDS Memt.-os da Rqiio iMaessada. 

AaTIGOIO 

A Junta de Repilam=~• du Radioc:omuaicaç6es 

139 I. A Junta scri compoaa pc nove membros eleitos pela Coaferiuaa de 

Plempo~a~c•arios 

140 2. Além das funções espec·• ,..., no arngo 14 da Coastituiçlo. • Jlllda 

eumiaarã também os Telatórios do Dilaor do Escritório de Radiocomurueaç.ões 

m.ivos aos esmdos rea.hzados. a pedido de uma ou virias d.as- adm:inisnç6es 

i:ztu at·• s~ os casos de .-rferCDcia prejudiciaJ e formulani. as 

---~açoçõõesos pn>c<dcnrcs. 
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141 J. o. membros da luma ter1o a obripçio de pan:icipor. em camer 
consultivo. das Couferênciu de Radio«mwlicaçdcs e das Assemblêias de 

Radioc:omuaicaç&:s. O Presidea.te e o Vlce~Presidco.~~e da Junta ou os membros 

da JUDia que os represeDleiD devalo pll'licipu, cm CU'Íttr consultivo. das 

Coafaêacias de Plc:aipou:ac:i.irios. Em todos estes casos. os membros nos quais 

recaia~ esca obripçlo nlo partic;ipmio dcsw ~ertncias c:omo membros de 

S11U delepçaes nacioaais. 

142 4. Someme corrato por conta da Ua.iio os pstos de viqem.. diárias e os 

scpros dos membros da Junta. rel.cionad.os com o dc:sempmbo de suas funções 

poro a Ulliio. 

143 5. Os a>Ciodos de trabalho da lwua saio os seguintes: 

144 (1) Os membros da Juata escolherlo. catre eles. um Prnidente e um 

ViceaPraidcate. que pennaneccrio aepas fuDç&s por wn mo. Tnmsconido este 

prazo, o Vicc-Presidc:atc sueedcrã ao Presidente e serã esçoJhido wa novo Viçe.. 

Praideatc. Na ausãJcia do Presidellte e do Viee Prcsideate, a Junta esc:olhC'I"'i 

pra substibú-los. eau-e os membros. um Presidente Interino. 

145 (1) A l,..... se mmiri. .......Imcn1<. Dlo mais do q"" quaao ,.... 

IID ano, em seral na Sede da Unilo, çom o q110111m minimo de dois terços de seus 

membros e poderi. desempeahu suas funçfles mediante uso dos. modernos meios 
dt comunicações. 

146 (3) A Junta procurari adotar suas decis6cs por unanimidade. Caso 

nlo seja possivel. somente sedo validas as dccis6es tomadas com o v010 a favor 

de dois lc:rÇOS dos membros da J~ no minimo. Cada membro ct. Junta teni 

direito a um voco: nJo se admitira o voto por dclepçio. 

147 (4) A JUDia poderi. adow- u disposições internas que considerar 

neces.sirias.. conforme a Coastituiçlo. a preseate CODV~ c o RcgulllmCtltO de 

R.ld.iocomunicaçllcs. Estas disposições seria publicadns nas Regras de 

procedimmtos da JunLL 

ARTIGO li 

.U Co1Diu6es de Estado de lbdiocoa~unicaç6el 

1411 I. As Comiss6cs de Estudo de R.tiocommlicações scrlo estabelecidas 

pelos Assembléiu ele Rodiocorrnmicaç6es. 

149 2. (I) As Comisslies de EsNdo de Rad.ioc;omunicaçõcs estudarto 

qucstOes e rediairto projetos de recomendações sobre os assuntos que lhes 

tea.bam sido submetidos. de conformidade com as disposições do artigo 1 da 

praeate CODVe"'IÇÇo. Ettcs projetos sc:rlo submetidos. pU11 ~provaçlo • .i uma 

........ bléia de Rodioconwtlioaç&s OU. DO inlenalo efttre duu Assembléias. U 

AdlllinitlraÇ6es. por wuespundtncia, de çonformidade c;om o procedimento 

adotldo pela Auem.bliia.. As rec:cmeadlçôe<.r. çrowdas terlo a mesma 

importànc:ia que u tprOVadas pela Assem.bltia. 
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lSO (2) Sem pn:Juizo do CSJ)Oito no número 15& segwnte. o es~ das 

eil8das qges~:ões se centrara DO ~te: 

151 a) u:ri.li.z:açlo do espiCirO de frcquinc1as radioeletncas nas 

r.:l.iocxaunicaçõa renaues e espaciais (e a unhzaçào da órtnta dos 

-li ... ...,...._); 

152 b) as ~sticas e a .-licb&le de funcionamento dos sistemas 

rwlioelélricos; 

153 c) a explOIIIÇio du esraçks de nd>ocomumcoções. 

ISC d) os aspcc105 das radiocc.nu:niçações relacionados com o socorro e a 

~-

15S (3) E~ estudos Dia VCTSII'io. no geral. sobre questões econõnucas. 

pcrim. caso contemplem a c ç1 o de soluções técmca.s altcnw:iva.s. poderio 

ser tcwdos em co.ideraçio os r-es econõmicos. 

156 3. As ComissOes de EsNdo de Radiocomuruc:ações rea1izario também 

e..-os preparatórios c fOIDIIILIIIo rclalórios ~ as questões técnicas, de 

apicnçio ou de proc:eclimei8D. que tenham de ser cnmio•dos pelas 

ec.teriacias M..ui.s c ltcsio"i' ele Rad.iocomllllicações. de conformici.AIX 

COIIII o JII'OII"IIDI. de rraJ.IMJ ....., a rnpeim por WDZ Assembléia de 

R.MiaciXIIunieaç6es ou se.-, i:ua ,6es do Coasclho. 

151 4. Cada Camissio de Ellado preparará para a Assembléia de 

Radiacamllllicaçóa um reillóriD DO qual sejam indicados os pJ"'OI'eSSSS 

,....a;m • as ""ecc-onc11o•çç6esilos ~ de acordo com o procedimento de 

cc.ulll do número 149 e 01 pro;.. de recomendações. novos ou revistOS. para 

ex.ac cb Assembleia. 

151 S. TCDdo em coma o ..:.ero 79 da Coosanução. os Setores de 

Radiocomun.icaçõcs e de Nor-•'iwçfo das TelecomamCaÇões deverão submeter. 

a wn exame pennaente. as weC. CDunciadas nos nUmeras IS I a I 54 antcnores 

c DO número 193 sqwnte. rclaaaa.das com o Sctor de NonnaJizaç.io das 

Telecorauruçações.. 1 fim de ser alc.açado um acordo comum sobre possiYe'ls 

nmdaaçu na distribwçlo das neria cm estudo Os doiS Sctorcs coopcnrio. 

esueiwnente. e ldotario prc r os para realizar esse exame e lopar 

acordos oportunos c cficaza. C.O nlo SCJ& &Jcançldo um acordo. o assunto 

podcri. ser submebdo. por inlermilllio do Conselho. i. dccisio di Conferência de 

Pleaipotenciârios. 

159 6 :"ooo cumpnmcnto de sua nussão. as Cormssõcs de Esrudo de 

R.adiocomwucaçõa prestario a *W:Ia ar:eaçào ao estudo dos problemas e a 
~ de rcccnendaçõn di H tente relacionadas com o estabelec•meato, 

o desar.rolvimcnto t o aptrfei 1 :to das tc\ecomunicaç.ões nos pai ses em 

daenvolvimcnto. nos planos rcp.al e internacional. Excculad.o seu U111balho. 

I~ ~ em c-me. I E os trabalhos das orgaaJ.Z.&Ç6es n~1onus.. 

reeio-it e Uuran · 0011s qae se OCIIpeD1 de radiocomunicaçõe-s. com as quaas 

~. tendo presente a sidt"e da Unilo conservar sua pos1çio 

pr"Oemlbeate no caaapo das tclcc~caç6es. 
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160 7. Com o fun de fa.clinar o exame. das atividades no S.etor C.e 

Radiocomunicações. aconselha-se tomar mec:bdas para fomentar a coopcraçio e 

a coordc:Daçio com outras orgaru.z.aç:ões. que se ocupem de radiocomwucações e 

com os Setotes de Normal.iza.ção das Te\ecODlurucaç.ões e do Desenvoh'l!Dento 

du Telecomunicações. As funções c:oncmas. a forma de puticipaçio e as regras 

de aplicaç.lo destas medidas ser.lo determinadas por uma Assembleia de 

Radioc:omWiicações. 

ABTIGO 12 

O üeritório de RadiocomunluçlleS 

161 I. O Diretor do Escntório de Radiocomunicações orgaruz.ari e 

coordcna:r.i. as alividades do Setor de Radiocomwncações. As funções do 

Escritório s.e completam com as espectfic.ad.a!. no Regulamento de 

Radioc;omunicaçõcs. 

161 2. Em pamcular, o Din:tor, 

163 (I) m relaçio i:s ConferCnc1as de Radiocomunicações: 

164 a) coordcnari. os trabalhos preparatórios das Comissões de Estudo e do 

Escritório. com.urue&ri aos Membros os resultados destes trabalhos. 

receber& seus comentarias e apresentaní. um relatório completo i. 

COilfettncia. que poderi incluir proposw de natureza regulamentar; 

165 b) parti.cipari., por direito próprio. porem em caracter consultivo, das 

deliberações da Assembleia de: R.adiocomwncaçõcs c das C omissões 

de Esrudo de Radiocomurucaçõcs. Adotarã todas as medidas 

necessárias a prcpanyio Conierinc1as de 

Radiocomunicações e das reuniões do Se~· Rad.iocomurucações. 

cm coordenaçlo com a Secretana·Gera.l. de conformidade com o 

númerO 94 da ~sente Convenç1o e, quando for o c;.aso, com os 

demais Setorn da Unilo. levando--se devidamente em conta iiS 

ctirmi.zes do Conselho na rcaliz.açio desses preparativos: 

166 c) prestará assistência aos paises em desenvolvimento nos seus 

prqwativos para a C onierência de RadiocomwticaçOcs; 

167 (2) cm relaçio à Junta de Regulamentação das Radiocomunicações: 

161 a) preparan. e submetcril projetas de regras de procedunenros à 

&p"Ovaçio da Junta de Regulamenuçio das RadiocomunicaçOcs: estas 

regras incluiria. entre outras coisas. os metodos de ci.Jculo e os dados 

ncc:cssarios para a aplicação das d1spos1ções do RcguJamen1o de 

RAdiocomunicações: 

169 b) distnbuiri. aos Membros dt União as regras de procedimento ria JunlA 

c reccberi. os comenW1os das administrações sobre as mesmas. 

170 c) tramiari. a infonn.açlo reeebida das administrações.. em cumpnmento 

das disposiçOes pertinentes do Regulamento de RadiocOmunicaçcks c 
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dos acordos reg.OnaJS e a ~ na forma adequada. para su.a 

pubüeaç:io: 

171 d) aplicaR as regras de p~ aprovadas pela Junta. preparan! e 

publicaR conchll6es com bul: MSIU regras e submetera i. Junta toda 

revisio de coadusio soücicMa p« uma administraçio. que tenha 

eDCODindo dificuldades ,... apücaç.lo dessas regras de 

procedimento: 

17'2 e) de acordo com as disposaçlcs pcrtJ.nentcs do Regulamento de 

lt.dioc:omumcaçilcs. cfelllari a iasc:riçio c o rcgisao metódicos da$ 

COIICCSsões de frequCncias c. se for o caso. das sqa.s can.cterisncu 

orbilais associadas: m.tcri. aa dia o Registro Internacional 4e 
Frequinc1as; rev~wa as msc:ri90a constantes do R.egJstro. com o filb 

de modificar ou suprimir, CGIIIianne o caso, as que não refl1wn a 

Ulilizaçio real do espectro de frequências. de acordo com a 

Administraç.io IDleressada: 

173 f) aJudari a resolver os cuos di ialerfcrêncta prejudicial. a pedido de 

uma ou varias das ..W.i · açOH imcressada.s c. Quando fOI' 

necessário. cfCIUU"i pesqu.iSII e pRparari.. para exame da Junta. um 

re&.a:ório com projetes de no --"'

1
IIOÇOÇ6cs relativas às adnurustrações 

ialeressadas. 

174 g) ablarácomosc:cmãri~daJuna.: 

175 (3) o D1retor coordenará os u.bllhos das Conussões de Estudo de 

RadJocomunJcações e seni. responsáYeiJ*a orpaa.açio deue trabalho: 

176 ( 4) do mesmo modo. o ou-r. 
1'7'7 a) realizara esrudos. conl a r..lidadc de ~ os Membros na 

exploraçio do maior nllmere pouivel de CaDML~dioc::letncos nas 

rqi.Ocs do espectro de ~ias em que po$SUO prodUZlr-se 

l.lllCifcrências prejudicial~ e Da utilizaçio eqtuwiva. eficaz e 

eeonômica da órbita doi Sllilill:s IFOCStac:IOnãriOS, tendo CID conta llS 

necessidades dos Mcmkos ... requeraa ASSJSiêncl&. as necenJdades 

especificas doa paises em .._volvimcnto. as.sim como a Sltuaçio 

geopáfiça cspccW de r rios paises; 

171 b) pcnnUIUá ciMos. cc. os ~ em fomu awomancamcntc 

lqi:vcl c: em ouau foc.u; pn:paari e IIWitera c:m dia a 

documcnuçio c o baDco de Udos do Setor de RaWocomurucaçõcs c: 

orpmzari.. juato com o S •io-Geral. sua publicaç.io nos 1d1oma.s 

de-: trabalho da U ruio. de co.lonnadadc com o disposto no nUmero 172 

da CoDSntu.içio: 

179 c) man1cn. em dia os rcgistros .cccuirios: 

180 d) submetera a Conferencaa M-.dial de RadJ.ocornunicações um relalóno 

sobre as anviclades do Sew' de R.diocomumeações desde a Wnma 

confcrêDcJa; se nlo etlivcr fi'I'VI• Deltbuma Coaferinc~ Mundial de: 

Radloc:omwucações. o re._..,. referente aos dois anos subsequentes a 

OlmJI!RO DE 1998 



OUTUBRO DE 1998 

------

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

ultima CollferCncia seni apresentado ao Cc=uelho e aos Membros da 

UlliJo; 

181 e) preparará uma cstlmallva orçamentária das necessidades do Setor de 

Radioc;omunicaç.ões. baseada nos custos. e a tniDSIIlitini. ao S~o. 

Gcn.l para exame do Comitê de Coordenação c de sua inclusão no 

orçamento da Uniio 

112 3. O Dimor selecionar-ã o pessoal técnico e admutistrativo do Escritório. 

adequando-se ao orçamento aprovado pelo Conselho. A nomcaç.lo deste pessoal 

técnico e administrativo serã cfetuada pelo Secretãno-Geral. de acordo com o 

Dirctor. COI'TeSJ)Ondcni ao SecretJlri~ decidir. em Ultima mstãncia. sobre 

sua nomeaçi.o ou destituiçio. 

113 4. O DiRtor pre:stari. a assistêneia tt:cnica ne«ssâria ao Setor de 

Deseavolvimento das Telecomunicações, no ãmb1t0 das disposições da 

ConstitWçio e da presente Convcnç.io. 

SEÇÃ06 

O Se:to'r <k Nonnaliu.çlo das Telecomunicações 

ARTIGO 13 

As Conferências Mundiais de ~ormalizaçio das Tclecomuni...açOc:s 

114 I. De confonnidade com o nUmero 104 da Constttuiçi.o. serão 

convocadas Conferencias Mundiais de Nonnalização d3.5 Telecomunicações para 
cxanun.ar matêrias relacionadas com a nonnalização das telecomunicações. 

tiS 2. As Conferências Mundiais de NonnaJização das Telecomunicações 

estudaria e fonnuJario recomendações sobre as questões que tenham adomdo. 

seguindo seus próprios procedimentos ou sobre àS que lhes tenham sido 

recomendadas. pela Confcrêncta de Pleru.poteru:iános., por qualquer outta 

conferência ou pelo Conselho. 

116 3. De conformidade com o niunero 104 da Consrituiç:lo, a Conferência: 

117 a) ex.IIIllJWi os relatórios das Comissões de Estudo. preparados em 

conformidade com o nUmero 194 da presente Convençio e aprovari.. 

modificar.i ou recusará os projetas de recomendações constantes dos 

mesmos; 

III b) tendo em conta a necessidade de redUZU"·Se. ao mínimo. a pres.sio 

sobre os recursos da Uniio. aprovara o programa de Uilbalho 

resultante do eume das questões ex~stentes e novas c detenninará a 

prioridade. a urgtncia. as conseqUências financeiras preV1siveis e a 

data para a conclus.lo de SC'LI estudo: 

119 c) a luz do programa de trabalho aprovado. a que se faz rcferinc1a no 

niunero 188 anterior. decidini. quanto a necessidade de criar, manter 

ou suprimir Comissões de Estudo e de ambuir. a cada uma delas. LS 

questões correspondentes; 
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1,. d) n1 medida do possn-et .agr-.:pani quesrões de 1DJeresSC' para os pa.ses 

cm desenvolvimento. com o fun de fac111w a parnc1pação dos mesmos 

DO estudo dessas questões: 

191 c) exammari e apravari. o reiat6no do Drrelor sobre as aiJVldades do 

Setor desde a Ultima Conferenela. 

ARTIG014 

Comiss6cs de Estudo de no,_üzação das tclrcomunicaçõcs 

192 1. ( 1) As Comissões de Estudo de normalização das lelccamurucaçõcs 

Cltlllt.rlo questões e redigirão pro]dOS de recomendações sobre assuntos que 

lbes teiiMm sido submelidos. de conf~ .;om as dlspostçõcs do arago 13 

da presente ConYençio. Estes projetas seria submetidos. para aprovação. a wna 
Confe:rêllcia Mundial de Normahzaçio das Telecomunicações. ou no inrerva.lo 

eatre duas coaferincias. as admiiliiU"aÇÕCs. por correspondência. em 

confonnidadc com ? procedimento acloado pela Conferencia. As recomendações 

lllim 11pr0vadas teria a mesma 1mpordllcia que as aprovadas pela Conferência. 

193 (2) Sem prejuízo eLo d.ilfiOSIO no nUmero 195 scgwmc. estudaria 

quest6es têc:nicu. de e:xploraçio c di tarifação e fonnulario recomendações 

sobre as mcstna$. com vistaS i. nOI"IMiizaçio das tclccomurucações no plano 

mundial. inc:luidas as recomendaçOcs sobre mterconcxões de s1stemas 

r8idioelaricos cm redes pUbhcas de telecomwucações e s.obre a qualidade de 

func:ion.nento cugida para essas ,mereoncxõcs. .-\s questões tecnicas c . Qc 

explonçlo relacionadas concretamenle com as radiocomunicações c rnd.Jcadas 

110$ números l SI a l 54 ct. prcsenrc Coa"-enç.i.a. serão d.! comperêncra do Secor de 

Radiocomunicações 

l9,. (3) Cada Corrussão de EsNdo preparara para as Conferencias de 

N011'11Uizaçio das T clec:ornurucações wn relatório no qua1 seJam indicadO$ os 

JII'OIIRUOS reab.zados. IS ~omcndaç6es adotadas de acordo com o procedimento 

de COIIIIIlla prCV1Sto no número 192 amerior e os projetas de recomendações 

DOYU ou. revisadas. pan. ex.une da cOIIIIIfcrenc:ia. 

195 2. Tmdo cm conbl o nlmMro lOS da Constiru.içàa. os Selares de 

Nonnaliuçio das Telecomunicações • Radlocomurucaçõcs dever-lo submeter. a 

11111 exale pennancntr:. a d.istribwçlo du tarefas enunc1adas no nUmero 193 

americx c IS mdi.cadas nos nliateros ISI a 134 da presente Convenção. em 

relaçio ao Sctor de Radiocomunicaç6es. a firo de ser alcançado wn acorcio 

c:om11111 sobre passiveis mudanças na disaibuição das materias em estudo. Os 

dolS Setorn COOperarão. csa-ettamcoee. e adotario proc:ed.Jmentos para realizar 

esse eume e lograr acordos oportUnos c eficazes Caso não seJa alcançado um 

.corda. o assunto poderi ser submenclo. por intermed1a do Conselho. a dec:1sio 

da ConfereDc1a de PlemporcncJãnos. 

196 3. No cwnprimento de- sua rrussio. as Conussóes de Estudo de 

nonnaJi.zaçào das tclccomunJcações prestaria a deVlda arençio ao estudo dos 
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problemas. e a claboraçio das recomendações direta.mentc retac1onadas com a 

criaçio. desenvolvimento c aperfeiçoamento das telecomunicações nos paJses cm 

desenvolvimento. nos planos rcgaonal c mtemacionai. Executaria seu traba.J.}J.o. 

le'JUido devidamente em cons1den.ção os tr.lbalhos das orgaruzações nac1onais. 

regionais c intemacionais de normalização, com as quais cooperarão. lendo 

presente a necessidade da Uniio conservar sua posição proeminente no Setor da 

Nonnalizaçio Mundjal das T elccomunicações. 

197 4. Com o fim de facihta:r o exame das anvidades no ~ctor de 

Norma.lização das Telecomwucações. aconselha-se tornar medidas para fomentar 

a c:ooperaçio e a eoordenação com outras organizações. que se ocupem de 

normalização c com os Sctorcs de Radiocomunicações e de Desenvolvimento 

das T cleeomunicaçõc:s. As funções concreus. a forma de pamcipação e as regras 

de aplieaçio dcsw medidas serão determinadas por uma Conferência Mum:bal 

de Normalizaçio das Telecomunicações. 

ARTIGO IS 

Escritório de Normaliuçio das Telecomunicações 

191 1. O Oiretor do Escritório de Normalizaçio das Telecomurucaçõe5 

orpnizani e coordenará a anvldade .:io Setor de Normalização das 

Telecomuruc.ações. 

199 2. Em particular. o Din:tor: 

200 a) atualiz:ari.. anualmente. após consultar os Presidente5 das ComiSsões 

de Estudo de Normali.z:açlo das Telecomwuc;ações. o programa de 

trabalho aprovado pela Conferêncta M:tmc1!AI--de Normalização das 

Telecomuntcações: 

201 b) participari.. por direito próprio. porem em cari.ter consultivo. das 

deliberações das Conferênctas Mundiais de Nonnahzação das 

Telecomunicações e das Comissões de Estudo de normalização das 

telecomunicações. Adotara todas as medidas necessárias para a 

prqwação das conferências e reuniões do Setor de Normalização das 

Te\et.omurucações. em coordenação com a Seaetaria-Get"al. de 

conformidade com o número 94 da presente Convenção. e quando for 

o caso. com os outros Setores da União. tendo devidamente em conu 

as diretrizes do Conselho na realtzação desses preyaranvcs; 

lOl c) truniwã a uúonnaçio recebida das administrações. cm cwnpnmento 

das disposições pertinenteS do Regulamento das T clccomunicações 

llltemacionais ou de decisões das Confc:renctas Mundiais de 

Normalização das Telccomumcaçõcs. e ã prepuari.. na forma 

adequada. para sua pubhcaç.ão: 

lOJ d) permutara dados, com os membros. em fonna automancamente 

lcgivcl. c cm outras formas. e mantcri. cm dia a documentação e o 
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t.x:o de dl4os óo ~ de Normaliz.açto das. T e1ecomwUcaç.Oes e 

~ junto ca. o Secrelirio Gc:ral. sua publicaçlo nos a<Üomas 

dell'lbelbo da Unilo. de ~icllde com o disposto no nUmero I n 
do Canslituiçio; 

2.. c) t'' &eiã à Cowfu. ·, Mund.iai de Nonna.lizaçio das 

Tda çl)cs; -. m.ario sobR: as lb.viclades do Setor desde a 

Ullilaa Cc:.feri:Dcia;. do ~ modo. submeterá ao Conselho c: aos 

Ma*vs da U.u.::t - tdll6rio referente aos dois anos subsequentes 

• última COIIferi:ncia. a - que se tenha convocado wna segunda 

CGaCa-ênoia; 

2e5 f) iWCp&Wà-. em-iva a; •llána das neussidades do Setor de 

N.-iDçlo das T ' . ·ç"es.. buada nos custos. c: a 

u..ailri .o Scaelir'iD-Gera ~ cume do Cooutê: de 

2M 3. O Diraor ldecic:lurá o ,-1 técnico e addlinistrativo do Esc::ntório 

de t' r ;' dM Td~c ut ad=qvaDd~MC ao ~to aprovado 

pelo C I lho. 0 ~ ele - <0111 O Dimor, procedcni i --11o desle ~ -co c -,., Conesp<llldcrt 10 Scc:mán<>

Oen.l__,, cm W... inJdDc:ia. .-a • sua nomeaç.lo ou destiruiçio. 

217 •· O Dimor praa.rá a llllillêDc:&a técnica nec:cssãna ao Setor de 

~ UI Tcleco=m· ;e a. no imbito das dispos•ções da 

c ·;' c da pracaac Coaw:açlo. 

O Setor • ~dai Telccomunicaç6c:s 

AIITIGOI6 

Aa Co.rerêllciu de O. oulobc:•to das Telecomunicaç6cs 

2• I. De c:oafoun "dade com o nr.nero III da Consa.ruiçio, as funções das 

~de O......OIYimcmo doi Telecomllllicaçdcs- as scsumtcs· 

zot a) As C.Cc:sâcias M ......... * Dac:avo\Yimento das Tc\eeomuruc.açõa 

csabelcccrlo P'"8' • ....0.0 c d.tm:riD:s pua a defiruçio das 

qaaaOes e ._ priori4lildcs • dac:nvolvimcnto das relccomunicaç.õcs c .,._..;......, ori-·- pano ........... ele ttabalho elo 
-ele D_,ol __ T-llllic:oçl!cs. Podcdo cstabel...,. 

• c-.- de ~,... · .,,an nc<csSÓrias; 
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110 b) as Conferências Regionais o:- Desenvohunen!o das Telecomurucações 

poderio assessorar o Es.cntóno de Desenvoh"'lmento das 

Telecomunicaçóes no tocante âs r:ccessidades e caracter:isticas 

especificas das ceiecomunica.qões da Região considerada e poderão. do 

mesmo modc., submeter rec:omendações as ConferênCias MundiaiS de 

Desenvolvimento d.!s Telecommucações: 

lll c) as Conferências de Desenvoh"imento das Telecomwücações deveriam ·. 
fixar objetivos e estratégias pa.ra o desenvolvunenm equilibrado das 

teleconumicações m1Dldta.is e reg~on3.1S. dispensando especial 

consi.deraçio i expansão e modemiz.açào das redes e sen-1ços d.os 

pai5CS em ~voh·uncnto. assim como a mob•hz.ação dos recunos 

neecssários pua esse fun. SeMrão de foro pan. o estudo das questões 

de políti.CL orpnizaçio, exploração. regulamentações tecruca.s e 

fi:DaDc.cinls e dos aspectos conexos. incluindo a Jdennficaçào de novas 

fomes de ftnaDctamento e sua implantação: 

lU d) dea.uo do âmbito de sua competC:ncia. as Conferências Mundiais de 

Desenvolvimento"- 'li Telecomwucaçõc=s examinarão os relatónos que 

lhes sejam aprescontados e •valiarão as anvidades do Setor: do mesmo 

modo, poderto ca:nstderar aspectos do desenvolvimento das 

tc:lecomunicações rela.cionados com as arividades de ouLtos Setores da 

UaiJo. 

lll 2. O Diretor do Escntório de Desenvolvimento das Telecomumcações 

preparara o projeto da ord.ern do ata das Conferencias de Desenvolvtmento das 

.,.. ·' .. çio do Conselho . 

. :)o de wna Conferi:ncta 

MWidtaJ ou di. ma.~ona aos :v1emoros aa. União penencentes a ReSJ.àO 

considerada. no caso de uma Conf~rê •. cia Reg10nal. sem preJUÍZO do d1spos1o no 

número 47 da presente Convençio. __ . 

ARTIGO I' 

AI Comiss6es d~ Estudo d~ desenvolvimento das telecomunicações 

ll.C I. As Comissões de Estudo de descnvolvimemo das telecomumcações se 

ocapuio de questões especificas de telecomwticaç:ões de interesse geral pan. os 

pUses em dcseovolvmtento. incluídas as indicadas no número 211 da presente 

C~. O número e o -periodo de anvidade destas Corrussões ser.io limitados 

em fuDçlo dos reeunos disponíveis e seu mandato se corn::entrarã em quescões e 

t:cmas prioritários para os países em desenvolvtmento e será onentado para 

- pritic.os. 
ll5 2. Tcudo em coora o disposro no nUmero Jl9 da Consrirwç.ão. os 

UIIDitos eSIUdados nos Setores de Radiocomunicações. Normalização das 

'..,h:·- '\unicaçOcs e Desenvolvimento das Telecomunicações serão objeto de 
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exame pc:rrnanemt pe'os Sdcrn ,_,. se chegar a um acordo -sobre a d1-stnbmç.:i.o 

do trabalho, evitar duphcid8dc ck nforços c melhorar a coordenação Os Seton:s 

.....ao os proc.eàirnmtos neçeuãrios pan eferuar c=sse"S exames e alcançar 

ICIDI'dos de um mockJ opornmo e eficaz. 

ARTIGO 18 

f.acrit6rio ~ J-. Aue.ora • De:smvolvim~nto das Tt'IKomunicaçõrs 

216 I. O DirâJr do Escritório de Desenvohnmento das Telecomunicações 

orpnir:ari. e coordenari. os a.bllhos do Setor de Desenvolvimento das 

T-...ucoções. 

117 2. Em pllliculoc. o DireW: 

211 a) .,..nap.a. por dirciiD prôprio. porem em cMatcr consulovo. das 

delibcnçOcs dll Caaferincias de Desenvolvtmcnto das 

Tdecc.unicaçllcs e .. C0111iss6es de Estudo de dcscnvolvtmento das 

tele c:ms=icaç6es. A4llaríl todas as medidas necessãrias pua a 

~ das çoafet6Kia5 e rewuões do Setor de Desenvolvimento 

das Teleconwrucaç6a. em coordenação com o Secrewio-Geral. em 

confonnid.aóe com o tNmero 94 d.s presente Convençlo e. quanóo for 

o caso. tom os ourros ~tores (!I L"~1lo. te-.u1o .ieHdamente em conra 

a dinDizEs f01'111U18111u pelo Conselho para a realizaçlo desses 

nbalbos ~01; 

219 b) awnic.rá a infonnaçlo recebida das ad!Mmstrações. em cumpnmento 

das oaoluçõcs 

~01 

T-coç6n. 

publi<oçio; 

e clllcisOes pcmnentes 

e tlill Coaferenctas de 

da. Conferência de 

Desenvolvtmento das 

e a preparará. na fonna adequada. pan sua 

UI c) ~ dados. c;a. os membros. cm forma aw:omaocamente 

lelíftl e em ~ formas; preparará e mantmí. em dta os 

doaneMaç.io c o ~ de dados do Setor de DesenvolvimentO das 

T~i~ c ~ junto com o Secmario-Geral. sua 

publicaç:lo nos .._ * lnb&lho da Uniio. de confonrudade com o 

d:ilpOSID no número 172 6a Coastitwçlo; 

221 d) ramini e prepaaã. ,.. sua publicaç.io. cm colaboração com a 

Secrewia-Geral e 01 dema:ls Setores da Untio. as informações de 

carUer léenico oa .-...~~ntivo. que possam ser de especial utilidade 

~ os paises em ~voiVImento. com o fim de aJudã·los _.. 

iipafeiçou suas mies de tlllccomurncaçbes: chamari a atençio desses 

pmscs .,... as. pelllibilidadcs que oferecem os programas 

illlei'Diciorws ~-...,. pelas Nações Unidas; 
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lll e) submcteri. ã Confcrêncta MWJdial de Desenvolvimento W 

Telccomunacaçõcs wn relaWrio sobre as atividades do Sctor desde a 

última Conferência; do mesmo modo. submeterá ao Conselho e aos 

Membros da Uniio wn reluório referente aos dois anos subsequentes 

i última Conferinci~ 

llJ f) prepararã wna estimativa orçamentária para as necessidades do Setor 

de Desenvolvimento das Telccomunic:ações. baseada nos custos. e a 

mneteri ao Secretãrio.Geral. para cume do Comuê de Coordenaçio 

e SDII inc.lusio no orçamento da llniio. 

22A 3 O Direfm' tra.balbari.. de fonn.a colegiada_ com outros funcionãnos 

nomeados. a fim de reforçar o papel ttivador da Unilo no que diz respeito ao 

estimulo do desenvolvimento das telecomunicações e tomani. as medidas 

necessirias, em coordenaçlo eom o Dimor do Escritório connpondent.c, para • 

convocaç.lo de reuniões de informações sobre as atividades do Setor de que se 

...... 
225 4. A pedido dos Membros ntreressados, o Diretor, com a ajuda dos 

Dirctores dos ow:ros Esc:ritOrios e. quando for o caso, do Secretário-Gc:r&l. 

CSNdlri e assessorara as quesl6es relativas às telecomunicações nacionais; 

quando esse estudo implicar a eomparaçio de variantes técnicas. poderio tcr·se 

cm coaca os fatores cconõm:icos. 

ll6 S. O Dimor sclccionarí. o pessoal téatieo e administrativo do E.scri&ório 

de Desenvolvimento das Telecomunicações. adequando-se ao orçamento 

aprovado pelo Conselho. A nomeeçio deste pessoal téalico e adminislntivo será 

efetuad.a pelo Secretârio-Gen.l, de arordo com o Diretor. Corresponderi. ao 

Secretário-Geral decidir. em Ultimo caso. acerca de sua nomeaçio ou destituiçio. 

227 6. O Dimor constituirâ uma Junta Assessora de Desenvolvimento das 

Telecomunicações e designara os seus membroS. em ~~rdenaçio com o 

Secretário-Geral. A Junta s.erã composta por pess.oas que J"e'fftSC1ltem uma ampla 

e eqWtariva disrribuiçio de intcrcssc:s c conhecimentos no desenvolvimento das 

telecoraunieações e escolheni · o seu Pn:sidcnte entre sem membros. A Junta 

usessonri. o Dirttor. que panic:ipar.í de suas reuniões. sobre as prioridades e 

estratêgias das arividades da Uniio em matéria de desenvolvimento das 

telecomunicações; entre ouvas coisas. formulani: rttomcndações sobre a uuaçio 

orientada pan. promover a c:ooperaç.io e coordenaçio c.om outraS organizações 

interessadas no desenvolvimcnro das rclecomun1caçõcs. 

SEÇÃOS 

Disposi~_comun.! aos três Setores 

ARTIGO 19 

Panicipaçio de entidades c organizações distintas das administra(:õcs nas 
atividades da Uniio 

221 I O SecreUrit>Geral c os Diretores dos Escritórios in(".cntivario wna 

maior puti.cipaçic nas ariyjdades da Uni.lo das stgu1ntes organizações c 

entidades· 
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Z%9 a) .:os ~mpresas ae cxpionçio reconhecidas. os orgarusmos c1ennficos ou 

mdustnaJs c as 1nsDtwções de financtamento ou de desenvol\-lmemc

autoriz.adas pelo Membro ..cansado; 

lJO b) OIID"as enaciades qoe se ocupem de questões de telecomumcações.. 

autonzadas pelo Membro unzressado; 

l.lJ c) .as orsanizaçÕC's rqionllt e outJ'as orgaru.uções lnrcmaclOnaJ.s d~ 

telccomwuçações. de: ---.lização. de fmanc1amento ou de 

desenvolVImento. 

232 2. Os Dtmores dos Escntorios manteria esrreua.s relações de rrabalho 

com as cnadades e organizações autorizadas a parnc1par das aoVldades de wn ou 

vWios: .::ewres da L" niio 

233 J. Toda solicitação de panicapeçio de qu.alquer das enndades. a que s.e 

faz referência no número 229 aiC:Ilor nos trabalhos de um Setor. de 

conformidade com as disposiÇÕes aplici:vcis da ConsntUJçio e da presc=ntc 

Coaw:nçio. aprovada pelo Membro corTeSpondcnte:. seri. por e:stc= encaminhada 

ao Scc:retãrio-Gen.l. 

134 4. Toda .solicitaçlo de qu.a.lqllltl' das ent:idade:s. a que se faz re:ferêncta no 

llÚina'O 230 uuenor. aprcscnt8da pelo Manbro correspondente. scra tramttada de 

conformidade com o procedimento q~~r: o Conselho estabeleça para esse úm. Esta 

solicJgçlo scri. cummada pelo Conselho. para ccrbfic:ar-se de sua 

CCJn'apOfldenC:1a com o procedimento atenor. 

2J5 5. Toda solicitaÇão de parti~ nos traDalho'i> do "ietor (o~uiada oor 

qualquer das cnndades ou orpmzaç6cs indicadas no numero 23 I antenor. com 

exc:eçlo das rnenc1~ nos nu.n.os 260 c 261 scgumtes. devera ser c=nVIada 

ao Sccretãno--Gcn.l c transmttida de acordo com os procedimentos estabelecidos 

pelo Conselho. -

1l6 b Toda solicitação de partiCipação de qualquer das orgamzações. a que 

se faz referi'Dcta nos nUmeras 260 a 262 da presente C onvençio. nos trabalhos de 

1Dil Sctor. scri enviada .ao ScereQrio-Gcral c a orgamzaçio coi'T'Cspondcnte será 

ineluida nas listas a que se faz. reft'r'IBcia no nUmero 237 sejplmte 

rn 1. O Secretario--Geral prcpii'IA e mantera listas atuahz.adas das entidades 

e orpnizações. a que se faz ref~ nos nUmeras 229 a 23 I as.s1m como nos 

n\aneros 260 a 262 da presente Cc.vençio. que foram autonzada.s a pamc1par 

dos trabalhos antenores dos SetOftS e. em Intervalos apropnados. pubhcara. c= 

disaibulri essas hsw a todos os Membros e ao D1retor do Es.::nrono do Setor 

interessado. o qual comurucara is enndades e orgamzações mteTessadas o 

mduncnto dado a seu ped1do. 

231 8. A.s org11nz.ações e enadad.es constantes das hstas.. a que se faz 
refc'linc1a no numero 237. seria ~das também .. membros"" dessc:s Setores 

da Untio. a.s condiçõ~s de= sua participaçãO nesses Sctorcs são espcc1ficadas no 

praentr: arugo. no &ftlgo 33 c ca OUin5 dJsposiÇÓCS perunentes da presente 

Convcnçio. As d•sposlçôes do 111110 3 da Consntu1çào não se aphcam a estes 

"'membros .. 
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2l9 •. Toda empr~ de exploração reconhecida r::deri aruar em nome do 

Membro que a tenha reconhecido. sc:mpre que esse Membro comumque ao 

Din::ror do Escntório do Setor interessado a correspondente aUionzaçào 

l4l 10. Toda entidade ou organização autorizada a pamc:ipar dos uabalhos de 

um Setor tenl direito a denuncaar sua panicipação no mesmo. med.ianu~ 

notificação dirigidl. ao Secretãrio--Geral. Esla pamcipaçào poderã ser tambetn 

denunciada. se for o caso, pelo "-"embro interessado. A denUncia prodUZir.! 

efeito. ttanscorrido um ano. a pamr do dia da recepção da notificação pelo 

Sccmario-Gcno!. 

2.41 II. O SecreWio-Genal elimmari da lista de enndades e organizações 

aquelas que já nio estejam autonzadas a participar dos trabalhos de um Setor. de 

confonnidadc com os crilerios e procedimentos determinados pelo Conselho 

ARTIGO 20 

Gatão dos assuntos nas Comissões de Estudo 

l·Cl I. A AsscmbiCia de Radiocomunicações. a Conferêncaa Mundaal de 

Nonnahzaçio das Telecomumcações e as Conferêrlc1as MW1dia1s de 

Desenvolvimento das Telecomunicações nomearão um presidentr para cada 

Comi.ssio de Estudo r. normalmente. um vice-pres1denn... Para a nomeaçio de 

praidentes e de vice-presidentes. tc:r-se-ão particularmente em conta. a 

competência pe:ssoaJ e wna distribuição geogrúica eqwtatl'l,.a. assun como a 

necessidade de mcrementar uma pamcipação ma1s eficaz dos paises em 

desenvolvimento. 

143 2. Sr o volume de trabalho de uma Com1ssào de Esrudo o requerer. a 

Assembléia t= as Conferências nomearia os vice-presidentes que julguem 

necessirios. via de regra. não mais do que dois. no lotar--· 

144 3. Se no tntC'I'Va'o ena-e duas asscmb~Cias ou conferências do SC'\01' 

correspondente. o presidente de uma Comissão de Esrudo vCT-se impossibilitado 

de exercer suas funções e somente houver sido nomeado um vice-pres1dente. este 

o substituini. no cargo. Se para essa Comissão de Estudo houver s1do nomeado 

mais de um vice-presidente. a Com1ssão. na sua reunião segumte. eleger.i enue 

eles. wn novo presidente e. se for necessãrio. um novo VJ.ce-presidente entre seus 

membros. De iguaJ modo. se durante esse periodo. um dos \-1Ce pres1dentes ver-se 

impossibilitado de e:~eercer suas funções. será eleito outro 

245 4. Os assuntos confiados às ComiSSões de Estudo serão tratados. denuo 

do passivei. por correspondência. unlizando-se os meios de comun1caç.io maiS 

modernos. 

146 5 O Dimor do EscntOno de cada Setor. com base nas de:ctsões da 

Conferi-neta ou Asscmblêia competente. após prCvia consulta ao Sccretino-Gera.l 

c obsc:n-ülcta da coordenação presenta na C onsntu1çio e na C onvcnção. 

estabclcceni. o.plano geral das reun1õcs W Comissões de Estudo. 

247 6. As Com1ssóes de Estudos poderio adotar medidas para obter a 

•ovaçio pelos Membros das recomendações elaboradas entre duas assembiC1as 
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ou conftrenc1as. PU11 obter tal aprovação. aphcar-se-ào os procedimentos 

aprovados pela Assembléia ou Conferência competente. As recomendações. 

assun aprovadas. teria a mesma importância que as aprovadas pela própna 

conferãK:•a: 

241 7 Caso neces:Uno. poder~sc-io consnruir grupos de trabalho m•stos para 

estudar as questões que requeiram a participação de pentes de v:inas Comissões 

de Estudo. 

249 8. O Dimor do Escritório nueressado enVIara os relatónos finais das 

COIIIissões de Estudo às acbniaillnç6es. âs orgamzações e as empresas 

patic:ipates do Sctor. Neles se iDcluirá uma relaçio das recomendações.. 

aprowdas de conformidade com o a'-nero 247 antenor Estes relatónos sCrio· 

envi..S05. tio logo seja possivel e, em lodo o caso. com tempo sufictcnte para 

que cheplcm ao seu dcshno. um mk antes. pelo menos. da data de abertura da 

conferência a que se referem 

A&TIG021 

Recomftldae6es * .... conferência a outra 

250 I. Toda coaferincia podln. submeter a outn. conferência da Uniio 

recc deçOn derindas de seu a..ito ele competência 

251 2. Estas recomendaç6es Jeito dirigidas. em seu deVIdo tempo. ao 

Sccretãrio--Geral. a fim de que possam ser agrupadas. coordenadas e 

comunicadas. nas condições prev~SCI:I no nUmero 320 da presente Convenção 

.utnGo 22 

Rebçõa eatn os Setores e c0111 as organizações internacionais 

252 I. Os Direlorcs dos Escntórios poderão acordar. após as consultas e a 

coordenaçio prescriw pelu COMtiruiçio e Convenção e as dec1sões das 

coaferênc:ias ou assembleias competentes. a orgamzaçio de reuniões m1sw de 

Conris~ de Estudo pcrtl!ncemes a dots ou c-es Se1ores. com o obJenvo de 

estudar questões de mteresse comLIIT1 c a preparação de pTOJCtos de 

recomendações sobre as mesnqs. Estes proJetas de recomendações sc:rio 

submendos iis conferências ou a.uembiCtas competentes dos Setores mteressados. 

253 2. Poderão ass1snr. em carãlcr consulnvo. as conferencias ou reumões de 

um Sctor. o Secmano-Geral. o Vice-Sccretano-Gen.l. os D1retores dos 

Escritorios dos outros Sctores ou teus representantes e os membros da Junta. de 

Rcgu.Jamentação das Radtoeom~s. Caso nccessano. as menctonada.s 

coafen:ncw; ou reuniões poderio COftY1dar a Secretana-Geral ou qualquer outro 

Setor". que n.io tenha considerado aecessUlo estar nelas representado. para que 

enviem observadores as suas rcwuk•s. tambem e:m can~.ta consultivo 
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254 3. Quando se convida um dos. Sc:to«:s a part1cipar de uma rc:umão de uma 

organização mtemac10nal. o Dirc:tor do mesmo podeni tomar as dec.1.sões 

necessãnas. observado o nUmero 107 da presente Convenção para fi dcstg:naçio 

de wn ~presentante. em caráter consultivo. 

CAPiTULO 11 

Disposições gerais relativas âs conferências 

Convite às Conferências de Plenipotencijrios c admissio .is naresmas quando 
houver Gownno anfitrião 

255 I. As datas exatas e o local da Conferência serão fixados de 

conformidade com as disposições do anigo 1 da presente Convenção e após 

prévia consulta ao Governo anfiaião 

256 2. (I) lJm ano antes da data de abertura da Conferência. o Governo 

anfitriio envlará o convite ao Governo de cada Membro da Liniào. 

257 (2) Os referidos conVItes podenio ser enviados d1retamente. por 

interm.Odio do Secretário--Geral ou de outro Governo. 

258 3 O Secretãrio-Geral com1darã as segumtc:s organizações para que 

env1em observadores: 

259 a) as Nações Unidas. 

260 b) as organizações regionaiS de telecomunicações mencionadas no amgo 

43 da Consrituu;;ào: 

261 c) as organizações intergo••emamc:ntals que explorem SIStemas de 

satéhtc:s: 

262 d) os organ1smos especializados das Nações L'nidas e o Orgamsmo 

lntcma(:.JOna.l de Energ1a Atõnnca. 

263 4. (I) As respostas dos Membtos da União deverão eslM em poder do 

Governo anfimão. pelo menos. wn mês antes da data de abertura da Conferência. 

e nelas se far.i. consw., se: passivei. a composição da delegação. 

164 (2) As respostas mencionadas poderio ser enviadas ao GoveTno 

anfitriio., diretamente. por intermed1o do Secretano-Gc:ra.l ou de ouuo Governo 

26! (3) As respostas dos organ1smos e orgamzações. a que se faz 

referência nos nUmeras 2!59 a 262 antenores. deverão esw em podeT do 

Secretario-Geral um mês antes da data de abertura da Conferêne1a 

166 5. A Secruana-Geral e os ues EscntOrios da Umào eswào representados 

na Conferinc1a. em ca.rãter consultivo 

267 6. Adm1br-se-io nas Confertncias de Plerupotenciãnos. 

261 a) as delegações: 
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26' r h J os observadores das orgiUlll:IÇÕt:~ e dos organtsmos conVldados. em 

conformidade tom os nWncros 2S9 a 262 anteriores 

ARTIG024 

C011vite às ConferCnc:ias de Radlocolllunicações e admissio às mesmas 
quando hou\·er Governo anfitrião 

270 1 As daw euw e o local da Conferencra serão fixados. em 

confonrhdade com as disposrçõcs do amgo 3 da presemc Convenção. apos pn:via 

consuka ao Governo anfitrião 

27 I 2. (I) O dispos1o nos nltntcros 256 a 265 da presente Convenção se 

aplic;ft às Cohferênc•as de Radrocom.unicaçõe!> 

271 (2) Os Membros da L:mio deveriam mfonnar a.s empresas de 

exDioraçio reconhecidas sobre o convite que receberam para pamcipar de wna 

Clft(erincia de R~oc:ornunicações. 

27) 1 (I) O Governo anfitnão. de acordo com o Conselho. ou por proposta 

de >te poder.i. C:nVJar uma nonficaçio as organrzações tntemacrona1s não preVIstas 

no; 11UrneTos .?"-9 a 262 da prese-nee Con~ção. que possam ter Interesse na 

P.11Cipaçã.O de seus observ.dores. em caráter consultivo. dos trabalhos da 
co 1ferênc1a. 

27 S (2) \s orgamzações ln1Cmacion;us mteressadas. a que se reft:re o 

nu nero 273 antenor. dmg1rào ao Governo anfitrião um pcdJdo de admissão 

de 1tro dos d01s meses subsequentes a data da nohficaçào 

17, (3) 1
) Govemo anfirnio agrupara os pedidos. cabera. a Conferência 

de :idJr sobre a adrmssio 

17'.í 4. Adrrurir·se·io nas Confei"Cnci.as de RadJocomumcaçÕC's: 

177 a) as delegações: 

r·• b) os observadores das orpnizações e organismos. a que s.e faz 

referCncaa nos números l$9 a 262 da presente Convenção; 

2". "9 c) os obsc:rvwJores das Olpllizações mtemac1onais que tenham sido 

adnubdos. segundo o di.,..o nos nUmeros 273 a 27S antenores; 

lUO d) os observadores que reprc:scntcm as empresas de e~plor:açio 

reconhecidas. admllida.i Qe confomudade com o arngo 19 da prt:sente 

Convençlo. a pmne.,.,-em das Comissões de Estudo de 

radiocomunicações e que tenham s1do autonzados pelo "1embro 

mleressado: 

z:n e J em canitcr consuJnvo. os func10nanos nomeados. quando a 

Conferênc1a rraw de ISIUIItOS de sua competência e os membros da 

Junta de Regulamentaçto da$ Rachocomwucaçõcs. 

l.Q 0 os observadores do5 Membros da Umio que. sem dircno de voto. 

pamc1pem da Confcricla Regional de Radiocomumcações de uma 

ReJ.!cio d•ferenle da qual pencnçam 
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AR11G02S 

CM'riu h AssembWiu de Radioco111uaicaÇtJes. b Conferências de 
N......_çlo da Teleeomuaicsçtes e de DelmYohimmto das 
Telecoaaaaicacia e •dmiulo U IIM:SIIIU quando hounr Governo anfitriio 

213 I. As dilas exazas e o local de cada Assemble1a ou Conferincu serão 

ftudu.. de conformidade com as disposições do amgo 3 da prncnrc C onvençj.o. 

opós prnio c:onsulla oo Go><mo oofitrilo. 

U. 2. Um1110 antes da data de abertlml da Asscmblê:ia ou da Conferêncaa. o 

Sc:c:mi:rio-Geral. após prn;a consuJta ao Diretor do Escritório interessado. 
esviari. um eonvitc: 

:za5 o) o odnWrillnÇio de codo Membro do )Jnilo: 

216 b) 11s ...adodes e orpnizoçlles outorizodos. de confonnidode com o omgo 

19 da praente Convençlo. a participarem das llividades do Sctor --..-, 
217 c:) U orpaizaç&s reaionais de tcleconumic.açio mencionadas no artigo 

43doC-çi<>: 

211 d) U CWJ ;nçAeJ imer'Jovemuacatais que explorem sistemas de _, 
219 e) qaalquer 0011'1. orpnizaçlo regicmal ou internacional. que se ocupe de 

.-nas de iDternse para a Asserablt-ia ou para a Confc:rêDcia. 

no 3. Assim mesmo, o Secreti:ri.o-Gcnl eoavidari. as segu.intes organizações -que-obsenador<s: ---· 
;z,1 o) os Noç.Oes Unidos: 

:192 b) os cqlllismos espcçiola.dos dos NIIÇ6es Unidos • o Orpnismo 

-...ciOIIOI de Eocrgio At&nico. 

m 4. As .......... --.,poder do Sc=Wio-Gmol, pelo meoos. 

am III& llliCs da da de abertun. da Assembléia ou da Coaferência e conter. 

c1catro do poui: ... cL toda especte Gc in!armac;io sobn: a composiç.lo da dclcga.çio 

oa rqwesaa.çlo. 

294 !5. A Secrclaria-(icn.l c os func:ionirios nomeados pela Uniio estario 

acpae e ins na Assembléia ou na Conferência. em eariter consultivo. 

295 6. A.dmitir-se--to na Assembléia ou Conferência: 

196 •> u deleg11Ç6es: 

297 b) os obserwdores das organizações convidadas. em confonnidade com 

os liÍIIDerOS 217 a 219, 29\ e 292 anteriores: 

291 c) os itfAt~ntliites das eatidades e orpn.izaçõcs. a que se fu referênc•• 

DO número 286 Ulterior. 

333 



334 ANAIS 00 SENADO FEDERAL 

ARnGOl6 

Proc:ecli.ntos pua a convocação M caoalamento de Conferincias 
Mundiail ou dt AuembléiaJ de Rad;..r.uica~ • pedido de Membros da 

Uai&G e por p~ do Conselho 

199 I. Nu disposaçõe5 sqnuntes. se descreve o procedunento aphca\"el pana 

K convocar uma sepnda Coafert.cia Mundial de 'ionnahzaçào das 

Telecomtmicaçõcs. no intervalo cntR: ._ Conferências de PlerupotencJãrios 

sucessivas. pan. àetermiaar suas d.atas cutas e seu local e para se cancelar a 

....- Coaferêacia Muadial de Radioccmunicações ou a segunda Assembloia 

de R •· miooç<>es. 

310 2. (l) Os Membros da L"n.iio que: desejarem 'I convocação de uma 

sepnda Conferàlc:1a MUDdial de Normalizaçio das T elecomurucaçõcs 

cca~ esta iDteDçio ao Sec:retário-Gcr. md.icando as da!as e o loc:a.l 

....,..,._~a Conferiacia. 

301 (2) Se o Secmano-Gcrai mceber pedidos favoráveiS da quarta pane. 

pdo meDOS. dos Membros da Uaile. iD6Jrmari imediaunenre a rodos os 

Manbrol. pelos 111e1os de teiCCOIIILII1lt8fl)es mais adequados. aos qLWs soltcitari. 

que lhe indiquem.. no pnzo de seu ..-as. se acestam ou nio a proposta 

r ... .rw. 
J01 (3) Se a maiona dos Membros. dctenrun.ada de acordo com o 

esllbclrcido oo nilmcro 47 da ~ Convcução. se pronuncuu· a favor do 

COIIJUIIIO da pnltlOStL. illo e. se ....-. • ., mesmo tempo. as duas e o local 

p:opoiiO$. o Secretáno-Geral c~ imediatamente esta dectsão a todos os 

Membros da Uniio. pelos meios mais ' 1 ·Mos de telecomumcações 

303 (4) Se a prop;lsta accia. se referir i. reumio da-Eorúer~cia em local 

dd"aallc da Sede da Uaiio. o Scc:relilriD-Ge com o consen.rimento do Governo 

iDieraslldo. adoari. as medulas acceuiriu para se convocar a conferência.. 

.J04 (5) Se a proposta Dlo f• -=cita na sua totalidade. (datas e lugar) 

pela llallioria dos Membros. dc:uwi::.,. • acordo com o estabelecido no nwnero 

47 da~ Convençio, o ~ c:ommucari as respostas recebidas 

101 Membros da Unilo e os con~ a se pronWlciu-em.. ddinitivammte. 

dadro das seis semaau subseqüen181 i. data de recepçio dessa comurucaçio. 

sobre o pomo ou pontos cm lití8JO. 

305 (6) Seria considerados CCIBIO adorados os referidos pontos. quando 

ncebercm a aprova.çio da maioria doi Membros. dcremrinada de acordo com o 

esaabelecido no numero 47 da prescn11 Convençio. 

J06 3. ( 1) Qualquer Memllr"o da Uailo que dese_pr o cancelamento da 

--Coaieriocia Muodial de R ,. •·Diiçações ou da scguada AsscmblC.. 

dr RMiocc-liiUcações. lDform.-ã. ,_ COilJeBUIDre. ao Sec:nUJio-Gcra.l. Se o 

~ receber pedidos ~ da quarta pam:. pelo meno~ dos 

Membros.. comurucaní. imecüaamm. csca decisio 1 todos os Membros. pelos 
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meios de telecomunicações nws a.dc:quados., aos quais solicnar.i. que lhe 

iDdiqucm. no prazo de seis semanas. se &eeltam ou nio a proposta fonnu.lada. 

307 (2) Se a oworia dos \1embros. detC1lTWlida de acordo com o 

estabelecido no nUmero 47 da presente Convenção. se pronunciar a favor da 

proposa.. o Sccretírio-Gera.l comunicari imediaumenle esta decisão a lodos os 

Membros. pelos rqeios de ICiecomumcações mats adequados e será caocelada a 

Coaferé:Dcia ou a Assembleia. 

,. 4. O procedimento dcscnto nos niuneros 30 I a 307 antmores. com 

exceç1o do nümcro 306, se apücari também quando a proposta de coavocaçlo de 

uma segunda Conferencia Mundial de Normaliz.ação das Telecomu:rticaçOes. de 

~ll:mellto de uma segunda Conferincia Mundial de Radiocomtmicaç~ ou 

de uma segunda Assembléia de Radtocomwucações proceder do Conselho. 

J09 5. Qualquer Membro da Uoilo que desejar a convocaçio de uma 

Con:ferincia MUDdial de Telceomun.icações lntcmacionais. proporã sua 

tellizaçlo i. Conferência de Plenipotmctários; a ordem do dia.. as datas e o local 

dessa Coaferêacia serlo deternunadas. de conformidade com o disposto no artigo 

3 da presente Convenfjio. 

ARTIG027 

Procedimentos para a convocaçio de Conferências Regionais. a pedido de 
Membros da Uaiio ou pot proposta do Conselho 

JIO No caso das Conferências Regjonals. o procedirnenlo previsto nos ntuneros 

300 a 30!5 da presente Convençl.o se aplicari somc:nte-aos Membros da Regiio 

iftrereSYda. Quando a convocação for feita por mic1anva dos Membros da 

R.egi.io, competirá ao Sccreúrio-GeraJ receber pedidos favoráveis da quarta pane 

dos Membros da mesma. O procedimento, descrito nos nUmcros 301 a 30!5 da 

presente Conveoçlo, se aplicari. tambCm. quando a proposta para realizar uma 

COII!.m.:ia Regional proceder do CoMC:Iho. 

ARTIGO 28 

Disposiç6es relativas às conferencias que se reúnam sem Governo anfitrião 

311 Quando uma Conferência ttver de ser re.ahzada sem Governo anfiailo, 

aplicar-se-io as disposições dos utigos 2:3. 24 c 25 "da preselliC convr:nc;.~o. o 
Seçreúrii>Genl adotari. as disposições oecessãrias pua a convocaçJo c 

Ol'!"'inçla da confeftncia na Sede da Unilo. de acordo tom o Governo da 

COIIfedcrlçio Suiça. 
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AR"I1G029 

Mudan~ de datal ou * lac:.l de uma conferência 

312 I As dispos1ç6es dos aJ'tiaos l6 e 27 da presente Convenção relanvu .i 

convocaçio de wna Conferênaa s.e l!pÜÇU'io. por IDalogJ.a. a pedido dos 

Membros da União ou por proposta do Conselho. quando se tencionar alterar as 

datas ou o local de realização de ~ conferCncta. Todavta. esPS mudanças 

poderio eferu&r·sc. apcuas. se a maioria elos Membros Interessados. determinada 

de acordo com o esrabclccido DO n-.ero 4 7 da presente C onvençio. o ver se 

pronUDC:Udo a favor. 

313 2. Todo Membro que 'P"Jt)OW altcnr as datas ou o local de reali.z.açio 

de wna coaferêDcia deveri. obter o apaio elo nUmero requmdo de Membros 

li• 3 O Sec:relãno-Geral G.a coahecunento. quando for o caso. na 

~ prntsi:a pdo nUmero JOJ • prnenre Coa~çio. das rq»t:rCUSsõcs 

filllru:eiru que possam ac:uTetar a aa....;1D das datas ou do local, por exemplo, 

qUDdo já bvertm sido efetuadu ~ para a prepançlo da conferéncJ.a no 

local prnillo UUcialmalte. 

Pru:o~ e modalidades para a a,......u.çio de propostas e relatórios &s 
r aêacias 

315 1. As dispoSiç6n do ~ artigo aplicar-se-ão a Conferência de 

P~ as COilfcriuc:iu ,....._,, e Regtona.is de bdiocomurucações 

316 2. Elrvildos os coa.vita. o Scrt*"io.Gcral soliatari. imediatamente aos 

Mt::IUrul que lhe tellletiD1. pdo -. com qualro meses antes do Inicio da 

c C i:oc::ia. u p: c p F' relativas ........... da mesma. 

317 3. Toda pr'OpOitl. de c.mcla eo teXto da CoustitaJçio. da ConvenÇio ou 

de maio dos ~ ,., ' · aaiws. deveri. cooter uma referenc:la aos 

1liaeros do texiD que devam ser alljlm de emeoda ou rev~slo. A proposg 1I1i. 

ec haJa de uma cxposiçklo COIIIIisa dos mobvos q~K a jusbfiqucm 

311 4 O Secrclirio-Gcral iDIIicaí., cm cada proposta recebula de um 

Maüro da UDiio. a onaem da -. mediante a apoSiçio de um símbolo 

' ' :lido peJa Uailo para cac ~- Se a proposta for pattocinada por 

c.ca1 , d 11ft: a cUa Membro ...., 

319 5. O Scc:n:lirio-Gcr eiMiri as propostas a todos os Membros. na 

medida cm que as nccba. 

310 6. O Sec:m:irio-Gera rea.ili c coordcnari. as propostas recebidas dos 

Membros e aa Cll'Yin aos demais Membros. i. mcdlda que as receba. mas cm 

todo& os CUOI.. pelo IDCDOS, cca dois mc:scs de aarecedencia do inicio da 
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conferência. Os funcionãrios nomeados e demais 6.mcionãrios. da Unilo. os 

observadores e representantes que possam assistir à conferincia. em 

coaformidade com as disposições pernnentes da presente ConvcnTio. nio serio 

c:reàmciados para apresentar proposw. 

321 7. O SeçreW;o-GenJ rewuri.. tambm1, os relatórios recebidos dos 

Membros., do Consclho e dos Setorcs da Uniio, as recomendações das 

coaferêacias e os euviari. aos demais Mmtbros. juoto com um eventual rcluôno 

pessoal, pelo menos. com qiWrO meses wes do iníciO da coolerência. 

lll 8. O Secrecârio.Gcra.l enviari. a todos os Membros, o quanto antes 

possível as propostas recebidas após o pruo especificado no nUmero 3 16 

mlerior. 

J:U 9. As disposições do presente ll!"tigo senlio aplicadas sem prcjuizo 

daquelas que, em relaçio â.s emendas. estejam relacionadas no artigo 55 da 

Coastituiçio e no artigo 42 da presente Convençio. 

ARTIG031 

Credenciais para as conferências 

32,. I. As delegações envtadas pelos Membros da Uniio a uma Conferência 

de Plenipotcnciãrios. a uma Conferência de R..diocomurucações ou a wna 

Conferencia Mwu:üal de Telecomunicações lntemaciona.ts deverão esar 

devidamente credenciadas. em confonnidade com o disposto nos nUmeras 3 25 a 

331 seguintes. 

315 2. (I) As credenctats das delegações enviada~~ Conferênctas de 

Pleaipotenctários smo assinadas pelo Chefe de Estado. Chefe de Governo ou 

Ministro das Relações Extenores 

316 (2) As ~denciais das delegações enviadas às demais Conferências 

citadas no nUmero 324 anterior. serão assinadas pelo Chefe de Esrado, Chefe de 

Governo, Ministre' das Relações Exteriores ou Ministro da área. 

317 (3) No impedimento de qualquer uma das autoridades mencionadas 

aos niuneros 325 ou 326 antenores. desde que comunicado antes da assinatura 

dos Atos Finais. as delegações poderio ser credenciadas. provJSoriamente. pelo 

Chefe da Missão diplomática do Membro interessado acreditado junto ao 

Governo do pa.is em que se realize a conferência. Quando se realizar a 

conferência na Confederaçio Suiça. as delegações poderio ser tunbem 

credenciadas. provisonamen1e. pelo Chefe da Dclegaçio Permanente do Membro 

iotetessado acredttado junto ao Escntóno das Nações Untdas. em Genebra. 

3111 3. As cred.enctais serão aceiw se esnverem assinadas por uma das 

autoridades competentes menctonadas nos nUmeras 32!5 a 327 antenores e 

corresponderem a wn dos cnterios segwntes: 

Jl9 - confli"8DI plenos poderes i delegação: 
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330 a:morUem a de.ç.lo Tt'DTt-sentar ~eu Govrn"~o. sem n:stnções. 

331 outDrJUCID a delcpçio. ou a alguns de seus membros. podCI'C"S 

necess.inOS pan USIMI' OS AtOS FinaJs 

llZ 4 ( l) As delegações cuJas c:redenctaJs seJam recon.hecuias. de regna. 

pela scss1o plenária. poderio exrreer o direno de voto do Membro mteresS.OO. 

Mlll prquizo do chsposto nos IIÍlmeros 169 e 210 da Constirw.ção e assma:r os 

Aios Finais. 

333 (2) As óclepçõeS C:U.)U credcnc:lalS nio se}am reccnhecldas, de 

repa, pe11. sesdo pleaina. per*'io o dueno de voco e o direno de a.ssinar os 

Aios Finais até que a Slruaçio ..na stdo regulanzada. 

As cra&eDcws ~ depos•tadas. o quanto antes possi"el na 

secraãna da coafcrCncia . .A. Conu.ssio. prevtsta no número 361 da prescme 

Cc..vençio. venficari. as credlll.cws de cada Delegação e apresentani suas 

coaclusões, em sessio ple:Dãr:ia, ao prazo por esta espec:tficado Toda delcpçào 

tere direito de paractpar dos tnbalhos e de exercer o du"etto de voto. enquanto a 

seulo plenária da confcrincia nlo se pronunciar sobre a validade de suas 

c:nde:Dciais. 

lJ5 6. Como regra gc:n.l. os .\icmbros da Uruio devtrio esforçar-se pua 

CIIVJar suas próprias dclepçoes as conferênctas da L" mão. Entretanto. se por 

t'al)es excepctoaan. wo Memtiro nio puder enVIar sua propna delegação. podcra 

.-orpr a dclcpç;io de um oua. ~embro da União poderes pant votar e assmar 

em seu nome. Eaes poderes ckw:rio ser c:onfendos por credencaais assmad.as por 

uma das autondades mencaonadll nos nUroeros 3 25 ou J 26 antenores 

3l6 7. Uma delegação. ca. direitO de voro;--JRkierã oUIOrgar a outta 

kks çto. com direito de voro. poderes para que vote em seu nome em uma ou 

a-is sessões as quais nlo possa •mtir. Ero tal caso. informará.. opommamcnte e 

por cscnto. ao Prcsadente da CCII6ri:acia a rcspeJto. 

JJ7 8. Ncnhwu delcpçio ,aderi exercer o direno de mais de um voto. por 

poder . 

.Ja 9. Nlo ter10 aceilas • credenciais neal as delegações de: poderes 

ocwificec:ltS por~ mas -'o KeiW as resposras telegmicas às ÇOIISU).tas 

dilaadas pelo Preudenlc ou. pela secretana da coaferi:nCJa para comprovar a 

.-a.J.eiàde du cmicnClal. 

ll9 lO. Um Membro. uma llllidadc ou org,miaç.ào aurori.zada., que dese.Jc: 
c:avw uma dclepç.lo ou acpemliiDtc a uma Conferêncta de Normabzaçio das 

Telecommucaç6es. a uma Coaferenc•a de Desenvolvimento das 

Td moaçaç.6a ou a UJDI ~lêu. de R.adaocomurucaçõa. comu:rutan. esu. 

illlleDçio ao Dicelor do Esc:nrório do Sc'or 1nteressado. mdl.cando o nome ou a 

flmçlo dos membros da d.clcpçlo ou dos rcpresentaDtes 

OUTUBRO DE 1998 



OtmJBRO DE 1998 ANAJS DO SENADO FEDERAL 

CAPitVLO III 

Regulamento inurno 

ARTIG032 

Regulamento interno du c:oafuências e de 
outras reuniões 

340 O Regulamento mtemo ser.i. aphcado. sem prejuizo das disposições relabvas 

às emendas relacionadas no amgo 55 da Constituição e no llltl.go 42 da presc:ote 

Convenc;io. 

1. Ordem de dispa1oiçio 

341 Nas sessões das conferências, as delegações serão dispostas, pela ordem 

alfabetica dos nomes. em francCs. dos Membros representados. 

2. Abertura da Conferência 

342 I ( 1) Precederá à sessio de abertura da confcretlcta.. uma reuniio dos 

chefes de delegações. no decorrer da qual será prepara<b a ordem do dia da 

primeira sessio plenária e seria formuladas proposições sobre a orgiUlizaç.lo e a 

des1gnaçio do Presidente e dos Vice-Presidentes da conf~tnc1a c de suas 

conussões. observanfio.se os pnncipios da rotatividade, da diSUlbwçio 

geográfica., da competência necessãria e das disposições do nUmero 346 seguinte. 

J.U (2) O Presidente da reuniio de chefes de delegações será designado. 

em conformidade com o disposto nos números 34A e 345 scgw.otes. 

344 2. · (I) A coaferência SC"'1l abcna por wna personalidade designada pelo 

.GoVCTilo anfitti.iio. 

3415 (2) Caso não haja Govemo anfitrião. presidirá a abertura. o chefe de 

delegaçio mais 1doso. 

346 3. ( l) Na primeua s.ess.io plenãna, proceder-se-i à eleição do Prestdente. 

cuJa ind.icaçio recami.. geralmente. nlliJ"L8 personalidade designada pelo Governo 

anfitnão. 

347 (2) Se não houver Governo anfittiào. o Presidente ser.i. elcno. com 

base na proposta feita pelos Chefes de delegações no. decorrer da rewuio 

mencionada no número 342 antcnor. 

348 4. Na pri.melta sess.io plcnãria. proccdcr-se-á do mesmo modo· 

349 a) para a eleiçào dos V1«:-Presidenres da conferencia; 
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350 b) 1*'8. a coestltwçio das cc=i 7 ; da coafcrêoc:ia e eloçio dos 

~de:me c V•ce--Prcsidentn 1 J ws: 

351 c) 11-- a dcsipaçio da...,...;,* .....ras;a. de ooafomudade"""' 

q nUmero 97 da prescu1e c.-.. ~·0 • A sec::rcllria podeni su 

~ c:aso necessOrio. pelo_. da admmis<nçio do Govemo 

'l"fitriJo. 

J5l I. ~ Psesidearc; aWin das .nlolliç6es qae 1be -ra. o pi<SCIIIe 

Pepdn te abrirá c enc:cnwá as ~ ~ praidiri A&S dclibcnç6es. 

- pela r:Ç:O do ReplameuiO - canccdaa • pala-. subm....a a 
YOCIÇio u que se..- pn:1p0sta c di• 's ir. as deas6es adotadas. 

J5J 2. +-a a dU<Çio senJ elos- da ooata· ia c..,..,.. pela 

•"' ela onlaD - as - ........ u. Resol...-.i as - c ..-.ees ~ orclem C, CDI pMicula, tlri a ' 'f ' de propor a COCW eçto OU O 

1 
:::;: do debllt. a sapeDSID oa • ck maa sessia. Do 

- • podesli-. ooavocaçlo.- ...... plcUna. quoado ....... 

çt='' -~-
3~ 3. t• i li o dimiO das de~ de ............ ~ • piCIWDaiiC. 

- c:JPiaiiolsobR n IDIIéria em debaze. 

355 4. .zjcl-i. pua que os debua se lillilem ao ISSUDIO cm disc:ussio c 

podesli ia.., 1 • IOde o cndor. qoae se - do ,....._ ponoiCCOIIIelldas--lhc 
...,. .. ....,..;aamasenanroda. 

---

356 I. "t _., plcnliria podesli «<OIIIill,;,- coaoissõcs pon examinar os -E a coasidcnção da · . Tais comi...,.. podcsio . .,..-
.. vez. leccr p•h:.,...;!!b. AI -lliollilel C snbccuustAes poderio. do 

__, , fonnar JIIUIIOI de nballoo. 

35'7 2. ~-brlecc:r-sc-io subcomiss6cs e pu:pos de ~ quando for 

...,.;cuirio. : 

351 3. ~ JRjUÍ%0 do disposto DOS ..-.aos 356 e 357 mtcriores.. serio 

CGIIII:ituidasl• squmtes comusões· 

~ I CCJ!IIUS.SdO de Drf'Pçào 

3" a) Slcrli constituida. .............., pelo l'lesadea1e da confcsincia ou da 

.._., qgc a presidirí.. pàof. Vice-Praidentes da coafcriDcia e 

P,auientes c Vic:e-~idcnles ciM c.msll5es. 
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360 h) A COMissão de Direção coordenara toda questão rela0\'3 ao bom 

desenvolvimento dos trabalhos c programani a ordem e o nUmero de 

sessões. evitando. sempre qUC" passivei. a sunuJtane1dade das mesmas 

em atençlo ao redUZJdo nUmero de membros de algwnas delegações 

-1.1 Com~uào de Credenciais 

361 A Conferência de PlenJpotenciários. a Conferência de Radiocomwucaçoes 

ou a Conferência Mundial de Tclecoml.Plicações lntcmactonais nomeara urna 

Comisslo de Credenciais. CUJO mandato consisbrâ em \·cnficar as CJ<;"dcncJaJS rias 

delegações nestas conferemaas. Esta comissão aprescatarã suas ronclusõcs na 

sessao pl"Diri&. no prazo por ela ~""~-:1ficado. 

4.J Comrssào de Redaçào 

362 a) Os teXJ:os que as diven.as comissões redigirão. na medida do possivet 

na fonna definitiva, Jcvmdo em conta. para tal fim. as opiniõe! 

emitidas. scrio submetidas à Comissio de Rcda.çào. a qual sem altc:m 

o seotido, encarregar-se-i. de aperfeiçoar sua forma e. caso oportuno. 

de adequar sua" corTCU. articulação com os textos preexistentes. l.f\JC' 

nlo tenham sido alterados 

363 b) A Comissio de Redaçlo submeterá os referidos textos i sessàc 

pleni:ria. a qual decidirá sobre sua aprovaç;J.o ou restiruição. pm~: nove 

exame. à comisslo competente 

4.4 Comrssào de Controle do Orçamento 

364 a) A sessio plenária designari. na abertura de uma conferência. urm 

Comissio de Coottole do Orçamento. encarregada de defmir ~ 

orpni"ç'o c os meios que devam SCT colocados à disposição Jo! 

dclcpdos. de eummar e aprovar as coutas dos ps1os realizado! 

durultc tal confetincia. Toma.rio pane nesta Comissão, aJêm do! 

membros das delegações que desejem nela inscrever-se. Uit 

representante do Secretirio-Geral. um representante d<1 DirelOr de 

Escritório interessado e. quando houva Governo .mfitriio. urr 

representante do mesmo. 

365 b) Alltes que sejam consumidos os recursos preVIstOs no orçamente 

aprovado pelo CoPSCiho para a cooicrêuc;1. constdaada. a ConUss.lc 

de Conttolc do Orçammto. em colaboração com a sccretãria cU 

conferCnciL prtparari. um relatório provisório dos gastos. para que 2 

sessio plcniriL mediante exame: do mesmo. possa decidu se c 

dcscn.volvimento dos trabalhos jusufica uma prorrogação CU. 

confc::rêocia após a data em que tenham sido esgotados os recursos de 

orçamento. 
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366 c) A,ICOIIIisslo de Ccm1r0lc do ~ apresentara à sessio piC11&na.. 

-1 &aal da confe:ri-=:ia.. um ~1116rio ODde scrio indicados. o mais 

~ possiwl os pstos c · oclm da coalcrêocia. bem como uma 

~w dos gas105 resultlllleS ., cumprimento das decisões desta 

c I , iaw:::LL. 

367 dj ~ vez n•mmedo c aprovado .- relmóno pela sessão plcn&na. o 

~ Jei"Í na.itido ao ~ cOQJ as observações 

~ a fim de sa ~., Camelho na sua próxuna reumio 

~ 

MI As c1'"•sõn serlo cmastituidu por delepdos dos Membros c pelos 

ali ·~ prniROs DO ..-em 269 da JllleiCI* Couvençlo, que as solicitem 

Oll sc;.a 1 1 . • ='" pela sesalo plerWna. 

$.1 <f~IK'IQJ M RDdlocOm.,IC~ e Conferincra.s Mundtau 
1!'eNccMnt111cações lnlemaciOIICJU 

369 As ~ scrto coallituidas por dllepdos dos Membros. observad~ 

c 1qae pRYaltos no nUmero 271, 279 c 210 da PrHmlt Con~çio . 

..... .. soü<joom ou .. _ desipodas pela- plcniriiL 

5.3 ~.bléltU t:h RildlocomJIIIIC~ e Conferenciar d~ .11/ormalt:açâo 
.. TeleCOfrnlttlcaçiks e ~scrf!lltllw~nto das TeJecotrtu.nrcoçóe5 

3'71 AIS!. I elos dclcpdos dos M~ c dos observadores tndicad.os nos 

=:: w t a t·~: da - Cua ''"· poderio asststu as Assembleias de · · • a. ~ das c..-..-.... de Nonnali.zaçio das 

T c do Dre:salwah. das Tclcçomunicaçõcs os 

"!:A: . I * QM1quer Cllliàde CMI. as · nçto. que coostcm da lista 

C<-neespaopo"'*"- -.ac .... a+la.., aUmen> 237 .. pracaa: Coa.._. 

~ Pnlillalta c V".ee-.Po · • • .. subcomiu6es 

l71 O ~ de cada comissio proplllli a n1a a des1gnaç.io dos Presuieutes 

e Vice-~ das subec:aiss6es que te a.Aituam. 

7.C....caçioclaa-

l72 As ..,.... pieaOnas e as sessões daa X.. subconussões e ~· de 

ll'llbelho ~ .unc:IIMios. c-. a d~ --d'e!acia. no local da confcriac1a 
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L Propostas apresentadas antes da abertura da conferência 

373 A ~ plenária dislribuiri. as propostas apresentaóas antes da abertun. da 

Conferência. enae as comissões competentes que sejam constituídas. de acordo 

oom o estipulado na scsslo 4 do presente Regulamento interno. Entretanto. a 

sessio plenãria poderi. tratar ditetamente de qualquer proposta. 

9. Propostas ou emendas apresentadas durante a conferência 

374 !. As propostas ou emendas. apresentadas após a aberrura.. serão 

raneridas ao presidente da conferência. ao presidente da comissio competente ou 

à sec:retaria da cnnferênc1a. para publicação e distribuição como docwnentos da ......... 
375 2. Nlo poder.i. ser apresentada nenhwna proposta ou emenda escnta. sem 

usinuura do chefe da delegaçlo interessada ou de quem o subsnrua. 

376 3. O Presidente da conferência de wna comissio. de uma subcomissio ou 

de um 1fUP0 de trabalho poderã apresentar, em qualqUCT momento. propostas 

.-ra acelenr o curso dos debates. 

377 4. Toda proposta ou emenda conteri.. cm tennos precisos e concretos. o 

tex1o que deva ser considerado. 

371 S. (I) O Presidente da confcrência ou da comiss.to. subcomissio ou 

grupo de trabalho. competente decidiri.. em cada caso. se as propostas ou emendas 

apresentadas em sesslo poderio ser feitas. verbalmente. ou entregues. por esC1ltO, 

pa-a • publicaçiO e distribuiçio das mesmas. nas condições prevtsw no nlunero 

374 llllerior. 

379 (2) Em Beral. o texto de toda proposta ~~rtante que deva ser 

submetida i voraçlo. deveri ser d.istribuido nos icüoma.s de nbalho de 

c;oafaênctL com suficiente antecedência. pua facilitar seu estudo antes da 

disc:ussio. 

310 (3) Além disso. o Presidente da conferCncia. ao receber as propostas 

ou eiiiCDdas aludidas no nUmero 374 anterior. as encaminharâ a comiss.t.o 

cowpctuite ou à scssio plenán.a.. conforme o caso. 

311 6. Toda pessoa aw:orizada. poderá ler. ou solictw que sela lido. em 

sesslo plcnáriL qualquer proposta ou emenda que tenha stdo apresentada durante 

• confcri:aci• c expor os motivos que a fundamenta. 

tO. Requisitos p•n. • discussio. decisio ou vot•çio 

•cera du proposta.s ou cmmd•s· 

3ll I. N., podenl ser colocada cm d.iscussio ncnhwna proposta ou emenda. 

se no momcmo de sua •prec1açlo nl.o se consiga. pelo menos. o apoio de outra 
dclegaçio. 
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Toda proposra vu emenda, 4kv!damente apOiada. devera ser subm~nda 

i. discjussio e. depo1s. a de:::1sào. se for oecess.ano. mediame wna volloçio 

11. Propostas ou emeadaae•itidas ou prorrogadas 

384 !Quando for arruado ou pronopdo o exame de: uma proposta ou emenda., 

...a lia mcumbCn"a ela delegoçio -nente zolar para que S<J& efetuado tal ........ 
11. l'liormas pan &!I deH ..... c6es em sesslo pten,ria 

/2. J \,!LU) I'"" 

315 ·As votaÇões em sessão pleairia sorocnte serão vã.hdas quando se 

~ prese.ntes ou nelas repraca~. maJs da metade das delegações. 

com rJireiro de varo. acreditadas JWUo i: conferência. 

12.2 Ordem da.s deilberaçõ~s 

316 (I) <\s pessoas que: desejU'CD fazer uso da paJavra. necessJI.ario. 

paral1esse fun. da: autonzação do Prnldenre. Como regra geraJ. começ.arão por 

uuiictu" o cargo que exercem 

317: (2) Todo orador deveri expressar-se. com lenndio e clveza.. 

disri~pmdo bc:=m as paJavras e mterc.el.ndo as pausas neces~as. para facilitar a 

compreensão do seu pensamento 

12.J Moçiies e qucmie.~ de n!YMm 

318 ( I) Durante as dcbber.çõcs. quaJque:r de:lcgaçào podcra formular 

~ moçio lk ordem l" propor ~ questão de: ordem. quando o cons1deru 

~o. que sera re:solVJda de: UT"IOIIIiato pelo Pre:s1dc:ne:. de confomudadc com 

e:stcl R.cplamcmo mtcmo T od.a dc&.sação ce:r.i. dlre:no de apelar contta a dec1s.ào 

presjidenclal. pore:m esta se:ra manQd.a. cm todos seus tennos. a menos que a 

ma.~9nA das de:le:gaçõcs presemcs e: YOIUICS se: oponha. 

3191 (2) ·\ dele:gaçào que apacnw wn.a moção de: ordem se abstera. cm 

sua ~ntcrvcnçio. d~ (alar sobre o coneitdo do assunto cm debate 

12 . ../ /'nor1dadc Ja~ moçõe.ç I! qucsrõ~s dt! vrdem 

l9«J! A pnondade que devera ser Mribuid.a as moções e questões de ordem. de 

que I trata o nwnero 388 antcnor. seni a scpuntc 
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391 a) toda quc:sdo de ordem relallw i. apücaçio do Jm:sentc Reguiamct~to 

imcmo. compreendidos os procedimen10s de votaçio; 

391 b) suspeasio da oessiD: 

393 c) cmce'amenro da sessio; 

39C d) ccuvocaçio do debate sobre o tema em discus.sio; 

395 e) ~o do debate sobre o tema cm discuss.io: 

396 j) qualquer ouJn moçio ou quesdD de ordem que possa ser aprcSCIIIOda. 

cuja prioridade relativa seri. fixada pelo presidente. 

12.S Moção de suspemão 011 cam:~lamenlo dtu seuiks 

397 No decOITCI' de um debate, toda delega~ poderã propor a suspensão ou o 

cmccl.ameato da sessio, indicando. as razões em-que se fundamenta tal proposta.. 

Se a moç.io for apoiada. scri concedida a paJawa a dois oradores que se oponham 

a al moçlo. pan. rácrirem-se exclusivamente a eiL após o que a moçio scri 

sabmetidai-.çio. 

12.6 Moção de convocação do debate 

391 Durute as delibcnções, qualquer delegação podcri. propor a convocaçio 

do debate, por um tempo dctemunado. Formulada tal moção. o debate 

cooscqüente, caso ocorra. lirniw-se-.i a trCs oradores, no máximo. um a favor e 

dois conn alem do autor da moçio. após o que a moção seni. submeada ã. -
I 2. 7 Moção de encerramemo do debate 

399 Qualquer dclegaçio podení. propor. a qu.a.lquer momento. o encemunento do 

debate sobre o tema em discussio. Em tal caso, podeni ser concedida o uso da 

palaYnl somezue a dois om:lores que se oponham à moç.io, após o que esta seri. 

submenda .i VOiaÇio. Caso sr:ja ac:eita. o Presi~te c:olocari.. imedüuamente em 

Y0C1Çio o tema cujo debate foi objcto da moção de encerramento. 

J 1.8 Lrmiwção dm rnruvl!nÇ~I!S 

..00 (J) A scssio plenãria podcri estabelecCT, eventualmente, o nUmero e a 

duraçio das intervenções de uma mesma delegaçio sobre um tema determinado 

401 (2) Entmanto. nas questões de proceduneuto. o presidente limiwli cada 

iDic:rveDç.io a cmc:o mmutos. no mixlmo. 

40l (J) QuaDdo um orador exceder o lempo coocedido. o presidc:D.te o fari. 

DGCar a assembléia e ordauari ao orador que conclua brevemente sua expos1~. 
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4IJ (1) No U'llllc:ue~ de um .-..e. o Presidenrc podeni detemunar 

S eita a leitun. dos oradores lDICI'ilol; mduiri. nela os que marufcstarem 

em iDtervtr e ccxn o CWi · o dos presentes. poderá declara-la 

Nlo obstante, o Presulclnr:. quando o considcnr oportuno. podera 
pami~ como exceçio, qoe SCJl qualquer exposiçio an1enor, mesmo 

depois lje"" sido enc:crroda a bsu ele -· 
404 (2) Finda a lista de. ~ sobre o tema cm discussão. o 

Pres1~ declarara encerrado o debate. 

I~- 10 Qwsióes t:H comf"lint:IQ 

..S ~ ~s de competência. que pouam ser suscitadas, serão resolvidas 

..res ~ wação sobre o assunto em det.lc:. 

I~ I I Rllrt"ada ~ npo11çt1o dar MOÇÕt!'s 

416 O I..,.. dt qualquer moçio pocleri mirá-la antes da votação Toda moção. 

C'!'C"W,.• ou nio. que seja remada do ~- poderi ser apresentada novamente 

pela de~ auaon. da mesma ou por ..-Jquer outra delegação. 

13. Direito* voto 

_, I 1 A dclcpçio de todo Mcabro da Uniio. por este devuiamente 

~ pan. tomar p.u: nos trabaiOol da conferêncta. tcri. direito a UDl voto 

em ~ as sessões realizadas. de coaflraadadc com o disposto no arngo 3 da 

~ 

401 2j A delepçJo de todo Mcmllro da Umio exercerá seu d1reno de VOIO 

nM ~ detemnnedas pelo aniso 31 da presente Convm.çio . 

., 3 ~ Quando um Membro da u.ilo nio se fiZer representado por wna 

em uma Assembléia dlt a.diocomlULl(:açõcs. em uma Conferencia 

Norm. •linçfo das Trl ••eações ou em uma Corúi. erencta de 
YUDCnto das TeleeomtDçaçla. os representantes das empresas de 

reconbecldas por tal M~. qualquer que seJ& seu nwncro. terio 

so voto. sem preJuizo 4o disposto no nUmero 239 da presente 

COII'l I r . Sedo aplicáms • re:~ coaferêncla5 as cbsposlÇÕCS dOs 

~ 333 a 331 da prcseatc CCII'I~ reLitivas a delegaçio de poderes. 
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14. Vouçio 

I I. J Defimção da nraJona 

410 (1) Entendcr-se-ã por maJoria mais da metade das dclepçl!cs 

presentes c votantes. 

411 (2) Ao delepções que se abstenham de votor nio serio le...W em 

c:.sideraçio para o cõmputo di maioriL 

412 (3) Em caso de empate. toda proposta ou emenda será considerada 

recusoda. 

413 (4) P11n1. os efeitos deste Regulamento, se coosidcrari. .. ddegaç.io 

praaate c votante" a que vote afawJr ou conrm 11IIIA proposta. 

14.2 Falta tk partrctpaçdo em uma votaçdo 

414 As delcpçõcs presentes que nlo participarem de uma votiÇio determinada 

oa dceloromn. explieitomenre. Dlo desejar dela palic:ipor, alo saio 

coasideradas como ausentes pua a detenninaçio do quorvm, oo contexto do 

IIÍIIDei'O 38S da preseme CoaveDÇio. nem como abstidas, do ponto de vista da 

~ elas disposições do olimcro 416 posterior. 

/4.3 Maiona es~czal 

415 P1n a admissio de novos Membros da Unüo, prcva)ecerã a maioria fixada 

pelo llrtigo 2 ela Cooslituiçio. 

14.4 Abstrl'tÇOO de mau de crnquenra por cento 

.tt6 Quaodo o nUmero de absteações exceder a mewle dos votos regislrados (a 

j"awJr', comra c abstenç&s), o exame do assunto cm discusslo fiçari, prorrosado 

lté 1DD.a sesslo posterior, na qual nio serto computadas as abstenções. 

J.#.5 Procedtmrntol tU voraçao 

417 (I) Os pro=limmtos de .-çio sio os sepiotes: 

411 a) como ~gra geral por rn1o lcvmtada. cuo nlo teaha sido solicirada a 

VOiaÇio nominal por ordem alfabética. scgwtdo o previsto no itao b). 

ou a votaçio sccrcm. segundo o previsto no item c); 

419 b) nominal por ordem alfabética dos nomes. em lrmcês. dos Membros 

presemes c tom direito de voco: 

420 1. se assim o soliciwcm. pelo rDCDOS duu ddcpç6es prc:sc:DIES 

çom. direito de voto. ames de ser iniciada a voaç.~o· e se alo tiw:r 
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Sido soltcJiada uma vOiaÇio scc:reta.. segundo o preV1sro no nem 

c). ou 

421 2. se o procedlmemo previsto ao ilem a) nio der lugar a uma clara 

ID&Ioria c:xpresstva: 

412 c) por votaçlo secreta. s.e assim o solieiuaun. an1es do inicio da voraçio, 

pelo menos cmco das delegações ,.aemes com direito de voto. 

4lJ (.!) ADieS de iruciar a vOf:IIPo, o Paa'dcmc ~ se há alguma 

saüc:ilaçio DO tocaolc à forma em que deva la' realizada a valaçlo: cm squ:id&. 

decl...a formalmente o procedJ.mento de ~ a ser aplicado, o assumo que 

seri. submeljdo à vomy~o e o LDJcio da tDe8a Uma vez concluída a voaw;to. 

diwlpra ..... resultados. 

414 (J) No c:uo de vocaç.io secma. a JeC:Rtaria adolari. de imediato. as 

mabdas oecessinas pan goroom o sepedo tio oufrasio. 

oll5 ( •) A votação pocicri efea.r-se pGI' um sistema eldrãnico. caso se 

dispoaba de.-. sislema adequado e se a wa6aàw::ia assim o delam.mar. 

G6 Nem..- delepçio podení iuteuCALpW -. vc:JGçio miciada. exccto se se 

._, 4c ..... qucstlo de o'*m. sobre a C~ em que aquela se desenvolva. A 

ql..aiD de or«m nio poderi. incluu a m c M ;to da votaçio em c uno ou uma 

IIIUdaça do coaaeUdo do assunto s ubmeado i WltiÇio. A votaçlo começ.ari. com 

a clcdaraçto do pru,!denre dt que a ....- foi iniciada e renninani: com a 

d:twlpçio, pelo presidente. de seus rcsu.lt-.s. 

J.l. 7 FtHtdamrmos do YOIO 

427 T ennin8da a vm.çio. o pres1deate co.ceder.í .a palavra às delegações que 

dae,.-em explicar seu voto. 

411 ( 1) T ~ proposa poderi. ser MIJdivicbda c colocada em votaÇio, por 
.-nes. a pedido de seu auaor. ~ o pleailio usam o juJpr opommo. ou por 

proposta do pres1dcnte. com a aprowçlo 4o autor. As partes da proposta que 

forma aprondas serio. de imed1110, subm ·cm â nova voraçlo, em conjunto. 

4%9 (2) se forem recusadas t~ u partes de uma proposta. seri. 

~ como recusada a proposra aa -.lOCalidade. 

I 4. 9 Ordttm de votaçda sotJn propoMI8 concorrent~s 

4JO (I) Quoadoexislirduasoumoiopoaposassobn:IDDm<SIDO..-m. 

a ~ ICI1i. realizada de ac:on1o ~ a onlcm em que tema-: sido 

... rtx ateU) se o plcúrio resolva- ..... OUirO 'Pf"X' ,. mto cbstlllto. 
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431 (2) Coacluída cada votaÇio, o plenário decidirá se vota ou não ~ 

proposta seguinte. 

14.10 Emertdas 

.Ul (1) Ente:Dda'-se-i por emenda tOO. proposaa de modificação que 

someme ti:Dda a suprimir, acresceaw ou aJtenr uma pane da proposta original. 

433 (2) Todo cmeoda ace;,. pela delepçio que tenha apresentado a 

proposta orisinal será iD=ponda de imediato a mesma. 

434 (3) Nlo seria c:onsidendas emendas, u propostas de modificação 

que o 91ea.irio julgue ~veis c;om a proposta original. 

/4.11 VolQÇdodeemendas 

435 (I) QuaDdo uma proposta for objcto de emenda. esta última seri. 

valida cm primeira i.astiDcia. 

436 (2) Quando uma proposta for objeto de duas oç mais emendas. smi. 

cokx:ada em YODÇio, em primeiro lupr. a eraeoda que mais se distancie do texto 

oripaal; se esa emenda nio obtiver a aprovaçlo da maioria. o mesmo 

procedimento seri. adotado em relaç:lo ãquela emenda. que entre as restantes. 

também se distancie. em maior p1L da propostll considerada c este mcs:no 

proeedimento sc:ri. observado. sucessivamente, ué que um.s emeudz obtol:ta 2. 

aprovaçlo da maioria.: uma vez finalizado o exame de todas as emendas 

~:pRSCDadas. se ncohuma tiver obcído a maioria, smi. coloc:ada em votaç!o a 

-orisinal-
~7 (J) Qu.mdo foran adotadas uma ou viri.n;nCodss.. se!'â st:.bmenda.. 

uw•idnnente. i. votaç.io. a proposta usim modificada. 

I 4. 11 Repr11çdo de IUftQ votaçdo 

01 (I) Nos camiss<ks. subeomiss61:> e IJ'II>OS de ttobolho de uma 

c.oaferência ou reunilo, Dio poderi. ser submetida novamente i votaçio, denuo 

de uma mesma comisslo, subcomisslo ou pu:po de trabalho. uma parte de uma 

proposta ou uma modificaç.lo ji decidida em outra votaÇio. Este princip1o sm 

l!liieado iRdependeDtemmte do proecdimento de VOIIÇio cxolhido. 

4.19 (2) Nu sessc1es plmirias. nlo seri submetida novamente i votaçilo 

uma pane de uaaa propos1a ou emeada. a meDOs que sejam observadas as duas 

eGNÜç6es squiates: 

,.... a) a IIIUoria dos Membros Ç()lll direito dt; voto o solicite: e 

441 b) se ll'aiiSCCn&. pelo menos um dia. emrc a votaÇio realtzadl.t. e o pedido 

ele ropcliçJo dessa VOIIÇio. 
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15. Normas para deiibcraçiei e proce-co!iaaentos dr 

vouçio ... comi.uia e .-ltcomissões. 

442 I. O Presidente de \JlDa coauSIIo ou subcorrussio teri atnbwçõcs 

si:müu'n às da seçio 3. que o ~ Regulamento interno concede ao 

presadcnm da confcrincaa. 

40 2. As IMX'IUS de dclibcnçio. ~ na seçiO 12 do presente 

Rep•'• : rtt ialemo para • sessões ple:Mrias. seria aplici.vets aos debues das 

cc.aissõcs e suboomissões. salvo as cpae ~ o qljorvm. 

4oU 3. As normas pl'n'lstas ll& seçiO 14 cio presente Rqu.lamcn1o mtcmo 

sedo apliUveis 1gualmenle às votaÇ6es .-e 5eJ1D1 efetuadas nas comissões ou 

subcomissões. 

16.-

- I. Em saai- Ioda delcpçio c.jos poDIOS de VISta oJo SCjlllll 

eomparnlhados pelÂs demais delepções. proc:urari.. na medida do possivel 

aderir-se • opuliio c:b nworia. 

446 2. .E.Dimaruo. q......:lo uma de~ coasidcrar que uma dcctsio 

~ ~ de tal natUJU.a qK impeça sa. Govemc de comca.tir em obrigar-se 
pelas emeDdu i Coasbnuç.io ou i pr..ae Coovençào ou pela revtsio dos 

Rqt.&·.......,.... Adalmisrravos. tlll r I a :to podera form.u.lu reservas 

~ '"' defiailivu oobre -la ......,_ Do mesmo modo. qualquer 

de'ep;'o, podai fonaulu' a rnervaa · eed•s cm noaae de um Membro 

que alo ~pc da corúeriac~a c qe, di KOrdo com as disposaçõcs do arogo 

31 da p~ Convenção. ICnba oliiDI'I* iqucla poderes para assuw os Acos 

fiDaas. 

U1 I As aw das scuões plenánal IUio rcd.tgulas pela secrcwu da 

conferêncJL 1 qual cWdari. de que swa m.ibuiçio entre as delepçcks se reaJize 

o quaru:o $J11CS possível e. em todo o cuo. dentro de cmco dias Ute1s.. apos cada -..,.. 2. Uma vez distribuidas as .tas. • delegações poderio apresentar. por 

escn10. a secraana da conferência. ~ Qo mus breve pn.z.o possivcl. as 

correç~s que cons1derem perttncntcs. ~ pre.}Uiz.o de seu duet1o de apresenta

las. oralmeruc. cluranrc a scssio cm que se,_. anaJisadas as referidas atas. 

-) ( 1) Como repa Beral. u uu COIIIIIcTio as pr-opOSiaS c coachasôes. 

com os SClJS respecnvos fi.mciamen1os. fCd9dos com a ma.tor conc1s.io posSl"vel. 

4!10 (2) Nio obs.....,. Ioda dolos 1' lera du-eno de sohcolar que connc 

c:m ata. ~ forma sumana ou mtepal. ~ dcclançio por ela fonnulada 

d...mc o debele. Neste caso. como repa aeral .aauncaari. esta prccc:n.s.lo no 
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inicio de sua cxposiçlo. pan. facilitar a tarefa dos relatores. O texto respectivo 

seri entregue i secretaria da conferCncJ.a.. dentto das duas horti subseqUentes ao 

termino da sessJo. 

451 4. A faculdade concedida no nUmero 450 anterior sobre a inserção de 

declmçOes. deveri scr usadl'l com descriçf.o. em todos os casos. 

45Z I. 

11. Resumo dos debates e relatórios das 
eomisa6es e subtomissies 

(l) Os debates de cada sessio das comJSsões e subcomissões seria 

reunidos em rCSLDDoS prepandos pela secretana da conferência e saio 

distribuídos às delegações, dentro de cinco dias Uteis. após cada sessto. Os 

resumos rdJetinlo os pontos essenciais de cada discusslo. as difen:ntes opmiões 

que seja c:.onvenientc asslnalar. assim como as propos\ç.ões ou conclusões que 

derivem do conjunto. 

45l (2) Nlo obstante, toda delegaçio tambem teri dlceito de proceder. 

oestes casos, conforme a faculdade que lhe confere o numero 4~0 anterior. 

4SI (3) A faculdade concedida no nwnero 4SJ antcnor wnbérn dever.i 

ser USida, com. disai.çlo, em todos os casos. 

455 2. As comissões e subcomissões poderio redigir os relatórios parciais 

que julgar necessãrios e, eventualmente. ao fmalizar seus trabalhos. poderio 

apresentar wn relatório final no qual recapitularia. de forma concisa. as 

proposições e conclusões resultantes do~ esrudos que \hes tenham sido confiados. 

19. Aprovaç:io das atas. resumos dos debates t relatórios 

456 I. (I) Como regra geral. ao inicio de cada ses si~ plenãria. sessão d .. 

tomiu.lo ou de subcomisslo. o Pres1dente perguntara ~e as delegações tem 

alpma observaçio a fazer no tocante a ara ou, no caso de com1ssão ou de: 

subcomisslo, ao resumo dos debates da sessio antenor: estes documentos sedo 

considerados, como aprovados. se nio forem apresentadas as correções a 

secretaria ou manifestada nenhwna opos1çio verbal. Em caso contrario. sc:n1o 

introduzidas as rebficaç:ões que tiverem lugar. 

457 (2) Todo reluório parcial ou final deveri ser aprovado pela 

c:omissio ou subcomissio interessada. 

451 2. (I) .A5 atas das ultimas sessões plenánas serlio exanunadas e 

çrovadas pelo presidente da confettnc:.ia ou reuniio. 

459 (2) Os rt"swnos dos debates das ultimas sessões de cada comisslio ou 

subcom.isdo serto exantinados e aprovados por seus respectivos Presidentes. 

lG. Numerado 

460. I Ate sua prilneirl leitura em scsslo plenária. serio mantidos 1"\<; 

aímlcros dos capirulos. arngos e itens dos teliClOs a ser rev1sados. ProVJsona 
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seria ambuiC.cs aos te>'tos o me!.mo núlnc:a do i~en onundo do teno .PruDJ.':l..,C. 

segwdo de ··x·, "ô"', ctz .. 

461 2 A numeracão defuuova dos Cllpitulos. artigos c nens. apos sua 

aprovaç.;i.c em pruncma leirun. serã c0116ada normalmente .i conussio de 

redaçio. ainda que. por decisão ~ ea ICSSio plenMta. possa ser delegada 

ao Secreta.nc-Ge!'al 

21. Aprovação ... ilin 

462 Os textos dos Atos Flrw.s das CoafeRnctas de Plerupotenctanos;. das 

Conferênctas de Radtocomwucac;õcs ou du Conferências Mund.Ja.~s de 

Teleeomurucações lnlCI"Daclon&IS serio coaslderados definiavos. uma vez 

aprovados •·=n segunda leirun.. em sesslo plenán1. 

ol63 Os tex.tos dos AIOs Finais ~ pela conferencias mencionadas no 

nwnero 462 antenor seri.o submetJ.doa ã dos delegados que tenham os 

podere$ dcfuudos no araao 31 da ~ Coavençio, para CU.JO efeito se 

observara a ordem alfabeac:a dos .-es, em francts. dos !\.iembros 

representados. 

23. Relações ccnn a i...,reasa e o público 

464 I ~io s~ pod~rào ser facultlldos a iaq:nnsa comunicMos oficta.Is sobre 

os trabalhos da c:onferêncta. sem a pn:via ~ dc...se_u Pre$idcnte. 

465 2 A imprensa ~ o pUblico podado. na medlda do posstvel, esw 

pR:SCntes nas conferências. conforme as 4inmzcs aprovadas pela rewulo dos 

c~fes de dclepçõcs menaonada oo ...-ao 342 a.atenor e as dispostç.ões 

praueas tomadas pelo SecreGno-Geral. A JIN:IeiiiÇ& da imprensa e do publico não 

llltcrari. de modo algum. o mdamemo ~ dos trabalhos da reumio 

466 J. As dcmals reumc)es da Ulliio lllo estu1o abenas a ampmu.a e ao 

público. a menos que a própna reunilo dc:cià em C.Oiltririo 

24.Fra ..... 

467 Durame :1 conierCnciL os membros das delegações. os representantes dos 

\1\cmbros. do Conselho. os. membros ela Jwa. de Replamcntaçio das 

~Iocomwucacões. os altos fu.acaa.írios da Sccretan.a--Geral e dos Setores da 

l-·ruio. qu~ ~amc1pem lU conieri'flc1L e o~ da secretana da Urulo enVIado 

a mesma. teria ductlo a franqwa posa.1. -.,.atica. tclcfõruc.a c de telex qu.e o 

Governo anfimlo lenha conc:e<lido. ele c:~ accrdo c:om os dcma.is Govcmos e 

as empresas cie exploraç.ão reconheciCks "*' ndas. 
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CAPITIJLO IV 

ARTIGOJ3 

- I. (I) A escola da qual <&da Membro escolhert sua dassc contributivo.. 

de eoaformidade com o estipulado no utigo 21 da Constituiç.io. seri. a seguinte: 

-

Classe de 40 uaidades 
Cluse de 3~ uaidadcs 
Cluse de JO uaidodes 
Cluse de 21 uaidades 
Cluse de 2~ uaidades 
Cluse de 23 uaidodes 
Classe de 20 UDiU:!cs 

Cluse de II Ullidades 
Cluse de I~ uaidades 
Cluse de 13 uaidades 
Cluse de !O uaid8des 
Cluse de 8 UIU1:1ades 
Classe de S unidades 

Casse de .t. unidades 
Casse de 3 tmidades 

Classe de 2 unidades 
Classe de l '.1.:. UDidades 
Classe de I uaidade 
C\asse dt 'h tmidad.c 
C1assc de Y.. UD.idade 

Classe de III unidade 
Classe de J/J6 unidade• 

(2) Além das classes conttibutivas mdRioriâdas no nimlero 461 

amaior, qualquer membro poderi. eKOlhcr uma classe t.onui.but:iva superior a 40 

llllict.des. 

4711 (3) O Se<rol*rio-G<nl ootificart todos os Membros da UDiio da 

decislo de cada Membro acerca da classe c:odbibutiva escolhida. 

471 (4) Os Membros podcdo escolher, em qualquer momento. uma 

duse coattibutiva superior à que teDbilm adot&do aAteriormeate. 

472 2. (1) Os aovos Membros se comprometeria a pagar. no ano de sua 

adeslo, uma contnbuiçlo calculada a partir do primeiro dia do mês de sua 

aoui:ncia. 

473 (2) Em caso de denimc:ia da ConstituiçJo ou da presente Convençlo 

par um Membro, a cornribuiçio é devida aré o último dia do mês em que su:JU 

efeito a dcn(mçiL 

'74 3. lu somas devidas. estaria sujeitaS a juros desde o micio de cada 

exercicao ecoaõmico da Unilo. Para estes Jllf'OS. C: fixado o percenmai de 3% (três 

por ç.cmo) ao ano. dunnte os SCtS priJneiros meses, c de 6•1. (seis por cento) ao 

1110, a partir do início do sétimo mês. 
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47.5 4 -"'PPicar-se...jo as d . .rnos1ções sqwntes a.s conttlbUiçóe's das 

arp•nç6es tDdicadas nos nUrntTos 259 l 262 e das enndadcs auton.zadas a 

,.nicipu das avidades da Uruio. coafor.c as dispos1ções do arngo 19 da 

- COIIWIIÇio 
476 5. AI oapa inções uw:l.lcadas DOS ...:.Ucros 259 a :Z62 da ptCSC:Dtc 

Coaw:açio e OUII'I.S organizações tmet'111Ciorws que puncipem de uma 

Coafatucia de Plenipotenciirios. de um Setor" da Uruio ou de wna Conferência 

MUDdial. de Telecomunicações Internacionais contnbwrão para os gas1os dessa 

coaferi:acia ou desse Sctor. de conf01'11W61àe com os nUmeres 479 a 481 

-.. ·ntes coaforme o caso. salvo se forem ileatas pelo Conselho. em regune de 

~--
477 6. AI ealldades e org.m.ua.ções n:lac:ioaacias nas hstas menctonadas no 

-..ao 237 da prncme Convenção. coaaibuirio para o pagamento dos gastos do 

Saor, de coafarmr.dade com os nUmcros 479 c 410 segwntes . 

.r7l 7. Aa en!idede. e orpmzaçõcs rc'•~ ·das nas lisw mcnctoRidas no 

llliar:n:J 237 da presente Coavençio. que ,.-tic1pcm de uma Confcrêacia de 

R.tdiocmallllic.aç6H. de 1111111 Conferência Mundial das Trleçomunicaçdes 

hAa im#• ou. ele ..ama coafcrêuçy, oa ...ablCia de um Setor. d.o qual nlo 

.;- ......._. ÇOIIU'ibuirlo pua o ~r ••,c dos pstos dessa conferência ou 

.uaabWia. de caaformi.dade tom os II1Íinei'OI479 e 411 seguintes . 

.C?t I. AI cmdribusções mencionedas aos niuneros 476, 477 c 478 se 

beseato na Jiwe esc:olha de wna classe COidnbuO:va da escala que consta do 

aiaDero 461.cerior. com a exclusio das ciMia de 1/4, III de lll6 da umdadc. 
resaddM IMlS Membros da U'uilo (ala aduslo nio se aplica ao Setor de 

De:lrarvoivm..to das TelecomUillcações): a classe escolhida sen comurucada ao 

Secretirio-Gcn. a eatidade ou orpninçlo D~:teressada .. podeni. a qualquer 

~. acolber uma classe cooa-ibaliva ~ora adotada IDICrionnente. 

• 9. A Àli4JCAtiA::ia da urudade eontrillal:iva para os gauos de cada Setor 

iaas: odo seri: fiudo em 1/3 da W11ldldt CC*ributlva dos Membros da. Uruio. 

e.. coaaibaiçOes scrlo couKieradas cc.o recciras da Uaüo e acarrewi.o 

j1ns. COIIfor.e o disposto DO número 474 -no.-. 

411 10. A illlponinCI.I di umdade C...-itJuDY.I pan1 OS psl05 de- uma 

caaf"aâ1cia ou auembléia é fixada. dividiallo o montante total do orçamento da 

ccaf • ·, ou essembléia considerada. pelo número total de unidades pegas 
pdos Membros ao contexto de sua conrriltuiçio para os g&$1(15 da Uniio. As 

~1 riç"a serto <:ex~.sidcudas como reçeDs da Uruio e acanetario juros nos 

pacea ·ei• fiudos no níaero 474 ,_,or, a partir do scxagCsimo die 

subscqiicnte ao envto das fatun.s concsp ' &u. 

4ll 11. Só poderi. ser concedida uma redução da classe conmbutiva. de 

coaf(wmidade com os princípios estipallldos ao amgo 28 da CODStatuiçio. 

413 12. No cuo de dcuUDc1a da~ nos trabalhos do Sctor ou da 

cc.cludo dessa participaçio (veJa o n.-ero 240 da presente Convtnç.lo). é 

+ 
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devida a comribuiçio ate ao último d.:a do mês cm que surta. c:fr:tto a dctuincta ou 

ocorra a CODcluslo di menciooada pmicipaçio. 

414 13. O Sccrctário-Geral fiXari. o p~o das publicações. fazendo com que 

os gastos de reproduçio c distribuiçio fiquem cobertos. em geral. com a venda 

dumcsmas. 

415 t 4. A Uailo mauterã uma conta de provislo, a firo de dispor de capttal de 

giro pca cobrir os gastos essenciais e de suficiente liquidez para cvuar. na 

medida do possível. ter de recorrer a empréstimos. O saldo da conta de prOVIsio 

saá fixado anualm.cate pelo Conselho, com base nas necessidades prevutas. Ao 

fiaal de cada período orçameatário bienal, todos os recursos orçamentãrios. nio 

nriljndoo; ou comprometidos, dario eutrada na cona. de provis.lo. Esta conta e 

descrita. dctilh•dunente, no Regulamento Finan~iro. 

416 15. (I) O Sccretírio-Geral. de acordo com o Comitê de Coordenação. 

poderá actiW contribuições voiuncárias.,cm cfetivo ou em cspec1c. sempre que as 

ccadições dessas contribuições sejam compativcis. em cada caso. com o fim e os 

prognmu da Uniio e com os programas aprovados por uma conferencia. 

c:oaforme o Rqulamenro Financeiro. o qual conterã disposições especiais para 

aceitaç.lo c uso dessas contribuições. 

417 (2) Essas contribuições seria notificadas pelo Secr-etáno--Geral ao 

Conselho no Relatório de gestlo financeira. assim como num resumo que 

iDdique, para cada caso. a origem, a utilização proposta e as medJ(las adotadas 

Rfcrerues a cada eonaibuiçào. 

ARTIGOJ4 

Rc:spons•bilid•des fin•nccir-u d•s confuências 

.... I. ADtcs de adow' proposw ou de tomar decisões que tenham 

repercussões fioutec:iras, as eonfertncias da União teria presente todas as 
previsões orçamentárias da Uniio para certificar-se de que não foram efetuados 

pstos superiores aos recursos que o Conselho esta facultado a autonzar. 

419 2. Nio scri cumprida nenhwna decisão de uma corúerência que implique 

ftlDD aumento dircto ou indirelo de gastos superiores aos recursos que o Conselho 
c:sti facultado a autorizar 

ARTIGO JS 

Idiomas 

490 I. (I) Nas conferCncias e reuniões da Uruio poderio ser ublizados 

QUirOs \diomas distintos daqueles menc1onados no aniso 29 da Constituiçlo: 

491 a) qumdo for solicitado ao Sccn:t&rio-ôcna.l e aos Dintores dos 

Escritórios inta"eSsados que tomem as medidas adequadas para o uso. 
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cnl • escrilo, de 11111 ou lUis ._, .tici.ooms. sempre que os 

... c:caa r I IC- pelos Membros que tc:Dbam 
foa : r OU llpOi8do O pedido; 

m b) ._... - ddepçlo ·-• ~ anl de .... própno icboma 
,_. ... *-~ iDdi:I.DI DO...., 29 da CODSO.ruiçlo. 

- (2) No...,pn;..ao-•1-.oSecmOno-Gaaleo 
~elo- iaou j - .......... mecbda do possim_ .. 
c.-liçlo de .- os Memblal -.a ' • ; ww::tam, prcY111DCDle.. a 
--••U_o_doo_dll..,..os. 

- (3) No..., pn;.. 110- 492 IIIIOrior, a delep;io que 

~ ,-, lldaaais. , a •· ,.. - - • aoduçio orai ..,. ..,. 

Jrilorio - elo ,_ doo - i ti 
1 

I - ilisposoçto p<:nmeDIC do 1111l80 
29da Cm . I i 

495 2. T- oa **""""'"-"'• aoaocioiiOII .. ao ..,;80 29 c1a CoasDtuiçio 

podaio - i i r j • ... - idioma .,__ doo eslipulados. na <ODdiçio de 

.,. oa H · w CJIIO o-oe -•-•••- a !OUII<ilde dos pstos 

CAPttvl.ov 

O' i ';' cliftroa..wea c' çlo.SC.~ ... 
AJIT1GOJ6 

Tnuef,......_ 

496 Os Rcp' u. Admillislrat!YOI CCIIIIIIIa as disposições relativas as taxas 

dls ' Om:ri= ;rc a e aos diwnos CMOS • ..- se eooccde a 6-mqw.a.. 

AaT1COJ7 

W7 I. A liqllid ç• de COMU uiiiU ·is scri coasiderada como um• 

'lnEP s;M CGII'ellle e ~ .-jcita u uba . e 5 c Ulla'naelon&IS ordinãrias dos 

M t os iw:a ·edos CUJOS ~ ...... finnldo acordos sobre esta 

.....aia. Na alllêac:ill de liCOI"'os clelle ~ ou de acordos putu:ulares 

aa,_Od<e MI ; f; B! 1 )ft'Yi.stu no ll1ip 42 da Coasmu.içio, es1as hqwdações 

ele ~ saio cfctudas ~ OS R 5 ' 'M AdminiSII'abvos. 

... 2. As · iÇ6a dos P' c u empraas de cxplonçio 

..., .. _,-..- ""'t!Xjlioiuu-- i• de IOie<omUIU<ações. clc>edo 

~ eaae li o pn-ci de s-. a ; · wos débitos e criditos. 
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499 3. As comas correspondentes aos àCbitos e créditos. •· ~uc se refere o 

DÍIIDcl'o 491 attcrior. scrio administradas de acordo corn a: ... jipOsições dos 

R.esuJunentos Administtativos.. a menos que tenham si<\o fumados ::.cardos 

pmic:ui.rcs eaae as partes interessadas. 

ARTIGO JS 

Uaidade moaetiria 

SOO A IDCD.OS que existam acordos pamculares entre os Membros. a wudade 

nxmecária utilizada para a composiçio das ~as de distribuição dos semços 

imemac:iooais de telecomunicações e p8111 a adnun.Jstraçào das conw 

iab:macionais seri:: 

a LDlidadc monetária do Fundo Monetario lmemacionaJ. ou 

o &aaco OW"', 

enu:udeado-sc ambos como assim s.io definidos nos Regulamentas 

Administn.tivos. As dispostçõcs para sua aplicação são estabelecidas no 

Apê:adice I do Regulamento das TelecomurucaçõeS lntemac10nws. 

ARTIGOJ9 

latercomunicaçica 

501 I. As estaÇões de radiocomunicações do serviço móvel eswão SUJeitaS. 

deatro dos limites de sua utilizaç.io normal. ao mtercimbio de 

nuiiocomua.ic:aç6c:s. sem distinçio do sistema radioeletnco utilizado 

502 2. EDintm:lto. a fim de n1o retardar os progressos cicnrificos. as 

disposiç6es do número SOl anterior nio seria obstãculo para a u~liuçào de um 

sistema ndioeletrieo incapaz_ de comunicar com outros Sistemas. sempre que esta 

ineapacidade for devida • n1tureza especifica de tal sistema e não resultado de 

dispositivos adotados com o único objetivo de impedir a mtercomunicaçào. 

503 3. Nlo obstaD.tc o disposto no nUmero 501 antenor. uma estação podcrã 

sa- dcstiDada a um serv~ço mtcrBae1onal resuno de 1elecomurucaçõe~~ 

-..modo para a fillalidadc deste so:rVIço ou por outTaS corcuns.anc•as 

i.DdepeDdcntcs do sistema utilizado. 
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.ut11G0441 

I bp -Secreta 

5e4 I. Os telqnmu de EstMo. ...aa como os de serv1ço. poderio ser 

Ndiiiclao cm I~ secma em oodooas comunicações. 

515 2. Os ... ......,.. privados. ............. secma. poderio tambem ser 

adilllitib Clllre os Membros., ca. ftCe$10 daqueles que prev1amcntc tenham 

dl:c....,. por m.leniiCdio do Seaairio-Gcral. que nlo admitem esta h.nguagcm. 

.... dd-181i•edoda• c:a&qoria de COI li iii '! ia. 

,. 3. O. Maabros qge aJo ......_ • telcgrwnas privados. em linguagem 

tecftla, i* ~ dt::s de ,. próprio taril6rio ou ao mesmo desanados. deveria 

wibã-lus cm ldasito. saiYD ao eao da sto do scn1ço prevtsto no arngo 

35 da Cowti •içto. 

Ai bib c e aHIICLa 

Arbit.-._: Pnc:edi~~~ento 

(veja o ar1ieo S6 • ConstituiçJ.o) 

_., I. A Pmu: que desejar RICOITCI' à arbiuqem JOJCIU'J. o procedunento 

- • .,...Porte- no<ifi<:oçlo- ... efeito. 

,. 2. As hna dcc:illirlo. de ~ KOI'do. se a arbitrq;crn sena confiada a 

peiiOel. ~ oe Gowemo&. Se • prazo de um mês. a putu da data da 

l'lflr* M'if eçh, a P.us IIIID ~ em acordo sobre este: ponto. a 

w~a 1 seri cmdbda a GoYcmoa. 

- 3. o--lo a alrioo F'" fOI' c.- a pessoas, os ir!,.ttos nio poderio 

_. 'DKia.is de ma EIIMD P.ne • =•*sia. ter seu domu:ilio em wn dos 

E--. Wa: ndm Delll car a la'VIÇO * Mauro deles 

511 4. Q..do a wbi•ZJCIIl for c:GIIAIM a Govcmos ou a adnumstnções de 

~ ~ sedo noo'hidM -. • Membros que nlo esteJam unpi.Jcados 

• ~ mas ~ SCJMI P .... no acordo cuja aplicaçlo a tenha 

JIIO'l 1 . 

SJJ '- c.da ._ du hrtcs C111 C b ÍiW desipara 11111 Ú'bltrO DO prazo de 

na - a ponir da - de rocqiÇio • -caçlo do propósito de m:orreT-se 
iabib c 
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Stl 6. Quando na cootrovCrs.ia. se encoatruem implicadas mais de duas 

Partes, cada um dos grupos das Panes que tenham imcresscs com.UllS na 

coatrcrvérsia. designará um ábitro. confonne o procedimcmo previsto nos 

nümeros SI O e S li anteriores. 

!1113 7. Os dois árbitros, assim designados., ajustaria eo~ si a nomeaçio de 

um tc:rceU'o, o qual ao caso dos dois primeiros serem pessoas e nlo governos ou 

administraç6es. terá de ateadcr às coodiçôes indicadas no nUmero 509 anterior e 

deverá ser, ademais.. de NCiODilidadc difcn::nte daqueles.. Se os dois ãrllittos nlo 

cbcgarem a 11111 acordo sobre a escolha do tcruinl. cada um deles proporá um 

terceiro árbitro que nlo tenhll interesse na coatro~a. O Secrelário--Gen.l da 

UDiio reali.zari.. em tal caso, wn sorte1o para designar o terceiro ãrbirro. 

51-4 8. As P.-tes cm desaeordo poderio entrar cm e:ateudimcnto. com a 

finalidade de resolver sua coa.trovérsi&. por meio de wn único arbitro. ~o 

de comum KOrdo; rambém poderio designar um irbitro, cada uma. c solicitar ao 

Secretário-Geral que designe por sorteio, entre elas. o árbitro vençedor. 

515 9 O úbiao, ou os irbitros, decidido livremente o local e as normas de 

proçedimertto a serem aplicadas i ubitrqem . 

.516 10. A decido do árbitro ímico seni. definitiva c obrigani às Panes em 

comrovirsia. Se a ubitragcm for confiada a vários árbitros, a dccisio adorada 

por ma.ior''l de votos dos irbitros será definitiva c sujeitari. as Partes. 

517 li. Cada Pane custeará os gastos em que tenha incorrido devido à 

illsnuçlo c apre:scntaçio da arbitragem. Os gastos de arbitragem que nlo tenham 

Sido efetuados pelas Partes serlo divididos. por igual. entre estas. 

511 12. A Uniio facilitará o acesso a quantos relatórios rel.ac;ionados com a 

coatrovérsia o arbitro ou os ãrbitros possam oecess.iw. Se as Partes em 

contrOvérsia assim o decidirem. a dccis.lo do árbitro ou árbi_ttos. s.et'i comunicada 

ao Secretár:io-Gcra.l. para fins de referência no furw-o. 

Emendas à pre:Knte Convenç.lo 

519 I Os Membros da Uniio poderio propor emendas i. J)Rsente 

Convcnç.io. Com vistas li sua transmisslo oportuna aos Membros da Uniio e seu 

exame pelos mesmos. as propostas de emenda deveria ser recebidas pelo 

Secrctãrio-Gcral, com wna antecedência minima de oito meses. antes da data 

fixada para a abertura da Conferência de Plenipoceuciãrios. O Sccmãrio-Gcral 

enV1ar.i.. o quanto antes passivei. no nunimo. SCIS meses antes daquela data. essas 

propostas de emenda. a todos os Membros da Uniio 

510 2. Nio obsu.a.te. os Membros da. UniJo ou suas dcle:pçõcs i. Conferência 

de Plenipoteaciários poderio propor. a qualquer IDODleDto. modifleaç6cs i.5 

propostas de emendas aprescnradas de conformuiade a)m o nUmero 519 antcnor. 
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:521 3 P3n. c=um.c: das emendas ~tas a presente Convenção ou d.a.s 

modificações das mesmas. em ~ plmána da Conferincta de 

PlcmpotcDC&irios.. o quoru111 sl:lli coDStis.ido p_)l" maJ.S da metade: das delegações 

~tadas JUDIO à Conferincta de Pl~iarios 

5l2 4. PG1I ser adotada. toda mocb1 C'Çio proposta .i UIIUi emenda.. assiiD 

COII'Io a proposta. co seu conJunto. aJ-.da ou nio. devera sc:r aprovada. ent 

seuio pleUriL por mais da metade das delegações acreditadas Junto ã. 

Coaferiacia de: Plenipoteuciarios que: teiiMm direno de voto 

513 S. Nos casos pte\'1Stos nos parap.íos antcnores do presente a.rogo. serão 

aplicadas dispostções gc:raas rclanvas as cc:.ferênctas c: ao Regulamento mtemo 

das conferências e de outras reuruõcs rel.aoaadas na presente Convenção 

51• 6. A3; c:meodas a presente COIMia!Çio, adotad.as por uma C onfert:ncu cic: 

Plempo1CDC1ãrios, enuvio em .. ,gor. n1 sua totalidade e na forma de wn uruco 

inmumc:nto de emenda. na daP fixaGa pàa Conferinc•a. en1re os Membros que 

talbam dcposnado. antes desta data. o -...umcnto de r.~~nficação. accnaç.io ou 

~da presente Coavenç.io e doi iasttumentos de anenda ou de adesio 

- mesmos. Fica excluída a ratificaçlo. acc~taçio ou aprovação p.arctal do 

referido imlnamento de emenda ou a adalo pan;1aJ ao mesmo 

m 1 Sem PI'CJUÍZO do dispos10 no ..:.mero 524 antenor. a Conferencia de 

Pler&iporCDC:iirios poderi. decidir que. ~ a correta aphcaçào de wna emenda .8. 

Coasmwçlo. seri. necessãrio emeadar a presente Convenção ~esse caso. a 

emenda à presente Com-ençjo Dlo C8'ari em VJgor aDtes da emenda a 

c-utuiçio 
516 8 O Secreurio..Gera.l non1i.c;an.llldos os~ ..... oro!. ""~<=H ......... 

cada utStnllbca.IO de ranficaçio. aceit.açio. ap-ovaç:lo ou ades:lo 

517 9. Oepo1s da eauada em VliOf do meat10nado mstrumento de emenda.. a 

rui.ficaç.io. a.c.el.ti.Çio. aprova.ç:l.o ou. adesAo. cm coii!Orm.~dade com os amgos ;:: 

c :53 da Consmwçio se aplicaria ao no>Jo ICXIO modificado da Convenção 

511 1 o. Após a entrada em VliOI' do refendo mstrumento de emenda. 0 

Secretano-Gcn.J o ttg~suvã na Sec:relana E Nações ürudas. em confonrudade 

com o ar11J0 102 da Carta das Nações Ullidas. 0 nÚD'Iero 241 da Consnnuçào se 

aplicari. também ao refendo mstr'Umalto * emenda. 

ANEXO 

Deliaiçlo de alguns tennos enapr~ na pl"nrnte Con"·enc:io e nos 
Jleaula•••• Administrativos da Uaillll•teraacional de Te-lecomunicações 

Para efeito dos mSU"WWIentos da UNio mencionados em ep1grafc. os termos 

squmtcs têm o stgruficado que lhes sio atnbu1dos pelas defuuçõcs que os 

ac:ompan.hun. 

1001 Perua Pessoa cnVJad.a 

a) pelo Governo ou Acbruai..llraç.io de seu paiS. 

b) por uma cnad.adc ou CJII'IiMIII.ZIIÇio autonzada de confonrudade 

com o amgo 19 da presc8e C on-venç.to .. ou 

OUTITBRO DE !998 
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c) por uma organização mtemacJOnal 

para pllltlcipar em tarefas da União relacionadas com sua 

espec:•aJidadc profissional 

1002 Observador. Pessoa ~nVlada: 

pelas Nações Unidas. por wn orgartismo espec•aJiz.ado das 

Nações Unidas. pelo Organismo internacional de Energia 

At6m.ica. por uma organização regJOnal de telecomun•cações ou 

uma organização mrergovemamemal que e:tplore Sistemas de 

satelites pU11 pamcipar. em cari.ter consulnvo. da 

Conferência de Plenipo1enc•ãnos. de uma conferencia ou de 

uma rewuio de um Setor; 

por uma organização mtemacional. para panic•pac. em cari.ter 

coosuJrivo. de mna confcrincia ou de uma reuruão de urn Se to r. 

pelo Governo de um Membro da Umão para pamcipar. sem 

direito de voto. de uma Confetencia RegtonaL 

de confonrudade com as dispoSJ.çõcs aplicáveis da presente 
Convcnçio. 

1003 Servrço mówd: Serviço de radiocomunicações entre estações move1s 

e estaçcles 1crrestres ou entre estações móveis. 

1004 Organt.smo.s Clemijicos ou rndwmau: Toda organização. distinta de 

um orgamsmo ou enudade governamental que se dedique ao estudo dos 

problema das relecomunicações. ao desenho ou fabncaçào de eqwpamenros 

destinados aos stTVIços de telecomunicações. 

1005 Rod1acomumcação: Toda relecomunica~ã'aÍlsnunda por ondas 

radioc:léuicas. 

1006 

Nota J· As ondas rad1ociC:mcas sio ondas cletromagnC:ncas cuJa 

frequência C: fixada. c:.onvenci.ona.lmente. abaix.o de 3000 

Gbz e que se propagam pelo espaço sem gwa arnficial. 

No1a 2: Em relação aos números 149 a 154 da preSC'IIte Convenção, a 

palavra ''rad.iocomunicaçio" compreende rambem as 

telecomunicações transmitidas por meio de ondas 

eletromagn.C:ncas cuja freqüé:ncra SeJa superior aos 3000 Ghz 

e que se propaguem no espaço sem gma amficial. 

Teluomumcaçào de un·,ço· Telecomurucaçào relativa 

tcrecomurucaçõc:s pUbhcas LnlemacronaJs. ,.e,çulada entre rodas e cada 

uma das enndades c pessoas scgwntes 

as Adrrumstrações. 

as empresas de eltplora:çào reconhecidas. 

o Pres1dente do Conselho. o Secretano-Gera.l. o Vicc-Secretario

GeraJ. os Duetores de Escntónos. os membros da Junta 

de Regulamcntaçio das Radiocomunicações e qu.a.Jquer oub'o 
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~tuue ou funcionário ...u.do da Uniio. mclu.idos 

01 que se oc:~ de a..uan101 oficiais fon da sede da Uniio 

DECLARAÇÓES E RESERVAS 

DECLARAÇÕES E U:SERVAS 

feita ao final da Coaf~riacia de Plleenal .. lpeO''-"'"iif'rios Adicional da Uniio 
l.tera•cioul de Telece.,UICI>Ç--

No aiO de' proccdtr i. a:ssinatunl deste~- que e pane mtcgranrc dos A tos 

Fiam da CoaferiocLI de Pleaipotcnciãnos Adicional (GENEBRA 1992). os 

Plcaipok:nciãri. que a subsc:rewm. coar-o ler tomado nota das scgwntcs 

declarw;ões e raervas feiw no finaJ da ~ Conferência· 

Orrgmal. mgJiJ 

AD uairw os Aros Finais da C~ de PlerapotencW1os AdiCIOnai 

(GENEBRA. 1992). suje[u.s i. ..aicaçio ofic:ill. a D ' a ç'" da República da Eslovi:nia 

naava a ..., .,...c:mo o direa:o de torur t~ • llll!didu que CONidere neccssanu 

Pino prolepl" saas antc:rcuc:s no cuo de GIID'OI Membros nio cwnpnrem suas 

abr:ipçOe:s 6nancoras com a Unilo ou da... de cumpnr. de outra forma.. ;u 

d' ; ';6cs da Conanwçio e da C~ da Uniio Internacional de 

T elecomumc.aç6es (GENEBRA. 1992 ). de ..,... ~ ou Protocolos ou se as reservas 

fonnuJ.ad.as por ouuos Membros comprometa- o funaorwnen10 de seus serv~ços de 

tdecomunacaç.õrs 

• NOID QQ ~creurra-Geroi Os teJa:OS das declar~s e reservas s.io 
apra=rt'd" por ordem crorJCNosaça, de ICU .. o 

No lnd.Jce. estio claudicadas. por ordem alfabet•ca. os nomes dos Membros 
qu.e as form.daram 
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l 

Onpnal · franceJ 

A Ddcpçlo da RepUblica ~ reserva a seu sovemo o direito de 

adotar todas as medi.du M~CeSUri&s pan. proteger s.eu~ 1Rteresses n.o 

cuo de outros Membros nlo cumprirem u disposições da Corutitutç.l.o e da Convençio 

da Ullilo lncc:macional de Tdecomun.ica.çôcs (Genc:bi'L 1992) ou se as reserva.s 

Conmúadu por ouuos Membros ~ comprometer o fuN::i.onamento de seus 

.-viços de tàeeomunicações. 

2. aceilar ou re:usar as conscquetlcLI.S financeiras que possam advJr --· 
3 

Ongmal: mg/is 

A De!epç..tn da RepUblica Popular Dernocratica da Careta reserva a seu 

GaYano o direito de tomar todas as medidu que considere no:essárias pua proteger 

.... imereua, cuo outros Membros deix.em de aunpnr as disposições da Constitu.iç.la 

e da Caavençlo da Unilo Im:emacional de Tdecomunicações (Gc::ncbn.. 1992). de seus 

1aa01 ou Prococoklt adjuntos 1 esses ins:aumern:os ou se as reservas fonnuladas por 
outros paiscs comprometerem seus serviços de telecomunicações 

• 
Ortgmal: mgiiJ 

A Ddegaç.lo da Republica da Coréia res.crv.~ a seu Governo o direito de 

tomar todas u medidas que considere necess:irias para proteger seus interesses. cuo 

CIIUD'DS pailes Membros nio partlcipan do pqamCOIO dos gastos da Unilo ou deixem de 

ca111prir u disposições da Constitu.içio e da Convcnç:lo da Unilo lntemaaona.l de 

Telecomu:aicaçõcs (Genebra. 1992), de seus AftQOS. Protocolos ou Regulamentos 

....,_01 e se as reservas folli!UWI&s por outros paises compromet«em seus serviços de 

-...-. 

Da Repriblim dc:r Ztimhta: Origma/· rnglb 

A Dàepçio da Republica da Zimbia .i. Conferi:ncia de Plerupotcnc:iarios 

AdM:ion&l da Unilo Imemaaonal de Telecomurucações (Gencbn.,1992) resava a 5aJ 

GoYcmo o direito de lomar todas as med.Jdas que considere neccssari.u para protce« 

taJS ii"'U::'CSSeS., c.a.so outros Membros deixem de cumprir, de quaJque:r forma. as 

dilposiç&:s da Constinnçlo ou da C~ da Unilo lntcmaaonal de 

T~ (Ge:nebra.l992) ou se as reservas desses Membros comprometerem. 
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ciuaa ou andanume:nu:, o bom funcoOAmtlllo •...,... SGVIços de telecomurucaç.Oes ou 

lldri:apem. dinta ou mdin::wnear.e, SUl. IObc:r.-

A D ' g ;•= da Republica da ZWiia I"C$CI"\'&. do mesno modo, • xu 

Gowmo. o direito de formuJ.ar as reset"VU que COBIIdere oportunas ue o momento da 

rudicaçlo pe6a R.epubbca da Zimb1.1. da C nç1 o e da Coavençio da Uniio 

IJilemacioaol de Telecomunicaç6cs 1Gcn.IKo.l992) . 

• 
Ongmal: utglis 

A D I a çlo do Estado lsli:alim do Afeprustio • Conf'a-ênaa de 

~·~~ Adicional da Unilo ....... I de T~ (Geoebn.. 

1992) rae:rva a 5CLI CioYemo o du'ato de 

tomar todas • rrmidu que ...tdenr necessãrias para proteser seus 

i:al.-n.es. cuo ouuos paises Membros lllo ~ as disposições da Consmwçlo e 

da COII'VaiÇio da Uailo Inaen.aona! de T~c:aç6c:s (Gmebn. l992). de seus 

.aos ou Prvlocolo5 .cljum:os a mesma e se • ~ fOI'llllUdas por outros putes 

•san:m ~ M:US ~ e, em capoc:ill, COIIII'I. o bom fimc:ionamc::mo de seus 

-~ de tdlcoaaruc:aç6es.; 

2. alo açaw aatauna raedida fiaMcc:tra que a.carre~c um awne:mo de 

-.a c:oMribuiçlo nos psaos da Uailo. 

3 fonnuJar reservas ou clcd :r ate que o Govuno do Estado 

lllimico do AfcpnistJo tenha ratificado a Cc.tltUiçio .!. a Convençio da Unilo 

1m"'*"""'" de Te!""'"'""- (Gcn.iKo. 1992). -

4. nlo reconhoccr nerUu-. i ti . ,. lo da extendo da sobenDia dos 

E.sllldol a ....-m:os da orbit& 81-::::na.:·:..por ser conaanas ao ~ 
~~~~~ pnlmenle acerto do espaço u.11-ame. 

7 

/)(. MD/mll . 

M a:wnar os Ates Flli.JJ.S. a D*pçio do Malaw 1 Conferenc.a de 

Pl•'ftPC)Iencwios Adicaonll da Uruio lnt~ de Telecomwucaçõe:s (Genebra. 

!9U2) reserva a leU Governo o duato de .....,. todas as mcdiclas que consid~ 

neceuirias pu-a proteger seus mtcrnx:s. DO caa:t de outros p&l.ses Mc:mbros dC~X&Rm de 

cumprir, de quUquer forma. as dispo51çita da praente Consurwçio e da Convenç.to ou 

se as racrvu formuladas por ouuos ~s da Uniio comprometerem o 

fi.nc:iouoDUno de seus laV'Iços de telccomuiDCIÇÓCS 

+ 
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I 

Origma/. frwrcis 

Ao Ulinlr 01 Aios Finais da Coaf'eri:nc:i.a de Plenapotcnc:iiriO! Adacional 

l'IÚZid& em Genebra an dezembro de 1992. 1 Oclcpçlo da RepUblica do Senegal 

ded.n. em. 1101ne de saa <lovano, que nlo act:iu. nenhum ato. decom:me das resc:nras 

r.. dr'n por oUtro& GoYa-nos. que tcahl como eonscquC:ncia o aumemo de sua parte 

-.. .......... daUIIilo. 

AWm diao. a R.cpUblia do Scncpl se reserva o direito de tomar quanu.s 

medida cc.:iclcR necasárias para proc:eser seus imeresses. caso ouuos Membros 

cleixan ele aanprir u clisposiçOc:s da Cou:ituiçlo e da Convençlo. de seus anexos ou do 

ProiDco&o FKUII.Ià'vo IObn: a IOiuçlo obripOria de com:row:rsias &dotadas pela 

C f . 1 OU C:UO U I"CCCC'VU fomu1adas por outros paises comprometam o bom 

de ..... ...,...,. de tàeco=nicações . 

• 
Do JWmo • S.WIJndia.: 

A Dd J ;' do RciDo da SuaDlindi& rc:scrv~ a 5CU Governo o direito de 

IOiaa' toda u a.:lidu que CODSideR nece:uáriu para proteger 5a1S interesses. caJO 

owos ~ MaDbros dcixan de cumprir, de quUquer forma. as disposições da 

Cwi riçlo c da ~ da Ullilo lm....Conol de T- (Gend><a. 

592). seus anexos ou Rqulamem:os adju.nlos a mesma ou se as reservas formulad&s por 

oucros pailcs COIIIp'OIDI!lCI os serviços de telecomunicações da Suaz:ilindia 

.. 
CJ, s.rlattt~ Faso: OrigmaJ: francês 

AIJ auiDir 01 Aios Finais da Conf'erênaa de Pletllpoteoci&rios Adicional 

(Genetn_l992). a 1\rlepç'o de Bwtina fuo reserva a seu Go"uno o direito de tomar 

toda a IIICidiclu que julp necasãrias pwa pnxeger os intU"e$$CS de Burici!UI F aso: 

L Se 1.1111. Meatwo nkl o.amprir, de qualquer manei.n... as. disposaçõe$ da 

COIIIliluiçlo c da Coavcnçio da Unilo Inr:anac:ional de Telecomunicações (Gmebra.. 

1992) ou ele IGlJ ~os~ 

2. se outros Membros niO participarem do papmemo dos gastos da 

l. seu raavu fonnulad.as por outros Membros comprometcn:m o bom 

fi rnema C I ~ ttcmca OU comercial adequada dos ser.'\ÇOS de 

-......._dcllurtcinafuo. 

A DJ g E da Burt:inli Faso raerva.. do mesmo modo. a seu Govano. o 

dinilo de fomular qualquer dec1araçio ou rae:rva no mornemo CU. ranficaçio da 

Cc:JGAi riçlo c da Cocrvençio da Un:ilo lmc:mac:tonal de Tc~nic.ações (Genebra. 

1992). 
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11 

Da &ptibJiau• F1J•-· 

A D I a çlo da Republica de Flji re.:rva .. seu Governo o direno de adotu 

• lllilldid.a que COIIIidert: necessanu ~ pnxcser seus mt~. caso outros 

Nlmbros lllo c:umpnm u obripç:Oa da Consutuiçio. da Convenção da 

Uailo lntauc:ional de Te&econ.mlc:.aç&s (a..twa., 1992). de seus anexos e Protocolos 

ou se u re.rvas formuladas por ou~ paases comprometerem os 5ef'\o1ÇOS de 

de Fiji ou KaiTCW'IIII 11111 -o comnbuuvo para pagamento dos 

11 

Ongrnal: frances 

A Dd 1 ;lo da Republica da ~ a Conferênaa de PlerUpotencanos 

IMiic:iolal ela Unikl lntemiiCional de Tà ri çhes (Genebra.. 1992) reserva a seu 

.,.,.._, o cliniao de tOIMI' todas as _.... que cons&dere necessanas pua proteger-

- i:aaa 
cuo outro1 paaes ~ del:r.em de 01mpnr. de qualquer fonna. as 

da c .... aa "'ÇÇn e da C..w:oçio da União lrttemaCJonal de 

T"tlo""""''"'""~ (Gmcbn., t992) se u rela"YIS formuladas por outros paJSes 

o bom fi-=ac)~ • ~ sef"VVÇOS de te1ecomwuc.a.çõe:s ou 

~ 11111 aumento de IUI. pane~ nos gastos da Uruio 

Do Rrrno do /..LSDIO: Ongrnal mgijs 
_-. 

A D ' g çi" do Remo do Lcsoco declara.. em nome do Governo do Lcsoto 

I. que n1o aceitara c 2 +aa alguma resulwlte das reservu 

faa rl""'e• por quaJquc:r piÍS e que se ~ o direito de tomar as med1das que ----· 2. que se r~ o diRilo de..,.... as medidas que consadere necessanu 

.,.. prcxeeer seus ime!"eeleS. cuo DUM) p.s nio cumpra a.s d!spoSJções da 

C riçln, da Convc:nç:lo c dos R•.! w adm:inisuwvos d& Urriio lnte:rnaaonal 

de T~ (Genebra. 1992). - MeXO$ ou Protocolos adJuntos ou se as 

~ fa&n .&•d•• por outros puses ~seus seTVIços de telecomurucações 

•• 

.Dttl Repvb/ICQ do Sunna~W: 

AD I a ;-*o da llqJubüca do s.i&luDe dedara., em nome de K\11 Governo. 

que se reMI'VII o direito de .totar u llllldillla que conadcre necessanu para proteger 

- n-..ea. caso ouuos Mermros t*t a.pnm as dispos~ções da Consurwç.lo e da 
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Coavenç.IO lntemacional de Teh::cotmlJ'Ocaçõe!i (Gt:nebn.. 1~2~. de :.eus anexos ou 

Prar:oco1os a mesma, se as reservas formuw:las por outros paJses ou o nio cumpnmemo 

da Constituiçio c da Convenção compromet.erem o bom funcionamento de seus ~ç.os 

de tdccomunicaçc}es. 

15 

Da R~ptib/iaz Js/dmrca do Irã: OngmaJ. mglis 

Em nome de Deus clemente e nusericordioso 

AD assinar a presente Constmuçào e a Convençlo da UrUlo Internacional de 

TMçoftWUJic.ações (Genebra, 1992). a Deiegaçlo da RepUblica Islâmica do lrl reserva a 

seu Govano o direito de 

lom&r todas as medidas que considere necessârias pan. proteger 5l:US 

direitos e lntes"csses, caso outros p&Jses Membros dei:~~:em de cumprir. de alguma manetra 

u dj'l J·;"es da presente Constiruiç.lo e da Convençio da Uni.io lntanacional de 

Tdo:oru.Jnjcações (Genebra., 1992), seus anexos. o Protocolo a mesma ou os 

Rqpdunentos ane:KOS; 

l. protega 5alS tntaessn. caso algum panes Mmlbr~ nio panie1pem. 

do pagamento dos gas~os da Urlilo ou se as reservas formuladas por outros Membros 

comprometerem os serviços de telccomun~caçõcs da RepUblica do lrl 

3. nlo sentir-se obrigado por nenhuma disposiçio da Constinuçio e da 

Convençlo da Uniio de Telecomurucações (Genebra, lm.t,inl'u aJra. as d1spos1ções 

dos nUmeras 222 e 229 da Constituiçio e ao numero 524 da Convençlo. que possam 

úetar. direu ou indiretamentc. sua soberania e estar em comndiç.lo com a Constltu!çiO. 

u leis e os re:zul,amauos da Republica Islâmica do lrl; 

4. formular outras reservas ou declarações ate o mamemo da ra.tificaçlo 

da COI'ISbtUiçlo e da Coovenç.i.o da Uniio lmemacional de T e\ecomum~ (Genebn,.. 

1992). 

16 

Da ÂIUlncZ. Bélgrca r L~~Umburgo: Ongrnal: .freneis 

lu Delcpçõcs destes p;uses declaram oil~e, em reblçio .O ut1.go 4 

da Consmuiçlo da Uniio lmemacional de Tdecor.wn:ic.ações (GencDra. i992), que 

mam.im a reser\'a fonnulada em nome de "-lU 1espcctJvas A&r.inisr.ra :õn quando 

uai:nanm os RcauJameruos menaonados no art:Jgo 4 
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17 

As 1 ' gw;õe- óala paasa r~ a acm Governos o direno de lOTTW' 

qu.nEas lniDCiida JU11uem nec:as&nas pua tA 5 au seus Interesses. caso cc:rtos pmses 

S ~ para o pas--o dos pa:w da Unilo ou nlo C111JIPUm. de qualquer 

fOrma. as f p ; C 1 r da Caastitwçlo e • Coavenç:io da Unilo lntemaconal de 

T~ (Genebra, 1992), de ... 111111::ms ou Protocolos. se as reser"VU 

fG: .!tcfr por ouuos ~ puderem ter 0:.0 COOICiqUênCia um awnens:o de sua 

cc&:i '' ;;lo ..... o pqamcnto dos gUIOI da Ullilo ou. por Ultimo, quando as reservas 

de OUbol ,._. ~ o bc-. fu~~Coaamento de seus. SCI'V1ÇOS doe ·-
•• 

Dtl Rqttibbal. C6fe d'IVOU"C: Ong~nai· francis 

A r I a ;' da Rap:abüCII de Cala d'Jvoire reserva I ~ Governo o di.mto 

a) tom. tOO..S u medida que ~ nec.es.s.anas pan. pf'Of.ega seus 

i:alereacs.. c:uo outroS MallllkcM deixc:m de cumprir IS dispoSições da 

Conttitwçlo e da C...-çlo da Un:i.lo Intenw::ional de 

T ........... c:açã<s (Gcaob.-&.1992), 

b) recusar u con-.uàlciu ~ das reservas fOI'JIJUUdas :J 

CoasitwçiO e 1 COIIW8IÇID da.~ 1992) por ouuos 

Gowmos.. que pos.sun ~ 11111 IUIDCftlO de ,.. contribuiçlo para 

01 ..-os da Unilo ou que poaam comprornaer seus serviços de -· c) l'eCmlU' toda dispoliçlo da c:c..iluiçiO c di Convençio ou fOili'ILI.iar 

• r~ que juipe r iw • respeitO dos IdeiO$ da. Constitwç.lo 

ou da Conv.çio (Qc:eebn., 1992) que pos.s.un comprometer o bom 

~ de ~~ ..W,. de tdclcomuiU<:açOcs ou úew. chreu 

ou indir'ewned:e, sua liCibenlaia. 

•• 

A. rw.eç1o da lle:pilbÜell ÓO aun:... fCICI'Ya I W:U Ciovemo O ditet\0 de 

...,. todas as mcdidlls q111 jutpt nec:euariu par.a proteger JeUS 

incere::ues. ~ outros Mermros nlo CUIIIIIPI'II'IL de qualquer- manara. as dispoSições da 

Constmliçlo e cb. Convc:nçio da Ululo l .. aa-;.,an&lol de TefcconulicaçOes (GenebrL 
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1992), de seus aocxoa e Protoc.olos. ou se as reservas formuladas por outros panes 

comprnmeaerem o bom funaorwna:a:o de ~ serviços de telecomur:Ucações: 

l. acatu", ou nlo, toda medida que possa a.can-etat wn aumento de ~u..& 

pctc contributiva_ 

lD 

Da &ptibl1ca OrienUJJ do U111pa~: Origmal: ~~~ 

A Delepç•o da RcpUbtica Oriental do Uruguai declara. cm nome de seu 

Govemo. que reserva o din:ito de adow u medidas que considere ~ pan. 

proteger seus illl:crc:sscs, cuo ouuos Membros . nlo cwnp~ as disposições da 

COilStituiçio c da Conveaçlo da Unilo lntemacional du Telecomunícações (Genebn., 

1992). do Protocolo Facultativo ou quando as reservas fonnulad&s por outros Membros 

comprometerem o bom funcionamento de seus serviços de tclecomurUcações 

Orrgmal: franciJ 

Da Conjetkração .'úúça r Prrnc1pado dr L1rchtrtutrm: 

As Delegações dos pl!ses acnna menc1onados reservam a seus 

respectivos Governos o dirc.to de adotarem as med1das necessarias para protegerem 

seus interesses. caso as reservas depositadas ou outras medidas adotadas causarem 

prejuízo ao bom funcionamento de s.eus serviços de telecomurucaçõcs ou provocarem 

um wmcnto de suas contnbuaçôes pano pagamento ~os da Untào 

2. no que diz respeito aos artigos 4 e 54 da Constituição d.J. União 

lm:emac&onal de Telecomunicações (Genebra, 1992), as Delegações dos p:uses 

mencionados declaram, fonnaJmente. que mantem as reservas formuladas. em nome de 

suas Admirustr.ações. ao ass.inu os Regulamentos citados nm referidos art1gos 

Ongmal espanhol 

A Delegação de Ch.ile a Confertnc1a Ad1cional de Plerupotenc1anos da ümão 

lntemac&onal de Tclecomurucações fGenebra. !992). ao proceder a assinatura da 

Constitu1çào e da Convenção da Uniio. declara.. em nome de seu Governo. que denta a 

salvo seu direno soberano de formular as reservas que esume ou considere net:ess.arias 

ou Uteis. com a finalidade de proteger ou salvaguardar seus Interesses nac•onAis. caso os 

Estados Membros da Urulo nio respe11em. de alguma manetra. ou deixem de cumpnr as 

dispoSições da presente Const1ruiçJ.o e Convençlo. anexos. Protocolos e regulamentos 
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adjum.os ãs mcsmu. que afetem. ou-eta ou andaretamentc. o f.Aioonamemo de seus 

IUViços de tdecomurucaç6es ou su.a sobenllia. 

Do mesmo modo. o.e reserva o direito de proteger seus mtc:rt:SieS., caso as 

raervu formuladas por outras Panes CGIIInl&ntes posS&m incidi.T em aumenco da 

comribuiçlo que lhe corrapondera para cu....- os gastos da Urüo 

fM BI'Wrwr IJar'JissaJam · Ongrlttli: mglts 

A Ddep.çio ck Brune1 Daru-..n reserva a seu Governo o diren.o de toa:.r 

todas medidas que cons~dcre necessanas ,_. proteger seus anlef'e55el. c.uo alaum pcs 

nlo cumpra as dlsposaç.Oa da ConsbtwÇID e da Convenção d.a UniãO lmemacional de 

T~ (Genebra 1992). - MD:OS ou Protocolos. se u reservu 

li:wa •'ed" por ouuos ~ pre,udi~ os Interesses de Brune~ OU1:Jsulam ou 

acarnuran um aumento de sua contn~ ,ara cusaear os gastos da Urulo 

A Ddepçlo de Bruno DINaalam reserva, do mesmo modo. a ICILI 

Govcmo. o direito de formular as r~ Micion&as que estime neces.sãriu a1é o 

IIIOftlltiW:O da ratificação por Bruna ~ da Constituiçio e da Convençlo da 

Ullilo l .. emaaona.t de T drecomuNcaçõcs (Genebra 1992) 

A Ddegaç.io da Tailinciia r~a 1 seu Governo o direito de &dotar tociu 

u medidas que coRSidc:re nec:essanas piA ulvaguardar seus am~ c.uo ouuos 

Membros nlo cwnpram.. de qu.Uqucr ~ u di5p051ç0el d;a Consutu1ç.lo c da 

Convençio da Uniio lntemac•onal de Tellc:ormuucações fGenebra. 1992). seus anc:uK e 

Protocokn. se as reservas formulad.u por ouuos pa~ses Mc:nmros preyudtc.arem leL1S 

litl"'nÇÇ5 de telecornunicaçóes ou a~ um aumento de sua comribwçlo ~ 

Dl:llcar os gastos da Unilo 

A Delegaç.io da R.eflubhc:a Feden.l da N•sena 1. Confcrincia de 

P•pocencWlos Adloonal d~ Uruio l~onaJ de Tel.ecomuruc.açõcs (Genebra, 

1992) declara que reserva a seu Governo o direito de 

tomar todas as med~eias que cons1de:re necessari&s para proteger seus 

•nteRslca. cuo outros p.li:les Membros lllo part&ctpem do papmen1o dos ps~os da 

Unilo ou dlu.em de ~r. de qu.a.lq.- fOnna. as. dJ~mÇÓI!S da Coruutuiçlo e da 

C~ da UniJo lmemwonal das T~c.ações (Genebra. 1992). seus llnGOI 

ou Pfotoc:ok)s a mama ou se u re.rvas b 11 ut..dos por outros p&IKS comprometerem. 

de ...... forma. os serviÇOS de tdeconMiicaçõcs d~ Republica Federal da Nãpria 
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2 fonnular declat?çõe:s ou reservas. em qualquer mamemo. aae 1 

ratificaç.io da Constituição e da Convenção da Uruio lntema.clon&i de Telccomurucações 

(Genebra. I 992) 

16 

OngmaJ mglis 

Do R~irro Umdo da Grã Br~umha E Irlauda do Norte· 

A Deltgaçio do Reino Crude de Gri Bretanha e Irlanda da ~arte reserva a 

seu Governo o direato de tomar tod.a$ as medldas que cons~dert necessana.s para 

proteeer seus interesses. cuo outros p;;use5 Membros deu:em de cumprir. de alguma 

forma. as disposições da Constituu;.io e da. Convenç.lo da Uniio Internacional de 

Telecomwucações <Gene!?~ 1992), seus ~os ou no caso das reservas fonnuladas por 

outros pa~ses comprometerem seus interesses 
27 

Ongmal: mg/is 

Ao ana.lis.ar os Atos Firws d& Conferência de Ple:nipotencaãrios Adietonal da 

Unilo Internacional de Telecorm.Jnicaçiles (Genebra. 1992), a Delepçi.o da RepUblica 

Socialista de Vietnl declara. em nome de seu Governo. qu.e IYWitem as reservas 

fonnuladas na Conferl!ncla de Plenipotenciãrios de Nairobi (1982) e na Conferência de 

Plaupotenciarios de Nice ( 191!9) da L"nião Intemaoonal de Telec:omunicaçOes 

Da Repribhca dt Cmgapura. Orrgrnal mgiis 

A Delegaçio da Repubhc.a de Cingapura reset"YTa-·seu Governo o di!eito de 

tomar quantas medidas conSidere necessanas pan. proteger seus llltercues... caso outros 

Membros da Urliio nio cumpram. de qualquer maneira.. as disposações da Consuruiçlo e 

da Convenção da Uniio lmernac•on.al de Teleconan1icaç6es (Genebra.. 1992). seus 

anexos ou Protocolos adJuntos a mesma.. se as reservas formuladas por outros Membros 

da Urui.o comprometerem seus Sd"VIÇOS de telecomurucações.. afet.ucn sua soberarua ou 

acarretarem um wmento de sua pane comribuuva nos gastos da Uniio 

A Ddegaçio da Repubtica de Cingapunl reserva., adenws. a seu Gwemo o 

dln:i.to de fazer qua15quer reservas adic:iorws que cons~den neces.sari:a.s ate o momento 

da ratúicaçi.o. •~lusive pela RepubliQ de Cingapura.. da Const~twçlo e da Convmçto 

da üruão lntema.c•onal de Telecomunicações (~nebra. 1992) 

29 

Ongrnal. mgiis 

A Delegação da Nova Zelãndaa reKtVa a seu Governo o direito de tomar 

quantas medadas cons1dere necessanas pana proteger seus interesses.. caso outro pa~ses 
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membros nio l*'licipem dos gatos da Unilo ou dlium de cwnpnr. de &IIJ.UN. fonna. 

a disposiç:&s da Convençi.o llllllnlaCIOMI. de T~ (N .. obt. 1912). taD 

~ou Protocolos iro mama. cr.ixem de~.*~ fonna, os inscrumcntos da 

Ulllilo eaamcndol na COIISbiUiçlo (~ 1112) ou quando u rac:rvu formuladas 

par Olllml .... CAXI4AOIIOCle:re. 01 scr.-i9os de~ da Nova ZdiDdia. 

~ a Nova ZIMadia se .._.. o dini&o de faniUir u ~ e 

dod ,a ++. 1., IUIIes da nrif çt= .. CC ..... • ... ~;Io e da Coawnçio (Genc:tn, 

1992) 

Da-.-

Ao.-..... a praawte Ccwatu·IÇio e • Canvenç:io. a Od e ;' da Malaia. 

I. .--v. a seu Oow:mo o díllilo de tomar todu u medidas que 

oc:.:sidlft i . iu p8R ~ RUI ---. C:U0 outros pllli-. Membros illo 

pa . .• i do PIPP%0 dos p110Sd8 Uailo., ....... cumpnr, de qu81querforma. u 

k; . ; a da C •. riçio e da C~ da Ulilo 1menaonU de Teloc:omunic:lçO 

(c:ila*a 1992). ... 811e1t0S OU Proloc:oAc. i.- OU 1C U re:.r'YU foi .Jecl!! por 

~ Melibros cw .. oow::ten. .... serviços• i çecs: 

2. - que • - ......... ..a!icaçio ~ ....., 
(ioo.wftO da ........_ d8 ConUuiçlo e • C.---çlo nlo e vilida com rdaçlo ao 

........., que fipn com o r.- de lsnà e lllo Wnplica. de modo lllsum, o seu 

tmll=a 0
• 

li 

A D I a ; a do Cbipre ra&I"'WI. • - Gown:o o direito de .ciow todas u 

....... que ~ ~ .... prollllll'- ftcn:ues., c:ua OUU"OI Membros 

• u.ilo nlo ·; ·e· ,_. o .. ...,_ ela Unilo ou nlo CUIIIpl'ftiiL de 

a.ara -.n. • ;;, ·; · da C01w riçlo e • Co.veaç1o da Ullilo lnlaucioaai: de 

T (GcDebra. 1992). I&US - ou 01 Pnxocoaos i. me.na ou 1e u 

.-w. fi::wa .,., por OUirOI p8ial ~ -.rcw- um ...-.o de !U& .,.ne 

CDIIIril:luliva - p1101 da Unilo. co-r - .. .-viços de t ou 

_....- ...... _.-ou .. --·-por.......,_-
-ou juridKa. ...... -ou ••>do!Uior' ---

A C I a ;'o do CllipR ~ ...... a teu Gownlo. o diralo 1le 

rar...r q~ Cd:n. cled8qçlo ou ,._... &IIi o ftiOalCIICO eaa que a ~ 

C :içlo c a COII'I ;' da Uailo '- I de T- (Geaobn, 

1992) .... i ., 111 ..... RopUbtica do Cliipro. 
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Da&pannac Or~gmai e spa1;noi 

A Delegaçio da Espanha oeclua.. em nome de seu Governo. que 10112: 

referenaa a «pai»o na Constituiçlo e na Convençlo (GenebrL 1992). enquanto SUJe'!: o 

a diratos c obrigações, somente seri eme:ldida quando este consutlllr-se cm um :Estaco 

Sobonno 

ll 

DaEspanhac Orrgmal .. çpauh. ·I 

A Ddq•çio de Espanha declan.. cm nome de seu Governo. que não ac;e ta 

nenhuma das reservas formuladas por outros Governos que impliquem num aume!'l!o le 

suas obrigações financeiras com a Urdo 

A Delegação da RepUblica d.a Hungria reserva a seu Governo o dtre~to de 

nlo aceitar ncnbuma medida financein que possa supor aumentos inJUstificados de Slla 

contribui~ para papncn!o dos sasaos da União c o direito de lomar todas ou rne<hda.s 

que considere ncccss.irias parz proteger seus imcresses, ~ }>Utros Membros deixem de 

cumprir as dispoSições da Constiruiçio c da Convenç.io da Unilo lntemaCJonal ~e 

Tdccomuntcações.. (Ge:nebn.. 1992) e de seus Regulamentos ou que compromeum o 

devido fu:nc:iotwne:mo de seus serviços de tdecomunicaçOes. a.sstm como o dtreuo ::!= 

formular reservas e declarações concre'!as ames da rauficação da Consuruiçio e ::!a 

Convençio da UIT. 

35 

< lngrnaJ. rngie! 

/)Q Rcptiblica StxlaliSID Drmocranca do Sn Lanlrrl: 

A Delegaçio Rqrublic.a Socl.llisu. Democratlca do Sri UrUca reserva l. s, 'U 

Govt:mo o direito de tomar todss as tnedidas que considere nec.es.s.anu pL'"'& 

salvaguardar e pr01escr seus interesses. cuo outros Membros não cumpram u 

di1foli;!!cs da Consbtutç.io c da Convenção da L:nii.o !mCTTI4c:lorW :c 

TdeconamacaçOcs (Genebri.. 1992), se as reservas formul.idas por cutros ~.õJs~ 

c:cxaprometerem. os serviços de tclecomuruc.a.ções do Sn Lmk.a ou ;:.carretarem u:n 

íWIDefltO de sua pane comnbutiva nos ganos da União 
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Ongrnai: 1ngfe.J 

A. D I a :r da ltepUblica ., v- dedara que reserva • sal Go\lernO o 

clinilo de'-' a IDIIdidu que con.dlre &i ~ protcpr seus irneresses., caso 

-..-...-. • .....,...dc...._bma.ucü...,,_dac~. 
elo c.._ elo Uailo '-- do T-- (Gadmo 1992). ,. u 

1 oanuaan seus SCI'VIços de ---llio ... los ou acarra.em um .._, da ~ conttibutiva do Y emen nos 

3'7 

Aa D' z ,-... dos plli:lcl ~ a seus • ; u•os 

0....... o dinito de raz.- quaaqu. clec-'110 ou rac:rva .a ruific:ar a Constitwçio 

c a c~ c1a Uailo h:w ooldoT··--...... (~ 1992).bemcomo 

o llinila de .,._. toda a med:ida c;p.l&' • ' wa neoessâriu para protqcr seus 

---. cao oucros Melllwos da Ullilo ..._, de cumprir. de qu&lquer forma. as 

de Ccw:i riçlo e d& c....;&o da Unilo lnl:cmao.onal de 
T (Geaeln, 1992). • a _.... foraaa1adu por outros Membros 

.. 
Ongrnai. ~JIKIIIhol 

A r I a ; 'o da a-publica • v--a. reserva • seu Governo o d.irato de 

..._. u ...tida que ~ ~,.. protep:r seus m&eresses. cuo ouuos 

MlaJros. --. ou fUblro&. lllo ~ a di r •· ;ões ela Co115b1Wçlo e da 

COIIWIIÇ:Io IIII•• :\ de T+- 1 ;' (Gcnd:wa. 199'2). de seus anexos ou 

Prcxoc:okas adjualol ou ~ u ~ ... rlede, por outros Membros c;IJJWC111 

pniuizo.., ~o eicaz de ~a~~~ de tdcc:caauucações 

Do mamo modo. r~ ~ ~ com rCipCilo aos amgos da 

c -e da c......,... 1-• T-........- ~~ 1992\ 
~ãwbiu 1 como-.odeiOUç:ie•c:GILOWii'NS.emconf~coma 

polilica >= 101 c1o ao-... da v--....-. 
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J9 

Ongrnai. mglis 

A Delegação da Papua Nova Guine reserva a seu Gcvemo o direito de tomas 

quantas medtdas cons&dc:rc nocessarias para proteger seus interesses. caso outros 

Membros nio contribuam para o pagamento dos gastos d.a Urdo ou deixem de cumpnr. 

de qualquer outra forma. as disposições da Constituição e da Convenção da l'niào 

bacmacional de Telecomunic:açõcs (Genebra.. 1992). de seus anexos ou Protocolos a 

rMSm& ou se as observações fonnulad.as por outros paise5 compromCterem os serviÇO!. 

det~ de P•PJ& Nova Guine 

.. 
Da &pUblica do Nigrr: Ongmol: francis 

A D I c Ç10 do Niser a Confcri:al:ia de Plcnipotencti.rios Adicional da 

Unilo lmcrn.Conal de Telecomunicações (Genebra. dezembro de 1992) reserva a seu 
Gawmo o direito 

I. de torrw as mcdic:iu que considere necessaria.s, caso outros Membros 

niO c:urnpram. de qualquer maneira.. os instrumentos da UDiio lntemaci.onal de 

Tdecomuni~ adotados em Genebra (dczc:mbro de 1992) ou se as reservas 

formu.ladas por outros Membros compromaerem o bom funcionamento de seus serviços 

de tdccomuniações 

2. n1o aceitar nenhuma consequência resultante das reservas que possa 

K8ITeW" um aumento de sua pane contnbutiva nos gastos da União 

•• 
Do &ptibiiUl do Caml'rmm: 

A Delegação da RepUblica do C~oun a Conferincia de Plenipotencianos 

Acüc:ionaJ da Uniio lmemaci.on.al de Telecomunicações (Genebra. 1992), ao ass•nar os 

Aios Firws da presente Corúerênci.a.. reserva a stu Governo o d1te1to 

de tomar todos as medidas apropriadas para proteger seus leSJt•mos 

imercsses. caso sejam prqudicados peio nio cumprimento. por outros 

Membros. de cenas disposições ~ Const1ttnç.io e da Convenção ou 

dos anexos e Protocolos 1 mesma. 

de fonnular reservas sobre as dispoSições da Constituição ou da 

Convençlo contrarias ãs suas leis fundameni&Js 

42 

Do &pribllco Federal da Ale11101rha: Urtgrna/· mgi~s 

I. A Delegaçlo da RepUblica Feden.l da Alo:nanha reserva a seu Governo 

direito de tornar todas IS meduh.s que considere necessanas para proteger seus 
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Ulleralft. caso outros .'A.embros ;..io oarucipenl da papmemo dos gastos da L'ruio ou 

deu:em de cumpnr. de oualquer forma. as dispolliç6a da Constnwçio e da Convencio 

da Uniio lntc:maoonal de Teleco:o.uruações (Geaebn 1992). de !BIS ane::ws ou 

Protoco6os adjuntos a mesma. se a.s reservas fOI'aiUidas por outros p&IKS ongmarem 

Ulll auman:o de sua conmbwçào para os pao1 da Uailo ou conwpmmererem seus 

serv1ços de tei.CCO&TaUUcações 

2 A Delegaç.io da RC"pUblica F~ da Alemanha dedan.. com rdaçio 

.., araso 4 da COnstituição da L:niic hwa I de TciCCOnwniiCIÇÕCS (Genebra. 

1992), que maan as reser.·as f'onnWadas em r.- da Republica Federal da Alemanha 

ao ISiinar os Rqulamem:os menc:iorwlos no ..._,.. 4 

3. A RepUblica Federal da ~ dedara que aptican u emmcl.u. 

.aoudas cm conforrnidack com o arti.RO 55 da c •içlo da Unilo lmerneaonaJ de 

~r ·o d::- L 'niio 

..... 
rcqwsitos consutuaorw.s da Republ.ia Federal de ~ pan sua apücaçào 

Ongma/: r~tgiC 

A J"'Wc:a•çia da Republica da aw.-. a COIÜirinaa de P1enipotenciarios 

Adiei~ e da Un&io lntemaooa.l de T"ei<""'""'"":006a (Ge:Debra. 1992), reserva a seu 

Governo o diren:o de 

tomu todas as medidas que ~ nec:cssarias para proteger- seus 

uureues. caso outros Membros da Uniio .-, ~ as di.lposiçõcs da Consmw.çio 

e da Conw:nçio da União lme:mleional de Tolloa-aO>ÇçOcsOcs (Gmebta, 1992) ou se as 

COII5CqUi!ncias das reservas formulad&s por Olltr'o. ..... comprometerem os scrv:iç.os de 

tdeconalnicaçõcs de: Bulgana. -

2. nlo apo1ar nenh.una medida fin.c:ein. que possa onginar um aumc::rno 

quaific:ado de ... pane contnbutiw nos s-o~ da Uailo, 

l fazer qualquer declançio ou ,_..... no momenlo de I'IJificar a 

Constiruiçio e a Convençio da UTT ( Genebn.. 1992) . 

.. 
OnguwJi: mgiis 

A Ddepçio lU Republica das F~ raerva a seu Gootcmo o du"ato de 

tonw todu as rncdid&s qr.~e corllide:re ncccaa-UII e adic:iaaes.. de confomudade com as 
las constnuc•on&ls ae seu pa.~s. F*'• proteeer - iau:rases se as reservas fof"JDU.Iadu 
por repn:terl1alUs de outros Estado~ co~~ o f\.mc::Kmame:m.o de seus. teiVlÇOS 

de tetcconwn.caçóes ou forem Pf"'!Ud,ICII.Is a ..asllllinil:os. como paa soberano 

A l"le.le!•çio das Filipinu r~ a ... Govemo o dlreto de submac:r 

declarações ou reservas. lle ao momc:nco de ......... o UlSD\IInCmO de raufic:aç.io ct.. 
COORI 'IÇio e d.a Conve:nçio d.a Uruio laka 

1992) 
' de Telec:onunlcaçóe (Geucbra.. 
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45 

Da &pilb/I(;.Q do Saáio: Ongma/: mglis 

A DeAepçio da RepUblica do Sudio reteria a seu Governo o direito de 

tomar todas u medidas que JUI8ue nccessiriu para proteger stus inleresses. no cuo de 

outros Maabros nlo c:umprircm as disposiçóc:s da Constit:uiçio e da Convc::açlo da 

Uailo 1>11~ de T~ (Gaod>.-.. 1992), se as obtcrvoç6cs· 

~ por outros Membros compro~eran seus serviços de tcleconw.nicações ou 

~ um aumc:nw da pa1e çomnbutiYll do Sudlo nos gu:os d.a Un:iio 

.. 
Origrnai: mglis 

No momento de assinar os Atos Finais da Conferencia de Plenipotenciãrios 

doGoocbn.. 

I . As Delegações dos paists mencionados d~l.aram. formalmente, com 

relaçlo ao artigo 54 ela Constitui:çlo da Unilo lnlerrw:ional de Telecomunicações 

(Genebra . 1992), que mudêm as reservas que tiz:eram.. em nome de suas 

A.dmiDiaraç6c:: quando assinaram os R.egulamem:os mencionados no artigo S4 

2. As Deicpç6es dos paises meD:ionados declaram. cm nome de seus 

GoYemos rapcc:Dvos, que niD aceitam as comcquênci&s de nenhuma RSer\'1. que 

..-rac um aumeruo de suas conb'ibu:ições para o pagamemo dos guaos da Uniio 

J. AI J'>rlcs•ÇÕC' dos puses mencionados reservam a seus Governos o 

direilo de .:locar as medidas que julguem nccc:ssU1as para proteger seus interesses. caso 

ou:trol Membros da Unilo nio contribuam para custear os gasa:os da Uniio ou nlo 

azmpram as disposiçcles da Constituiçlo e da Convençlo da Unilo lnternaaonal de 

T~ (Geuebra 1992). seus anexos ou ~rot~jtmtos ii mesma ou se 
u reservas formulados por outros paises compromecc:ran seus serviços de 

·~· 

47 

Ongrna/: lnglis 

Em nome .:la RepUblica da lndonesia. a De:lepçio da RepUblica da lndonesia 

.i. COiérincia de Plerapotcncürios Adicional da Unilo lnternaaonal de 

T..........,.coçócs(Gaod>.-..1992)· 

I. raerva a seu Govemo o direito de adour todas as medidas que 

c:onsidere necessUiu para pi'OI:epr seus interesses Nlcionai1.. no caso de quaisquer 

di:Jt ·; ~ d da Conmruiçlo. da Conver.çio e das Resotuç.Oes. bem c:omo de quaisquer 

decistXs da Conferincia de Pl~os Adicional da Unilo Intmwcional de 

T I ~·ç.Ocs (Ga.ebn.. 1992) afetaran. dircu. ou indiretamedte. sua 50berarua.. 

c:oanriln:m a c~. a lcgislaçio e os Regu.lamealoa da R.ep:&blica da lndanC:sia. 

beln ax110 01 direitos da RepUblica da lndonesia ~•au:es como Parte em OUirOS 
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a.a.dos e CCIIIVUÇÔM e aqudes que posiUil ...UW de qu&squer pnnClplOS do arrerto 

u.an.corai; 

2. ,._.... a -.& Govemo o -..o de adotar qua~squer medidas que 

COMidere nec:esaari&s para pro1eger sau. U....CS naaonais. ~ outros ~1emoros 

dlil:an de CUIIphl" u dilpollções da C nçic e da C onvençio dA L" nilQ 

· .. de T~ (a..tn., 1992), se as consequã!Clu das reservas 

lU NUS SCI'VIÇOS de 1elecomurucações OU 

..,..,_.- aamemo de aaa com:riblliçlo ... cusr:eac os gas~os da Uruio 

.. 
M ....... os Atol Finais da C~a de Plcnipot:enciãrios ..... dtaonal da 

'de Tdecomwu.c.ç6ca(o..br'L 1992), a Delepçio da Repubüc.a da 

I. ~ que rescva a ICU Gowno o direito de 

a) ..-otar tocllll as n.didll que eltimrt nc:ccssanas. conforme seu 

~ JW1dico --- e o Dirato lntem8Cional. para proteger 

_. u..r-~ mm ouuos Membros nlo aunpram u 

*sp 1""41 da Comheriçlo c da CODYmÇio da Uniio lntemacona.i de 

T (~ 1992). de seus Protocolos. de seus 

.-os. de autms d<>oco,...,.-• e dos Aros FirwJ da mmc•onad.a Uruio. 

das RCIP ' 'Os e ~ quando as reservas formuladas por 

•q:w we= de outra~ EJiados afeurcm os serv~ços de 

da lt.epillllica da Colômbia ou a plenitude de seus 

dirwilos sobnnos; 

b) aceitar ou nlo. tocai ou J*'Cialmen~e:__ as emendas que se:~am 

iaa'oduzidu Dlo CoftlliluiçiD. Codvenç:lo (Geneb" 1992) ou os de:nws 

iDiaumc:ncol IIU~ da Unilo lntemaaonal de T............,... 
ç) fot'DIIar re.rvas a C~ de Viena sobre o Oiroto dos Tratados 

de 1969 e aos Aso. F"...W da Confa-ênci.a de Plerupotencl&nos 

Adicional (Gc:ncbra 1992). em todo momento que Julgue oponuno. 

are a daa da .-...... e a dau. da evcarual rwficaçio dos 

iaarume:nca. in~ qyc con&nnem a menaonada Ata Final 

r.n. lUICO, n1o se CJbriaa ,.._ normas que limr.cem o exerClc!o 

IObenno de apresenqr ~apenas no momento de as.s.inar os Acos 

F'INis das Conferi:nciu e~ ramtOes da Unaio, 

2< rmi6c:a.. na a&a euâlcia., • ,_-yu numeras 40 e 79 efe~uada5 na 

c f · ·a ~ Mundal de~ (~ !979). em 

......_a~ du navu di S ;C ... uuanm a Constirwçio. & Convençio 

(Geaebra. 1992) e o.a.is ....,.,.nwr•oe doi,_. Fi:aaLI.. 

' - - • R.,.- • c- '"'"""" .. P"""" <Om o• 
........ ela lJai6:) bWsuciOIW de T r :a::ai ;ln coall'f"ecnchdos como a 
CC ___ ..._ o C-. os os ~cos Adminasuabvos. u 
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E..ad&s ou modificações a esteS, quanOo manifesqr, de forma expressa e inequivoc:a. 

IIU c:ommrimento em obripr-se por cada um dos ciudos iDsl:nuocnlos in1ernacionais. 

~c priv;o cumprimento doa proceduncnlos c:onstitucicmais wnespondentes. Em 

~ n10 aceita manifcst&ç:lo presumida ou tác:iu do comcntunenlo em ........... 
4. dcldar&. em confonmc:J.Ide com suas normas consbtucionais. que seu 

Ciow:rDo nlo poder.i aplicar. ele fomw. provisória. os im:IJumemos inlcmac:ionais que 

OODIIibiCIII 01 Atos Finais da Coaferincil: de PJe:nipocenciários Adicional ( Genebr1. 

1992) c demais instrumenlos da Unilo. ~do ao coateúdo c niiUI'CZ& dos mesmos . 

•• 
Ongrnal: espanhol 

AD assinar a presente Consutuit;lo c Convenç.lo, a DelepçlO da Rq:nlb!.ica 

da ArJcnUna declara, em nome de seu Gova'DO, o squime: 

que reitera seus dirtitos sobennos sobre as ilha PdUvinas. ilhas 

GoOrgia óo Sul c Sanclwich do Sul, pane tnlegnnl:e db seu território uc::10nai:; 

2. que rac:rva o direito de adolar todas as medidas que wnsadc:rc 

nccasárias para protq:er seu interesses. no caso de nlo a.nnprimemo, por pane de 

outros Membros, du disposiç6es da Constituiçlo e da Convençla da Unilo 

laiernadonal de Telcconawcaçio (Genebra. 1992), de seus anexos. como wnbem no 

cuo das raervas formu.Jadas por ouuos Membros comprometerem o bom 

fimcionunem:o de seus serviços de telccol'mJJiicações. 

/JrQ Gric«J: Ongrrtai: .francis 

Ao U5inar os Atos Finaas da Confcrmcia de Plenipocenciãrios Adicional da 

Unilo Internacional de Telecomunicações (Gc:nebn.. 1992). a Delep.çlo da GTicia - I. que reserva a SCll Governo o direito de: 

a) tomar todas as medidas. confon'ne seu direito intano e o direito 

ialcmacional. que poUI julgar ou considerar neccssãri&.s ou \neis para 

pratqer e salvquard.u seus inlercua ~~ e inali.cni.veis e seus 

imcrases legítimos. no caso de outros Estados Membros da Unilo 

lmemacional de T decomunicaç.Ocs deixarem de respeiw ou aplicar. de 

qualquer forma.. u disposições dos praenr.a Alos Fi.IWS e de !oCI.ll 

annos. bem como os Rqulamenaos AdmiDisuativos que u 

complecam ou quando os uos de outns entidades ou terceiros 

puderem aietar sua. soberuU. nacional ou lleaW c:omn. da. 

b) formular. em decorrêna& da Convençio de Vien. sobre o Direito dos 

Trilados de: 1969. r~ aos ráeridos Aios F"mais, em qualquer 

momento que Julsu,e ~UftO. emre: u dau óe sua. as!4Mtun e u 

dlllas de sua ratific:açio, bem como .i. qu.Uquer outro inmumento que 

ernmr de outras conferenc:iu p:ninemes da UIT. ainda nlo rudicado. 
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- .. ~ ....... por .......... ddposoçio -
IDIDCICIMdos llllttU:IDaiiOS .- lilllilem seu dnilo soberano de _,_ 
por OUirU Pwus c.aaa que. eatte OUU'U coUu. posum 

...-reur um ...mo dll ........... pane comnbuliva nos gu:os da 

Uailo. a-- outtu : +ri" 6aanceiras ou qumdo essas 

~ COI!Ipi'OmB.~ o .,_ c c6caz funcionamenzo dos 5e1"V'90S 

de f 1 
m 

7
4 I da Jt.epUIIica de Grécia: 

2. que fica perflitunente aiUIIIIdo que o termo «pal»> uuh.zado nas 

ar~,pooiç· ;0.-..es• dos prc:scntcs Alos FiliAis.. bem come em todo instrumtato ou Ala da Un&io 

~ de Tdecomuntc.ç6e:s • ~ reil(llo a seus Membros a saJS direnos e 

•.• J - e c:aasiderado. ~ 05 devidos .... como smõnirno do termo .. Estado 

Sobenao". Udo legalrne:rM e r~ inlemaaonalmenle 

51 

Ongrnl21: "'K".J 

A D ' 1 ç'o da Moaaólia dedu'& .-e reserva a seu Governo o chrc:lto de 

~ qullilquer dedatações ou reserva.. ao..._. a Consutwçlo e a Convençlo da 

~~deT~(~I992) 

51 

Ongmai. utg/is, 

A Ddepçio da Un:iio de Myunar raav11 a~emo o dareno de 

I. prvcepr sau ~ c.- u rac:rvas foma&ladas pcx outros 

Mlnlbros ~ um ~ de JUa ,.,. ~ para cusaear os gastos da 

U-; 

2. tomar todas u medJdal qw co.dere necessãrias para proteger seus 

--..iço~ de t ' ·me • • c:uo outr01 ~ daxem de cumprir as di p 11 ;6e! 

da Coraunaiçlo, da Conw:nçlo c dos anexos ~ a mama da Urdo Internac:ional 

3. &z. quamas racrvu ~ ++"ecfrs em ra.çlo a todo o luto 

da CO<CCUb-;,· uriçlo....,, ela Coavenç:io e dos anaos ~ a mesma da Unilo lntcmaciorW 

.. rre~o ...... - ..... (Genebra. 199'2) que~ úew, diret.a ou indirewneme.. sua 

A D ' a i&o da ~ da Qullia raerva a !leU Gowmo o dlreno de 

1011111' lOIIMI M ...ada que ~ ou ~adas ~ saivquu-dar e 
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proteger seus imcresscs, cuo outros Membros deixem de cumpnr as d•sposições cia 

C.....m.•içto e da COII'VmÇ:Io da Urüo Internacional de Telecomunicações (Genebra. 

1992) e de quaisquer outros lnsuumcntos a das associados A Ddegaç!o afirma que o 

Gownoo da RepUblica do Quêmia n1o aceita 'espomabilidade olguma pe!l5 

~ que possam advir de quaiquer reserva formulada por outros Membros da 
Uoiio. 

n 

A D ' 1 çto da R.epúblic.a do Quê:nia recordl a reserva nUmero 90 da 

Couvaw;lo de Nairobi de 1912 e reafirma. em nome de Se1J Governo, o conteudo e o 
apirito da mesma. 

Ongmai: rngli5 

Ao usiDar os Atos F"mail da Conferencia de Plerupotenci&rios Ad1cion.a.l 

(Genebra. 1992) da Uailo lnlauóonal de Telecomunicações. a Delepçio da Republica 

da Turquia raava a 1111 Gova'na o dirBio de tomar tod.u as medidas que considere 

IIICIC1tSSiriu p.a protepr seus iDtcn:uea, c:uo OUiros Membros deixem de cumprir. de 

qualquer forma. u di•• ·;: da Conslituiçlo e da Convençlo da Unilo Internacional 

de Tdec::omunicaç6a, (Gmebn., 1992). seus anexos ou Protocolos i~ ou qlWldo 

as reserva fornaJladu por OUU'OS Mcmbro1 çomprometcrem o bom funcionamento de 

seus scniços de telecomunicações ou acancurem um aumento de sua pane contnbut•va 
nos gastos da Unilo. 

DoMhlco: Onguui: espanhol 

O GoYemo de MaX:o, preocupado com algwtS resultados da C onferi:ncia de 

~pcxena.Uios Adicional (Genebra. 1992), t"ormula as seguintes rese:NaS· 

raava ICU din:ito de tomar u medidas que estime peninemes, no caso 

de qualquer aplic:açlo das disposiç6cs da Constituiçlo e da Convençlo 

adotadu úcur, actven.unc:ru. as fi.cilidades de uso dos recursos da 

órbita de sué:lite poc~Ueionáriciespectro rwiiodetrico. que se desuna 

ou se pretende destinar a seus serviços de te!ecomwucações.. dificultar 

ou raardar os proa::dimados d~ nottficaçio. c':)Qrder..açlo ou reg~.stros 

r r n'OI. 

l"eeCn'a 1a1 direito de nlo acertar nenhume conseqUbJCUI financetra 

rauhante du rnodificaçOes !Uncionais e ~rutur11is adotadas na 

_.conr-.:;., 
racrva MU direito de aplicar u medidu que considere nccessariu. se 
OUII'OS manbros deiuran de cumprir. de qualquer forma. .a 

Cuwi •içln, a Conw::nçio. os 1\egulamentos adm:inistnuwos. 

Protoc:oios ou ax:xos aos referidos msuumem.os. 3 pan1r c!e SUII 

eraada em ..;sor 
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A r I a W'o ÚUicelill d~ fitc ...... - .... no que diz ~o ao artigo ... 

d.l Cor.:ituiçio da Uniio lntemacionaJ de T (Geràn.. IWl). ~ n...m • 
~i:rrD..ilrdill. cm ronceie sa AãiWiÕSia;iu. ., ..... osP• · ;urm ~no rago 4 

!1'7 

Dt1 França: OngrnaJ: .frtznds 

A "Weençio francesa rcsc:rva a ICU Governo o cbre:lto de tomar todas as 

a.didas qu~ considere necessãnas pan ~ .w& waases.. cuo outros Membros 

niO contribuam pi111 o papii*IIO dos ... .,. da Unilo ou dcixc:m de c:umpnr. de 

quUquer ouuo modo. as dilpollç6es da C ojç•o e da Coavmçlo da Uniio 

laaumional ele T~ (Gallbn. 1992). auim como os Regr.! os 

Admiaisa:ntivos ~ as comphttm ou qu.do • ~ fon:nuladas por ouuos pusc:s 

c:cw:n;w o -a~~ o bom fia:iaaunaa.o de - I8'Yiços de tdecomunicações ou 

-=arntanm Ulll aumento de sua .,.U c::onaibutftia aospaos da Unilo. 

5I 

Orrgrnal: 1nglis 

Ao uainar .a ConltltWção e .a Convatçio--4r Un:ilo lntemaconaJ de 

T eiecomu.aicaç6ts (Genebra. 1992) • r I a i r do Governo Provisono da EtiOpaa 

retenra a seu Governo o d1reno de toma" tcxt. • rnedldas que corts~da"e necessãrias 

~ protcgw .... interesses. CIIO OUUOS ~ • cumpnm CS1U anstnunmtOS ou 

cujas reservas campromcwn sa1S serviços Qe t~ 

!1!1 

[)d /UP"biiCtl do &mn: Orlgrnal.· frDitCi:s 

A 'le'eteçiio da Republica do a-iii i. Conferência de Plerupotenaarios 

Adicional da Unilo lnccmaaoalll de T (Gc:Debra. 1992) rae:rYa • seu 

Gavemo o -..o de tomar todas as medidas .. c:oNide:R nc:c:caanas par11 proteser 

seus uKeftUa. cuo ouuos Ma*os deixeal de a.pnr as dlspoiiÇOes da Consurwçio 

c da COIIYeiiÇID da Unilo lnw na! • T r ;W (GcMbn. 1992). se as 

~ fa #dr Por ouuos Membros o bom ti.mcionamalto de seus 

~ de t r ...... ou ~ - am.mo de ... oontribwçio nos 

... os da Unilo. 

OUTIJBRO DE 1998 
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.. 
lN Cuba: Origrnai: espanirol 

Ao &SiiDar os Aios Finais d.J. presente Conferência de Plcnipotenciarios 

Adicioaal (Goaobla. 1992), a Dei- da R.pUI>üca de Cuba _.,..., 

Sua pnooçupaçlo pelo a.balho da Juma do Rqulamoouçio du 

]tML ,.,;caçOa, cbnz11e O penodo de tramiçlo ate Quieto 1994, 

em que DO\'aiDCIIIc noaa Administnçlo abordaní. este tc:rna. Ela 

.tW:m. da maDeira praniiiW"a com que forua adotad&s. durunc a 
c r ÜOCÕI., imoonaar:es dcc:isOes sobre o c.ataeter nio pennaneme da 
....._ 
O direito de seu Governo de fonnular toda dedançio ou reserva, que 

poua rautw nec:asiria, até que se proceda i ral1fic.açlo dos 

iDIInune:atos fiJaclarzntals da UTT. 

Nlo acaw o Prorocolo F aadw:ivo sobre a 10luçlo obripória de 

eos~oy-eni.as, rdacionladas com a presente COOilituiçlo, a Convençlo 

• osllquiuDcncos A.clministr.rvos. 

Raerv1l o di:rei:r.o a seu Govemo de tomar as medidas que considere 

dCCCSiárias pua proteger sua sobaania. diràta~ c interesses nacionai.l. 

c::uo os Estados Membros da Unilo nlo rcspc:itcm. de alguma maneira. 

ou nlo rumpnm u disposições da preseme Consw:Wçlo ou da 

COIW'eDÇio e de seus R.qulamcntos Admu\istn.nvos ou quando u 

raervas fornJiadas por outros Membros ou a.dmi.nast~ 

prejudic:arc:m os serviços de relecomunic.ações de Cuba, tanto tCCTliCO· 

opcnlivo como econôrnico 

61 

Da &ptiblioa do PCIIItllfNi: OngmaJ.- ospaniooi 

A Delegaçio do Panama i. ConicrCncia de Plenipotena&rios Adicional da 

Uailo ~ de Telec;omr!Dic•çi'M's Gcncbr&. dezembro de 1992. dcd&ra que 

~ aa 110111e de ICIU Gow:mo. o direito de formular as rac:rvas que julsuc 

a.:aaâriu par. proteaer c salvaguardar KUS dircir.os e tnlereuea na:::ionais., caso os 

Esados Membros da Unilo nio respatem.. de alguma nwleira.. deixem de cumprir u 

dilpoliç6ea da praatte Con.tiruiç.lo e COII\ImÇio, seus a.:xos., Protocolos e 

P•rl·mcneos adjumos U mamas ou afetarcm. dircc& ou indirewncm~ o 

fimcion'""'-nll de tu~~ aerviços de telecomunic:açOes ou sua sobau:ia. 

Do me.ao modo, se racrw o dirl:ilo de proteger seus imcn:sscs. se as 

~ fonmladu por outtu Panes coatr'Malltel c.ompaomue:rem o bom 

fi.mc:ionunc:mo de leUIIG"V1ços de tdccomunacaç6c::l. 
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.. 
Da &pui:lioa da Jnd1a. 

"-o .assinar os AtOl F"llllil da Conferencia de Plenipotenaanos 

Adiaonal da Uruio lnternac:ioa:al de T+c r•es (Genebra . 1992). a De:legaçio da 

RllpUblic:a d.a iadia nlo aceita nc:ntnm:. clu ..,..:uss6a financetnls. pua seu Govuno. 

que pDSIIID derivar das resc:nas que ~ os Membros no tocante as 6nançu da 

Uaiio. 

l. A Delegação d.a R~ 4a .iadia rescrvL cio mesmo modo. a seu 

C..owmo. o darar.o de tomar todas as _.... .-: ~c ncccssanas pan proteger 

5CIUI a..-s, c.uo OUU'Ot ~ Melllbrot. ...._de azmpru. de a!guma m&nCU"L. uma 

ou mail I' ; ·; a.t1 da CCIMDtU!çlo c da ~ da Ullilo JnternaconaJ de 

T~ (úmcbra. 1992). ou dos .... , ttos Adminisuabvos 

Ongmt:ZJ· 1ng{is 

Da R,.ptibJM:a do A}rgan1~. da Rqti~ Npbno Democn:illco ~ Popu-... do 

Rlmto dtJ Al'libaa Saudr.la. do E..- '* ~m. do.s E.wtrrados Arabrs 

UM~iru. dD R~ptillúca I~./,._ do IU1110 HaclwllfiiD iCá:J .lonJtillla. do 

F...slado do K11a11•. do ~ • Rlpilbbca /slmrl•a:~ da Matutâtla. Jo 

IWMD dD M~. do ~ • o-t da Rqtibilco l~1ca do 

P,.IUJÕO. do EsiDdo do a--. dtl !Wptiblico do ~- do Tunisla. da 

Rlptiblu:o do YeJWn 

ÂS Delepç.Oe:s dos pwes ::::~·~Coaferincia de Pl~tn~.potent:W'IOS 
AdiacnuU da üailo IJucmacioa&l d'! Tli (Ci:a\ebn.. 1992) declaram que a 

&IIIDUUra e a po111vd rati6caçio por ICUS ...,.aivos Gova"Dos da Consunuçlo c da 

Coavecw;IO da UNia lntcmac:lon&l de T ' :ri ç&s (Genebra. 1991) t.areccm óe 

vUidade em reYçio a cntid.de 5l01l!SI& que ipa • prac:me Convençio com o suposto 

QOIDC de "Israel'' e não implica, de modo ai.-,-.. ~o 

an,.,.m.- J"'ffis 

Do IWtl'tD dg AnilHa Saaildllll. do ~. a.r..... dt» EM•rodos ATDMs Unidos. do 

ÚladodoKMal16, do~- o..t edoE.SiadodoCaw-

Elias Doi õa Coolfon..aa * ....____,~, Amcional (a...m., gçl ·~·- .... 
1992) dec:illr-. que reservam., 1 seus Gowl-. o direito de tomarem todas as medidas 

que <:Onlldcn:m neatS5oii\U pan. PfO'IIII' - ir:w cuo outros Manbl'os. nio 

;:aut~eipan do pag&m~~nto dos pstos da Unilo ou deixem de curnpnr. de qualqua- fomt.a. 

.u disposiç6c::s aa ConstiUçlo e da CCWtCDÇIO da Unilo hurnaaona.l de 

T~ tGtnctn.. 912). ~ .-., Protocolos ou PaoPM;ões ~ 1 

r---. ou • aa reservas fOI'llaltldu por OUINI Mcnbros c:ornpromccaa:a IA1S SCIVIÇ.OS 

de 1clocom.ncoçõa 
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65 
' 

Origrnai: rnglis 

A Delepçio de Gula & CoaferiDI:ia de Plmipolenciârios Adicional da Unaio 

llaamcioaaJ. ck Tek uu.rãnçte (Gc:Dàn. 1992) reserv.a a seu Governo o dirato de 

..,._. todu U ITII!d:idu ncc:cssirias para pn:Kcp:r 1CU1 illleresses. CU) a Dlo observiDcia 

da CoaRi• riçlo. ela CODYaiÇio da Uailo lDia1lac:ioaal de TdCCO""....icaçõeo dos am:xos 

ou Prvtocolos adjualosa c::acs ia:mumemos. ou as rac:rvu a eies fut dectn por outrOS 

Membros da U.Dilo. co=; ometam seus saW;os de Te' mic:lçOcs. 

Dtl AlrStJ'tilia: Orlgmai: mglis. 

A D I a ;to da Aull:rüa I'CICI'VI. • seu GoYano o direito de tomar todas u 

llllldidu que COilSiden necasíriu para protqc:r ~ iata'c::ac:s, c:ao outros Membros 

~ CU1DJ0111 os requisitos da Coasti!uiç:lo c da CODVa!Çio da UDilo Iatemac:ionai de 
T'ow-.,.,, ...,.,..,,.-...,, (Gead:n 1992), seus aDCXOS adjuntos i mesma ou se u retrYas de 

67 

Ongrna/: rnglis 

A l)depçlo dos Paises Baixos raava a seu Qow:mo o direito de tomar 

todas as medidas que considere necessãrias pan pnnegCS" seus interesses. cuo ouaos 

Membros nlo pan:icipan dos pstos da Unilo ou deixem de cumpnr. de alguma forma. 

u disposições da Coustituiçlo e da Convençio da Uaiio lnlemac:ioniJ de 

T ' =nç6a (Gcnd:n., 1992), seus anexos ou o Protocokt Fac:ultativo ã mesma. K 

a raavu foma1lad.u por outros paises puda'cm acarreur um aumear:o de sua 

a.tribWçlo nos psos da Unilo ou comprometerml seus serviços de tdecorn.micaçõea 

o 

A D I g ;lo dos Paiscs Baixos declara. ofic:ialmcme. que. com rdaçlo ao 

artigo 54 da Conaituiçlo da Unilo lmemaciorW de Tclcccmunicações (Genebra. 1992), 

a.atCm as racrvu fonnuladas. em nome de MU Gow:mo. por ocasilo da a.uinarun. dos 

Rqu.lamern:os admirlistra.tivs rnentiOMdos no aniso 4 
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.. 
Ong.nai: mglb 

01 E..sos Unidos da Amcnca ,...._ e i:nc:oqloram, medianr:e rmrina&, 

todll• ~e d-i '""P'Çfes fonD.üaQu... administnlrvas nmdiais. 

Pila filo da .,.._ ou ~ •*"""' po11enor IIi. CCGIIiluiçlo e a 

~ ... .._ - I "" T (Gcaobn, 1992), .. .,_ 

~ da ~ nlo le ICIIalidrnm ·-=L ... 11< .......... _ ... .-.......,. 

+on•w- da daa da Ullinatunl dos..,_ Al:os Fina&s Do mesmo modo. os 
~ U.0. da Amirica ~ 1e oonsuilrWD ....._.,, pdas ff:YIS6a. quer pu-c::i.ais ou 

....._doa P•d a.os adu · WJ•os. apro IIIGJ posaenormcme a data da auiDaun 

dai ,._. A&oa F"llllia, de alo imcrpor a:prasa i. Unilo Intern.Qaaaj de 

T prelm EstMos Umdos da ~ de MU conscri!M!!!o em obripr

IL 

Par Ullimo. os .Estaes Uma da .-.a • refere .-o .Uso 32. poaa:o 16. 

ela eo.rv.tçiD c llect.nm. que. ao ~ a c..ituiçlo e a Coavençlo, poderio 

' 

1 

Q rarr..Mr N)YU ~ .. J \byi• OS ESIMkts 1JIIidos da 

~ • .-wm o direito ele fi:Jr1r.u. au1n1.-ws 110 IIIODISIIO de depoliW' -.a 
~ ele nif ;' da C~çlo e da Ca8W'111Çio. 

" 

M .-...r o praeme dOCUIIIe'ao. a Dàegaçio de Malta reserva a seu 

~ o clinilo de tomar toe* as ~ .,c c:onsidere nec:esllirias para pn:n.c:pr 

-..s iaw c:-.o outros pu-s Membro~ '* ,...uc:ipem do pagamento dos pstos da 

Uailo ou ~ de aapru, de al&w- ror-, u- diçc =;iXs da Consucuiçlo e da 

Ca. ' da Ullilo ~ de T'o'loa--!:OÇ6Aes". (Gc:nebra. t992), seJS IIDGOS 

ou PI i. - ou • - raervu IVi r I por outros padltl cornpromacran 

-.-viço~ • u• !li' ...,.., .... ,...,,....,.,.s 

71 

0.--· 
A D ' g ' portup~e~a dedera. - nome de seu Gow:rno. que nlo Kata 

......_ ~ re:mtt.nte das ,.....,.. &:an dedu por outros Governos que 

~ IICaR'8ar um aumento de ILLI collll"ibuittD .,. ~os da Unilo 

o.:tln talbCm que reserw a - Governo o direito de &dotar todu u 

llllllllid.a que eltime necc:ssanu para protep:r - 1 .. eresscs, caso outros Membros nlo -• 
., ·itç:lo pua os IJUI.OS da Ulilo. deixem de cwnpnr. de oucn forma. 

ela C • · 'içM e ela ~ da Urdo 1nterMc:ioMI de 
,.. ____ 110!! (Gcaebra, t992). de - - e Protocolos .,._os a riiiCDI. ou 11: 

• ~ I dnc'·• por OUU'OS J*1C1 CQAOOij--C"mm O bom ÓIDCIOIIUDCDIO de ..a 

,..;çaoclo-.......... 
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Da/rbtdo: Ongmai: mgiiJ 

Tendo em conta as reservas formulados por certos Membros e regmndas no 

Doa tW:SdO 19S da Confcrincia de Plenipotcnciãrios Adicional (Genebra.. 1992). a 

l>efeg•ç:lo da Irlanda reserva a teu Governo o direito de adow todas as medidas que 

CDIIIidcre na:::esdrias para proceger seus znteresses. caso outros Membros n1o 

contribuam para o papmemo dos psaos da l'niJo ou deixem de cumprir. de qualquer 

outro modo. as disposiç&:s da Consr:ituiçio e da Corrvcnçlo di. Unilo lntemaciona..l de 

Tdecomunicaç6c:s (Genebra, 1992), dos Regulamentos admirusuativos que as 

CCIIII:pletam. quando as racrvas formuladas por outros paises c.aw.arem prejuizos ao bom 

funcionameDto de seus serviços de tdecomunica.çõe:s ou &CUTttarem um aume:nto de sua 

c:omribui:çlo para paprnemo dos gastos da Uruio 

Ademais. 1 Delcgaçlo da Irlanda reserva a seu Governo o direito de 

foruaJiar reservas e declarações antes da ratificaçio da Consrituiçlo e da Convençlo 

(Gcneln.. 1992) 
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Origmal: franâs 

Da Rlptib/iCD l~rca da Mmmuima: 

Ao tomar nota do Documento 195. relatiVO as declarações e reservas e ao 

utinar os Atos FIILI..is da Conferência de Plcnipotencarios Adiconal (Genebra. 1992), a 

Ddcpçlo da RepUblica Islâmica da Mauntinia declan. que seu Governo K' reserva o 

diR::ito. 

I. de tomu qu.antu medidas considere nccessanas para proteger seus 

imeresscs. caso outros Membros deixem de cumprir, de qD&I~ forina.. as disposições 

da Conslitt.uç.lo e da Corrvenç.lo da Unilo InternacionaJ de Telecomunicações (Gmcbra. 

1992) ou se u resefVU formuladas por outros Membros comprometerem o bom 

fimdonamemo de SCUJ seniços de telccomuracaçõc:s; 

2. de. acei.w. ou nlo. u come:quê:aciu financ:ci.n.s que possam d.erivu 

dos Aios Finais ou da5 reservas fonnul..adas peJos Membros da Urdo. 

A Dclcpçio declara. igualmanc. que a CoDStituiçJQ e a Convençlo ~ 

Uaiio lnr.c:rnacional. de Tdc:comunicaç6a (Gencbr1. 1992) estio sujeitas a ratiticaçio 

peias instiruições nacionais competentes 

13 

Ong~nal: 1nglis 

Do All!ltTOi111. dtJ AIISt17a. dtJ &lgro:z. dtJ Republica dtJ Bulgtir~a. ·do Canadá. dtJ 

DI~ dQ Rlpt~blia:J Fedlral dtJ AlellftiTiha. dD Finlãrúa. dtJ Fr~ 

'*r GrYcuJ. dtJ Jrlanàa. dtJ JIQJia. ""Japdo. do Pnnc1podo M Lltchftn.uttn, 

dt Úlalllblugo. t'M Malta. de Mónoco. do Remo dos PaiMs liDam. do 

NOftlega. da NOWJ üldndla. de Porrugal. dtJ Rome,a. da Suic1a. da Suiça. 
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• TWf~JICl. do .&uro l.lrttitlo • GnJ Brr-.ha e /rhtda do Nane ~ dos 

-u-•,._. 
Aa D I 3 , O s _..,.,.-... • ..._. as declarações feitas pcb Republica 

do Qui~* (-....v 53) e da ~ da ~ (~UJ~~ero 41} c considcnm que. na 

...-..-que a&a e .-a similara • rácran a dcc:h-.çlc 

dta_.dt03de-del976.- .... poDa-- .. ~ 
.... ,... de ClóCI'CII' direito ...... J0tn leiJIDitDCOI da órbiu. dos saâites 

c · · ic&, Cila •liU 1· ;' ... potkln ser 1 ·1., pela praeliU' 

Alillllm.o. • c , a ; • ... -.a-dos de:lll;lal a6rmU". ou r8terw. 

-~::::::: .. &zcn...-,..........-- de certo aUrDero du • -di! 
A ~ .._... a. Alai F.-. ta CaaJrincia Admia&suaiva 

-• <a....~ •coar.....,. -..uva MuadioJ 

..._a ~da Ortlila dos _._ p · õos c a plaaific:açlo dos ~ 

.....- qut a IJI:iliz.- (Pria:in. e ....... Ro.n6cs.. GeDebra, 1915-1988). a 

c E E de , ., "•rios • v.. .... .. de T~ (N"ICC, 

1919) c o-F"OIIIII. C-- I de T ........... coçõa (N-

Aa DD .. l.aoo6'•! _ ............... -., declo<v que a ..&rônaa ao 

....... c . ,;,;tooa· ......... .-... de---'nlo;.,plica 

oo rocool.a--de ...._ rtireilo ppo,..·-··-~ i ódliu. dos .elites poesuc::ionãrio. 

,. 

o Gowmo do MGico. · E a.:1u •aumas raervu aprac:ntad.as pcw 

ouuoa ,.._, ...a&:a • ~ li:'-!11'•'~· nos A.tos FlUis di Conferencia 

.. I • • ai•• Miadilis de e ta Conf'uênaa Admirustrariva 

Do E.-.Jo. 1.--1: ongrltai: r"81b 

I. c.do que a D duaçle -.....o 63 feita por a::rw delegações nos 

Alo& Fllllail 11e CIXOIID'I an a.- com os priDc::ipios e fins da Urdo 

._ ' de T e ...._ p:JnaN.O, de Ioda vahd.dc juridica. o 

<:towr. • 1.-.el clacja ilat CONW .-......_ totalmente. tais dcclaraçOcs e ta por 

m I • ' que nlo pollarlo la- v-.... ...,._ no que diz respclo aos dtrenos c 

--de-.,_ M-. ~.......,...,de Toleco,..,.,...,.. 

AWm diao. cu:a:dc: ....... ..._. e ~ Eslados Anbcs se encontram. 

=ri .. planJ III i' a. o .. de c:hepRm a uma IOiuçlo paafica do 

caa&o -- 01 ,... Ánlbea c ....... c E a ; I do Esüdc de lsnd conseden. que 

lois ...,..,,...,. IIII ccc >1&-opoprocl!'-- • ._ aa ~o ta causa da paz no 

OrWa-. 
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Face ao coru.cudo h llSSUMO. o Govd't\o do Estado d~ lsra~l adotii1l1l uma 

atitude de total reciprtlCidade frente aos ~1embros cujas d~legaçõcs tenham feito as 
mencionadas declarações 

Do mesmo modo. a Delegação do Estado de Israel observa que a Declaração 

!Umefo 63 Dlo se re&:n: ao Estado de lsn.cl, por seu nome corre\o c completo hto e 
totalmaue inadmissivcl c deve ser repudiado como uma violação das regras reconhecidas 

de- mtamcioDal 

2. ~ apôs tomar nota das diverus declarações Ji. deposttadas, a 

Delq;açlo do Eslado ele Israel. r~ a seu Governo o dirci:to de tonw- quantas 

medidas considere nec:essãrias para pmtegcr seus ii'Ile!"esses e salvaguardar o 

fimcionlmc:lxo de seus serviços de telecormmia.ções.. caso sejam afetados pela decisões 

deu. Coura • ·, ou pdu racrvas formuladas por outras delegações 

" 
Ongrnaf· 1ngt~.s 

A Dclepçio de Malt;o_ tendo em conta as declarações formulaW por cenas 

1 ' geções n::scrvando o direito a seus Governos de fonnularem reservas entre a data da 

aainuura e da rwficaçio das AtaS Finais. Genebra. 1992. asstm como i qu.J.Iquer dos 

:Jão tenham S!ÓO ainda 

~~.u reservas adicionais ate o 

---~·-·····- •••· --- - ----·----.. -- ~ _ _._ ..... u•IVCnç.io da União lntemacJonal de 

Telecomunicações (Genebra, 1992) tenham stdo ratificadas pelo Governo de Malta 

Da Reptiblrca Popular da Chrna: 

ApOs examinar as declarações que constam do Doaunento 195. a 

""""'"'" do RcpUbla Populor do China' 

I. AD assinar os Atos Finais da Conkrênaa de Plerupotenctir:ios 

Adicional da Utdo lau:macional, de Telccomunieaç6cs (Gencbta.. 1992} declara.. em 

nome de seu Governo. que reitera as reservas formuladas na Conferência de 

PlaDpoccoc:iãri de Nairobi (1912) c na ConferênCia de Plenipotenc1anos de Nice (1989) 

~ Unilo lntemac::ion&l de Tdccornunicaç&:s. 

2. A l)elepçlo da RepUbüca Popular de China reserva. do mesmo modo. 

a 1a1 Governo o direilo de (onnular rexrvu adicionau antes de proceder ao deposito do 

~ de ~ da Coalliluiçlo c da Convenção da Unilo lnlemaclonal de 

Td ; ' (Genebra, 1992). 
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Ongrnai: urgiis 

Apã1 aallllllal'" as ded ; ' e ~ do Doc::ume:nto 195 da Confe:rêno.a. 

• D I e ; E • RDmiaia. ao ..mar 01 -'* .... da Conferênaa de Plerupotena.irios 

~ (a.a.ln. t992). ~ a -~o dindo de .c1otar todas as med:ld.u 

qae CGftllidln: 1IIIICeiiMriu f*a .............. -..... caso u l'eleri'U fOC"'Zadadu 

por auD"'a ..-. ponbuD aa paiao .-_.,.de tdecormlruc:aç:6es ou &C~:~TCtem wn 

.._, de- ,.._ COIII:I"iurw. rEIS ...... Uailo 

., 

ApOs .-.u u cllc1ançOea ~ 110 Doaamemo 195, a Deiesaçio do 

,_,., rc:.w a ... Govcmo o direito * _. ~ medidas considere necasarias 

,... pn:litCIIr ..,. ilan:uc:a. cuo ~ ~ deixe de cumprir as c1tspcmç6es da 

C w· ãçAo e da Coaw.;::io da UniiD I de Teleconunlc.aç.õa (Genebra.. 

1992), - -. ou •• ~ &w 
1 

I por outros .,.., pre,udicaran.. de ........ ---.. .... ~ 
• 

C-. referenaa a decl&raç.lo Nr 49 • J'>e&eaeçto da Republica da Ar)cnuna 

....., u la.. Mltvinu c u ihs Soudl a..rp e South Suw:tMch.. a Delegaçio do 

R8Do Unido c1e11;a dec:i.ltw' que o <:iowno * Sua ~~ do Remo Unido da Grl 

8nl8nha e lr"-da do Nane alo tem dUvldll.-o alõberan&a do Reino Unr.do sobre 

• 0.. .....,._ c u llhb Soulb Gecqia e loulb Suldwtch 

• 

Afl6s tom1r ' W!iAO .. ' ' ;Ms conbdas DO Documcm:o 195, l 

D r c E .. ltialia reiB'W. .... ao..ao • -...o de tomar quaatas medidas julgue 

--·· rioiull ~ proll8a' - dinitat. ~ .,.,. Membros niD c.ontribuam pan o 
J 3 ""* elos ... 01 da Uailo ou • ~ de alfp1JM manara. as cliJpoSiç6es da 

C Bc& e da C~ da U._, III& III. de T (Cic:Dd:n, 

1992), ..,. ...,. ou Pn•d .. ~=:J==~ • a raervu fiwn .!•des por OUU'OI 

p1i11s s-- _. - ~ .. aos pllOS da Unilo ou quando u 

,_,.. .. r ... por OI8Da ,._ ..... --.... o c:onao lianaonamcnlo de seuS" ------No~ ............... S4.C -daU-h"'""""''"*oaldc 
T·--COÇO. (o.dJra, t99'2). l C ' C da [tiJia dcdlrL g&j•' e ~ 
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mantem u reservas formuladas. em nome de seu Governo. ao procedes i; asainatun. dos 

Rquiunanos Administrativos mencionados no artigo 4. 

11 

Dos Estados Unidos da A.I'Mnca Origilllli: mglls 

Com rc:&.çlo às declarações formuladas por diverso& Membros de que este~ 

se reservam o ~firmo de torur as medidas que COftSidcrcm necess.irias para proteSa- KW 

interesses. em resposta .i.s reta"YU de ouuos paises que atuan em detrimento de scw 

mtereues. a opticoçio elas d;,pos;çõa da CoostitWçlo e da Convmçio (Gendn, 1992), 

que afetcm seus int:CI'CSSa e i. falta de pagamemo de outros Membros pan. custar os 

gu~os da Unilo, Os Estados Unidos da Amenca se raervam o direito de IORW" quantas 

Ã.J cusmatiii'IIS' qw .,., .-lo tu ,_.mlll2! DUO JX'O Q COflltl'l'lllplo CCWIO para " c......,.... 

PROTOCOLO FACULTATIVO 

sobre a soluçio obrigatória de controvénias relacionadu com a 
Constituiçlo da Unilo Internacional de Telecomuaica(:6el e a Convençio da 
União lnterftllcioftlll de Tclec:omunicaçõa e os Rqulamentos Administrativos 

No aro de proceder a assinatura d.l Coostiruiç.io da UDiio 

Internacional de Telecomunicações c da CoÕ.vcnçio ~ Uniio lntcmacionaJ de 

Telecomunicações (GeDcbnL. 1992), os Plenipoteaciários, que as subscrevem. 

ass•narun o presente Protocolo Facultativo sobre a soluçio obriplÕria de 
controvetsias. 

Os Membros da Unilo. Partes no presente Protocolo FacuJtuivo, 

expressando o desejo de recorrer. naquilo que lhes diz respetto. i 
arbingcm obrigatória para resolver todas suas controvérsias relativu i 

interpret:açlo ou aplicaçio da Conshtuiçlo, da ConveDçio ou dos Regulunentos 

Administrativos previstos no artigo 4 da COIWibJ.Içio. 

acordaram o seguinte: 

ART1GOI 

Salvo sej1 escolhida. de comum acordo. uma das fonnas de soluç.lo 

c1tadas no anigo 56 ela Constibliçio. as controvérsias relativas i intcrpretaç.io ou 

aplicaçio da CODStituiçlo, da Coavcnçlo ou dos Regulunmtos Adminisntivos, 
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prevtSIO$ r.o ar!':~o 4 da Coosottl!çao. serio sutnncttdas. ?'X solicnado de u..-na 

das p1J11,.."'S. a uma arbttraaem obrip~ona. O pnx:edim.ento sen. o do amgo 41 da 

Convraçio. cujo pontoS (número SII) ..a ampliado com a segwnte redaç,ão. 

«3. Cada uma das Panes • cootrOvet-sta des1gnará um arb1tro no 

prazo de três meses. a p.nir da data do taebi:mmto da noofic.aç.ão do pedido d.l 

llbi....._ Trasc:onido este pruo. se - das Partes nlo nvcr designado o 

ãrbiuo. c* desip•ç*a seri feita. a ~ da ouaa Parte. pelo SccrcW-:io-Geral.. 

qac pa ' i de eoaformidadc com o disposto nos nUmeros 509 c 51 O da 

CGD._... 

ARTIG02 

O presente Protocolo ficará Mcrto a assinanua de todos os Membros 

DO me M da assmanw. da CODSD.wiçlo c da Convcnçio Ser-a ntifkado. 

aceito ou ..,.-ovado. pc&os Membros ,..._..,os. de acordo com suas normas 

cc.sbtuciaeail. Poderio a ele .-nr-. 01 Membros que: SCJam Partes da 

Caastmaiçio e da' CDm'CQÇão e os ESWIIIol que se convertam em Mcm~ da 

UDiio. O ialanunento de talifiQÇio, -=ci.caçio. aprovaçlo ou ades.to seri. 

deposirado cm poder do Sca-ctano-Genl. 

ARTIGOJ 

O presente Prococolo entrll1l cm VIgor p&nl as Partes. mesmo que o 

tabam I"Mifieado. acc:JtO. aprovMo 011 a ele adendo, na mesma data da 

Coastituiçio c da ConYCDÇio. detàc ~ nessa itl1i icnham sido depositados. 

pelo maaos. dois insUUIDentOs de nrifi ~' , acettaÇ.io. aprovaçio ou adesio 

Caso COIIhio. o pn:scnse Protoco'o ~ cm vigor no trigesimo d.Ja apos o 

depósito do segundo instrumento de ná&c.;io. acettaçào, aprowçio ou a.dcsio. 

AR11004 

O presente Probxolo podai ..- emendado pelas Panes durante uma 

Coaiermc::l& de PleiUpotcncJãrios da Urtiio. 

ARTIGOS 

Todo Membro. pute no ~e PTOloc.olo. poden dcnuncta-lo 

mcdwne nollfieação duipda ao .5ec:m:irio-Gcr; taJ denuncia prodUZiri efeito 

um uo apOs a data do reccbuncnto da rcflridl, noaficaçào pelo SCCR:Wlo-Gcn..l. 
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ARTIG06 

O Secretario--Geai notificara todos os Membros: 

a) das assinaruras do presente Protocolo e do depósno de cada wn 

dos i.nstrumcntos de l'mlhcaç.io, aceitaçio. aprovação ou adesão: 

b) da dm de entrada em vigor do presente Protocolo: 

c) da dala de entrada em vigor de cada emenda relam·a ao 
mesmo; 

d) da data em que prodUZ'Jti efeito cada dcnUncta. 

EM TESTEMUNHO DO QUAL. cr. Plerupotmczi.nos respecnvos 

usiDam o prescme Protocolo, em cada um dos idiomas. árabe. chinCs. espanhol, 

&acê:s. inalês c russo, no entendimento dé' que. em caso de dUvida ou 

clisa'epiDcia. o texto em frant:es teri fC este exemplar ficara deposttado nos 

arquivos da Uniio Internacional de Telecommucações, a qual remetera cópia do 
IDCSIDo a cada IDD. dos sigaatírios. 

Genebra. cm 22 de dezembro de 1992 

Nolt1 da Secnumo-Geral: 

--

Este Protocolo Facultativo fot assinado pelas dclegaçôe!. enumerada!. 
a seguir: 

&IOdo /sldmrco do Afeganmào, RepUblica da Albdma. Remo da 

.Anibia Saudua. Austrâlla. Ausma. Comumdade das Bahamas. Esrado 

tM Bahntn. Barbados. Repriblrca -de Bt!Tãriis. s;tgrca. República do 

&nm, Reino do But/Jo. Reprib/lca do Botsuana. R~ptibltca F~derauva 

do Brasil. Brune1 Darnualam. R~púb/lca da Bulgária. Burk.1na Faso. 

República do Burund1. RepUblica de C ameroun. Canada. República 

de Cabo Vude. República Centro-Afr~cono. Ch1le. RepUblica do 

Cltipn. Repúbl1ca da Colómb1a. República Federal Jsltimtca das 

Comoras, RepUblica do Cori1a. República de Côttt d'lv01re, Cuba. 

Dinamarca. Repúollca de Dpbuu. República A rabe do Eguo, 

E1111rados Árabes Umdos. República do. Estõma. E11óp1a. Repllbhca 

de Fiji, Fmllind1a, Replibl1ca Gabomsa. República da Gdmb1a, Gana. 

G~Cia, Granada. República do Gumi. RepUblica de Honduras. 

República da Hrmgr1a. RepUblica da ind1a, Repúbllca da Jndones1a. 

República /sldnuca do lriJ. Irlanda. Jsldnd1a. Estado de Israel. Itália. 

)QIIfQICO. Japdo. Remo HacMmuo da Jordlima. RepUblica do Quinto. 

Estado do Kuaue, Remo do Lesoto. República da Lelômo. Libano. 

República da L1bérUJ. Pnnc1pado de L1echtemtem. R~ptibl1ca da 

Llludnta. Luxemburgo. RepUblica Detnocráuca de Madagascar. 

Maláu1. Repúblrca de Malí, Malta, Repúblico ls/âm1ca da Maumdma. 
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Mi:rrco. _\,fônaco. \ 1epa1. ?.o!::JuC"ilCO do Nigrr .. C:fDuDllc:J .~·,.-Jer,::. __. 

Nrgirra . .\'oruega .. \'olXJ Zúdndltl. Sultanato ::.'t! Omâ .. ::::o?vUcil::;:; 

lslãttuca do Paquurdo, Rep-.;.~uca do Panama. ;>apua \'om (iu111e 

R~1170 dos PaistJ Bauos. Reptitiu:a das Ftilprnm. RepuOilc.:J ..;.;z 

Polõma. Polfllgal. Estado do Caw. Repríblica ?opv/ar Democrt:iuca 

da Cortra, Remo UnHio a~ G,.. Brrranha e irlanda do .•.:or/e 

C111g0p11ra. RepUblica da Eslo~·i,.._ JUpUbbca do Sudão. R.epubltc~ 

Soclllium Drmocrtilrca do Srr LAitJr,Q. S11icra. C::mfederaçào .'\u.iça. 

Rq,;bllca do Sumttzme Remo dD S~MZZrlândra. F.epUbilca L"nuia da 

r~a. Repúb{ICQ do ChaM. R.,asiiCO Feden:JI Checa e Eslo~·aca. 

Tmlândla. Tunisra. Turquta. !Wptjbirca One:uai .lo l r-ugua1. 

Reptibilca Socra/tsiQ do Vremõ. ~bbca do }'emen. Republica da 

ZdMbra. Reptíblrca do Zimbábue 

RESOLLÇ()Es 

RESOLUÇÃO 1 

A.pliaçio provisória de certas pana da Constituição e da Convenção a.a 
União lnt~macioaal* Telecomuniuçõn 

(Ge.bra, 1992) 

A Conferência de PlenipOCenci.irios Adicaonal da L'ruáo internacional 

de Telccomurucações (Genebra. 1992). 

a) o Relatono ··_.1. UIT do -.J\i· Os desafios da mudança· do 

Coms.tê de Alto ~ivt:l (CA..""l). encanepdo de exammu a eStn.ltul""ill e o 

func1onamemo da Un~io Intemacaonal de Telccomuucações. :nclwda a 

fonnu.laç.jo de propostas com ... ,stas a rndhorv a eficac1a e a caoac1dade tle 

respcma de rodas as at1V1dades da L"niào· 

b) os textos da Consntu1çlo e da Convenção ja l'mào lntemacJonal 

de T clecomurucações (Genebra. 1992) por ct. aprovados depo1s de ex.amm<~do 

este RelatóriO. 
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ae~lacanao 

a necessidade de manter ~ supremacia da L:niào no Cam'!'o das 

telecomurucações. adaptando sua es:r.::-L!l"a orgân1ca aos desafios das continuas 

mudanças no âmbito mundial das tele1:omunicações. com a mimma demora 

possivcl 

obsen,ando 

a) que a Consntu1ção e .;. Convenção i Genebra. 1992) entrarão em 

,;g.or cm 01 de JulhO de 1994 emre as Partes: 

b) que a presente Conferencia prevtu uma nova esmttura e métodos. 

de trabalho maJ.S eficazes plnil a Uruão e que ~ funóamental e coerente com as 

mudanças adotadas introdUZJ-Ios. o nws cedo passivei. 

nconhecendo 

a urilidade constante que tém para a União os conhecunentos técnicos 

e os seniços dos Diretores do CGR e do CCITT. assun como dos aru.ats 

membros da IFRB. 

resolve 

L que as disposições a.a Consnrwção e ria Convenção (Genebra. 

1992), relacionadas com a nova c:strurura e os métocigs de trabalho da Lruào. 

sejam aplicadas. prov:isoriamcnte. a parnr de iOde março de 1993; 

2. que o Diretor da BDT . .:!cito pela presente Conferênc1a asswna 

suas funções. o malS tardar, em 10 de fevereuo de l99J; 

3. que, atê a data a ser especificada pela próxima Conferência de 

Plempotenci.ãrios (Quioto. 1994) para o Diretor do Escntório de Normabz.açio 

das Telecomunicações assunur suas funções. o atual Diretor do CCITT cwnpra 

suas funções de Duetor do Escntono de ~ormalLzaçào das Telecomwuca.ções; 

4. que. ate a data a ser especificada pela próXlina Conferência de 

PlenipotencJinos (Quioto. 1994) para o Dirttor do Escntóno de 

Radiocomwucação asswrur seu cargo, ? atua.l Dire10r do CCtR cwnpr.J. as 

fim.ções de Diretor do Escritório de Raó.Jocomwucações: 

S. que os Din:tores dos Escntónos de: NormaJizaçio das 

T elecomumc;ações e de .Radiocomwucações colaborem pan. assc:gurar·se de que 

a trans1ç.io para a nova esaurun. se reaüze devuiamente; 

6. que. ate a data a ser espectficada pela proxuna Conferênc11 de 

PlcnipotencJãrios (Quioto. 1994) para os novos membros eleitos pela Junta de 

Regulamentação das RadJocomWlJcações asswrurem seus cargos, os membros da 
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Junta llâemac•OD&I de R.eglstto de: F~ias cumprmn as ti..mções da Junm de 

'tql•1 çào das R.ac:bocomm:uca;6es. Caso ocorn wna vaga entre os 

membros 8IUUs da JUDI:I.. ela Dio 5et'& pRCDC:hida ate as elctções da Conferêncaa 

de Plmi; • caãrJos (Qaiolo.l994), 

1. que toda as dalws coadiçôe!. de lOWçio dos fuuf:\onirios. 

llCllll\eados. a que se faz referência aos poatos 3. 4 e 6, se mantenham sem 

•111"1cr- alloroçãa. 

I. que o pessoa.! atuaJ dM Sec:R1allas espectaii..zadas do CCITT. do 

I:CJR e da lFRB SCJa traDSferido. o ma. ccclo poss1vel. para os novos Escntórios. 

pelo SccrNno-Genal. em coord~ com os Dtretor-es dos refendos 

J~tórios; 

9 que p .. a aplicação do IIIÍIIIIC:rC'I 13 da Con'\'ençio: 

a) no q• respeata ao Diraor da BDT. sua escolha por es11. 

CoafCiéac .. nJo ~ çamo prirneua eleiçio pua esse cargo; 

b) no que respeita .os Diraores do ccrrr e do CCIR. sua 

nomcaç6es pela Co~ de Plempotmciãnos de Nice. 1919. 

conW'IO como primeira eleição para o cargo de Diretor do 

Escritório de N~izaç.ào e de Radiocoml1Dlc.aç6es. 

respectivamente; 

~O!l tfWmbmstb~.lw«z /n11!1ft3C!Ofd de Regrs17Vde 

F~ 

a) 

R<gula.mto 

de preslarem assiste.cia is abV1dades de sua:plificaçào do 

de Radiocomunicações em c~ -~fetuuem qualque-r tarâa 
~ial que o Secretário--Geral possa ecomend.ar-lhes. 

b) de COIIIIIJlicarem i prOxima Conferinc1a Mundial de 

Udicxoanmicações toda dificulüdc tw- possa suscitar a aplicaçio dos Atos 

.:-iDais du confcdaciu administnlival-.diais e rqponais: 

de (ornar as medidas ucessinas pan. ~mplemenmçlo da now 

estrurw"ll e aplicação dos novos me..los de tn.balho. de conformidade COUl as 

"'*sposiç6el peniocntcs cll CODSiiluiçiD e da Coavençio revis.das.. adocadas por 

esta Coa&rinc:ia. e CmD os lC:nDDI e • c:aadiç.õcs da presente Resoluç.lo. 

2. de sut.eter \IIII m.lrio de abV1dadcs ao Conselho em Slas 

duos pniox-.s mauila ordiDirioa (I !IIS c 1990 ); 

3. de disaibuir esses rea.61iw. JUilto com as opmiões e conelus6cs 

:lo CCXIIdllo. a rodos os Membros da Uailo. 
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e~ o Comel.lk. 

de eumiuar os relatórios de abvidades do Secretário-Geral e (Omar as 

da::isOcs aecessáiu pa-a dar pleno cumprimento .i. presente Rcsoluçio. 

RESOLUÇÃO 2 

Dlrillo do trabalho eetre o Selar de lbdiocomunicaçkt e o Setor de 
Nennali:t.açlo das Telecomuaicaç6es 

A Coafen!acia de PICDipotcnciârios Adicional da Uniio Internacional 

de Telecom..,;c:oçiles (<leocln. 1992). 

a) a aecessid8de de que esbl. Conferência de Plenipotenclãrios 

A.diciOD&I proporciooe prillcipios c oricnmçõcs genis apropriados aos Setores~ 

b) 01 objeliws gerais dos trabalhos dos Sctorcs mencionados nos 

onip 12 e 17 da Coastituiçio. ODeie slo especifiudas as funções do Setor de 

RadiOCOIIIUIIic:oçlles e do Setor de Norraalizaçio das Tel«01111111icaçóes e os 

litigas 11 e 14 da Coaveaçlo, oode slo indicadas, com mais detalhe. as normas 

.,... a di~sAo dos tnbalhos c a fulun eoordenaçio C'll1l'e os Serores~ 

e) a divislo iDicial do trabalho cutre os Sctores de 

bdiOCOIInlllicaç6e e de NOil""linç1 o das T clecomun.ic:.ações, reçomcnd.ada 

pelo ComiD! de Alto Ntw:l sobre a estrutura c o fuaciorwnento da Unilo em sua 

•-eaà~aoç;lloio 37 careca deçto 38. onde se propõe que seja cx.aminado. c:m. 

CGK1er par 1e. a clivislo do tnbafho Clltte os dois Sctores~ 

cl) M 1 rleçi)es 49 e 51 do Comite de Alto Nível de que se 

ljudc os ,ma em dc:Janoolvimemo a participarem dos tnbalbos dos Setores de 

Rall:i "QÇlla c de Nonaalizaç:lo das Tc1ecomunicaç6es. mediante a 

leleçlo c qn 1 dos tema em estado. que possam revestir-.sc de particular 

- .... eises poloes •• pniiiiOÇio dessa panicipaçlo: 

c) a aecessidadc: de melhorar a eficácia e a sensibilidade: dos 

Sclorc:s de RMioconn•ic•çAc:s c de Nonn•liz•çio das Teleeomwticaçõcs. 

awteadu a flczjbilidade M divido dos trabalhos. graças a um cume: continuo 

ct. disiribuiçlo de al:ivldadcs eu.ft as Comissões de Estudo de ambos os Sctorcs. 

c-a se tu em COIIIa a cvolaçlo das circUDstincias~ e 

O qae sejam criados grupos assessor<s nos Secores de 

Pedi c ,,; ;' e de Nonn·'i=ç6cs du Tclccoa:namcações.. pan nanunar as 

priorict.des. a e:s:llaiCgiu e os pmsressos realizados em cada Sctor c incremcnw 

a c ; ;I c e a corl eçJo catre esses Setorcs e os orgulismos rqionais de 

DOI"M'inçJo. 
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101Nt11'fdo nota do 

8) l:l'abUho do& Dimorn .. CC IR e do CCITT. que prepararam 

--. hSII. iDdic:ati'n inicial de Qua161L eom base na recomendação 3 7 do 

COIIIili de Alto Nt~l c no Rcl.uório dos Diretores i Conferênc1a de 

f'laupotcnciários AdiCIOaal; 

b) o trabalho realizado ,.los Grupos ad hoc. cnados em 

ciecon'êDcia da Resoluçlo 106 do CCIR. c da Resolução 18 do cem. e em 

s-Dcullr. os principies .::ord8dos na ....-o do Grupo ad hoc do CCIR. em 

;.Iro de 1992. sobre a dmlhd• divisio do trabalho e a gesdo pennanentc das 

rel8ç6cs Clllre os dois Setores da L"aüo; e 

c) u propot181 dos Diretorw do CCIR e do cem de realizar. em 

,;.aro de 1993, uma remdo coopmta ._ Grupos. cnados em decorrência da 

Reooluçlo 106 do CCIR c da Rcsoluçio 11 do CCITT. 

fae:r sua as recomcodaç6e:s 37. 38. 49 e .SI do ConutC de Alto Ni~l 

DO que se rdere ao IUMUo geral de. Selcns de Raduxomunicaçõcs e da 

NCII'DY'Ii ;' das Tel~caç.ões e àiiii'OIDOÇio da participação dos países em 

deleavolvimcato nos ~os dos Setcna. 

encon-rga 

01 Dirctores dos Escntórios de .R.diocomumcaç~ e de NonnaJização 

- T e&ec....Ucações de prepararem. - ~junto. propostas pi113 a d.Jvt.são 
iDil;ial do nbUbo entre os Sctores. praliDdo que: 

c que 

Mlllldial 

se redura, ao minimo, *rw;;ões-tiO trabalho permanente dos 
Setores; 

que o agrupamento de ~aRfas ofereça a mãxuna oporturudade de 

,.n:ici~ eficaz a pcriiDs de lOdos os paisc-s; 

a duplicidlde de ..._ entre as Comassões de Estudo 

._u- dos Sctoros .... IIIÍIUm&, 

mfonnem. sobre a divido ~ proposta i. pnmeU'"a Assembléia 

de !Udioco-n:.;cações e i pnmeu. ConfC'Iiftcaa MWldial de 

Nonnalizaçlo das Telecomunic.ações. 

L que a Auanbléaa de Racbocomurucações e a Conferinc1a 

Munáial de Nonn•"zeçto das Tellcee---ioo~;6c.6cs confumem a div1S4o detalhada 

dolrlbolbo; 

2. que sejam realizada ra.i6cs conjuntas dos grupos assessores 

dos Selorn de Radiocommicaçóes e de NOI"'DD.i.J.uç.o das Telecomunicações. 
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pu11 dar continuidade ao exame das wcfas novas c das jã eXIStentes. e sua 

distribuiçlo tntre os Sctores. sujcuas i. aprovaçio pelos Membros: 

3. que. com a IJuda dos Diretores c dos grupos assessores 

peniDmtes, a Assembléia de Radiocomtmicações c a Conferfncia Mundial de 

Nonn•lizeçlo das Telecomunicações estabeleçam procedimentos para o exame 
COII!Ínuo e, corúonnc o caso, de uma nova divisio do trabalho que pcmuta 

ak::laçar os objetivos de efic.âaa que pcneguc a Unüo. tefldo em conta que. em 

conformidade com o espirita do Relatóno do Comitê de A. Nivel a finalidade 

t: 

reduzir. ao nunimo, a duplicidade de tarefas entre os Setores. 

asrupar as arividades de normaJiz.açio. com o objenvo de 

incrementar a cooperaçio c a coordenaçio do trabalbQ do Sctor 

de Normalização das TclecOIJ!unicaçõcs com os orgarusmos 

regionais de normalização; 

4. que os Diretorcs dos Escntónos de Radlocomurucações c de 

Norm•'izeçlo das Telecomunicações mfonnem sobre os princtpaJs resultados 

desse processo de cume c divisio do trabalho a ConferCncta de 

PleaipoteacWios de Quioto (1994 ). 

COifYrda os Membros da Umão 

a) a prantircm que o exame C: obJChvo c leva em constderação a 

r*pida cvoluçio das necessidades da comunidade m"iCiíi.acional. mediante t:nVlO 

de uma repre:sentaçio ampla. compcrenre e de aJro nivcl para os grupos 

assessores dos Scrores; 

b) a estudarem os procedunenros do exame permanente e da nova 

divi.slo dos lnbalhos c a conmbuircm. para sua discussio. na rcurulo conJunta 

que realizaria. em jancU"o de 1993. os Grupos c nados em dccorn~ncia da 

Rcsoluçio 106 do CC!R c da Rcsoluçio 18 do CC1TT. 

c:) a terem em conta. nos preparativos da Assembleia de 

RadiOCCXDurucaç6cs c da Conferência MundW de Nonna.hzaçào das 

Telecomunicações. o relatóno dos Diretorcs sobre a chvlsio do trabalho en~ os 

Setores. com vistaS a formularem wna rccomcndaçlo COnJWUa para aphcaçio 

inicial por essas Conferências, 

~nca~ga o Sec~Tttino-Gerol 

de encaminhar. ã atcnçio do Conselho. o rclatóno dos Oirct:O'"CS sobre 

a aplicaçlo da presente Rcsoluç.io. 
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RESOLU(:Ã03 

Criaçio de Grupos "-sares doi s-ns de Radiocomunicações e de 
Nonnalizaçio das T*a•unia:ções 

A CfXlferincia de Plenipotmc:jjftos Adicional da. Uniio lntcmacaonaJ 

c11: Telecoanmicoçaes (Geaein. 1992), 

a) a DCÇe:SSiciMe de tollllr ~ pan o estudo das pnondades e. 

~ q. tellham de ser aplicadas DO t.bito das an'Jldades da l!ruio. em 

IM&á'ia de ndiocomuruc.ç6es e de ncw r nçio das telec:omurucaçõts e de 

UICSIOIV os Diraores dos Eacntôrios de Radiocomumcações c de Normahzação 

das Tclecc tcaçõcs; 

b) a c:oavaUCacia de apDc.r CliiiiiiCdidas.. o quanto antes passivei. 

c) • dilposiç6es pert:iDeales .. Con"Ya~çio. que cntrari cm vigor 
em 01 cll: julho ckl994. 

a) que as tclccomurucaçõcs evoluem contmuamcnte. 

b) que as atJvid.dcs dos Setoles deveriam SCT objeto de um cume 
pcnnancntc; 

c) a importincia das ~ jâ_ .iniciadas.. em relaç.io ao 

aperfeiçoamca.to dos metodos de trabalho ciD CCilT e do CCIR. por seus grupos 

ad ltoc, c:ria6os 6c acon1o ccn suas R.esol;açt-rs 11 c 106. respectivamente. c a 

CODYmiCocia de que se prouipm tais tra.bdtos. 

que sejam criados ......- auessores nos Sctores de 

Racbocom.tae~ÇÕCS c de Nonnelizeçlo da Telecomunicaç6cs para· 

~ as prioridades c a .-.relias das anvidades respectivas 

de ambos os Semres di. Ullilo; 

e:umanu os propesaos J1!ll6iDdos na cxecwr~D dos respectivos 

progrml&S de tra'-lbo de a.bos os Setorcs; 

orintar os nbalhos. das CaBssOcs de Esrudo. 

recomendar medidas desta...tas. entre ouu-as c;o1sas. a esnrnular a 

coopcraçio c a c0011 ;'o com ouU2S orgaruzaçOcs de 

normali.zaç.lo, assuu cc:Jde çom o Setor de Desenvolvuocoto. 

dalllo de .abas os Sctora c entre eles e com a Unidade de 

>lmi6caçlo Estrattpca da Sccmario-Gcnll. 

O!JTIJBRO DE 1998 
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encarrega 

1. os Dire1:ores dos Escritórios de ~ocomunicações e de 

Nonnalizaç.io das Telecomunic:.ações de organizarem seus respectivos grupos 

usessores, os quais seJio integrados. por repr~tantes das administrações. das 

entidades c das orpoinções reconhecidas., de confomudade com o disposto no 

utiso 19 da Convençlo e representantes das Comissões de Estudo: 

2. a Conferêncu. Mundial de Nonnaiizaçào das Telecomurucações 

(Helsinque, 1993) e a Assembleia de Radiocomunicações (Genebna . 1993 ). 

2.1 de criarem um Grupo Assessor em cada Setor para 

eumiuar as priondades, as est:J'Utgias e o progresso dos 

tnbalhos., assim como para oritotar os tntbalhos de cada 

Setor e a cooperaçio com outraS entidades e que defmam 

os maodatos e pro<:edimcnros de trabalho desses Grupos; 

2.2 de zciMcm para que os respectivos Grupos Assessores 

tclldinuem os trabalhos ji iniciados pelos Grupos ad hoc 
criados pelo CCIIT e o CCIR. em confonnidadc com suas 

Resoluções 18 c 106. respecrivamcnrc. e 

os Ditetores dos Escritórios de Radiocomunicações c de Normahzaçio 

das T c1ecomuaic.ações de informarem. anualmente, aos. membro~ de seus 

respetivos Sctores c ao Conselho. os resuilados dotJI"!balhos reahzados por seus 

Grupos Assessores. 

RESOLUÇÃ04 

l'llrticipaçlo de entidades e organizações distin~s das administrações nas 
ativid.ades da Uniio 

A Conferincia de Plmipotcnctários Adicional da União lmcmac1onal 

dt: Tclec:omurucações (Gencbn.. 1992}. 

u recomendações 2. 3. 5. 6, 15. 23. 48. 54. 58, 68 c 69 do Comnê de 

Alto Nível. referente à amphaçio da parncipaçlo nas anVIdadcs da Uruão c dos 

laços entre a Uniio c outras orgaruz.ações. 
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a} que os !\.iembros l!m a cxc:Jus1va rnpons.abthdade de representai' 

sem cbrcnos sobcTanO! na L ruio. C. iOtma que cons1derem converuente. c que 

cu:rcem eucs dlre•tos por uncnnedlo da ldawu.s~o que de\liJlcm. e 

b) a iftlPOi dD:&a de moDVIr ~ numero maJor de participantes a 

~buirc:lll.. tom dlrcuos c oOnpçõa cwn:syondcotcs para o i:uto da t:ru6o 

{lldwrttttdo 

a) que }ã fonm C1.tabclcetdel cntinos e proccduncntos relaovos a 

pw1K.!peçlo UJ ~ â Czuio dM CIIIJI"CS&S de e:r:pJ~1o recoabcctdu., 

doi orpa111DM c•cntificos ou mduanau c dt ouuu orgaruzaçóes menc:tonadas 
.. c.._.,, 

b) 1 DCCnllllll8de puta~ ele serem C'Stlbeiecuios c:ntCnos e 

tw •os para r~ u so~ dai coodades e1,pec:lficadas DOI 

aiiiDaos 230 e 231 da Convençio. q,. dneJem patbCIJ* dou abV\dadcs da 

'--' 
<) que da\U'O da pma do ...,..._,"- de!Wàa no amgo 19 do 

COD~ possa ser oponuno ntllbciC'Oir cbf'erentC1. c.ttegonas. 

d) •uc os proccdmte:ntos c CODibçOO de paroct~jo e os datcttos e 

obnpç6n dos pamc&pan~cs pouam wnat. ie~o a c:.tegona de ~~ 

piiOCipulle. 

rnolw 

ca- o Sttrcuno-Gcr.j c os Dirctorcs dos Escntónos ilpllqucm.. o 
quanto .-s.. I OtuJO pr'0'11SOnO. e IIII JnCdwia do ?SSIVCI. &S daspostçckt do 

arbiO 19 da C OISWOÇão. 

de cmw~at. preparar c recornend.ar. o quaoto utcs posSlvcl. os 

entenos c proctdunentol apUcavm a J*11CTPaÇ&o n.a.s mV1dad.es da Utu.lo du 

r hdn c~ npcctfic.Mas- -..eros 230 c 231 da CoaW'DÇio. 

2 de comumcar \U&S rcc~õn aos \.fembros pua que façam ......__. 
3 de comurucar suas recomendações a Confcrtnc&a de 

Plcal~&an<Js de Qwoto 11994 I 

de prestar USJSCénCiil &O C~ no IOC:~IC a pnqwSI QW este 

dna'a reahzar, ~o um rct.ono ~e quest~ pemncntes. que 

cC*CDfta ~ões c quaJqucr ouvo Qado que o Con~oelho po1sa tequercr 

Ol.TCBRO DE 1998 
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Rl:SOLlÇÃO 5 

Gestão da União 

A Conferência de Plerupotenctãrios Adicional da União lntemactonal 

de Telecomwucações (Genebra.. 1992/. 

considerando 

a) as recomendações 8. 16. 17 c i8, do Comne de Alio Nivel. 

relanvas a plaruficaçào estrateg~ca e ao functonamento do Conselho. 

b) a necessiâade de que o Conselho centralize sua atenção nas 

questões de politica. de uma forma 8lTlpla. com wn enfoque estrategico e tnfonne 

aos Membros sobre os rescltados preY1Stos dos trabalhos da União. 

advertindo 

sobre as funções atribuídas a Conferência de Plenipotenciários. ao 

Conselho. ao Secretânc-Geral e ao Com.ne de Coordenação. em ma.~eria de 

gestão e plaDJficaçào esrratrgica dos trabalhos da Vnião. confonne os arngos 8. 

lO e li da Consri.tuJ.ção e c,.s artigos 4. Se 6 da Convençio. 

<!ncarr~ga o Se,;reu3no-Gua/ 

a) de preparar e propor ao Conselho pJll.iltcas e planos esuategicos 

para a U ni!o: 

b) de elaborar um orçamento bienal. para exame do Conselho. 

baseando-se nos planos quadriena.Js ria Cniào estabelec:1dos pela Confertnc1a de 

Plerupotenc1ãnos. 

encarrega o Se.-:reu:ino-Gera1 e o Comelho 

de aphcarem as pni.ticas amais de gestão melhorada. recomendadas 

pelo Corrute de Alto Sivel. especialmente as relaovas à transparência de 

atribmções de custos e do controle orçamentaria. 

r!ncarrego o C r-melho 

.ic msntw.r WD orçamento bn:na.L no àmbno da plarufi.:a.ç.ão 

esrrategtca geral. com VJ.SW a 

1) detemunar e docwnentar os objenvos e resuJtados previstos 

pelas ariV!dades da União. e 
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ii) decerJDIIW' os n:c:unot aeeessários pan. essas atividades: 

2. de aprescnlm' a Conferência de Plezupotenciãrios (Qujoto. 1994) 

11111 JXO,JelO de plaDQ csu.sqico que ~ OS ObJCbVOS C prog:runas dr 

trat.lbos prepandos pelos Selares: c 

3. de preYe"r a criaç.io de comillles de que necessirc par. aJudá-lo a 

dc:aaapmlaar sua limçio de supervislo c a -mar ourros aspcçtos da &estio da 

~ 

qge o Cc.Delbo examine: os s-jl:lol de orçamcDIO do Scaet:i:nc· 
Geral, DCics lnlrodazmdo todas • m ,., ;h neçcss,irias ~ auibw:r 
ftCIII'10S. de ..:ordo com os plaDos e ·a·~ DS. os objebvos da Unilo. as 

••. t 1 c 01 propamas de lra.balbo .,. ... Selares. 

- ............. ••,..Jn ti. 

Tenfu prieritiri:u do ücrit6rio de D oo.~i~ae~~to du Te&ecomuaicaç6a 
(D1) 

A Cc.ferincta de Plerupotenci.irios Adicional da Unilo lntcmacaonal 

de Tdecomullic:oções (Genebr.. 1992). 

ele que as telecomunicações •cpaeau:tam am -mé1o ftmdamcntal para o 

dclcavolvuneato ecoaômJco c soc:al dos piiles. 

a) que aprovou uma nova ~ pan a um.,. que iDclui um 

Selar de Delenwlvimcoto das Tcl~. com o fim. cnue OUIJ'OS. de 

_. o detequilibro aistente Clllre o Norte c o Sul em matéria de 

ldecomlllliall;6es: 

b) que redefuuu as fuoçOa ._ eonfeftDCias mandlais c rqionais 

de dacnvolvimcD.to das tclccom~ DU dispos:çOes peranmtc:s da 

c ...... !Wçlo e do coa ... çlo: 

c) que estas decisões ~ 1 vootadc da c::omuaiàade 

ialaucloaal de domr a Uailo de 11111 jn o mdispensãvel paq n:f .... rçar I 

coopençio c a associiÇio em fawr doi,._. em deseavolvimeato: 

d) qDC' I Mloçio da onil8 da dia de U1D1 coaferêftcia de 

deleavolvimm.to dtveri ser fruto de ....,&. consultas cnue os Membros da 

u-. 
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encarrtga o Come lho 

I. de convocar, o quanto antes passivei. a primeira Conferêncta 

Mtllldial de Desenvolvimento das Telecooum.Jcaç:ões antes àa Conferencia de 

Plenipotenciários de Quieto de 1994: 

2. de adotar. na sua reumão de 1993, a ordem do dia desta 

Conferência, com base no Relatóno do Di::etor da BDT e nas obsrrvações dos 

Membros da Uo.iJ.o, de conformidade com o número 213 da Convenção. 

encomenda ao Secreuino-Geral 

qur . _..:..i:;,;._ ..nlflia:> - .iw .:>r:. __ . União acerca dos 

pontos que serto II'3.tados na Conferencia ~undial de Desenvolvimento W 

Telecomunicações, com especial feferência. entre outros. aos seguintes. 

apoio aos países em desenvolvimento para aumenw '>ua 

pa'ticipa~o eficaz nas arividadcs dos diferentes Setores da 

Uuilo; 

fonnaçio de m:ursos humanos. no campo de planificaçilo. gestãc 

de redes.. gest.lo fmanceira e comerciali.uçlo de produtos e 

serviços; 

medidas orientadas para a promoção de urna política de 

mdustrializaçlo no setor de telec.omumcações dos pa1ses em 

desenvolvimento. em coordenação com os organismos bilatera~s 

e multilaterais competentes. 

promoçio da mobilização dos recursos necessãrios para pôr em 

prática as medidas mencionadas. sobretudQJ>_financJamemo dos 

projetes relacionados nos planos de desenvolvimento; 

reforço da presença regional da Unilo. mediante delegação dC' 

meios adequados aos programas regiOIWs e humanização das 

.aividades da Sede com as das esmlturas desccntrahzad.as. a nivel 

regional e de ãrea;. 

apoio aos paises menos desenvolvuios para mcrememar c 

desenvolvimento de suas redes de telecomunia.ç.ões. 

RESOLUÇÃ07 

<\tuaçio imediata do Escritório de Dennvolvimcnto 
das Telecomunicações (BDTl 

A Conferência de Plenipotenciãrios Adiciona.! da Liniào lntemac10na• 

de Telecomunicações (Genebra. 1992), 
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ec. buc: DO Rc:Luório do Comilf de Alto Nivc:l. uma nova est:rutUra 

da Uailo, .aice:tçada num Setor • R ti WBU~ações. num Setor de 

l<lta • 1izaç*c das TclccOIDIIIU.caçóes c - Sct« de Descavolvimeuto das 

Tde mãc:aç&t. 

a) qae o futuro da Cm.lo 1 z 1 i. da cfic.i.cia com que os tJ"is 

Seaa c......-a sua respccbvas n.ç6ea c qac a partJ.cipaç.lo ativa do DWor 

IIIIÍIIIDCfO polllávcl de Memkos. DU IIi a' ' d destes Setores. é condição 

mdi.-:twd 1*'8 o euro doi mesmos~ 

b) q. a paa• ·r ;lo lliw .. ~*ses cm descuvolvimemo. nas 

.n · d'dn cios Sctores de Radl c de Normalizações das 

Tàeeomnai=nç6ts m,:c JtlCIII'10S h-... e fiaanceuos desproporcionais cm 

reloçlo ...... possibibdodcs; 

c) que fonm eimadas. o:. áiiO luaimdo. numerosas leotanvas 

_. iaw;a m a ~a~ dos p1iRa- desa.volvimc:oto DaS abvidadcs do 

CCIR • do cem, 
d) .-:110 nUmero 224 da C ;' , adotado pcb Confettnc•a. foi 

---... ao DiRtor do BDT a .-ria de ...,_, tom e ajuda dos oUirOs doLS 

SceDres. ~ clc1rined• e mf~ 01 Jllilcl em. desenvolvimento acerca das 

IIi\. t·de: llleua Se:lorn: 

e) que. de ac:c:do com. rC 1 ;fo 50 do Coarili: de Alio Ni'Vc:L 

u .n. d'dn cla5 GAS saio u.uferillala CCDl c do CCITT pua o BDT. 

O qae os p.iles em d • · ' podem oferecer concn.buições 

is lli.VIdMI:I dos Sccrns de R ,. rçtct e de Nonneh.,.çfo das 

T .usilll ec1110 .U. aDir beucficios. graças a uma 

r r <la eMftia CDft os Esc:ri16rioe .. tris Setores .. orgeniz·çfo de 

re.i6es. paiódicas de infcnlaçio, ~ pc c 1110 is anvidadc:s do GAS, 

..-e aa pró~ C~ M..m.I de Desenvolvimento seri 

....., o ,...,._.. de ........UW dai 80T e que essa Coaftteacaa nio ~ 

Ç(8ll ela. provavelmca.tc. ames de 1994. 

I. o Dimor ela BDT 

1.1 de IM:iruir. ao -...., de seu Esmrório. tio lo1o seja 

pollivel um ICI'VIfD Cllll:ll'ftpdo de iDicW- a ~. 
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em coordenação com os outros Est.ntórios. das questõt:s 

relativas à planificação c organização das reuniões de 

i.nlonnaç.io, ~stas no nUmero 224 da Convenção: 

1.2 de. com a ajuda dos Diretores dos Escntórios dos Setores 

de Radiocomunicações e Nonnahzação das 

Telecomunicações, identificar mccantsmos idõneos pan. 

facilitar a puticipaçio dos paises em desenvolvimento nas 

atividades dos referidos Sctores: 

1.3 de preparar, pan: exame da próxima Confcrincta Mund.Jal 

de Desenvolvimento. um programa consolidado de 

atividades relacionados com os ttcns 1.1 e 1.2 acima citados: 

1.4 de realizar, junto com os Diretores dos outros dois 

Escritórios e o primerro Presidente. encarregado de 

coordenar as ari'Vldades dos GAS (estabelecidos na IX 

Assembleia Plcnaria do CCTIT. Melbourne, 1988). um 

estudo sobre de que maneira as atiVldades destes Ultimas 

dcverio CODtinuu no im.bito dJ. BOT c de preparar um 

relatôrio sobre o assunto, p:ua exame na próxuna 

Conferência Mundial de Desenvolvimento. 

2. os Diretores dos Escritórios de Radiocomunicações e de 

NormaJ.iz:açio das Telecomunicações de. cm confomudadc com os números 183 c 

207 da Convençio. colaborarem com o Diretor da BDT. pua proporc1onar~lhe a 

usistência necessária com rclaçio ao disposto no rero/t-·~ I acima mencionado. 

RESOLUÇÃO 8 _ 

Grupo Voluntário d~ Puitos para o nam~ da atribuição~ utilização mais 
eficaz do espectro d~ freqüincias radio~létrie•s e simplificaçio do 

Reculam~nto d~ Radiocomunicações 

A Conren:ncia de PlcDipolcm;tânos Adicional da União lntemac•onal 

de Telecomunicações (Genebra. 1992). 

!'rcordando 

a) que a Conferencia de Plcrupotcnctãrios de Nice (1989) msnnuu. 

pela sua Resoluçio 8. um Grupo Voh.m.tãrio de Panos (GVE) encarregado. cm 

particular. de simplificar o Regulamento de Radiocomurucações: 

b) que na referida ResoluçJ.o esti. previsto que o GVE deve 

submeter seus Rcluôrios e suas recomendações a Reurulo do Conselho de 1993; 
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c) 'J,UC r.a mesma se convida. de igual manetra... o Co~iho a 

examinar c traosm:mr as arirrurumaçõel os Relatórios c as recomendações 

Citados. Junto com su<!.S prcpnas conclus6es.. antes de 01 de 1anctro de 1994. 

tendo deczdtdo 

a) r~ as anv1dades da u.iio no campo das radiocomurucaç:ões 

cm mo U:ni.co Setor: 

b) subsnrwr a Junta ~onal de Reg1st:ro de FrcqütflclU. de 

c-*tcr pennaaentc, por wna J uma de RapUmcntaçlo das RadlocomliD.lcaçóes, 

de caD:r- não pc:nuanet'!te; 

:iclo Coaferincias MUDdia:ls 

nconhccer..:Jv 

a) q...e nos documeu10s --.:ndos a presente Conferencia se 

salicma a importiru:ia dr: sunptifi~. o quanto antes possivcL. o uual 

Rqu.lamento de IUdiocomunicaçõcs; 

b) que o GVE prosscs- salllividade sabsfatonamentc. amda que, 

devido a complexidade da mesma. nec ·aaa de maJs 1empo pan. prepanb seu 

R.eiUóno Final c suas recomendações: 

c) que. por consegwnte. U. poderi dispor do Relalóno Finai c das 

~ do GVE ate meados de t994: 

d) que as admirustrações necessitaria de um prazo suficicn1c p~ 

examinar o Rcla1óno ~ preparar a Coat.eacia Mundial de Rad.iocomurucaçõcs 

competeniC, pan. dc:iberar c opmar sobP o IDeSIDO; 

e) CJue o exame do Rclatólio c das ~mendações do GVE c a 

adoçio comcamn do Rcpiamcnto 6e • f mwlicações rtVIsado coomtuirio 

impotaawes tarefas para uma conferência c::ompctcnte. 

~ssaitando 

a usgênc.t~ e a unponinaa àl. u.plificaçlo do aNal Regulunento de 

R.diocomwucações para a furura ses11o il:ftmacionaJ dos recursos narur&J.S 

limamdos. que constituem o espectro rad.ioeiCmco e a órbita dos saléli1cs 

poesttc:ionanos. 

resoive comw.Jar o Cons~lho 

a proporc1onar o l!pOIO aecess.Ulo ao GVE. a fim de que este 

possa conclwr seus uabalbos. no priiDeiN ll"iilleme de 1994. o maJ.s wdar; 

2. 2 orgaruzar. no aaowau do ano de 1994. reuruõcs de 

illfOI'IUÇÕeS.. nas d.rven.u regiões do mundo. com o fUD de eltplicar as 

recomendoçõcs do GVE. 
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3. a proJetar a realizaç.io de uma Conferência Mundial de 

Radiocomunicações., no segundo semestre de 1995. que inclua cm sua ordcni do 

dia, o exame do Relatório Final e das recomendações do GVE. 

1ol;cua 

i Coafcrêucia de Plenipotenciários (Qu.ioto. 1994) que tome as 

providênc:ias nccessirias para a convoc.açio de uma Conferência Mundia.l de 

Radiocomunicações, no segundo semesttt de 1995. 

RESOLUÇÃ09 

Conferincia Mundial de Radiocomuniações de 1993 

A Conferência de Plerupotenciários Adicional da Uniio Internacional 

de Telecomunicações (Genebra. 1992). 

a) que eslá previsto a reaJizaçio de uma Conferência MundJa1 de 

Normaliz.açlo das Tclecomwucações. em Helsinque, em 1993; 

b) que as atividades do Sctor de Radiocomunicações scrio ding1das 

pela Cooferêuci.. Muad.ial de Rmlocomumc.aç8es -e pela A.sscmbliia de 

Radiocomunicações; 

c) 

progroma de 

que o CoDSClbo de Administraçio previu no orçamento e no 

reuniões da UDilo a realizaçio de uma pnm.cira Confe-rêncill 

Mtamal de R.ad.iocomurucações. cm 1993, 

d) que o Attiso 13 da ConstiruiçJo c os Artigos 7 c II da 

Convençio de Genebra contêm as d.Ispos1ções pertinentes para a convocaç:.t.o de 

Conferi:acias Mundiais de R.acbocomunicações; 

cotu1dcrando 

a) as r«omcndaçõcs 57. 58 e 59 do Conute de Alto Nível. referente 

às Confcrenc:1as Mundiais de Rad.Joc:omunic:ações: 

b) que a Consntwçào e a Convenção (Genebra. 1992) enmuio em 

visor cm O I de Julho de 1994. 

c) a convcruCnc1a de um1 trans1çào ordenada c de um rãp1do utic1o 

das atividad.cs do Setor de R.adJocomwucações: 
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d) que se dispõe :le oouco taDpo para se preparar uma C..:-~_ier=:::.:Ja 

Mlllldlal de Rad.iocomUDJ.cações. em 1993; 

c) a Rcsoluçio 523 da Caafe:ência Adnunistranva \fundLai .:!c 

Radi~om\IDlta,ções d.e \992 ((.;,_'-.1_R-92), 

nso/'lle 

coavocar wna Conferi:acia Mundial de RadJocomurucações .:m 

Geaebn. em l99l. a fim doo 

a) fonnular recomenciaç6es .a Conselho. acerca ria oraem rio d.Ja da 

CCIIIfcriDcia Mua.dill de Rad.iocOUMUCIIÇ6es de 1995. mclwda a revJSão do 

~ de Radlocomwucaçócs. c-. base no 1elatório do GYE e nas 

diRtnzes sobre medidas desb!ladas a facünar a unli.zaç.t.o das ba.ndas de 

fnqâcias atribuidas ao SCTVtço mOvei por satC:Iite. re-comenàando a mclusão 

delles teaiU na ordem do dia da CCIIIfetftcia Mundial de Radiocomwucações de 

1995; 

b) fonnular recamendlçõcs sobre a ordem do dia preiurunar ria 

C~1a Mundial de R..dioconn=ec·çln de 1997; 

soilcrla ã Assembléia de RJJdrOCOIIfllniCQÇÕI!S a5SOCiada a c,.m;eren_"/Q 

Mundral de Radlocomumcat;M de 1993. 

a) que exaaune as rcco..adações dos Gnapos Consu.Jmos. 

estabelecido!. de confonrudade com as Re10luções 106 e 107 do CCIR a..::erca aa 

revisio. pluuficação estratCgu;as e reslrUNAÇào das ~~ssões de Esrudo. 

b) que estabeleça o pr~ de trabalho e as Com1ss.õe~ de 

Elhldos do novo Setor de Radioc:omua~UÇõc:s. com mclusào dos uabalho~ 

fuba-os sobre a radiodifusão por ondas dccamemcas. tendo em coma todo 

nülóno do IFRB sobre aplicaçio da Resolltçlo 523 da CAMR-92. 

c) que e:taminc os relal:óriol c, conforme o caso. os proJelos de 

R.ecome:aàçõcs om1ndos da5 aa...;dadn dll Comissões óe Estudos do CCIR. que 

nio tenham sulo adotados por corrcsponci~~Kia. 

d) que CllUIUne a opommidMc de reVIsar a Resolução 97 do CC IR. 

em confomudade com a Resoluçt.o 12 da presente ConferCnc1a. 

enc-arrega o ("unseJho 

de adow as mcdu:la.s aciequad.a para a convocaç1o desta ("onferincta 

e de incluir em sua ordem do d..za os pordDs mcnc1onados no re:so/l'e o a presente 

Rcsoluçio. 

+ 
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encarrrga o Secnttino-Guai e o Diretor do Escnt6no de 
RodJocomunrcaç~s 

de proporcionarem o apoio necessãrio aos trabalhos da Coafcm,cia e 

às uiv'l(iades posteriores das CoDlLSSÕes de Estudo de Radicxomunicações. 

RI:SOLIJÇÃO 10 

Aprovado de recomendaçies 

A Conferência de Plenipoteacürios Adicional da Uniio Internacional 

de Telecomuaicações (Genebra. 1992), 

tendo em conra 

a) que se prevê a real.i.zaç.lo em Helsinque. em 1993. de uma 

Confc:rência Mundial de Nonna.l.izaçio das Telecomunicações: 

b) 

~ 

que o Conselho da Administtaçio previu no orçamento e na 

de reu:mões da UDiio a reali.za.çto. em 1993. de urna primeira 

Conferi:nçia Mundial de Radioc;omwiicaçõcs c de sua Assembléia de 

~ocomunicaçOes associada. 

advenmdo 

a) que a Unilo promovcri. a nível intcmac:ional. a adoçio de um 

enfoque mais amplo das questOes de telecomunicações na economia c sociedade 

mundiais: 

b) que C indispens.ivel. na funçio de nomulizaçio. uma maior 

panicipaçlo dos paiscs Membros. 1 fim de que a adoçlo das recomeodações 

sobre radioann.I.IDicações c normalizaçio se encoatre devu1amentc legitimada ao 

ser aprovadas por uma maioria qualificada. 

comrderando 

a) as afirmações do Comitê de Alto Nhoel no sentido de que é 

·~ua.ponantissuno que a funç.Jo de normalizaçlo seja rnaÍs acessível aos ~ em 

descnvolvimenton, de que «I coordenaç.lo multilalerl.l do uso das ncc:cssidadc:s 

cm nwéna de RadiocomUIUcaçóes deve ser ll'aDspal"entc c pn:ntir 0 acesso Justo 
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--..voiVimalro dew ser mwto DUit«. De outro modo. aumentarão as 

,. dedu tecnológJ.cas»: 

b) que, como o processo ele claboraçio e adoç.io de normas 

~ a dal:w para o deseawhi:a das reJecomua.icações. dnali ser 

fMililada-... muor inter'Vft~Çio dos'*- em deseDvolvimento no mesmo: 

c) que se toma mdispeasá .... resolver problemu., de ordem prãaca. 

,.. maia~- paracipaçio dos países e. deseb.volvimeuto no processo de 

lol oçtu c ldoçio <1c ~ sobre ~onnalmção c 

Radie jcações. com a mtenç.lo de--.. os resultados das recomendações 

49. SO. SI, S2 ~ SJ do Comitê de Alto Niwl 

raolvt! 

I. que a primen Confaàcia Mu:ndiaJ de Nonnalizaçlo das 

Tllc • pes (Helsinque. 1993) c a l'rimoua Assembléia de 

' di c= jceções (Gcncb" 1993) revilem.. respcctivame:arc. es Resoluções 2 

.. CCITT c 97 do CCIR. e fim de moMcarem o Rcgulamemo uuano com a 

hljd .. de: 

1.1 que es recoec? '11' eprovadas por COI'Tt'SpOndência. 

seja:l por maa llllliori-. dctcnru.aada de respostas 

faYDnve1s. 

1.2 QUIC se esrabeleç.a um procedimento segundo o qual um 

Manbro. q~~e se .-.. dcsfavoravclmcatc afetado por uma 

rec:omcudaçio. ~ expor o caso ao Diretor do Escntório 

competente paa qac o assunto se resolva raptdamentc; 

2. que cacU Ditetor ia{~ à proxima Confcrincil: competCI2tt de 

-.los esses çaos que lhe tcubam s.ido =cW!inhedm;,, 

ew:arnga o O.~ror da BDT 

de explorar todas as pouibüillldes que oferecem as Rec:omeodações 

-'0. $1 . jz e S3 do Comitê de Alto Nível com o objctivo de promover c aumentar 

a pM:ic~ dos paiscs em dcse.avol~ nos proce<limcutos de elaboração e 

!lpi'OWIÇio ele recomendações sobn: non.lizlç.lo e rad.iocom.Uillcações. 

RESOLVÇÁO li 

Dureçjo des Conferiadu d~ Pl~nipotenciários 
deUailo 

A Coafcrincia de PlenifM=ei. tos Adictonal da Uniio lntcmacional 

de Telecomunicações (Genebra. 1992). 
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adwrtmdo 

a) que a recomendaç.io 14 do Comitê de Alto Nivcl sugere a 

conveniência de que as Conferencias de Plenipotenciários da UniJo sejam 

realizadas a inta'VIIos fixos de quaii'O anos. o que penn.itiri que. no futuro. estas 

Coaferenc:ias durem menos e se centrem em questões de politica. a longo prazo. 

b) pu, as cx:i.gineias c:resc:mtes a que estio submetidos os recursos 

da Uniio. as administnções e os dei~ C!'UC ~8J'Dc:p3ll1 C..as conferênc1as 

intemaciorws sobre telcc:omunic.açOcs. 

I. que as CoafcrêDc:ias de PIC"Dipotcncilirios subseqüentes a que se 

reolizua cm Quio<o cm 1994 ICIIbam uma dunçlo nWtima de quatro semanas. 
salvo se. por occ:essidadcs u:rptes. seja de1erminado de outra form~ 

2. que o Seeretário-Gcn.l tome medidas oportunas para pc:nnirir o 

miximo aproveitamento do tempo fixado para essas Conferências; 

3. qae as Coaferi:Dcias de PlCDipolellciirios se cc:mmn cm questões 

de politica. de lUis )oqo prazo. e a esu: respeim. examiDcm e lomem det1sõcs 

soln o projeto do PIIDO esll'8li:gico submetido pelo Cooselho. no qual sio 

dcfiaidos os objaivos. prop:maa de nbalho e resultados esperados da 

Sccm.ria-Gen.l e elos tri:s Setores da UDiJo ué LpFôxi:Im. ConfC"tincta de 

PleDipoteaciirios. 

RESOLUÇ.\0 12 

Replameato iateno du confertndu e reaailles da Un!lo Internacional de 
Telecoaauaicaç6a 

A Coaferi:Dcia de Pleaipocmci.irios Adicionai da lini!o mte!T'2.CIO!I.&I 

de Tclccoaumi- (GeDcbra, 1992). 

u R.c:loluçttcs 41 e 62 da Conicrê:acia d.: PleniJ;o!en.::iãn~s àe ivl.!laga 

- 'iorremoliaos (1973) c de Nairobi. 1912. il!'SDeC':':!-:-a::!:n:~. 
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cw- a pamr da Confen!Dc:ia • Ple:aipormc:LãnCK (N1ce 1919). o 

olojeliw qooe se penepaaa clcsdc a c ... ~ lnlalloc•oaal de T elecomumcaçcleS 

(NEolli 1912) de coosol;cter as de ~ fmcLamcnaJ cm Ulll 

carpo ·, rioaal e as demau _.. dispos.içOcs cm oUiro coavmçlcmal. já ---do 
q11e aa Coa ç'o aiiiCII. cliJposições de caracter lllllnlmc:mal 

reilliva ii& coafaàa::au c I'C'mU6Is. ~ ~ ter nec:esudldc de rnuio. a 

iaa:a "''liloa mail hqu.::a.s do q• o .e das aormas inlqrlotcs da referida 

CGD\ ;' • 

a cc.veaiiac:ia de se nillr -.las ÍRqücniCS i. Conveoçlo. o que 
poderia ... eL ir&c IMIIIiute • • c 7 • I de cerw JKI'1D&S • OUb'O corpo. 

,_. 1110 a-no das coafcrênci.a e ~ da Uniio. que se prnte mais 

fri' • feYiJio. 

• que seria dificil ~ a .....-me ConferCnc:11 opinar sobre CSie 

~· pela _.uso que teria de • -izada para coab«er .. praticas dos 

as ~ dos N..... UdJ&S - c OUinS orp•inções il--......... m_ .... ,tm •• rapcito. 

I. de ex--. esse - e. caso se;.. reqacnda, na sua 4r 

,..., c;a. buc ._ "P'' •' eusil6ca cqWI!IIiva. • c:r18Çio de ... 

Gnpo de hrilos desipodos pcloo -.,. ela Uailo. a titulo vohm!Orio. de 

-.iliá-lo .. ._..,-~--o squint< ......... " 

1.1 ....,_os projcrae de 'ep'·-cmo mtcmO pc-a as coafcrinc:ias 

e reuai6a da Uailo. _.. como bMc, .,..... 01 textos. 11 

.-mu IObtt o - ~ ... CoaweDÇio. sem cxc.luir a 

pouibilidodc de ·----- ~ <OIWdcndaa 
~ou ideia; 

L2 _.. oo pro- de -.çlo ela Cooveoçlo c • ....,!Ualmeooe. 
da C · ç'o. que .... DCCC:Uá:rios çOIQO coucq"Oàaaa do 

OLTTI.'BRO DE 1998 



OUTUBRO DE I 998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

l.J submeter ao Conselho. na sua 49'" teuniio, um Relatório 

provisório. Junto com toda documeatlçio prcpuada:. 

2. de submcu:r um Relas:ório a respeito ii próxima Conferêocl& de 

l'lc:lupoteDCiios (Quio<o, 1994) pan que esta o examine e distribua insauções e 

diretrizes sobre a CODtinuaçio dos tnbalhos: 

3. de assegurar·se de que a UD.iio apenas custeara os gastos 

relativos a ~- traduçlo. publicaçlo c distribuiçio dos doeWDCD.tos.. bem 

como i trlduçio nas eventuais rewuões do Grupo, a que se faz re{erincia no 

ponto I llllerior. Subeutc:o.dc-se que, com. a finalidade de se reduzir, ao minimo. 
todos os gastos. o Grupo deve trabalhar, na medida do possivd. por 

<:<>rTeSpOOdéncia, 

~ncorrrga o Secntãrto-Geml. 

de presw assistência ao Conselho e ao Grupo de Peritos na aplicaçlo 

desta Resoluçlo. 

RESOLUÇÃO lJ 

Melhorias da utilizaçio dos meios técnicos, de armazenamento e difuslo de 
didos do Escritório de Radiocomunic.açõe:s 

A Coofcrência de PlenipotencLârios Adicional da Unilo Internacional 

de TelecomunicaçOes (Genebra. 1992). 

cons1derondo 

a) a 1111pla gama de arividades que realiza o Escritório de 

Rad.iocomUD.icações em seus exames tCcnicos. ao proeessunmto das inscrições 

~ CODCC:SSões de freqOàlcias. ao uma.z.enamea.to e difuslo desses dados: 
b) que o Repstro IDternl<;ioool de Freq11êDcias COD!ém mois de 5 

milb6es de iDscri- cortespolldeui<S 1 mois de I müblo de usiDanns: 

c:) que o Escritório pmcessa mais de 70.000 insc:ri:çõcs anuais. 

alpmas das quais exigem exames c analises tCcmcas detalhadas: 

d) que se requer da Uniio, atn:vés dos seus serviços, que processe. 

doeumeate. armazene e difunda as mscnções e os resuhados dos trabl.lhos do 
Eacritóno, 

terrdo em conta 

a) o trabalho constanrc de melhoria da gesc1o das fuDçOes 

associadas ÃS aDV1dades do Escritório dwaotc OS últimos IDOS; 
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Escri1ório: 

c) as mUlti pias aaviclldcs 4111E dew efetuar o Escntono pu. 

pnx:essar uma grmtde vanedadc de u..i;6es e os m;:ursos neccsWlos para 
-.der aas c!.iVttSOs o.pos .U taJriu rrleri "•s com o cume tecmco dessas 

iuc:rições. 

que se cmt:~reeada um aaado sobre os cusros assoe1ados ao exame 

lécalco das notJficaçóes de us~ ,.. as divenas ca~q:onas de estaÇões 

1'1111hoeletrieas.. redes de sateütcs c limi.l.an1. incluindo os custos do 

armett!! rmto eletrõruco de ~ 

~rtear"ga o Secreuirlo-Gef'Cli 

IX fazer es.M: esmdo c ~ um relatório sobtc s.em resultados. 

iDc:luída e posaibiüdadc de red.u.z.n. 1110 .-...,, os ráeridos custos, 

corwuia a Conferinc•a IX Ple~eltCráncn de Quroro de 1994 

a estudar esic assunto .i. luz 4o mencionado rclalório do Sccn:tario-

RESOUJÇÃO 14 

Acesso cleuõnico a dOCII._.... c publiceç-ões da União 

A CoaferCnc1a de Pleni.pMmribtos Adic:ional da Uruio Inrernac•onal 

de T clec.omwucaçõcs l Genebra.. 1992). 

consrderando 

e) a recomeDdaçio 46 do Camirê de Alto Nível .. A UIT do amanhi: 

os desafios da mudança". Genebra. abril* 1991; 

b) a necessidade de facdilar o m!ercãmb•o e a d1smbwçào de 

documentos c pubhcaçóes da Uniio: 

c) a evoluçio do rratamenra ciCII'Õn1co da i.nformaçio. 

d) a convauàlc1a de ~com os orgarusmos que se dedtcam a 

elabonçio de normas pcmnenfes. 

OUTUBRO DE 1998 
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e) as disposições relanvas aos dtteitos do autor da Uniio com 

respeito ã suas publicações; 

f) a necessidade de rnanter as r.:ç:Citas derivadas da venda de 

publicações; 

g) a necessidade- de estabelecer um processo mundial r.i.pido c 

eficaz de normali.z.açio, 

ruo/w 

1. qae qualquer Membro da Uni.io ou membro de mn Setor poua 

acessar, por meios eletrõnicos. todos os doeu:mentos da Unilo que estt"jl:lll 

disponíveis. em fonna elctrõniea c desanados a facilitar a ripida elaboraçlo de 

recomendações da Un.iio; 

2. que se possa~· por meio~ eletrõnicos. todas as publicações 

oficiais disponivcis nos bancos de dados da Unilo para sua distribuiçlo 

eletrôaic:a. ineluidas as recomeDdaçõe:s da Uniio apresentadas.. em forma de 

pablicaç6cs. pelo Setor de Normali.z.açio das Telecomunieações ou pelo SctOf de 

Radioeomunieaçõcs, com as inmuções oponunas para o pagamento a Uni.lo da 

publicaç.io solicitada. A solicitaç.io dessa publicaç.io condil;iona o comprador a 

nlo reproduzi-la. para sua distribuiç.io ou veada.. fora de sua própria orpni%8çlo. 

Essas public:ações podcdo ser utilizadas pela orJlUiizaçJo que as m:eba. caso 

aecessário. para dar coatinuidade ao trabalho da Uniio ou de qualquer Orgio de 

nonnalizaçio que elabore nonnas conexas. para orientar o desenvolvimento e 

Ul:i:\izaçlo de produtos e serviços ou servir de documentaç.lo bãsic.a pua U!ll 

produto ou um serviço; 

3. que nada do exposto nos parigrafos anteriores possa ir ma 

delrimenro dos direitos de autor dll Uruio. pelo que toda entJdadc que deseje 

reproduzir as publicações da Uniio. para reve~da,__~r.i. obter wna previa 

autorizaçio p1n1 esta fmalidadc. 

encarnga o Secreiárlo-G~ra/ 

I. de tomar as medidas ncccss.i.rias pan. facilitar a aplicaçio desta 

Resolução; 

2. de criar condições para que as publiações. cm papel. sejam 

colocadas .i. disposição dos mteressados. tão logo seja possível 'a fim de nio 

privar o acesso .i.s mesmas aos Membros que nio possuam mesos elctrônicos. 

RESOLUÇÃO IS 

Eu111e da n«essidade de se c:ri.r um foro para a discussio de cstraléa;isl e 
polflicas no ambiente cm transformaçlo das tclccomunic:aç6cs 

A Confcn!ucia de Plcnipotenct.i.rios Adicional da Uniio lntcruc:ioaal 

de Telecomunicações (GeDC:bn.. !992). 
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que. conforme se esnpuJa na Coasntwçào e na Convenção <Geneora. 

1992), a Uai.io dcveri. promover. a ttivel iD&anaciOrw. a adoçào de um eru·oque 

tuil seraJ das questões de telecomlllliações relaciOnadas com a econonua 

IIII8Cba1 e a sociedade mundial da uúc:nuçio. cooperando. para tal fun. com 

OUirU orpniz•çôc' mtergovcmammtl.ls ..mdia.Js e region8..1s. 

a) que o Secretano-Gcral preparara. com a aJuda do ComHe de 

Coordeuaçio. a polinca c plaruficaçào CSD'UCgle&S da Unüo e coordenara as 

lliviâdes desta. isto é. que pr~ c submeteni. ao Conselho um Relatono 

_. sobft a evoluçio do sctor das t*comUDJcações. que conterá. adcmau. 

todas u medidas recomcDdadas no lOC8*' à estratégia e politicas futuras da 

Uoilo: 

b) que o Conselho ccx ·' wit as questões de politica das 

telecomlllliações. no seu scnbdo amplo. a fim de que a política c a estraiC8J.a da 

lJIIilo ~ plcnunmtc a connn. evolução das tclec:omumcações. quer 

cliz:u, que CUIIU!lanL ceda ano. o Rallláno preparado pelo Secret&no-Grf"'ll 

sokt: a potiriea c a planificaçio csntepcu recomendadas para a União c tomari 

u r.dida oportunas. a respcno. 

c) que as admirustraçôcs, consc:tentcs da net:csstdade de ter de 

e:unUn.r, CODSbllltemeatc:. suas propus politicas e a lcpslaçio de: 

teiecomuaicaçõe c de eoorden&-lu ~ OUII"'s Membros. a ruvcl mtcm•c:tona.l. 

• sctor das tclecomwlic.açõcs em ~ ~ol~_.dcvenam poder debater. 

pena c amplamente. suu própnu ~gaas c politicas c as da Uniio. 

d) que C ncccss&no que • Uaiio. como orgmliz.açio mtcmac:tona.l 

qae daaDpenha uma funçlo proeuuM2111C no campo das tclec:omurucações. 

orpail'IC 11111 Foro. onde se acelere • coa I •ç•o poli oca entre os Membros c se 

-Ieça a -.regia da UlUlo. 

raol,.. 

I. que, com base nUIII RciMOrio do Sccrctano-Geral. o Conselho 

cxa:unc em su-. rcuruio ordinãna de 1994 • nec:cssuiadc de se cnar um foro. 

Olldc as •dmuustn.ções poss&m dJJalfU' suas 

ldccomiiiiiC.ÇÕCS. O Conselho sua.etera a 

cstratCgaas c politicas de 

proXlllll C onferCncta de 

Pk ·I 1 ; &ãrios .s recomendações ....,adas. como resultado do refendo ....... , 
2. que • próxima C011fen.cia de Plentpotenc:1irios {Qwoto. 1994) 

tamc as medidas DCCessárias. a respctto 

+ 
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?..ESOL ' ... : C.i.O i 6 

latensi.tiu.çio das rc.hi.cões com as Of"'&niz.aç~ 
regionais de teiecomunic=ações 

A Conferencia de Plerupotenc1anos Adicional da Umão lntemacJonal 

de Telccomumcaf;ÕCS (Genebra. 1992), 

consrderando 

a) que e neeessano que a Uruão coopere estreitamente com 

orpnizaç.Oes reg:Jonms de telecomurucações. em virru.de da unportãncia que 

adqwrinm, recentemente, as orgaruzações regJOn3..1s interessadas nas questões 

essencaais de tclecomurucações; 

b) que a Uniio c essas organizações regiona.Js rem propósnos 

c:.om.ldl.s na realizaçio de atividades reponau .. tsto C, que a ex.ecução de projetas 

rcaionais conjuntos cstimulan., cfctivamentc. o desenvolvimento dm 

telecomunicações regionais, 

encarrega o Secretárro-GeraJ 

I. de consuitar as orgaruzações regJOnaJS de teleccmunlcaçõcs 

sobre as possibtlidadcs de cooperação. 

2. de submeter um Relatório sobre os resultados da consuJta. ao 

Conselho para que este o cxanune. 

encarrega o Coml!lho 

I. de cxarrunar o Rclatóno !iubmeodo ao Secrctãno-Gcral e de 

adotat as mcd.ul.ts apropnadas. 

2. de informar sobt-e os resu.lt:ados obtidos & proxima COlÚer~ncta 

de PlenipotcncJãrios (Qwoto. 1994). 

RECOME~IDA.ÇÁO 

JU:COME'iDAÇÃO I 

Depósito de instrumentos~ ~ntrada ~m vigor ~a C_onsrituic;:ão ~ da Convcru;io 
da Uniio Internacional de Telecomumcaçoes(~nebra, 1992) 

A Confc:rCnc1a de: Plc:mpolc:nclãnos AdlctonaJ da L:ruão lmc:macJonaJ 

de Tc:lccornurucaçõcs. (Genebra. 1992). 
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O desejo eqn110 no R.eiM6IiD do Comitê de Alto Nível de quc- a 

UlliAo .,... ......... '4 C - ao meio tnasformador das 
R1di . ;' • 

• .t;sporiç6et *' utigo 5I da ec..arwçlo. que prevêem a mnda em 

.,._ dos ·a -+e ~a. • u.ilo. em O I de Ju.lbo de 1994. en~ os 
t' .-e ..._ dlposiado., -. deul data. sea lllSiruD'Iento de 

Kai ;' . apaooa;:tc ou .te11o. 

=* ad:t caa.rar 

.. e do i111aa1e da Uailo c.- a COMiilui.c;io c a Con~ cmn:tn 

e. vip,- 01 de juUIIo • 1994 . ..-e o .... número de Membros possíllel 

c •• 

.- ji. alo é -=asário ..- • PI I ' os da Uniio i..Di.ciaa seus 

JW r : ~i ri' ~'VOI de rrifceçto, ac.ei.oçlo. aprovaçio ou 
...., de C.mtmçlo e da Cw ; ' da UDiAo latcmKumal de: 

Telecc= eh ; 'e t (Nic:e. 1919), que .C .... Dlo calrVam. cm vigor, 

.._ Qlt Me.lwos da U... a 1 ' axeou seus procedimeDte» 

-*"'"'"ii. • aaif açlo ..:ei-.çlo • •o••çlo (veja o ArtiJo $2 da 
c ·;h) ou • ldello (Yeja o .tp S3 • c · Vo) à Consanuçlo c à 

C. ;7 M Uaila • •• • ti ' nicnç""' (Geacbn. 1992) c a 
1 1 m -. aeçeai._ iluu .,;...o ao Sccrcúrio-Gcral o quanto 

- poaiwd. clcjNel\:s" IDieldcOidcjoAoclc 1994. 

• mc:alllinMr -.:li....__ a pRSCidlt Rcmm deçio. i lleDÇio de 

...,_ os M ' os da Uaila, por cma ~. c que: pcriodieunentc recorde 

- qu.do j ...... opon.o, - Me.lbros da Unilo que. a.té esse 

---· Bllo lellham depo:it*'u o ccwa J I ate insrrumento 

Ol.JTLllRO DE 1998 
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TABELA A!'iALÍTICA 
dos A tos Finais 

da Conferência de Plenipotenci~rins Adicional 

(Gtnebra, 1992) 
Comtitu.içio da Uniio Intltl'l\adonal da t:oiio de Telecnmunicações 

Coaveaçlo da União lateraacional de Telecomuniações 
Protocolo Facultativo sobre a sot.u.ção abrigató:ia de contro'"'érsias 

relacionadas tom a Constituição da L!nião lnternacionai de 

TeLecoa\11a.ica(.6es.. a Coavt:açlo da Uni.io Internacional de T elec:amun~ç6cs 

e ll.egulameatos Administralh'05 
Resoluções 

RecomendaçJo 

C?Dstitu•ç;,o COlWnlcio 

I~.:: I Ta.. •I 
+tea~J:O 

._......, 
'" I IA 

A 
I ~ (ftJ& Voaç:lo) 

~ {'Wp Rai:tlc:açla. ICIC:IIa;:io C I~) I _,... 
~debitiv.l j ... , I I _ ...... 

I'"' - I I""' 
~'-id.ltiYU I i .. 1118 I 

CliiR 1 UDiiD cu Nlç6cs UI!Jdas 205 ' ' I - --

; .-.. -~ ........... ___ ,,..,..._....,... 
I L'1J I ' 

~com ouuas ~ •nlerT~rws " I ......... , .. -- I i ...... I I I 
c~ CC~~Ya~Ç~o. Wft WUCCI UISlnune~IIO 22 .212 

u.namc.o•~ '" '" -·- PF 

Rqal1 """""""" "' .oWIIiaillnciO AI002 

~ (\'ql. Membro~) - l-4. AncM """"" I 
~ ,,..,.....,. de cenu pal"'d da I 
C~cdaC~ , ... , 
A,I!Wr.IIC .. ('Wp RMilaç;lo. aa:::l..,. I ~; 'lo'CJII\aiiiWn 

• 'a;ta e Rquiule:Dros 

I ..-........,, 
' 

•1 C.O um RnDO 1q11 1ll1bqdo em \"ánnO mirDerol OODjat'Utl\"'05. cm pn!IC'Ip!o. 50 c 1ndiQOo o pnrt~e!ro 

dela. Eslcs DUIIICrOS * 01 que tipam a margem cloç tcx1os e u.iD os nwncros dos Arugos ou --

421 
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y..,_.) c .... itai(:Ao Coa•nçlo Ver 
+ .. Aoci.O -t-~ Aacso Na<o 

(A) (A) 
Artritr- (veja- Soluçio do CO..,.,.._) 2:W 507 --·· I" ;I 13 129 

cancelo-da ..... assembléia 29.299 

~ 91 27 

fuaç6cs 129 

convites c admiss.lo 28-<. 29S 

preswlêncaa 137 

~jrt- 91 

Asaidêaâa cicaica (""Cja Coopcr.aç;lo 

e ass•SI:Cncia tõcnic:al 

At.._ 169 

Allditorill doo _ ... (.qa F;,w>ças 

da Unilo) 

• 
Boleli• ft ialona.çle e clonmntl~io 

Keral -~ u ~llicaç6n 99 

c 
Canais lk tckcomuaic~ I 

estabeleci~ cs.ploraçio c prol~ào . 136 ! 

Capaci._ jllridiu 411a Uniio 176 

Clu.a * CGalribuiçla (\'CP, Contnbtuçóc:s , 

Co.iaies - -

~ 368 

COrtSIIhDÇio 350. 356 

controle do orçamcruo 3C.. 

crcdcncna.Js JH. Júl 

dueção 359 

normas para as dc:liberaçóc:s c 
pro:::cdime:n.lo de ,.owçio .. 2 ·- 362 

resumo dos ck:batcs c relai.Onos .S2 

subcontJlSOcs c pupos de trabalho 356 

- pres.dcrucs c V1ce-preadeni.C:S 371 

Naca- Prouxolo facult.IU\'0 (PF) . Raoluçio (R.cs •. lta:omc:ndaç.íllo (Rec) 
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Tt:rmos •> Coaltituiçlo CoaYeDÇ'o Ver 
+teu A.auo .,...,. Alle:m Nou 

IAI IA) 
Comiuõcs de Estudo 

dcseuvol,'ime:mo das tclccomurucaçóc:s 132. 1-"1 214 

• funç6c:s 1-"1 214 

&CSLio dos assuntos 242 

nonnahzaçio das lclecomunicaçOc:s 108. 116 

funç6c:s 116 192 

radiocomwucaçóc:s &-I. 102 148 

- fWIÇOes 102 1>9 

reuruõc:s rruSlaS 252 

Comitê de Coord~naçlo 7J 106 

composaçào ,.8 

funções 1J9 106 

C0111posiçlo da Unilo (\"CJ3 ~:UT~bCm 

Membros) 20 

ComunK-•dos de lmprtnu -'6> 

CoaferCacias 

Atos fttl31S ( VC:J3. AIOS Fin.aJSI 

troca de local ou de cbt.a 299 . J 12 

encerramento da hst.:l di! oradores .03 

coaussõcs (\'CJ3 também Corrussõcs ) 350. 356 

ConferC:ncLa de Plcmpotcnca:inos 
----

(\'C.)a Corucrêncta de Plcn.ipotenci:inos) 

confcrCncaas de radl(x:omuruc:Jçõcs (VeJa 

Conferências de R.ad.Jocomunicaçõcs 

COR\'OC3c.iO 75 

COO\'OC3çàO das SCS5ÓCS 372 

cn:dcncJ.Jts (\'CJ3. tambC:m Crcdcncaaas) n• 
questões de compctcnc1:l •o5 

questões de ordem (' cp. tambcm 

Moções c questões de ordem) 388 

cielcga.ç;1o de poderes l'cJa Vot.:lçáo) 26 

d.m:llo dos Membros no que 

concerne J sua pa.ntctpaç:lo 

dm:no de \"OIO 1 \"CJJ t3.mbcm Votação) 27 •o7 

Nota- Protocolo racultati\"O tPFl. Resolução (Rcsl. Recomendação (Reei 
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-~--------------~~~~~==~----------------

Te.-.os a) Coanituido ' Con\'<"nci.o Ver 
+ K11 Aa~:t:o ·~Anrs:o Nota 

CA) IA\ 
3S5ln3nD3 dos 1CX10S ddiruU\'05 ( vqa 

Wl:lbC:m Atos Finaas) -163 

franqwa -167 

idiomas (veja wnbCm Jd.iomas1 172 .9() 

abenun 3.2 

Chefes Oe delcpçOc:s . reunaJo 96. j~~ 

l1rrutaçao das 1ntci"YCCIÇÓC$ .C)() 

medulas admuustr.ltl\'a.S e financeiras 9' 

moçOc:s ck: ordem ( ,.~ u.mbCm 

Moções c questões de ordem J8R 

normas para as deliberaçOes cm sessio 

piCnãn.'l 385 

onlem 

- de dtsposlção ~J I 

- das dchbcr::~çócs 386 

orpru~ de seus uabolhos 177 

pi"CSidc•lC c \'lCC-prestdcnu:s I 
· atnbuaçõcs -.... ::: 

-- --
- norncaçio I,." - --·1 
prop:JS\aS (\"C.Ja Prop>stasl _! 
quorum - - 385 

regularacnto mtemo (\'CJa lambem I 
Regulamento) !HOa-l67 

rcpc:rcussOc:s financcar:~s 92. 115. 1~2. 1.+7 
I 

rcSCJ"\·as I''C.Ja Reservas 1 I 
rcspontlblhdadcs financcnas lm 
resumo dos debates. at.as c rcl:nonos i•" 4 52 

- apro,·açào 1 -+56 
' 

rcumão sem gO\crno anfu.nào 1 111 

scx:retana 

- das confctencaas 95 . Y7 

- de Iodas as rcuruócs rclau' as 

197 as lelccomwuc.:Jçóes 

\'Oto (\'CJa VolaÇâoJ 

~ou- Protocolo fac:uh3li\O tPF) Rcsoluç.l.o IRes I. Rcccmcndaçáo (Rccl 
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Tcnnot .) Constiruicio I Conu·nçào I V<r + saa AnelO + -.e\1 t\nCJ.O Nota 
(Al IAl 

Coofcri:acias de Plcaipotcaci.i.rios 40.·P I 

admissao 267 

conussõcs ('lo'CJ3 Comissões) 

convocac;:lo .. 15 

dWõlçiO I Ros 
li 

financtamento 158 

COII\'llC :!Sti 'I 
local c datas 2 I 

I 
Caafcri11ciu de R2diocomuaicac:õcs 43.KI.H'J I 

cancelamento da segunda confertnc•a :!.'J. ~·)·) 

conferCuc~a mund.Jal de I 993 Res" 

CORVOC3~0 90 2. 

dCCis&:s 92 I 
I 

funçócs 89 112. !_\~ 

convi1es c adnusSóC:s 271. ~7G 

ordem do dia II 3 

rcgtona•s "' I'" ' I 
Caafcriocias Mundiais dc NonnaJiza~;;~o 107. 113 I 

das Tclec::omudic2cõet: I 
adJCIOnai lU 30. :!'J\} 

~- - -

com-ocação lU 125. 1; 

dCCis&:s 115 I l 
funÇ<lcs 113 18< i I 

Conferências Muodiilis de Tclecomua•c~- I.,. 1"6 I I 

I ç6n lntcm:acionais I I 
I I 

convocaçjo I·~ ! I 

dec1sócs '"' I I 
I 

funções 1•6 I 

ordem do d.Ja . paruc1pa.ção I I"" I I 
I 

Coafcrincias Mundiais c Rcgiooais de 

1·5 I I Dnea,·oh;mcato das Tclecomuaicaçõe!J iji. 137 

conclusóes I"' i : 
com·ocação I 26. 75 I I 

Nota- Protocolo f.JcuJt.aU\O (PF). Resolução (Rcs). Recomendação (Rcc) 



42~~----------------------------~AN~·AJ~S~DO~S~EN~ADO~~FE==D=E~RAL~------------------~O_UTUB~~R_O_D_E __ 199 __ 8 

Ttnnmo .) Con\lnu•c.:i.o \ tH1' O::n(<IU v., 
i - ~ :\nCJ.O - •eu -\i1c:s.o ~oc. , 

' '" " 
I 

funçóes 1"7 i :oR I 

' 
ordem do dLa I I::!!:; I I 

Conftrincias rc5tion&i' I 19• I I 
ConJrJbo :·' ' ' ' 
acord"'s prO\"ISOnos I I ~o 

~tnbll,lc.ócs 16') 61 ' 

CJSOS n.3o p~·tstos..ru Constnwç.:io. "' 

I 
I 

Comcnc,1o c nos Rcgul.Jmcnto5 I 
Admm!Slr.:Jil\"OS I . -9 I 

' ' 
compostçâo. Membros I (>) I ~!) I I 
- 3SSC5sorcs I t•6 ! 

- qu.l . .lifiCJç.ócs ! I )(, 

I ! ' 
- dtstnbu1ç;io cquuau' 3 dos c.:1rgos I"' I 
- clct~o 15• . "' I -
- clc~bahdadc. rcelcs!btlld.Jdc I - I I 
- g351os de \Ugcm. dt:tn:ls c sc~ros I 

,-
I ·-

- 'ag.a.s I h I 
controle financc1ro d.l. Scx:rct.ana-Gcrai I i I 
e dos Sctorcs 1-: I l 
convoc:J.çào das corucrcnc!as I ' 

-s I I 
coordcnaçio com as orgaruz.açóes IDICrnJCIOftaJS I 180 I --
dccasóc:s toma~ por conespondCnc1a I I ~-l I 
e.umc das dc:c•sOes tomadas pelo Secrcuno-GcraJ 1 I 

I sem o apo1o do Comue de C oordcnação I 109 
I 

finanças I 156 I I 

n:::latonos de suas aU\"Jd.adcs I i" I 
presrdcmc c t tcc-pres1dcmc i ' ~; i I 

' 
rcgulamcmo mtemo 16' I I I 
rcuruão I ' I ' 
- e:\.vaord.mana I I" I ' ~ 

I 
· ordmina I I sI 

s.ccrtt.ano o9 

I Coaanutçio. Coa'•~n("~o 
i adesão fvcJa Lambem Ades.ão1 

Noca- Protocolo facult.am·o cPF). Resoluçio fRcsl. Rocomcndaçào 1Rccl 
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Ttrmos •> Coastituição CoD"·ençio i Ver 
+ 5eU Aoes:o + ~ Ant10 ~ota 

~tAl IA) I 
anexos 3-'. Anexo Anexo 

aphcaç;lo prO\uóna de cenas panes Res I 

casos na.o prc\1SI.OS 79 I 
COOIJ'2\o'Cnç0es 190 

cóptas aulenucadas. ong~~is 241 

defirtiçõc::s )) I 
dcnU.nCla (veJa tambCm DcnuncLJ 1 236 

dcrrogaçáo da Com-en~o antena r 238 I 

dtspostçõcs finais 208 I 
dt,·crgCncias entre as diferentes ,-crsõcs 32. 242 

dn:ergênct:l.S lingutSttC.1s 173. H2 

cxccuç;lo dos instrumentos 37.69 

emendas (\'C.P. tam.bCm Emcn.d.'l.l 224 519 

cnu:~da cm \'tgor 1 238 Rcc I 

rauficaçio. accn.ação c apro,·ação 

(':eJa Ratificação. acctução. apro\'aç.iol 

"'gistro 2.0 I 
rcgulamcntos :J.dmmtstrau,os \'·ep. I I 

Regulamentos Admi ru SI r.:J.U\'05) I 
Coasultas 28 I 

admiss.ão de novos Membros 23 I -- casos não pre\·tstos na Consutuição e -
I na Convençlo 79 

confcrCnCJas. local c d.ala . ordem do dta 28 •2. .6. IlM -~ 

I'" 138 ,o,. I ., 
30-'.:>05.307 31Z I 

Contra"·eoções, notificaçõt!) 190 I I 
ContribuiçOO 159 i 

aplicabilidade 16) I 
- no,·os Membros da Umào .,2 I 
atr.J.SOS 169 I 
aumento. escolha de wna classe contnbuu'a I 

' supenor •71 i 
escolha da c:lasse comnbut1Va 1 160 : 

entJdades e orgamzaçóes 159. 168. 170 .,5 I 

~ou· Protocolo facultaU\O (PF). Resolução (Res): Recomendação IRccJ 
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-~----------------~~~~~~~~------------~-----

-
TenDOS .) Coastituiçlo Coa,·rnclo Vrr 

+KUA.Dcm ""KU Aac:u. Nooa 
!Al IA) 

asses COIIU'ibuuvas 468 

162 

:onfcrênaas 476. 478 .481 

os dcsctMIMclos 468 

classe coatnbuu\·a 165 

e org:aruzaçóes •&2 

165 

n.tnbuU\01 468 

•86 

as (VeJa Solução de ConU'O\"Crsl3SI 

(Veja Co~lwçio. Convençlo) 

i•tcn.M:iollal ao campo das J 

aç~ 

• assitlinc:ia Tknin 

Cm Pai ses cm desenvol\'lmentol 

rujo J .•. 1~. 19 

:sc:nvol\1mento das Tclecomumcaçõc:s 118 1208 

ência pública AlOU~ 

32• 

c ' <.:nii~:.:tçjo 33• J61 

----
le poderes ))5 

ucs de cnlle:l.::ldes c orgaruzaçOes 339 

bas de crédito prdcrradais 19 

:a Fananças dJ Umãol 

rnacion&is.. .adminisuaçio c •o1 

•: ordem ( 'CJa Moções c 

:ordem 1 

D 

ional. iost:alaçõcs dm !'tniços de 102 

33. Anexo Ane~o 

., AIOOS 268. 277 . 296. 

32~ 

Not; - Prot•oeolo facult.atno 1PF). Resolucào (Resl. Rccomendaçjo 1Rcc) 
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Te..._•) COIUiitaiçio Coavca(io Ver 

·-~10 +5UIADC:l0 Nou 
(Al (A) 

C.-..:iais ( veja - Cn:denc:iaisl 324 

oo-. de coloc:açao 341 
-

llelepçlo de podera (veja Credenciais c V-) 

Dde!:ado AI006 

Deaü.acia 

da Consuruiçlo c do Com.-ençio pelos Membros 236 

da paructpaçao nos trabalhos pelos 

-membros·· dos Sctores 240 

repc:.rcussOc:s finana:tras .t73. -~~.1 

Dirciao de Voao (\'Cj:a V~) 

Direito do público de utilizar os .en'iços 

iateraacioa.ais ele tdecOIIIUaic:IIÇia 179 

Direito 10beruo I 

Dirftto c obripç6c:s dos Mc•bros 

("o'c:j:l tambem Membros) H 

Dcrra1.çlo c •bstiruiçlo da Coaft'IIÇio utcrior 239 

Ddeoç:lo de telccomuaic.aç6es 180 

Din:to~ 

distnbwç;lo gcogr.i.fiaJ cqwuti\"3 62 

c:lclço\o ss. 62 13 

Escntóno de: NormaJizaçlo das Tclccomwuc:aç6cs 133 - -

- funçóc:s 145 216 

Escntório de Normaltzaçio das Tclecomurucaçóes 109 

-funções 117 !O R 

Escmono de: RadiocomunaC.:lçO...o.s 85 

- funçóes IOJ 161 

paMIC:Ip~çjo 

- t~sscmbiCia.s de r.Jdlocomumcaçóes 294 

- confcrCnc:t.:lS de: dcsc:n\·olnmc:nto 294 

- confcrêncus de normah.1..:1~0 294 

- Confc:rCnc1as de: Plc:rupotenoãnos 266 

- confc:ri:nc:tas de: r.todlocomurucaçócs 281 

· dc:hbcraçócs do Conselho 60 

- 1rabalhos de outros Sctores 2SJ 

Sntll- Protcx:olo fac:u.h.am·o (PF). Resoluçolo CRcsl. Rccomcnd.:J.ç:lo CRcc) 
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----------------------------------------------------------------

Te~·) Coastituiçlo Coa-v~açlo Ver 
+~ ÁIICJ:O + 5CU ADC10 "'ou 

(A) CA) 
JX1'S5C <k :seus cargos e duraç:lo 13 

n:elcglllil~ 13 

\"OI!iiS 64 17 

Di búicu 2 

Dillri~ ~IUI eqlitati·...a 62. 154 69 

Doca•ntol c public~ 

acesso cletroruco Rcs 

.14 

ui.1omu 172 495 

preço das pubhcaçOc:s "·encbd3s 4&4 

pubi&C3ç0es da Sccretana-Gera.t 9& 

E 

Elciç6n 

pnnc::•pios e assun1os conc.\:OS 60 7 

Empresa de nploraçb AI007 229 =- AUJO& 

Emtada 224 519 

adoç;io. m.::110na rcquc:nda 227 i sn 
dcftruçio 432 

c:umc: c adOÇôlo 57 

msuumcnto Wuco de emenda 229 524 -
- entl2da cm ,,gor 229 524 

- raufimçao. iKCII.açl(). apro..-ação ou ades.io 229 524 I 
- TC!JSUO 232 1 s2s 
orruud;u ou prorrogadas 3&4 

prazos e modalidades para a aprcscnuçáo de 224 519 

proposgs I 
apresentadas durante a corúcri:nc1a 374 I 
quorum 226 521 I 
rcqwsllos para a dascuss.:lo. d~o.'CIS.ÍO OU \ OLaçàO 3&2 I 
\010 '35 

Eatidadn c 01"1:a.oiz.aç6c1 

comnbuu;óc:s f&nanc;.e&ras 159. 168. liO 1475 
listas de ··membros·· 237 i 

Nota- Protocolo f3C1.IIU:LI\"O (Pfl. ResoluçJo (Res). Recomendaç.io (Rcc) 
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Termos•) Coaniruiçlo Convcnçio V <r 
+ seu. AIIC10 +teu Ane10 Nota 

(A) !A) 
pamapaçto nas atividadcs dos Setores 228 

Eatrada em vipr ( veja lambém Aplicação 

provisôria de c:enas panes da Constnuiçio 

daCo~) 

Cooslillli~. CoiiVCnçlo 238 

lnstrumeruo de: emenda ( ,·eja Emenda ) 

Protocolo Facultativo PF 

Espectro de fl'ftliiêaciu radioclitricas 

(vcp Frequênci.l do espectro radioc!Ctncol 

Estabclrcimuto. nploraç.io e protr-çio dos 

caaais e instalaçks de telecomunicações 186 

l:.stado I. 21 

com~daUnW> 20 

rc:laçOcs com os ESUdos Membros 201 

tclccomurucaçõc:s de Esu.do 192. AlUI-I 

f.slrutura da Uailo 39 

Perito AIOOI 

F 

Data de catrada em '"i~or dos ianru:mcatos 

da Uaiio (veja Entr:lda. em ,;gor) 
·-----. Fina.acas da Uailo ISL-- 468 

atr.ISOS 169 

auditoria das contas 74 

contributçôcs ( ,-cJa-se também Contnbuiçõc:s) 159 

conta de prons:lo •8s 
contas 

- apf'O\.-açio pela Conferencia de 53 H 

Plenipcncnctanos 

- audnona anual c apro"ação pelo Conselho " 
dcnUne1a (veJa-se DcnunC13) 

gastos ISS 

- da Sccretana-Geral e dos Setorcs J1S1 I 
- do Conselho I l56 · 

- ocas.~onados pelas conferC:nc1as 158 I "• I 

Nota - Protocolo facuJt.au\o·o (PF) : Resolução (Res); Recomendacao (R.cc) 
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T~nnos •l Coaniruiçio I Conu~nc:Ao Ver 

+~:.RC'SO + wu Anexo Noca 
CA\ 

- rcg!ONUS 167 

- rcpc;.rcussóes financcu·::~s <lu 92. 11~. 1·-'2 

dce~.sócs adotadas pelas confcrCnca;u 147 

- llmttc ·dos gastos 51 

JWOS d.:J SOm.:IS dC'\'Idas .,. 
orç.:JmCRIO 51 

- base. ~.muc dos g:t~s 51 

- b1cn:tl 16M 7~ I! UI 

-I;'SU111.1.11\:t p.:~ra os Selares ISI ~{)~ ::::::: l 

· pr..::p:u:lç.'\o pelo Sccrct:mo-G~r:::tl \00 

- pro,·•SIOna 73 

rcsporunblhd:ldcs financcu:.s das confcrC:nc1as •s• 
As~in:arura dM testo! dcfiniti,amenlc 

apro,ado" pela" coafcrincias 
(\"CjJ. AIOS finaiS) 

Fuado Noaetârio latcnaci011aJ 500 

Fr-anqui~ <67 

FrcqU.:-nci .. ~ do C!llpcctro radioclctnco li. I '}5 I"' ;. 

alllb•••Ç:io. :ldJUd!C3Ç.iO. rcgiSlJO C 

•nscnçjo de 3tnbu•çôcs 11. 9' 172 

---- Grupo Volunt:tno de Pcmos para o exame -
d.J atnbmçjo c utlh7..3Çio m:us cf1caz do espectro 

de f rcquCncl:lS mdaocletncas c .J s•mph.fiaç::k) 

do Rc!OOiamcnto de R.ad!ocomumcaçóes Rcs M 

Rq:L~tro lmc:rruclonal de Frcquencaas 172 

Funcion:lrins norat:!:ados 55. !50 

d.He110 Idos Membros de apresentar candidatos 26 

DITCIOr l\ej3 DlrCIOres) I 
dmnbu1çii.o geografica cqultat" a 62. 15~ 

nomcaçócs 55 I J 

cstatut~t~ c conduta 150 

pro1b1Çik) de aprcscnuç.to de proposw; 320 

Sccrct.1no-Geral . V&cc-Secretano-Gcnll 

I I (\'CJil Sccrcumo-Geral. Via:-Secn:tano-Gcnll) 

~ot .. - Protocolo facuJLalJ\"O !PF). Resoluç3o <Rcs). R.o;omc:ndaçào (Rcc) 
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Termo' •> Coartiluiçlo Coavençio Ver 
+~Ailt:IO +xa ADCJ:O N01a 

<AI (AI 

G 
Cutos (veJa Finaaças da Uni.io 

Gatlo da Uaiio S. Res 5 

GrupO Volua1ãrio de Peritos (veJa 

Freqüência do espectro radlocletrico) 

Grapos Aun10rcs dos Sctora de Res 3 

Radiocomuaicaç.t.o c de NormaJizaçio 

das Tc::l~municaç6cs 

I 171 

Idiomas ! 
documentos c tC:\.1.05 da urwlo 172 

o tc.'CI.o cm francês terã fC: 173 

tra4uc;:lo SJmultãnca 172 

hmitaçõc:s na uuhzaçáo dos ad.Jomas 17. 

ofiaa1s c de lr.lbaJho 171 

onpnal dos insuumcntos 2'i 

ouuos adiomas disnntos dos idiomas •90 

ofiCiaiS C de lrabalho 

I 

Relatórios 

de gesrAo financctrn 73. 101 •87 --.· da assembléia de rad.iocomurucaçOc:s 136 

das conferê:ncw mundials c rcponaas 212 

de dc:sem-oh.;mcmo 

C'\'Oiuçio elo sctor das tclec:omwucaçOcs 86. lU~ 

fanaas das Com1ss6es de Estudo 131.157.l'J"'. 2-t9 

prazos c modalidades de apresentação às confcri:ncaas 321 

sobre as au..-adadcs da UN.ão. politica c 50 6l. 82. •o 102 

plaruf1caça.o eslr.ltC:gu::as 

sobre as aU\o,dades dos Sctores. 125. ISO. 20-t. 

rclatónos dos Di retores dos Escntónos 222 

sob"' as atiVldades do Col'l'iltC de III 
Coordenac;áo 

lniciali\'as ( \'eJa Acordos. Iruoan,·as) 

Noa.a- Protocolo facult.atl'·o (PF): Resolução (Res). Recomendação CRecl 
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I Tenaos .) Coe..<n.ruiclo 
I 

Coa\·tnçio Ver I 

I 
+ teu Â.JIC10 

I 
.... !lt'll Ancs.o Nota I 

IA\ L-') 
I 

lnsn11raetno fuadamnnaJ da Uailo I. 30 I 
last1'11111H101 da UaiAo 29 I 

exccuç;t.o 37 .69 

latcn::om•••caçlo 501 

latcrfcrêtlc:ias prejudiciai~ 197. AIOOJ 

cxccuçólo. c obser..-.ãnoa das d&sposu;OCs ,. 
-; 

: dos msuumentos 

I ehnunaç:io 112 I 

I desculpas III l ',1 ~ l '.1- I-:--

i exame peJa Junta l-lO 

rcl.:nono do O&rctor do Escmono ' I p; 

de Rad.iocomwucaçõcs I 
Traduçllt si-.lti.aca ( veJa ldJomasl I 
J ' 
Junt.il AQCUOra de Dc:Ka,ohimc=nto d:.~~ 

lm TelecoaNiaicaçics 

Junta de Ret:ulaaannac:Jo das H82 I 119 
I 

! Radioc:o .. unicac:ões ! 
; 

composição 193 I l j9 

I EleiÇÓCS e assuntos conexos 56. 62. 63 120 

funções •• li~ 

gasiOS de vtaSem. ciJ.ãrias C SC'I\li'OS I" + 
metodo5. de uabaJho lO! 1'3 

I paruc•paçoio 

- Confci'Cnctas de Plcrupotenc&anos I I' I I 
- confeR:nc.as de 1'3dtoc:ornunu:.açócs c 

a~mbiC&u d.c radJocomurucaçóes 1'1 :st 
I !H 

\agas 2! I 
L 

I 
50-+ 

I Lio21Jaeem S«reta 

! Liquidação de coa1as iatcruaciona.is 1 '97 

t Cbam.adas e ~~~t:nut:ees de socorro 200 ! 

' ' IM I I 

i :\laioria ' 
I I 

~ou- Pr01ocolo facull.au,·o !Pf) Resolução (Rcs). Rccomcndaç.jo 1Rcc1 
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Tcnt~os .) 

I 
CoDSiituiçio Coannc.ão I V<r I 

+teu .Â4CJ.0 + 5eL1 ADCJ.O 

I 
Sou 

I (Al IAl 
admlssão de no'\'OS Membros. ma~ona c::spco.al 23 415 

votação em conferênctas. dcfiruç;lo 410 

Membros 20 

Membros da Unclo 

• adnussào de no,·o<i Membros 123 415 I 
I 

• nwona espectai 415 

- compostç.do da UniAo 20 ! I 
- dtrcitos c obnga.çócs 124. 209 I I 

' 
- rcsponsabtildadc cm rclaçtlo com os usuanos 183 

' 

i 
··membros·· dos Sctorcs ( YCJ.l tambCm Sctorc:s) 186 110. I j-1 I23S I 

: Moçõc) ~ qu~õc:~ de ordem I \388 

convocação do debate 398 

encc:rr.unemo d.J hst.a de or.adorcs -'03 

enccrr.:~.mcnto do dcOOtc 399 I 
questócs de compctencta 

I 
405 

hnutação de lnlCfYCOÇÕCS 400 

pnondadc 390 
I I 

rcurad.a c rcpost;;:.ão I 406 I 
suspensão ou cancclamcmo de scss.áo )97 

N 

I Nações Unida~ -
Acordo com a Li mao 1205 I 
ades.1o dos Membros d.Js Nações 122 I 
Urudas a Consmwçjo e a Con,·cnç.ão 

COn\,IC e admtss.áo as confcrCncJas da 

I 
1259. 2i8. 1Yl 

I I Uruão 

program.as mtcma;:!onaJs dos rcg1suos dos I'"·" 221 

I 
I 

tnst.rumcmos pelo Sccrctano-G..:r.õ..l das 

]m i !'Jaç(les Li rud.as 2~0 528 
I 

relações com a L: ruào 1205 I I 

I SiSICma comum i I 6). 89. 92 I 
!'liormalizaçlo das tclecomunicaçocs I 

I I I ( \"eJa tambem Telccomurucaç:óesJ I I J 

' ' 

Sota- Protocolo facultam·o rPF1. Resolução (ResJ: Recomendação CRecl 
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Termos •> c .. icuiç.Ao CGa\"CD(:iO Ver 
+ .. Ancs.o +teu ADci.O Nota 

CAl CAl 
o 2. 49.78 .104. 

Objcto da Uailo III 

Obrigaçks dos Mcm.bi"DD 24 

Obscrvdor Al002 

assembléias de r.><lioco ...... C3Ç<Ics. c:on!crênaas 

de normalizaçio C' confertnCJ.as de dclea\"OIVUIM:IIIO 290. 291 

Corúcrtraas de Plerupote:nc•inos 258. 260 

conic:rCnci:as de r:ldJocomunJcaçOc:s 213 278. 282 

EscritOrio dt- Dcwa,·ohimcato das 133. 145 216 

Tdecomunicaç6n 

aruaç.1o utu::d.L:U.:l do Escmono Res 7 

Dirctor ( \"C]:l t.:JmbCm Oarctoro:s! $5. 133. 1-'5 

funçóc:s do Oin:cor 145 216 

Junt.:J. Assc:s.sor2 227 

pessoal tccruco c .JdmlDISU':lll\ o 226 

t.arcbs pnonunas Res b· 

Escritório de: Norm&lizaçio das 109. 117 198 

TcJ«OIIHf-'t8Çcln 

Oarctor 1 'CJ3 t.unbcm Darc:torcsl ss. 1o• 

funçóeS dD Duetor 111 198 

pc:s.soa.l tdc:ruco c 3dnuiUSU3U\ O 206 

Escritõrio de R...tioco•ullicaçõn IS 161 

cladas Res 

13 

Darctor I 'C:Ja tambc:m Darctorcs! SS. M5 

funçóc:s do Darctor 103 161 

· confcrC:hctas de r.~duxomunaca.;Ocs 163 

- Junl3 de rcgula.mcntaç.jo d.:J.s rJ.d.JocomunJC3ç:ócs 167 

pcssoaltécruco e aQrrunJstnu,·o 182 

o 
Or-bitil dos satêlitn ccor~••cion.li.rius 11. 196 177 

Orgaai~mo laleraaciaaaJ de Eac~a 262. 292. 

Atõmica ( '"CJa ~.ambcm Observa.don I Al002 

O~ani1mn c:intilico ou iadustrial : 229. AIOO~ 

~ola· Protocolo facu.hau"o (Pfl. Resol~ IRes). AKolac~ (RJx) 
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Ter.ot .) Coastituiçio Coavr• u;:.io r-v;;-
+.uADcs.o +!CU Aac-:::o Nota 

(A\ (A~ 

Orpsaismos fiuaceirvs c de 19. 12) 229 f-

deleevolvimea.to lllten.ac:ioaais 
-Orp.ai:uç6q lateraacioaais 

-acordos celebrados pelo Conselho 80 

comribuiçjo pan pagamento dos gastos 

C veja Conlribui<;<les) 

participaçlo nos uaba.lhos dos Seton::s 228 

re1açOcs com a União 206 

0rJ:aaiz.aç6c:s rqioaais ••• 
Ofl&aiz.aç.ões regionais de 

Telecomuaicaç6es 123 

intensifac:ação das relaçõc:s com a Umão Res 

16 

p 

PaiiCS c111 dneavolvimcato 

(veja também Coopc:raçolo c assistCncta tCcmcal 

assiSlêocia técnica 4 

desenvolvimento das instalaçOc:s c redes 

de lclecomunicaçóc:s " 
EscntOno de dcsenvoh.-uncnto das 

TelecomunicaçOc:s (veja Sctor de 

Dcsc:nvolvimem.o das T cl.ecomurucaçOc:s.) 
- -paiscs menos adiantados ( veja-se Contribuiçio) 

Participaç:lo 228 Res. 

de enudades c orgaruz.aç:Oe:s nas atividades da União 

em conferi:ncaas 267. 2""6. 295 Res • 
-- -financeira ( '\C.)a Contnbwções) 

-Pcaocles 52 72. 89 

Caixa Comum de Pensões 72 
---

Pessoal da Uailo 150 
atnbwçOc:s 52 67. 7' 8' 

Caixa de Scgo.'J"'s do Pessoal da Uruão 72 

qualific:açOes 154 I 
caracter mtem.ac:!.onal das funções 151 I I 
c:oftdi<;ões. de ~C'Vl.ÇO •• LJ 

Nota- Protocolo facultauvo (PF) : Rc:soluçio (Resl. Recomendação (Rec) 
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Ta..~•) ~óçlo c-,~•ç6o Ver ·--... +-Ãaei.O N ... 

'"' (A) 

dulnbuiçlo,. 1 ... a I n I:S4 69 I I - -s1 --( wja f1 ... ) 

ÍII&Cr'CSSCI fi .,. l52 

.,..-.c.,.._,_, 52 

pcssoolll!aliooc --'0 dos 112.206.226 

Escruórias 

piaDos pi- 71 

~do- 63 

......... ~ 63. 89. 92 

salarios.-dc~ 52 6S 

supcn-uio- de pcssool 92 

transfcrêac:ils~ 93 

Plaairicac .. ,atralqic.a. ,.tirica c ~ 61. 1!6. 108 1\<:s 

.. p .............. 460 IS 

Orç- ( wja lalnbem Fiaallças da 51 

Uniiol 

Prioridade das telecoaN*~ks 
dcE.-.Io 192 

qxdcnuo!Op:as da OMS 191 

- - ---- cbamaduc ...... tiCICOITO -rdati,-. a Rpruça c1a ~ ~awnana ... 
Pnpnus 

emendas ( vq.. Emenda) 

onuudas OUJp!WI 1 la , .. 
ordem de \-..ç:lo sobtt propostas 

concor=>ICS <30 

prazos c modalidldc:s pua a apn:sen~ JIS 

aprescDlada com aaiCCi~ 

ii conferêftcu 373 

..,......__. aCGafainaa 37> 

n:qwsuos Plnll dlscusslo. dcasio ou 312 -· ,_.,.._ 
428 

N- - Prooooolo facuilali,-o (PF) : Rcscl- (1\<:sl: P I j• (Rcc) 
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TUIDOI •) Coasr:ituiçlo Coavea:çio Ver 
+x.Aaem -t-:tCU ADem Nota 

(AI (A) ... I F_.laliw oobrea~ PF 

tlltr'ip.tória de coatnwinias rdac:ioll.adu 

- a C-bliçio. a Coa.veDÇJO c os 23~ 

Repla..a.IOI AdllliaiJtratiws 

projdos JOCiais 19 

... blicaç6a R<s 

acesso eletrõnic:o 14 

bmco de: dados dos Sc:tores 178. 203. :!::!0 

boletim de infonnaçOc:s c docurnenr.ação 99 

gaal sobre ldceomunic:açõc:s 

documentOS de SCIYIÇO. boletins de 

iafonnações 98 

Piblico., direito ele utilizar o scniço ~. 179 

l~~~emacioaal de tclccomuaicaç6cs 

Pliblico. iiDp~asa 41>4 

Q 

Qlloru• (veja wnbém Emenda) 38~ 

R 

Radioco~auaicaçclc:t A 1009 AI005 

di'4 · çlcs espccws 19~ 

tniCrfcsillCiaS prcJudJciais (VCJa wnbcm 197. Al003 
-....-.- laterfcrCnc:ias prejudiciais ---- -+:-

ReguJamc1110 de R.ad.iocomwuc:aç6c:S 

(V<ja Rcplamento de Rad.Joc:omurucações) 

Sc:tor de RadJocomurucaeócs 

(""C:J3 Selor de R.adiocomunacaçóc:s) 

Ratific.açio. aceitaçlo. aprvnçio 

Constirwçjo. Con,-cnçào. um Unico 208. 231 
instrumento 

lnstnuncnto de emend.õl 229 

Prolocolo Facultall\."0 PF 

Regulamentos Aduurustrat1vos 216 

Recollleadaç6a 2~0 

de uma conferinc~a a outra 

50bn: normalizaçio de tdccomurucaçOes 104 

N.U. • Prococ:olo facuiUIU\"O (PF) . Rcsoluç;lo (Rc:s). Rccomc:ndaçjo (R.c:c) 
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TermM .. ) Coastitu.içlo Coo,·eoçio Ver 
+.uADcm +!leU A.llexo Noca 

tAl (AI 
- apravaç;lo 192. 2.J7, 2-'9 Res 

lO 

sobre r.d.locomwucações 78 -
- apiOII>Çólo 149. 2-' 7. 2-19 Res 

10 

JteP•ra da Coas;itu.K.Io e da Coaftllçio 240 

Rqa.l-ea10 (s) 

admiaJ..s;anu\'OS < ~·er f;..~ 

AdmlrustraU\'OS) I ! 

adotaQ:)s pelo Conselho 90 

ftnancaro 63. ,Jl. •ss 
mtemo:. regras de proced.lmento 

- da J,... de Regulamcntaç;lo das 1.7 

R.adiocomwucações 

- das conferC:nc~as e oums reuruócs 177 340 a .J67 Res 

12 

- do Conselho 67 

- rqrz c:omplememares 178 

Rttulatncnto das Telecomuaicaç6cs 

lace.-..ioaais ( ""CJI. wnbem 

Regulamentos AdiiUruSU3U\'OS) 31 

ReculaiHIIIIG de Radiocomuaicaç6a -

(ve:ja uunbem Regulameruos Adnunistrauvos) 31 

~tuleataçlo do PntOal 63 

RrJ:ula.catos Ad~aiaiSirath·os 29. 21) 

casos DãO pl'e\'lSIOS 79 

consen.umento em oOngar-se 216 

conua,·cnçõcs 190 

defiru46Cs dos tcnnos 36 

exc:cuq::ão 37, 69 

, ... .oes 
- aplic:açao pro,uóna 217 

- parolaiS OU lOtalS 19. 146 114 

- pruos e modaluildes de aprese:ntaç.ão 

de propostas as confertnc13s 317 

Nota - Protocolo fac:ultal.lvo (PF) . R.csoluçio (Rcs)~ Rec.omcodaçSo (Rcr;) 
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T e:t'DIOI •) Coattituiçlo Coaveaçio Ver 
+~Aacso +-ADno N-

(A) (A) 

Rdac6a emriora 149 -...... -
Atos Finais 44S 

Rcplamentos Adminisuauvos 216 

P=pnbilicluk: dos Mcm.bnH cm 

fttaçlo aos utujrios 183 

Responsabilidades fhlancciras 

(\'Cja ConfcrCnci..:.s) 

Reuniões (\·eja Comissões de Esrudo. 

Conferências. Scr.ores. Sctor de 

Dcsem·olnmcnto das T elecomurucaçôcs. 

Sctor de Nonnalazaç<to das Tclcc:omwticaçOc:s. 

Sctor de RadiocolllllnicaçOcs l 

s 
Sacililcs ( \'Cja Órbita dos wCiircs 

geocstaciorWios) 

Secmaria 
das conferCnaas c reuniôcs da Unüo 9S.97 

de outras rcuruóes rclau,·as as ltlccomurucaçócs 97 

Secmaria-GeraJ ( \'Cja lamb<m 

Secretário-Geral V ice-Sccrttário-Geral) 46. 73 83 

Secm:ãrio-Geral. V"tc:e--Secretário-Geral) -
( vqa wnbêm Funcionários nomeados) 73 83 

depos1lãnc 208. 211.213. 

216. 229 

distnbu1ção geografu;a eqwrau,·a 62 

clcação SS. 62 13 

funçõos 

- do Secreláno-Geral ,. S9. 83 

-do VJcc-Secrctano-Geral 77 

pan1etpação 

- assembleias de radiocomurucaç6cs 294 

- c.onferências d.c óesenvolvtmemo 29• 

- conferCnaas de nonnahzação 294 

- Conferências de PlerupolcncWlos 266 

Noca - Protocolo facultati\'o (Pf) : R.csolw;io (Rcs): Rccomendaçiilo (Rcc) 



44~ ANAIS DO SENADO FEDERAL OUTIJBRO DE !998 
~----------------~~~~~~~~-----------~~~~~ 

Ter.os .) Ca.âituiçlo Coau~açlo Ver 
+teaAnt:lO + 5eu 1\.Dti.O Nou 

!AI CAl 
- c::oafaiKias de rad. lftlcaçoks 281 

- a.IÍel· · • e mDUOa * um Setor lOS. 253 

- dcliba.;llos do Consclbo 60 

posse de .... c:arzos ll 

n:dcplidodc (>.1 13 

rop........,oe legal ela Umio 76 

responsabilidade: 7S 

vaps (>.1 I< 

~rtdo du &elecom•llk-c6es IS< 

Sctor de Dfte•.olviaaano das TeiKo•unicaçta -15. 118 208 

assasaênaa ICauca aos Dimores de 

""""' Escmórios 183. 207 

c:omiu6es de csrudo 

(vep Wllbtm conussOc:s de E51udo) 
132. '"" 

21< 

confcrêraas ll1lmd1ais c n:pona•s de 

dCSCIIIrotvimeato (veja wnbém 

Confere.c.u MUDOiad e Reglorws de 

Ocsem.'OI.VImcnto das TclccomwucaçOe:s ) I 
131 1 .:!08 

Du'elor do Escnlório ( "'CJa também Diretores) 133 

cswnauva orçamc:nw1a 2::!3 

funclanlmeftlo 130 

fuDo;olos • <SUUtW1I 118 
"mcmbn>s .. 134 

Escri10no do Descnvol\.·•mento 

( "e:!• WDbCm EscritOno de Desenvolvimento 

das T elttCQmurucaçOcs ) 133 216 

Setor fk No.....tizaçlo das 

Tele •icaçtla 44. IO.S 184 

co~IllSS~lc> do csruc1o do normallZOÇio 108. 116 192 

( veja-se. também Ccaassõcs de Estudo) 

conferêacw IIIUDd.laas cie nonnai•.zaç:io 

( VCJO- ConfcriDgu Mundws 

do Normal~ elas Tdc<:omwucaçoks) 107. 113 I &.I 

Dire10r do Es::rilOrio ( vqa tambem Oiretora) 109 

CSUIIWJ\."1. on;amc:nl.lria 205 

Noc.a- Protoco&o facukauvo (PF) . Resoluc;:io {Rcs); ltecomcndaçao (Rcc) 
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T~rmot .) coa~utuiçlo Con'•~ntlo Vrr 
+ w:u Anr1.o -+ ~ AnC:J.O Nota 

!A) (A) 

runoonamcnto IOb 

{unc;óc:s c estJUTU.J3 li» 

pupos assessores Rcs 3 

-membros .. 110 

Escn1ório de Nonnahz.açáo 

( ''CJ.O. umbCm Escritório de Nortnail! .. -.ç;io 

das Tclccomunica~ 109 198 

Sftor de Radioc:omuainc;iícs -'3. 7X 112 

asscmbiC1.J. de rad.locomum..:açOcs 1-( vcj.:~umbcm AsscmbiC•a de R.:id•ocomunu;açOcsl 8) 

com1s.sócs di! estudo 

( \'CJ3 tambcm Conussõcs di: Esludo 1 8•. 102 "" tOnfcrCftC'Ias mundl:us c rcgwon:ns 81 112. IJR 

( \"ej.:J. t.:J.mbcm ConfcrêncJas de R.1cliocomunicçócsl 

Du~lor d.o Escmono \ ••CJ3 u.n,bcrn 0\rc\ores\ 85 

csumau,·a orçamcm.ana 181 

funaonamc:nto 80 

funçóes c cstrutur:~ 78 

grupos assessores Rcs 3 

Jwua de RcguJamcmaçio das Rad.Iocomurucações 

( \'CJa Lambem Junta de RcguJ;uncntaçao 

das Radiocomunicações) 12 --· 
-membros .. 16 

Escntóno de Radiocomurucações 

( ''CJ3 lambem Escntono de R.ad•ocomwucaçóc:sl 85. 103 161 

Selo..., 

coopc:raç:âo. coordenação cnll'"c 79. lOS. 119 158. 160. 1')~ 

os Setoreo 197.215. 

chspostçOes comuns aos tres Se1ores 228 

diSU\bu.içio de uabalho cnU'e os Setorcs 

m-tslo 79. lOS. 119 IS8.19S.21S Rcs 2 - IS7 417.480 

-membros .. 16. 110. n• 238 

• clenUnaa 240.483 

Noca ·Protocolo facultati,·o (PF) . Resoluçlo {Rc:s); Rccomendaç;lo (Rcc:) 
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T-=~o~ ·! ' Constnuiçio Coa,enç.t.o Ver 
i .._ ~~ ARC10 .... '5CU A.acso Nou 
I (..'t,) L\) 

- enucbdcs que se O....<JPJ.ffi ac tc!ccom:..::_.:..:;.:x::s I 230 Rt:s. 

- adrruss.io i 234 Rt:s. 

- Efl OS!. msulwçõcs de fin..:!nct::!.mc~:;: I I 

ou dcscn\'Oinmenlo I i 229 Rt:s 4 

- ad.rruss.a.o 
I 1 23 3 Rt:s' I 

- listas de ··membros I 123' 

-or~smos cspc:ctah7...ados das Naç.Ocs ._ :-~:d:Js 

I e Orgamsmo lntcm.:lcJOi"l.31 d::: Encq!zJ :._:.:;nuca 13ó 202 

- orgam.r..'lçócs 1ntcrgo\ -=m..::lmcnt:us 

I 1236 261 que c'-plor:am SiSlCnus de s .. :nclttc Res' 

-organu..1çócs rcgiOn3Js de tclcc. :num:.a~.Xs 236 6U Rt:s' 

-orpruzaçócs reg~onaJs c out.ras 

orgaruzaçõcs IRtCnuC\Of\31S 

de tc:lccomwuc.açóes. normal!z.:Jç.io 

fuWJ.ct.uncnto ou dcscmoh zmcnto 
231 Rt:s 4 

- adm.lssào 123~ Rt:s. 

pan1Cttpaçc1o do rcpres:::numc d:: um I 58 

Mcmbrv do Conselho rus rcuruocs 

dos Sctorcs 

relações entre os Selares c .::om ~s 

OfgaDJUIÇÓCS lntC:rT\ilCIOna..!S 252. :!54 

~c da Uai~o 11"5-' 

Sinais de socorro, urg~ocia. ~~raaca ou 

I identific•cio rats.a!lõ ou l."!'le?.noo;a'lo 201 

Scnico de radiodifus:io AlUIU 

Scnioo incernacioDal de •eh .. -coou•n•caçócs AIO II I 
direiiO do publico de utd!I...Jr o scr\lço li9 I 
susp::nsào 182 I 

Scnioo mO\'cl I AIOOl I 

Sistc .. .a comum das Naç~ Laidas 63 .89 92 

Soco n-o i 
' chamadas c mcnsagcru 

' 
200 I 

suws falsos ou enganosos 1201 
I 

I Solucio de conlro,·cr:,J:..~~ i 233 I 

f'liioc.a- PrOIOColo racuhati"I."O i PF) .. ~solução ffiesl .. Recomendação (Rec) 
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Te...._•) CODSiituic.io Coanac:~o ! V<r ' ! 
+~Aaes.o + !ICU Anexo ! Nau I 

(A) (AI ' ' 
oubiuagcm 23~ S07 ! 
ncgOClliÇio ""' dJplomauco 233 

nouficoç;~o de contr.M:nQIIcs 190 l 
obngalOn.:a 235 ! 
PrOlOCOio facultativo 235 PF ' 

Salj;rios c indcnizaç:4a (ver Pc:ssoaJ) I ' 
Moataolcs dnidos. juros I~" ' I 
Sa:s~ndo do !ICr"iço de lclcc::omunicll(l\n IK2 I i 
T I 
Tuda~ prinrit:ãria." do E~ritório de I 
Dc.n,·ol,imcnlo daJI Tclccnmuaicaç6cs Res 6j 

Ta111..•. 1arifu 16. lo..& 193.4% 

Tclrcomunicaç&!s A Hll2 I 

..::an.·us c msu.b;,;ó.:s.. 01.."\b..:k-camcuto. 

c.,plor:a.;.:lo c protr..,::\o das cont.:1s III(, 

IRlC:rnJCIOR.11S H7 

de Estado. pnond.'ldc 192. AlUI-' 

de ~n.·1ço I,; ::;:~ú I 
I 

dc1cnç:io. )uspcns.:i.o 180. IS2 

dlspos•çócs gcr.us rci.J.u\·as ;is 179 

---· I."SI.lÇC'x.~ 37 --
mfonn.1ção 18 

' anlcrcomumcaçào 501 I 
I 

nonn:'lht.1ç.io mundml J:\. 104 
I ; 

R..::.:ui:IIUC:IIIO cil~ r ci..."C0111UUI..:tÇ6.."S 

i lnlcm.:tclon;us I\Cja Regulamento 

Ws Tclccomumc:•çóc:s lntcrn:.caonaiSI I 
rC,!!III:uncnto.; I'" 
h .. -solu~õcs. , .. k.'CISÓL"S. r~..."Comcndaçócs. I I 
po...•c:hdo!ô IK.I·H 185. IIJ2 

rcspons.'lblild:adc dos Membros 103 ! 
scgr~...-do 18~ I 
SCStJr.Jnça da \lda humana 191 j 
t.ntfa' 16. IIJ.> 193. ~96 I 

Noc• • Protocolo fac:ult.1ln o c PF) : Resolução (Rcs): Rccomcndaçjo c Rcc 1 
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y....,..) Coa.airuiçlo coa,·raçlo Vor 

+wo;~·· +teu ADeU Noca 
(A) 

Tdef-. AI017 

T~oa AI016 

T..._ AIOIJ 

pn.-s AIOI5 

Te..._ Ocr~aic:kl 14. Ane.'\:o Anc:\.0 

u 
Unidade CtMtribtltin (njll-K ContribuH;:6CI) 

Unidaclt 1\toaetária suo 

Uai,·enaJidadc lO ' I 
v 
V•pa ( '-cj.l Elc:tç6cs) 

Vicc-SccrcUno-Gctal ( \>'C)a tambCm 

Sc:cretano--Gc:r:ll. Vicc-Sccrc:Uno-Gcr:ll) n. 11 

Volaçie I 
ot>su:nç.lcs 411. 411'> 

comaSIOcS c subcom•ssócs ••• 
ducno de 'oto 

,_ 
-' ! ~0-:' 

- cmpn::sa de c'p~o reconhccada I"'" 
- perda de d.neuos 169. :!10 

fund::un~:ruos do ,-oco 421 
-

ime~o 426 

........ 410 

ausC:ncl.l de panacapaç.io <I< 

por poderes ·' '~ 
procedimentos .17 

proposu.s concom:niCS. ordem de ,.OL,ç."\o . .1'\CJ 

quorum. cm sc:s.Yo plcn3na I '"' 
repc:uQlo 4\X 

n:qwsaos para a vauç:;So 3&2 

\'OUIÇio de emendas -13~ 

vCilaÇib por panes de wna proposta ug 

Nota- Protocolo faaalw.i"·o (PF). Raoluçio (Res). Ra:ornendação (RJxl 
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ANAIS DO SENADO FEDERAL 

ATOS FINAIS'IS'A CÔNFERÊNCIA DE 

PLENIPOTENCIÁRIOS 

DA UNIÃO INTERNACIONAL 

DE TELECOMUNICAÇÕES 

(Quioto, 1994) 

UIT 

hastrumeato de emeada • Coastituiçlo da 
Ua.ilo lnteruacional de TeJecomunicaçhs 

(Geaebra, 1992) 

hutrumeato de emeada ii Coa~ençio da 
UDilo latemacioaal de- Telecomunicações 

(Geaebra, 1992) 

Decisões 

Resoluções 

Recomendações 

Genebra. 199~ 

NOTA EXPLICATIVA DAS ANOTAÇÕES 
À MARGEM DOS ATOS FINAIS 

As anotações. â margem. explicam as alrerações i~rrodUZJdas com 

relaçlo _aos textos da Consbruiçio c da Convenção de Genebra ( 199'2). de acordo 

com os seguintes simbolos: 

ADO = 

MOO = 

(MOO) = 

NOC = 

disposição ad1cionada 

dlspos1çào modtficada 

disposição que foi objeto de modificação apenas na 

forma 

dispos1çào não modificada 

447 
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Estes !'Jmbolos v.!.o scs:u•dos do nUmero da d•spos1ção arua! Çu::mao s~: 

trale de adtcionar woa nova dispos1çlo (IÍIIIIIolo ADO). ela sera msenda nC' seu 

local com:spondentc. recebendo o nUmero e a letra segumtes 

UJT 1995 

E propnedade. Nenhwna plltt desta publiaçlo pode ser reprodUZJda ou unlizada... 
de nenhuma fonna nem por nenhwn meio. seja este eletrônico ou mecàn.ico. de 
fotocópta ou de mJC:rofilmq:em. sem prnia IUIOI'l.ZaÇlo. por escrito, da UIT 

Pane I 

An 8 

An9 

Art 28 

?ane li 

ÍNDICE 

l•ru~ de emenda 

à Co.stituiçie da U•ilo Internacional 

de Telecomuaiact- (Genebra. 199%) 

E~~~endas adotadas pela c.-.rtac:ía de Plenipotenciãrios 

(~1994) 

Prefacio. .. 

A Conferênc11. de P1cmpouacaãrios ... 

PrinctpiOS aph~ÂVCIS U eleiçc.les 

e assuntos cooatOS . 

Finanças da Uruio .. 

Data de entrada cm VISO!' .... 

3 

4 

4 

Fórmula FmaJ . ' 
Assinaturas 6 

OUTUBRO DE 1998 

+ 
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-ii-

Instrumento de en:end.a 

à Convenção d.a União lntern:~cion:~l 

de Telecomunic.ações (G~nebra. í S'l)"') 

(Emendas adotadas pela Confcrênci:! c!~ Plt!nicotendi:-io!i 

(Quioto, 1994) 

Parte I 

Att. 4 

M. 7 

M.l9 

An. 23 

An. 24 

-\rt. 32 

An. D 

.~NEXO -

Parte li 

Pref.icio 

O ConStlho 

As Conferencias MW1d1a1s de 
Rad•ocomunu:ações 

Participação de enndades ' OJ!:amzações distintas das arirmnisrracões 
nas ariVIdades da Uruão. 

Convile as Confert:nCI35 :!e 
PlenipotencJ:inos e adm1ssào às mesrr.as 
quando houver Governo antitrião. 

ConVlte as Confertnc1as de 
Radiocomunicações e adrmssào as mesmas 
quando houver ::::3ovemo anfimào 

Regulamento interno Cas co;"'fer~::cl::.s e 
de ou1ras reun1ões ..... _ ... 

Finanças .. 

-iii-

Defuuçào de alguns termos empregados na 
presente Convenção e nos Regulamentos 
Admirusuarivos da Uruão !ntemac1ona1 
de Telecomumcaçõcs. 

Data de cnrrada cm "1gor 

Fõnnula Final 

Assinatur:u 

Pti,t:ina 

............. 26 

.... 26 

27 

.21 

. .. ~8 

cs 

28 

29 

33 

449 
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Pdgina 

DECLAIIAÇÓES E RESERVAS ..... 35 

Almwoluo (República Federal do- (74. 92. 93. 94) 

"-'• (República de)- (51) 

Aribia Saudita (Reino da)- (26. 65. 80) 

Alplia (República Argeüna Demoeraaca e PopWar. 115. :?6. 80) 

A-alia - (92. 95) 

Áluona - ( 41. 92) 

a.bamu (Comwidade du) • (29, 10) 

Balln:in (Esrado do)- (26. 65, 80) 

Pmahdnb (RepUblica Popu.lar de). (91) 

- -(34.80) 
llclarus (República de)- (70) 

llélsica- (41. 92. 94) 

1leaill (Repúl>lica do)- (35) 

- (R<iao do)- (8) 

a.-io.-.Iam-(14) 

lloolpria (República da)- (60) 

8urtiaa Faso - (19) 

8unmdi (República do - 13) 

Cobo Venle (República do)- (50) 

~ja (Reia<> do)- (39) 

c.....,_ (República do)- (2. 80) 

Cauda- (61. 92) 

Cbodo (República do)- (16) 

OiiiO (República Popular do)- (23) 

CloqR (Repúl>lica de)- (16. 92. 94) 

Colômbia (República da)- (37) 

c-(República fedcnllslimi<a dai)- (26) 

com. (RepUblica da)- 143) 

c-Rica-(IJ 
Coloo: d"IYOin: (Repúblioa de)- (59, 80) 

Cuba- 140) 

~- (68. 92. 94) 

DjibouD (República de)- (26) 

Equador - (4) 

EPo (Repioblica Álabc do) - (88) 

Emndoo Ánbes Unidos- (26. 65. 10) 

~-(13) 

- Uaidos do Am<rica- (84, 92. 97. 91) 

OUTl_TBRO DE 1998 

f 



OlJTlJBRO DE 1998 

- -- --"---· 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Estórua (República da)- (68. 92, 94) 

EtiÓi>ia - (20) 

Fiji (Repubnca de)- (62) 

Filipinas (RepUblica das)- (64) 

FiDiindia - (68. 92. 93. 94) 

França- (85. 92, 93, 94) 

Gabilo (Republica Gabone .. )- (9) 

Gona- (101). 

Gticia - ( 73. 92, 94) 

Guine.(Repoiblica da)- (27) 

Guiana - (36, 80) 

Hungria (RepUblica da)- (66, 92) 

bulia (Repoiblica da)- (71. 80) 

IDdnnesia (Republica da)- ( 11) 

lrl (Repliblicalslimica do)- (5, 26. 80) 

Irlanda - (89, 92. 94) 

Islândia - (68. 93. 94) 

Isnel (Estodo de)- (90. 92) 

llilia- (63, 92. 93. 94) 

!opio- (82. 92) 

Jordinia (Reino Hacbemi1a da)- (80) 

Quénia (Repoiblica do)- (72. 80) 

Kuaite (Eslado do)- (26. 65. 80) 

A ex-RepUblica Yugoslava da Macedõnia- ( 100) 
Laos (RepUblica Democtitica Popular do)-'(!i7\ 

Lctônia (Republica da)- (68. 92. 93. 94) 

Llbano- (26, 80) 

Libia (República Árabe Popular e Socialista da)- (96) 
Licchtenstem (Principado de)- (49, 92, 94) 

Luxemburgo - ( 48. 92 • 94) 

Malásia - ( 12) 

Maliui- (21) 

Mali (Repoiblica do)- (30) 

Malta- (92) 

Martocos (Reino do)- (80) 

Mauritãnia (RepUblica lslànuca da)- (26. 38) 

Mexico- (42) 

Mônaco (Principado do)- (58. 92. 93. 94) 

Mongólia- (70) 

Namibia (RepUblica da)- (76) 

Nígcr (República do)- (45) 

Nisma (RepUblica Federal da)- (83) 
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Norwp • (61. 92. 90) 

NCMI ZcliDdi.o (79. 92) 

o.l (-.o de)· (26. M. 10) 

Paúes Boixos (Reino elos)· (17. 9l. 93, 90) 

Poqllilllo (RepUblica lslõmic:a do). (l6. 31. 10) 

p-Nova Guille. <"· 10) 
Pena(46) -- (RepUblica elo)· (s-4, 9l. M) 

~-(11.92) 

c-(-do). (26. 65.10) 

- UaidoelaGIS- c -do Nono· (69, 92. 93. 90) 
R 1 'I I" Ánbc Siria • (26. 32.., 

R 1 li I" Tdocco ·(55) 

RepiWica Eslo\'Oca • (56) 

--(93 .. 90) 

,_ (Fedcnçlo elo). (70) 

SID ~ (Repiololica de)· (21) 

SID V*- c G1 r = • (33, ., 

5oMpl (Pcpoiblico do)· (47,10) 

c ........ (RepUblico de). (52) 

Soi-Aliicaao (Repillolica). (53) 

- (Repiblica do). ( 11. 26) 

-. (61 •. 92. 90) 

s.iço (Caafcilu çlo). (49, 92. 94) 
S==ilj=c!je (Remo da) • (17) 

Toiliodio • (44. 10) 

T-(RepUblica Uaiela ela)· (25) 

T- (Reino de)· (99) 

Toooisio • (26. 75) 

Tooqoio(71,92,93,94) 

lJ<dolio • (70) 

U--·(24) 

u._.; <'cpiblica Oriauoldol- (2ll 

V-lo (Rcpiblico ela)· (6) 

v- (Rcpiblica Soc:iolisudo). (41) 

v- (Rcpoiblico do)- (26) 

- (Rcpoiblico cla)- (lO) 

z• 1 !I X (RepUblica do) • (7, 10) --
1. c- ela Unilopon o periodo• 1m o 1999 

2 Proc:cdimca1o de csc.olha • c181e con.D"ibul:iva .. 

......... 84 

... 16 
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estrategias c politicas no ambtente em 
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Confuénc:ias e reuniões: 

88 

!:26 

3. Futuras conferências da üniio . \31 

4. Duração das Conferênct:~~s de Plcnipotenciãnos da L niào 133 

S. Convites para realizar conferências ou rcun1ões fora de 
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lJNIÃO INTER'IiACIONAL DE TELECO\H :'iiC.-\CÕES 

ATOS FINAIS DA 

CONFERÊ:-ICIA DE PLENIPOTE!'<CIÁRIOS 

DA UNIÃO I'iTERNACIONAL 

OE TELECOMUNICAÇÕES 

(Quioro, 1994) 

Instrumento de emenda a Consritu1çlo ela Un1ào lntcmac!Onai de 

Telecomunicações (Genebra, í 992) 

Instrumento de emenda a Convençlo da União lntemac10nai de 

Telecomwucaçôes (Genebra. 1992) 

Declarações e reservas 

Decisões 

Resoluções 

Recomendações 

Genebra. i ()05 

INSTRUMENTO DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO 
DA UNIÃO INTI:IINACIONAL 

DE TELECOMUNICAÇÓIES (GENEBR~. 1992) 

([.mendas adotadas pda Conferfncia de Plenipolenciários (Quinto. 1994)) 

PARTE I · Pmicio 

Em decorrênc1a e aphcaçào d.as dispos1ções da C onsnrmção. da Lhtio 

Internacional de Telecamurucações (Genebra. 1992) e. em pamcular. de seu amgo 

55. a Conferência de Plemporenc1:inos da Ulliio lntemac1onal de Telecomumcacões 

adotou as segu1ntes emendas .i refenda Conlliluiçio· 
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MOD SO 

MOD57 

ADD59A 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

ARTIG08(CS) 

A Conferência de Plenipotenciários 

b) eununarã. os Relatorios do Conselho sobre as an .. ,dades d!. 

i) 

Uniio desde a Ultima Confetincla de P\~:mpotencJãno!. e !.obre 

a política c planificação estrategicas da União: 

euminani. e. neste caso. aprovara as emendas propostas a 

presente ConsnN1çào e ã. Convenção. fonnuladas pelos 

Membros da Uruio. de conformidade. ~spccrivarnente. com o 

artigo 55 da presente Consnrmçào e as disposiÇÕes aphcã.H··~ 

da Convenção: 

3. No intervalo entre duas Conferênc•as de 

ordinárias. poderi ser convocada. excepciOnalmente. 

PlerupotencJãnos 

uma Conferência 

de Plenipotenciários extraordinária. com -wna ordem do dia restnta para 
truar de temas concTetos: 

ADD598 a) 

ADD59C b) 

ADD59D c) 

MOD 62 b) 

por decisão da Conferência de PlenipotencJãrios ordrnãna 

precedente. 

a peWdo. fonnulado. mdivldualrnente. por 2/3 dos Membros 

da llniào c dirigido ao Secretario--Geral: 

por proposta do Conselho. com aprovação de. pelo menos. :?.'3 

do!. Membros da Cruào. 

ARTIGO 9 (CS) 

Princípios apiic.iveis às eleições 
e •ssuntos conexos 

O Secretãno-Geral. o Vice-Secretári.o-Geral. os Ductores dos 

Escmónos c os membros da Junta d~ ReguJamcntação das 

Rac:hocomurucações seJam eleitos entre os cand1datos propostos 

pe~~ Membros. quer SeJam sew. nac.10naJs. quer se)am 

nac1onaJs de Membros diferentes c de que. ao se proceder a su.a 

eleição. se tenha cm conta wna d•smbutção geog:raflca 

cqunanva entre as diversas regtões do mWldo: no tocante aos 

func1onãnos nomeados. que t.unbC:m se tenha cm conUI os 

pnncip1os expostos no nUmero 154 da presente Consntu1çào. 
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MOD63 c) 

MOD 163 

os membros da J- de RegulamentaÇão das 

RAdiacomumcações se;.. dedos. a título indiVIdual e de que 

cada Membro possa propor wa único c:and1duo 

ARTIGO Zl (CS) 

( 4) A classe contributiva esçolltida por cada Membro. em 

CGDfcxmiàde com os oúmaos 161 c 162 anteriores. será aplioi.vclao 

primeiro orçamento bienal a c.ar do prazo de expiraçio de se1s 

llleScS, a que se faz ~ferêocia- aúmeros 161 e 162 anten~. 

PARTE 11. Daca • ~a em vigor 

As emendas coastantes do praemc msttUmtnto entru11o em vtgor. 

COilJWIIm'loCnlC, C D11 forma de U1D wtico iaitl n, em I" de Jutcu"O de 1996. CDtre 

os Membros que sejam parte na Constituiçlo eu Convmç.t.o da Unilo lntemactonal 

de Te:ccomuaaeaçOcs (Genebra. 1992) c Q*: ..a..m depositado. antes dessa data. 

se. in suumento de rarificaçio. acettaçio ou. lpi'O~ presente insuumento ou 

de adi slo ao mesmo. 

EM lT.STEMUNHO DO QUAL. os PlcmpotencJãrios respccnvos 

MSUll.m o oripnal do preSC'ftiC mstniiDC'Il• de emenda a Consntu•çio da Liruio 

lnlerr1C1ona.l de TelecamuruCIIções (Genebra. 1992). 

Quioto. em 14 de outubro de 1994 
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l'el• Republico A..p ... lleiDocntla e ,_..r: 
AUHAMZA 

Pelo RepUblico Federal do Alellwllut: 

ULRJCHMOHR 

EBERHARD GEORGE 

Pelo l'riocip11do de ADdorra: 

RJCARD II.ODRJGO MONSONIS 

..... Jlepáblico de Allplo: 

VIRGILIO MARQUES DE FARIA 

No lteiooo do Arlbio S.udlto: 

SAMI S. AL-BASHEER 

Pela República da Arpetiu: 

OSCAR MARTIN GONZÁLEZ 

EDUARDO ANGEL KATSUDA 

GUILLERMO E. NAZAR 

Peb Austrália: 

W.J. HENDERSON 

C. L. OLIVER 

Pela Áustria: 

ALFREDO STRA TIL 

WALTER KUDII.NA 

JOSEF BAYER 

Pela Comuaicbde das BahaiUS: 

BARRETT A. RUSSELL 

I..EANDER A. BETIIEL 

JOHN A. M. HALKITIS 

Pelo Estado de Babreia: 

ABDUL SHAHEED AL·SATEEH 

Peb República Popular de a....-...: 
FAZLUR RAHMAN 

MAZHAR-UL-HANNAN 

Por llorbodos: 

JACQUELINE WJL TSHIRE-FORDE 

Na Rqníblica de •l•rus: 

V ALASHCHUK V ASIL 

l'eloBBcia: 

ERIC VAN HEESVELDE 

Na Repliblica do Be:ain: 

SEIDOU AMADOU 

BACHABI FLA VIEN 

VIGNON HONORE 

Pelo Reino do Butio: 

TSHERING DORJI 

Na Repáblica da Bolívia: 

RAÚL J. CAMPERO PAZ 

Pela República da Bósnia e Henzegovina: 

OSMANMUSIC 

Peb República do Bouuana: 

ARMANDO V. LIONJANGA 

_QU;IIILE GABORONE 

Pela República Fcdentiva do Brasil: 

JORGE DE MORAES JARDIM FILHO 

LOURENÇO NASSIB CHEHAB 

Por Brunei Darussalam: 

HJ. MARSAD BIN HJ. ISMAIL 

PG. HJ. MOHD ZA1N PG. HJ. ABD RAZAK 

Pelll República da Bulgária: 

K. MIRSK.J 

N. DICOV 

Por Burkina F asso: 

ZOULI BONKOUNGOU 

BRAHIMA SANOU 
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Pela República do Burundi: 

NGENDABANKA FERDINAND 

NIYOKINDI FlACRE 

Pelo Reino do Camboja: 

SOKHUN 

Pela ~públial de Camero-: 

DAKOLE DAISSLA 

BISSECK HERVE GUILLAUME 

ANGOULA DIEUDOJ-INE 

T ALLAH WILLIAM 

MAGA RICHARD 

W ANMI FRANÇOIS 

KAMDEM-KAMGA EMMANUEL 

DIOUAKA Hl!NRI 

Pelo Canadá: 

PIERRE GAGNE 

Pela República de Cabo Verde: 

ANTÓNIO PEDRO DE SOUSA LOBO 

Pela RepúbliCI Catro-A.fricaaa: 

JOSEPH-VERMOND TCHENDO 

JOSEPH BOYKOTA ZOUKETIA 

PHILIPPE MANGA-MABADA 

Pelo Chile: 

MARlA ELIANA CUEVAS 

Pela República Popular da Clllina: 

WUJICHUAN 

ZHAO XINTONG 

Pela RepUbltca do Chipre: 

LA.ZAROS S. SA VVIDES 

Pelo Estado ... Ciclade do Vaticano: 

PIER VICENZO GRJDICI 

Peb República da Colômbia: 

HECTOR ARENAS NEIRA 

Pela RepUblica Fcdenl Islâmica das Comons: 

AHMED YAHAYA 

Pela RepUblica da Coréia: 

DONG- YOON YOON 

SUNG-DEUK PARK 

IONG-SOON LEE 

SUNG-HAE LEE 

YOUNG-KIL SUH 

CHANG-HWAN PARK 

MYUNG-SUN CHOI 

Pela Costa Rica: 

OSCAR E. RODRIGI.;ES 

Pda RepUblica de Cõtc- d•lvoirc: 

AKOSSI AKOSSI 

YAO KOUAKOU IEA.'l-BAPTISTE 

Pela Repúbliu da Croácia: 

DOMINIK FILIP0"1C 

POL(uba: 

FERNANDEZ MAC-BEATH HUGO 

RODRIGUEZ ACOSTA FRA.'KISCO 

Pela Dinamarca: 

ERIK MOLLMANN 

METTE I KONNER 

HANS ERJKSE'. 

Pela Repúblia de Djibu(i: 

ABDOURA.ZAK A.Ll ABANEH 

Pela República Árabe do Egito: 

MAHMOUD EL-NEMR 

Pela R~pública d~ El Salvador: 

IEFFREY H SMUL Y AN 

• 
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Pelos Emirados Árabes Unidos: 

ABDULLA AL MEHREZl 

Pelo Equador: 

ADOLFO LOZA ARGÜELLO 

Pela Espanha: 

JA VIER NADAL ARINO 

.leia República da Estõnia: 

JURJIOEMA 

Pelos Übdos Unidos da América: 

JEFFREY H. SMlJL Y AN 

Pela Eti6pia: 

FIKRU ASFAW 

GELANEH TA YE 

Peb Repúblia de Fiji: 

TURAGANIVALU JOSUA 

VADAMARIKA 

Pela Finlindia: 

REUO SVENSSON 

Pela França: 

JEAN BRESSOT 

OOMINIQUE GARNIER 

LUCIEN BOURGEA T 

?ela RepUblia Gaboneu: 

JOCKTANE CHRJSTLAN DANIEL 

MASSIMA LANDJI JEAN IACQUE~ 

ESSONGHE EWAMOONGO SERGE 

OGANDAGA JEAN 

Pela República da Gimbi8: 

BAKARY K. NIIE 

MOMOOOU MAMOUR IAGNE 

Pel& RepUblica da Geôrgia: 

K. M!RSK.l 

Por Gana: 

DZANG C. K. 

VASSlLlOS COSTIS 

ANAST ASE NO DAR OS 

Pela República da Guine: 

MAMADQU MALAL DlALLO 

SOUARESOULE~NE 

SOW MAMADOU DIOULDE 

BARRY MAMAOOU PATHE 

RODERJCK SANATAN 

Pela RepUblica da Hungria: 

KÁLMAN KOV.~CS 

Pela RepUblica da Índia: 

MG KULKAR>;I 

_-A- M. JOSHI 

RJS KUSHV AHA 

Pela República da lndonC:!ía: 

10NATHAN L PARAPAK 

DJAKARIA PURAWIDJAJA 

Pela República lslimica do I ri: 

HOSSEIN MAHY AR 

PeU Irlanda: 

S. FITZGERAi.D 

~ela lslindia: 

THORVARDl·c ''lNSSON 
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Pelo Estado de lsi'IMI: 

R. H. MENACHEMOHOLV 

Pela Itália: 

ANTONELLO PIIETROMARCHI 

Pela .lamaia: 

RQ) R HUMES 

Pelo Japio: 

VOHEI KONO 

Prlo Reino HacHiaiu. da Jonlim: 

Hl ! .. IQUD JABALJ 

PeM República elo Caaq•iMio: 

ALIGOUJINOV SEIUK 

Pelo Republica • Qooiolia: 

DALMAS OTIENO ANY ANOO 

SAMSON K. CHEMAI 

MURJUKI MUREITJD 

ALICE KOECH 

DANIEL K. GrmtlA 

REU'lEN M. J. SHINGIRAH 

SAM VFL OUMA OTIENO 

WlL:.QN NOUNGU WMNAINA 

Pelo t::::.stado do Kuaítc: 

ADEL AL·IBRAHIM 

SAM! KHALEDAL-AMER 

MU5TAFA H. HASHEM 

ABDUL-RAHMAN A AL-SHATTI 

ABDULWAHAB A H. AL-SANEEN 

ABDULKARIM H. SALEEM 

V ACOUB AL-SABTI 

HAMEED AL-QATTAN 

SAMEERA MOHAMD 

Pela RepUblica n-.critica ...,...r do IA.: 

KHJ· '-<~ING SA VAKONE 

Pelo Reino do Leooto: 

SELLO MOLUPE 

Pela Repúblia da Ldõaia: 

GUNTIS BERZINS 

JANIS LELIS 

Pela u-~ca Ju.psWva da Macedônia. 

MAKSIM ANGELEVSKI 

PeloUbano: 

SAMIR CHAMMA 

MAURICE GHAZAL 

Peb República Árabe Popular c Socialista da L.ibia: 

HODA BUKHARI 

GHERWl ALI MOHAMED 

ZAKARlA EL-HAMMALI 

AMER SALEM OUN 

EL·MAHJOUB AMMAR 

Pelo Priacipedo de Licchtenstein: 

FREDERIC RIEHL 

Por Lus.emburgo: 

PAULSCHUH 

CHARLES DONDELINGER 

Pela República de Madag.scar: 

ANDRIAMANJATO NY HASINA 

Pela MaliSÍII: 

HODPARMAN 

ZAXARIA CHE NOOR 

Pelo Ma .. ui: 

STEVEN 1ILES FOSTER SMITH MUIGA 

MANSON MIKE MAKA WA 

EWEN SANGSTER IUW A 
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Pela RepUblica das Maldivas: 

HUSSA!N SHAREEF 

Pela Rqníblica do Mali: 

IDRISSA SAMAKE 

Por Malta: 

JOSEPH BARTOLO 

GEORGE J. SPITERI 

RONALD AZZOPARDI CAFFARI 

hdo Reino do Marrocos: 

WAKRIM MOHAMED 

Peb Repúblia de Mauricio· 

RAMESH C. GOPEE 

Pela República Islâmica da Mauritinia: 

SIDI OULD MOHAMED LEMINE 

Pelo Mhico: 

LUIS MANUEL BROWN HERNANDEZ 

Pela República da Mohüvia: 

IONCASIAN 

I0N COSHULEANU 

Pelo Principado de Môaaco: 

E. FRANZI 

Pela Mongólia: 

TSERENOASH DAMIRA.'I 

Pela Repúblia de MOÇIImbique: 

RUI JORGE GOMES LOUSA 

RUI JORGE LOURENÇO FERNANDES 

JOÃO JORGE 

Pela Rqníblin da Namíbia: 

MARCO MUKOSO HAUSIKU 

SACY AMUNYELA 

Pelo Reino do Nepal 

PURUSHOTT AM LAL SHRESTHA 

Pela RepUblica do Niger-. 

MALIIG AMADOU 

TINNI ATE 

SAOOU MOUS~ 

Pela Repúblia Fedeul de Nigéria: 

IDOLOLA ADEW ALE ODEGBILE 

E. B. OJEBA 

Pela Noruqa: 

JENS C. KOCH 

lAN R. HUTCHINGS 

MARK E. HOLMAN 

ALAN C. J. HAMILTON 

Pelo Sultanato de Omi. 

NOOR BIN MOHA.'dED ABDUL REH'-1AN 

Pela República de Uganda 

FRANCIS PATRICK MASAMBU 

-wn:SON OTONYO W ANY AMA 

Pela República do Uzbcquistlo· 

RAKHIMOV K. R. 

Pela República Islâmica do Paquistio 

NAZIRAHMED 

Pela Papua-Nova Guiné· 

AIWAOLMI 

DAVID KARIKO 

ROBERTTOVl 

ANNESLEY DE SOYZA 

Pela República do Paraguai· 

FEDERICO M· MANDELBURGER 
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Pelo Reino dos Paises Bai1.os: 

A. DE RUITER 

Pelo Peru· 

CHIAN CHONG CARLOS 

Pela Repúblia~ das F"dipin.as: 

JOSEFINA T. LICHAUCO 

KATHLEEN G. HECETA 

Pela RepUblica do Polõai"' 

WOJCIECH MARIAN HALKA 

Por Portugal 

FERNANDO ABiLIO RODRIGUES MENDES 

LuiS M. P. GARCIA PEREIRA 

LUCIANO S. PEREIRA DA COSTA 

PAULO J PONTES T. DE OLIVEIRA 

JOSE A. SILVA GOMES 

CARLOS ALBERTO ROLDAO LOPES 

Pelo Estado do CaQr: 

HASHEM A. AL.!IASHEMI 

ABDULWAHEDFAKHROO 

Pela RepUblica Á,..be da Síria: 

SULIMAN MANDO 

Pob RepUblica Qairpilia: 

BEKTENOVE. 

Pela Repúblia E.atonca: 

V ANEK ST ANISLA V 

Pela RepUblica Tcheca: 

MARCELA GURLICHOVA 

Pela Romêaia: 

TURICU ADRIAN 

Pelo Reino lJaido da Gri Bretaaba e lrla.U dD Nwk: 

MICHAEL GODDARD 

NEIL MCMILLAN 

MALCOLM JOHNSON 

SUSAN BISHOP 

Pela Federaçio da Rúuia· 

VLADIMIR BOULGAK 

Pelai RcpúbliQ de Slo Mariaho: 

LUCIANO CAPICCHIONI 

IVO GRANDONI 

MICHELE GIRI 

Por Slo Vitellte e Graucl.illu; 

JEREMlAH C. SCOTT 

Pelo Est.do •• d !p! dtBte ela S... (J01c'li' ... llll: 

SAPA'U RUPERAKE PETAIA 

Pob Repúblia do Seooepl: 

ABDOULA YE EllMANE KANE 

AU.DJI AMADOU TinAM 

CHElKH A TIDIANE NDIONGUE 

· sot:fi:EYMANE MBA YE 

Pob Repliblia de C'-pora: 

LIM CHOON SAI 

LOOHUISU 

VALERIE D'COSTA 

Pela Rq»úblia da Esloviaia: 

ERIH-J ANEZ GRIL 

Pela República do Sadio: 

MUSTAF.~ IBRAHIM MOHAMED 

ABDEL W AHAB GAMAI. MOHAMED 

Pela República Sul Africana: 

PALLO JORDAN 
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PelaSuKia: 

CURT ANDERSSON 

Pela Coafedençio Suíca: 

FREDERIC RIEHL 

Pela República do Suriname: 

L C. JOHANNS 

R.G.ADAMA 

REGEM! F. CH. FRASER 

M. ERWIN EMANUELS 

Pelo Reino da Suazilindia: 

EPHRAIM S. F. MAGAGULA MA 

BUEKILANGUA S. MALINGA 

ALFRED SIPHO DLAMINI 

BASILIO FANUKWENTE MANANA 

Pela República do TadjiquistJo: 

RAKHIMOV K. R. 

Pela República Unida da Tanzinia: 

ADOL.o\R BARNABAS MAPUNDA 

EMMANUEL NATHAJ';IEL OLEKAM BAINEI 

Pela República do Chade: 

HADIARO BARKA YE 

DIASSIBE TINGABA YE 

HAROUN MAHAMA T 

Pela Tailândia: 

ASWIN SAOVAROS 

KITTI YUPHO 

Pela República Togolesa: 

A YIKOE PAUL KOSSIVI 

ABL Y -BIDAMON DEDERJWE 

Pelo Reino de Tong~~: 

SIONE KITE 

Pela Tunísia: 

RIDHA AZAIEZ 

Pelo Turcome.nistio: 

V ALASHCHUK V ASIL 

PebTurqui..l.. 

VELI BETTEMIR 

.CENGIZ ANIK 

Pela Uc:riaia: 

KUKICH ANATOL Y 

RESHETNY AK VOLODYMYR 

Pela República Oriental do Uruguai: 

JUAN DE LA CRUZ SIL VEIRo\ ZA V ALA 

JUAN JOSE CAMELO ABECEIRA 

Pela República da Venezuela. 

_!Q~E ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 

Pell República Socialista do Vietni: 

MAl LIEM TRUC 

Pela República do Yemen: 

ABDELGADER A. IBRAHIM 

Peb República da Zâmbia: 

SY AMUNTU MUKULI MARTIN 

Pela República do ZiJnbibue: 

LAMECH T. D. MARUME 

JOSHUA CHIDEME 

DZIMBANHETE FREDSON MATA VIRE 
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INST11UMENTO DE EMENDA À CONVENÇÁO DA UNIÃO 
lln'ERNACIONAL DE TELECOMUNICAÇ0ES (GENEBRA. 1991) 

(E t= aclo«·W .. Cwfa I r· de 
r \ _.ürioo.....,JtM)) 

PARn:I.PnM<io 

Em clec:omncia e aplicaçto .. olilposiç6es da Coa~ da Uniio 

La:a · .,, • Telerunen· i' '(~ 1992) e. em pll' ai•. de seu artiso 
42. a Coafu? ·a de~*~ ........,;ona1 de Telecomanicações 

-. u .. ,... .. ..-. • mcrida ca , · i . 

ARTIGO 4 (CV) 

oc 7 

Caufu . . a ele Plmi'PP ........ "riiooo.• ..... raaaini a cada quatto UIOS. 

ADD 5aA 2. Esle nUmero nio .-o .- 2"'• do nilmero tocai ele 

t c I os ela Uailo. 

MOD 10 ( 14) efcNani a ~ ' ·;to com as c:wp:nizaçltcs 

~~anais. a que se ~ 01 arl:ãp::-49--e .SO da Consrirwçio c. 

pora tal fim. m-a. .., - • UDiiD. a<anlos provisórios com as 
a i""9'" ~c.-.. • ... se refertm o utiao so da 

c • úç"' e 01 llianaaa 261 e 261 U CoaYCDÇio e com as N~ 

lJIIidas. cm 1 r aç•o do - ~ CSIO Ultima e a UDiAo 

~~---=io·aa~u~ de Td+=iec<-OiiotllllsFI<I:· e~~es ~ ~ sato 
... _ ... doikllll * Cctaf- . Plaoip .. ;.,, .......... de 

--rmidoOie cc.a o anip •• c riç'o: 

ARTlGO 7 (CV) 

AI Cwfea' ·., M_... l•d'r ••lliaç6el 

(2) O imbito ..... * nferida orcleao do dia deveria ser 

~~do çam q~ - ele c a ordem do dia 

-.Dha - furada paio c I'"' pn:fereDcJalmeure. doi• UtDS 

- da Cood'u · ia - o aeonlo da maioria doo Merobros da 

OliTUBRO DE 1998 
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União. seU' prejuizo do estabelecido no nluner J 47 da pn seme 

Convenção. Ambas as vtnõe!. da ordem do dia setio c=stabc.ltcld.as 

com base nas ~c.omendaçõcs da Conferencta 'Vhmdta de 

Radioconnmicações. de acordo com o nUmero 126 da Dr( sente 

Convençio. 

ARTIGO 19 (C\1 

Partkipa(.lo de entidada c organizações distintas das administrações. nu 
aôvidades da Uniio 

MOD 139 9. As entidades ou orguuza~ ciu.das nos nUmeros 229 ou 230 

anteriores. poderio atuar em nome do Membro que as tenha apTo ..rado. 

saaprc: que esse Membro comunique ao Diretor do fscritóno do :ic:tor 

illteressa.do a correspondente autorização. 

ARTIGO 2J (C\1 

Coavite às Coaferêacias de Pleaipotenc.ií.l'ioS. e admissão 
U mesmas quando houver Governo anfitriJo 

MOD251 3. 

ADD262A c) 

(MOD) 269 b) 

O Sccmãrio-Geral convidari... n2 qualidade de observado' es · 

----· 
as enndades e orgaru.zações mencionadas no número 229 desta 

Coavmção e as org.aw.zaçõcs de c.ariJer mtemac1onal. que 

represauem essas entidades e organizações. 

os observadores das orpnizações e dos organismos 

«mvidados. em conformidade c.om os nUmeras 2S9 a 262.\ 

ARTIGO 24 (C\1 

C011vite h Conferências de a.diocomunica.;6es e admissio i.s mesmu qu;.ndo 
houver Govemo aafitriio 

MOD 271 2. (I) O disposro nos números 256 a 26.S da prf:sente Conve 1çio. 

com exceç1o do nti:m.ero 262A. se aplicani às Conferencia; de 

Radiocomunicações. 
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AJITIGO J2 CCVl 

......,__ -..n.o d.u ' I · .• ~de outras rruniões 

(2) O"""" clc toda-....,._ ... que clcva ser •uixncncla a 
~. dneá ser dia] · 1 aos 1diomas de trabalho da 

r - i• CIQm. 5~ 'Cocu.. pari f..:ihw seu estudo 

~da ctis=mào. 

AJlnGO » CCV)• 

NOC 475 4. ~-se-lo • f 1 ·ia • scgumtes ã.s collttibuições das 

=a · T"Ç'es ialbcadu .. aiiÍIIIIa'OS 259 a 262 t: das CD.tldades 

· zed=s a pMtiQ.,_ 411 D · dodes da Un.iio, ccmionne as 

f11 ·liecsdo.U,O 19cla~Coavcnçio. 

··--aiçiÇÕH bderaactonais. coa.tntnwio 
,.. 01 pstDI dessa t.CI8fU e c ou desse Sctor. de coofomudade com 

.,. lli8aos 479 a 411 coaformc o caso. salvo se fomo. 

..._pelo Coaselho. CID llllil- lk reciprocidade. 

(IIIOD) 417 (2) As -- e -inções R:lo<1onaclas .., liSiaS 

ia=ecl·• 80 aáme:nt 231• JftSellt Ccmva.ç.io contribwrlo para o 

F 1 to doi pstos dos--. de confomu.dade c::om os números 479 e 

410-. 

(MOD) 4'11 (3) As ..m•ecles e ....,, ..... ,.. relacionadas nas lisw 

_aci..,.·oeldroa DOS oÚIMI'OI J37 da praartc Coa.~. q• partJcipc:lll 

de ...., C_,.erêD.cia de 8 1ti om'IIIUceç6es. de uma Conferência 

Mlmdial ciM Tele c ; 5 s latcmactona.is ou de uma conferincil 

011 w ''f' de .- s--. do qual bio S.CJ81D membros. comribuirio 

.,... o ,...,. 1 doi ..,. dessa confcri:b.cL& ou assembléiA. de 

~ormidldE com oa--.,. 479 c 411 sqwntes. 

{MOD) 4?9 (4) As çcxalriiMiçOia __ ;.,.,..,.,..,.,.,.,nos Dilroeros 476. 477 c 471sc 

+ 
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coasta do número 468 auienor. com a exclusão das classes de 114, de 

1/1 e de l/16 da unidade. reservadas aos Membros da União (esta 

excJ.usio Dio se aplica ao Sctor de Descnvolvunento das 

Teleconnmicações); a classe escolhida sc:r3 comunicada ao SecreWio

Geral; a e:a.tidade ou orp1ninçio interessada poderá. a qualquer 

IDOIDeDto. escolher uma classe coottibutiva superior à adotada 

amaion:nentc. 

11 Foi MOdificada ~nas a num~ração doJ parógrafos dos mimero.s -176 a 4R6 da 

c.,..nção. 

(MOD)410 (S) A imponincia da unidade contributiva para os gastos de cada 

Setor imeressado é fixada em 1/S da 1.muiadc contribubva dos Membros 

ela Uailo. Escas coatribuições sc:rlo consideradas como receitas da 

Unilo e aCI:I'Tetal'io jmos, conforme o disposto no nUmero 474 

(MOD)411 (6) A importiDcia da umdade ~tributiva para os gastos de wna 

confc:rincia ou assembléia é fixada. dividindo o montante total do 

oryamco.to da conferfncia ou assembléia consuierada.. pelo mUnero total 

de unidades pagas pelos M.embros no contexto de sua conmbuiçào para 

os gastos da Uniio. As contribuições scrio consideradas como rccciw 

da Uniio c acarn:w-io juros nos percentuais fixados no número 474 

amerior, a partir do sexagtsimo dia subseqUente ao envio das fatwu 

c:or=pondcntes. 

(MOD) 412 (7) Só poderá ser coocedida uma redução da classe contribunva.. 

de coaformidade com os princípios estipulados no amgo 28 da ---· 
CODS<ituiçio. 

(M0D)413 

(MOD) ... 

(8) No caso de deuúnci.a da participação nos trabalhos do Semr ou 

da coneluslo da referida puticlpaç.io (veja o nUmeto 240 da -presente 

Coa~). é devida a c:ontribuiçio atC ao Ultimo dia do mês em que 

surti efeito a derninc1a ou ocorra a conclusão da mencionada 

pomcipaç.io. 

5. O Seaetário-Geral fi.XIJ'"& o preço das publicações. fazendo 

com que os gastos da reprodução e dismbw~o fiquem cobenos. em 

gen.l. com a venda das mesmas. 

(MOD) 4SS 6. A UniiO manter.i uma conl8 de proV1sào a fim de d.Jspor de 

capil&.l de giro para cobrir os gastos essenc1&S e rrwner suficienre 

liqwdez para eVJtar. na medida do possível. rer de recorrer a 

e~amos. O saldo da conta de proviSão sera fixado anualmente pelo 

471 



ANAIS 00 SENADO FEDERAL OliTUBRO DE 1998 
471 ___ ------~~~~~~~=--------_:::_:::~c.___:c____ 

-----

!MOD)486 

Conselho. com base nas no::essi.-.xs prevtsta.s Ao final de cada 

penodo orçamemano b1enal. todol os recursos orçamentanos. não 

ubli:z.ados ou comprommdos. dario airada na conta de provtsão Esta 

conta..: Jescnta.. detaihadamen~e., no RcauJ.amemo Finance11o 

7 (I) O Secretano-Gen.l. de acordo com o Conute de 

Coordenação. poderi acenar çontriM&ições voluntanas. em efeti"·o ou 

cm espCcie. iempre que as coodiçks dessas conmbuições ~Jam 

compacvcis. em cada caso. com o~- os programas da Linião e os 

programas a.ptovaóos por uma c~a. conforme o Regulamcmo 

Finmceiro. q~ae comera disposiÇões especW.s para accrtaç.1o e uso 

(NOC)487 {.q .L.SS.U cOIIttlDWÇoa $COO nooucadas pelo Secretano-

MOD 1002 

Genl ao Conselho no R.elalr:io * ptio fmanceJ.ra. assim como num 

resumo que indJque. para cala~- a ongeiJL a utih.zaç.ão proposta e as 

medidas adotadas referentes a ~ coatribuição 

ANEXO(CV) 

Observador: Pessoa envt•: 

pelas .\·ações Uaidas. por wn organ.asmo 

espectahzado das Nações Unidas. pelo Orgarusmo 

lnlemac•onal de E.neqJ.a Arõmica. por uma orgaruz.açio regJonal 

de telecomumcaçõcs ou uma orgaru.z.ação int~govemameiitaJ 

que explore s1stemas de su~itc:s~ plrticipar. em carater 

consultivo. d.a Confert.cia de Plerupotenctarios. de uma 

c.:mferêncta ou de uma t..u.1o de wn Set:or. 

por uma orgiJU.ZaÇio ~onal para participar. em carater 

consu1bvo. de uma COIÚaâleaa ou de uma reuruio de um Setor. 

pelo Governo de um ~ da Uniio para parrictpar. sem 

dueno de voto. de uma ec.ferêncta Regtonal; 

por uma enndade ou Of'IIIII.IZIÇio das menc1onadas no nUmero 

229 da Convençio o. por wna organização. de cuater 

unernnc10nal. que ~te estas enndades ou orgaruzaç(>('s. 

de confomud.ade com as disposições aphcávets da presente Convenção 

.<\5 emendas conadas no p~ lmtrumento entraria em .. ,gor. 
COIIJUDialnente. e na forma de um wuco m-...ento. em O I de JaDCli'O de 1996. entre 

+ 
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os Membros que sejam putes na Constnuiçio e na Convcnçio da limio 

lmauacioaal de: Telecomunicações (Genebra. 1992) e que tenham depositado. antes 

dcaa dala, seu insm.m:tento de ranficaçio. .aceitaçio ou aprovação do presente 

i:astrumemo, ou de adesão ao mesmo. 

EM TESTEMUNHO DO QUAL. os Plempotcnciãrios respccbvos 

usiaam o orlliNI do presente insll'lUIJento de emenda ã. Convenção da Uniio 

l:atemacional de Telecomunicações (Genebra. 1992). 

Quieto. em 14 de outubro de 1994 

(Seguem as assmaruras} 

(A.s as.srrtantrm que .seguem após o Jmr1'11mcnro de emenda à Col'fWnçào (1992) são 
as rrre.smas mcncronadas nas pagrnas 6 a } 5) 

DECLARAÇÓESERES~~S 

DEC1.ARAÇ0ES E RESERVAS• 

fona•ladas ao rau~ da Coaferiacd 

de Plnipoteaciãrios da Uniio latcn:~acioD&I 

de Tdecomuntacõn 

(Quiolo. 1994) 

No ato de proceder a assinatura deste Docume:rno que forma pane dos Atas 

Finais da CcmferCnc:ia de Plaupotenoanos (Quaoto. 1994). os Plenipotenc~anos que o 

subscrevem. conbnnam ter tomado nota du scgumtes declarações e reservas fenas ao final 

dessa Conferência 
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(Jnrcmal <'spDIIhOJ 

A Oàfli&Çio da Costa Rica a Ca.fuênc1a de P!erupotenctanos dJ. Lruào 

~de TdccornunicaçOcs (Qwoto. 1994)· 

~naa que reseroa a seu Gawemo o dire~to de 

a) ldotar as medidas que CONidere ncc.essariu para pr01eger seus mteresses 

nKionais e seus serv:~ços de t*comurucações. no caso de vutros 

IMmbros não aun~nrem as diiiiOiições dos Atas Fuws desta Conf~encta 

(Qu;olo, 1994 ). 

b) f~ as raerv.u que ~ necnsanas. ate o momento de 

rdcaçlo dO$ Aios finais"- Coaferê:ncg CQutOIO. 1994). em relaçio 

âs dispo:stções das mesma que ...,_,em a Constnwçio da C esta R.Jca. 

2) declara que 1 Costa R,jc.a ~e se vmcula aos illSIT\Imemos da L" ruão 

'de TàecomwucaçOes compreeacüdel como a Consmu1çio. a Convençio. os 

'•" 01 ~IVO~õ. JUaS emc.ias <* JJX)Cfificações. quando rrwufesw. de 

for. apreu&. o MLI çoasem:unento em ~-- a respeito de cada um dos cttados 

apól previo cunipicWAIO dos procedimentos consmuctonais 

CGI p I "'"· 

• Noltz '* ~IQriQ...(ÃraJ Os ta10s • dedaraçóes e resef'las são apres.emados 
por ordem a .......... de seu dep05ilo 

No áldlcto estdo cla$sl.jic.at*JS. pcw ~ .. ~tiCa, os noi'MS dos Membros que" as 
frznn-. 

2 

On~mal _franâs 

I. A Dclepçi.o da Republica de c~ .i. Conferencia de PlerupotenC!anOS 

da UIT (Qui<xo, 1994) reserva a seu Governo o direito de tomar todas ~ med1das que 

julpe DOCCSSáriu pU'I. prot:eger seus legitimos ~- caso um Membro da Uruão não 

obelrve as CÜipoliç6es destes Atas Finais. dos .aos e Protocolos adJuntos ou se outros 

~ fizerem reservas que comprometam o ..._ funcionamento de seus sei'Vlços de 

telev=·=caçtn 

2. A Dretegaçào da RepUblica de C~.m reserva a seJ Governo o dm:uo de 

cAcuar outras reiCrYU aos Atos Finais prellllles. 1101 casos em que coDSidera.r necessanas 

l 

Da Rlpt~bllca do 81Ulln.it r Ur11if111Dl. fraJtce:J 

A D ' 5 ç'o da RepUblica do 8un.&nlli raerva • seu Governo o direuo de 

-..,. todas u medidas que julp ~ oan. proteger seus tnteres.ses. 

c.ta outros Membros nio cumpram as diiPOSIÇ6a da Const1tu1çio c da Convenç.io da 
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Uailo Lntemaaooal de Teleco~ (Quioto. 1994). de seus anexos e Protocolos ou 

• as reservas formuladas por outros paisc:s compromet:erem o bom funcionamento de SoCUS 

~de tt:lecomunic.aç6es 

2. aotitar, ou não. toda medida. C'Jt possa acanetu um aumento de sua flarte -· • 
Origina/c esponhol 

A De:Jcpçlo do Equador, ao assinar os Aios F"\Uis da Coaferência de 

Plai:potenáário Quioto, 1994, reserva a sa1 Govano o direito de adotar as mcdidu que 

coasidere raccessãrias. conforme seu Direita Soberano. seu ordmamcnr:o juridic:o iruemo e 
o Direit:o Intemac:ionaL no c;aso de seus imercsses serem prejudicados. de quaJquer- forma. 

por qualqucf uo de ouuos paises 

"Em aame de Deus clemente c rruericordioso. 

IVJ usinar os Atos F mais da Confa-ência de Plenipolenciãrios ( Quíoto. 1994 ). a 

J')r&ea•çlo da R.e:püblica 1Jlimica do lrt reserva a seu Govemo o din:il:o de. 

tomar todas as medidas que coDSidere necessãriu, pua. protep:r seus 

din:itos e interesses. cuo outros paises Membros deixem de c:umprir. de alguma manara. as 

tl''ll: iç6cl dos instrumeotos de ematda ã CODSUtu:içlo e ã Coavmç.io da UDilo 

ldemac:ional ele Tclecoi'I'IUJ1ic:açbc (Gcnebn: 1992). aóotad.as pc:i.l Conferêftcia de 

PlellipoceDCii;rios (Quioto, 1994), seus anc::J~:os c o Protocolo à mesna ou os Jl:q.•'•merwos 

...xos; 

2. proteger seus inlel'eSie:L no cuo de que alpms pUses Membros nlo 

J*ticiplnm do papmenco dos pst.os da Uailo ou se as reservas fomlu.l.adas por OUb"DS 

Membros comprometerem os .serv1ços de tel.ecomunicaç4cs da kepUblica lslimia do I~ 

3. nlo seotir-se obripdo por ncohuma disposçlo da Coasli!Uiçlo ou da 

C- da U!Dio InremoàonaJ de Telecomwlicaçlla (Gencin, 1992~ aan pelos 

ialtrumallos de emenda adotados pda Coafcrioc:ia de Pleaipotcnciãrios (Quioto. 19!M), 

que possam afaar. dircu ou iDdirctamente. sua sobennia c c:ar an rontndiçlo com a 

c-.w.oo. u leis e ReauJamattos da JO.q>Ubliu Jsiimioa do 1<1; 

4. fOI'IIall&r ouuas rcservu ou decianções. atê o momento da ntificaçlo da 

C •içlo, da C...a>Ç~o da U.UO ~de Tcl=nuru- (Gaocin. 1992) e 

elo ..... emendas. 

' 
A Ddcpçio da JlepUblica da Venc:zuda reserva • seu Governo o direito de 

8Ckar as medidas que considere necesllirias pva protcpr seus imerases. cuo OUD'OI 
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\1embro~ arua.~s ou t'.JTU~C·" :~;;CI c~.:;-:.::·:...- :h cl.lsr-os.~çóes, C::."l. ConsrJtuJç.'kl .:!.l Convenc.i(l 

lmemaCTOnJ.i de Teleccmur..LC.:Jcoe~ 1C. ~:~. l'i\Ml ce seus anexos ou ?rotocoJOs .J.C.Iuntos 

ou quando as rcserv:l.S :·c:-:--..:TJ:~s::: ,. .---:-~ .'\iembrc~ C:.lt.:sa:-~;71 NCJU1ZO ao funcronamemo 

dicaz o.e seus savlços oc :c:Le::omurJc.::~es 

Tlmbem i'orrrl.!!:: ~::se:--.:::> - = .:.:!so de o:..~z.iauer aoucaçào. ror pane oe outros 

Membros. das dTspos·cu-::-s ,;:! C :~.s:li'Lõlçio e da íonvenção !mem."l.ctOna.J .::e 

Telecomurucaçócs tC.)urow >:lO.l' <:..:.~:~- 1e~•uvamenre 2 t.:ul,zaçào .JJ. u~01ta de s.ate:Jte 

s;eoest&ciOn.tno e ao cs~:!:::rw ·:!::::c.~::ico para cr;ms.rrJ~Yi.o de seus sern:;:os de 

l.elecomurucações. aulcu.:a: ;:ot.; .:.;rz:;:_- .:s pr~edTmentos ce noutlc.açao. -::.:JOfaenaç.io e 

rqpstro 

Do mesmo !':leoa. ionr.t.:ra ,.,;a,s fetcr"VaS a respeuo dos antgos aa Consurwç.io 

c: d.a ConvcnÇi,o lntem3.c::om.l oe Te:e-::::-:urllCa'fÕCS !Qi .. noto. 1-;..94), referentes a ar~11tra!em 

como melO de solução de connove~:as. tudo isso. de confom-uda.de com a pol.mca 

internaCional do Govemo da Venez-Jela !"~Stl rnateril! 

Ao &SS.Inar os -\:os Ft!13J~ da Conf~rC:ncta de Plerupol~nctM!OS da Lruio 

lntemactonal de Telccomurucacões 1Qutoto 1994). a Delegação da R~pubhca do Zimbabue 
decl.ara que re5ef"Va a se~.: Governo o cil:-etto de tomar todas as medidas que c.oru.tdtte 

oecesWus para proteger seus tnteress~s. caso Uswn Membro não cumpra as dtsposições da 
Constituição. da Convenção da Uniio IntemK~onal de Telecomurucações lQuioto. 1994) 

os Protocolos. anexos ou -Regulamentos adjun~os a mesma ou se as reservas fonnubdas por 
outros puses afearem set1 se10r oe !elecomu~ 

Do Re1no do Butào Ong"'al. mgli:J 

A DtJcsaç.àc- oo .Remo do Bulio .1 C.;,nieT~nCJ<~ de P~potenCW10.S lQt..uoro. 

1994) reserva 1 seu Governo o <iireno de :ornar tooas ~ medtdas que consadere nec:essuas 

pu. sa.lvagu.arr:lar seus mteresses. caso outros Membros não cumpram. de qualquer mane.:ra.. 
I..S disposu;ões da ConStituiÇão. ria Convenção da Uruão lmem.actonal de Telrc.omuru~ 

(Genebra.. 19921, seus anexos ou Protocol01 adjuntos ou se as reservas fonnuladas por 
OUtros MenK:Iros pr~udic.aTC"m o functoiW'I'lltft'lo adequado de seus ~ços de 

telecomuruca.çõc-s 

• 
Da Repuhüca ( .:abonl"t.7. On$f111aJ franci.s 

~01ar toa.u. a'> r;,ema.a.s r.e:eaanas oara croteger seus mteres.ses.. no ca..so 
de outros. Membro~ :-.:!c .::..1mpr::-e~ as .;;L$00SLCÕes OJ. ConstLruLç..ào e da Convew;J.o ~ 

: . ."mio Jmer.u.co~ .: : -.::e'L!bml.lru.;.:l,:J-e~ . t'~~oto . . '--9-l I ou ,;.e as rt-s.erva.s formWad.a.s oor 

outros M:emOros ot:derem comorometer o i'unconatl'le'nto de seus sefVIços de 

telecomurucações. 

OUTUBRO DE 1998 



OIITUBRO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

2. aceitar ou rqeitar u cons.ecuencias financeuu que possam ad .. ir desr.as 

lO 

OngrmJ: mg/~J 

A D I a ç'= di keplbtica da Z1mbia i. Conferência de Plenipotenciarios da 

Ullilo lmc:mlciocal de Tt:leconaricaç6a (Quioto. \994), RSei'V1. a seu Govano o dn:ito 
de Iom. todas u medídu que CODiidcre DCCCISÃriiS para proregcr seus inlere$SC:I.. caso 

OUirOs ~ deium de cu:mpril. de quakp::r forma. as~ <los. instrumentos de 

aDalda da Coceiruiç10 c da Coavcaçlo da Unilo IDic:macional de Telecomunicações 

(Geaoln. 199Z). odocodoo pola Coaf • ·, de ~· (Quioto, 1-). se as 

ra.vu de:ua Membros compron:lCICftl direta ou indiraamc:me. o bom ftmcionamen:to 

• -.as wviços de celecou tries9'tt ou~ diRta ou indirdamenlc. sua soberania 

A Dd c çfi= da RepUblica da Zimbia reserva. do mesmo modo. a seu Governo. 
o diràto de f'omular u raervu que CCIIIadere oponupas. até o momento da ra.t.i6caçio pela '•'±5 

da Zialbia du emcadu â COIIIIJaliçlo c .i Convençio adotadas pela Conferência 
de Pleoipocax:ürio (QWoco. 1994). 

11 

OnKJnal: mgli:J 

Em nome da RepUblica ela JDdo.._ a Dàepçio da Indonesia a Conferenaa 

de Plenipotencürios da Unilo lnla'lJacionaJ de Tdec:omunicaçôes (Quimo. 1994) 

I. raerva a ICU Govcmo o cüreiJo de adotar todas as medidas que consaderc 

noc::asUiu para procqcr seus interesses nacionais. caso qualquer dasposição da 

Coasa:iruiçlo. da Coaw:nçio c du Jtao.luçõcs, assim_ ..cDmO quaisquer decisões da 

CoPferenc:i.l de Pleaipotencürios cl.l Un:iio l.ntcmacional de Tdec:omunie&ç6es (Quieto. 

1994), afelem, diRU ou indircumeme. sua soberania ou comnriem a Connaruiçio. a 

~ c os rc:auJamc:ntos da RepUblica da lndonesia. como Parte em outros truados e 

QXI\a ; 'e• c equàes que pouam I'CIUhar de quaisquct principios do direito imcmacional, 

2. re:I8'Va, ldemlu. ao ~a.~ Gow:mo o direito de adour qualquer medida que 

coosidere nec:aUril para pnxeaer NUS iacereucs IIICionais. caso outros Membros niO 

c:umpnm. de qualquer maDeira. as disposi~ dos inRrumc:ntos de emenda à Constituiçlo c 

à CoiMDÇio da Unilo lntc:macion&l de Tcla::on •rin;c'e' (Genebra, 1992) adotados pela 

Conferiac:ia de ~e:nciíriot (Quioco. 1994), se u conseqUências das reloef"ooaS 

llcu .!•de• por outros Membros comprome:tc:rcm seus serviços de tdccomunicaçôes ou 

ecatr'Ctaftm um aumento de .ua contribuiçlo pera custar os gastos da Uni!o 

IZ 

Ao ueinar ot Alai Fiaeil da Conferencia de Plenipotcnciãrios da Uniio 
ldcmac:ãoMI de ielec.onaaruc.eç.c)cs (Qutoto. 1994), e Delcgaçio da Ml.làsla reserva a SC'U 

477 
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Qo'IUD:) o dirci&o de tomar toda as medida .,.e considere necessarias llatl protege:l'" seus 
iJan:siCS.. cuo ouuos p&Jses Membros nlo .,.,. ·; n do pagamemo dos gastos da Uniio 

ou deixem de CWIIprir. de quUquer fol"'lll.. as 6lpo8çõcs da Conaituiç.io e da Con .. ·ençio 

da Unilo ldllfMCioaaj de Telec:omurucaç:6a (C)Iioto. 1994), seus anexos adJuntos a mesma 

ou te as obiCI v.çõcs formuladas por otG'OI w..mros comprometerem seus SCf'Vlços de 

t~ões 

Ongmal·e~ 

A D ' 3 i lo espanhola. em virtude*» dilpOSto na Convenção de Viena sobre o 

Dinilo dos TrMMot., de 23 de muo de 1969, ~ ao Reino da Espanha o direito de 

lbrn1dar ~aos Atos FiMis adow:lu P* presente Conferenc.a.. ate ao momento do 
~o do oportuno diStt'Urne.ao de ruilcaçlo . 

•• 
On~mal: mglis 

A !')eles•çio dt' BI'\IDCI. D&r'UIM!aal reserva a seu Governo o d1te1to de adow 

todas as medidu que considere necessariu ~ proc:ep:r seus inten:sses. caso algum paJS 
nlo mmpr&. de quUqucr maneira. as dj 1 ··ali da Consutuiçio e da Convenç.io da Uniio 

bumacional• Tdtlcormmicaç6es (Genlbn., 1992), çom as modificações que constam dos 

Al:os Finai5 da Confuinaa de Plaapol~ (Quioto, 1994). dos ~s anexos ou 

Protocolos ou se u reservas form.11adas por oucros puses prqudaurem os antereMeS de 
BfUI'Iel Daruuaiam ou acarTetii'CID um _.,.... de sua contnDwçlo para custear os gas~.os 
da Unilo 

A D ' g çW de Bru~~e~ DII'UIMiul ~ do -;.~o modo. a seu Governo o 

direito de fomullr as raervas .dic::ionais que julpr oportunas, ar.e o momento da ruificaçio 

pe6o Bruaei Ilrlnaulam da CoruutuiçAo e • C~ da Uniio lntemaaonaJ de 

T~(Geaebn.. 1992)ede .... --.s(Quioto. 1994) 

15 

Ongmal franciJ 

A l')clr:pr',.lo da Republica Arpilll Oemocnll•ca e Popular a Confez-ênc•a de 

Plc:nlpotenc:i&rios da Unilo lnternaaonaJ • T~ CQu.oto. 1994) reserva a seu 

Governo o direito de lomar lOdu as mcdidu que considere neces.sanas para proteger seus 

ialcreues.. caKJ outros paases Membros~ de cumpnr as d11posu;ões d.a Consurwç.io 

e di Coi!YaiÇio da Unãio lnacmaaonal ck: Tlleoomuntcaç.óe (Q,Jiolo. 19914}. !r: a n:ll!r4l 

~por~Minim&rm4JiGI ~-~de~Ql .... lmOII\ml 

...-odesa,_.CI:JI"'riuMi ... ~dl U*t 

+ 
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16 

Da ~ptlblica do CltatM: 

AD assinar os ins:awnern:os de emendas .i. Conuituiçio e i. Convenção (Genebra. 

1992), a Ddegaçlo da llcpU.btica elo Chade i Conferencia de Plenipotenciãrios (Qui.oto. 

1994) rc:scrva • ICLI Governo o direito de tomar todas as medidas que ju1gue necc:ssarias 

I. se um Membro nlo aunprir. de quaiquer ~ as dispo:s~ções o~ 

Constiluiçlo e da Coavençio (Quieto, 1994) ou seus anexos re5pCCrivos; 

2. se as reservas fo1'111U1Ws por outros Membros puderem comprometer o 

bom funcionamento e a cxplora.çio teçNca adequada dos SC"'VVÇOS de teJecomurlicações da 

RepUblica do Chade. 

Do mesmo modo, a Del.cgaçio da RepUblica do Chade reserva. a seu Governo. 

o direito de formu.l&r qualquer dcdaraç:lo ou reserva, no momento da ratificaçio C!a · 

Consutuiçlo e da Convenç.lo da Ur:üo lntcrn.acional de Telccomunicaç6es 

Do !ümo da S114Z11dndla: Orrgmal: mgles 

AD assinar os AIOS Fmais. a Delepçlo do Râno da Suazilãnd11 reserva a seu 

Governo o direito de tonw- todas as medidu que considere necessãrias para proteger sew 

in&a'esscs, no caso de ouuos paises Membros deixarem de: cumprir. de qualquer forma.. as 

dispoSçõcs da ConstitWç.IO ou óa Convenção Ó2l Uniio lmcmac.onal de Te\ecomuru.~ 

(Genebra.. J 992). seus anexos ou Regulameruos adJUntos .i mesma ou se as resef'vu 

fonm.11ad&s por ouuos pajse! comprometerem os serviços de telecomurucações da 

Suuilindia 

li 

Da R~pJibiiCI:l do Sudão: Ongmai mglis 

A Ddegaçio da Republica do Sudio reserva a seu Governo o direito de tomar 

todas as medidas que considere necess&ri&s para proteger seus interesses. caso outros 

Membros nlo cumpram as disposições da Constituição e da Convenção da UniJo 

lmema~ional de Telecomunicações (Genebra.. 1992} com as. emendu efetua.d.as pela 

Confc:rinci.a de Plenipotcnciãrios. (Qu1oto. 1994). se as reservas fonnula.das por outros 

Membros comprometerem seus serviços de tei.econwnic.ações ou .acatret.arem um aumento 

da pane contributiva do Sudlo nos gastos. da Uní.lo 

" 
0rr1!Jnal. franâs 

Ao asmar os Atos FinaiS da Conferencia de Plewpou:nc.wi.os (Qwoto. 19Q4). a 

Delegaçlo de Burk.ln.a Faso reserva a seu Governo o dtreno de tomar as med1das q1.0e Julgue 

necessanas para proteger os Interesses de Burk.!na Faso 

479 
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~e urr. ."'.Ü:mw~c :lao Cl.l~pnr. de qualquer maneu·a.., as dLsposLçóes dos Aros 

Fina.ts Ciil Confer~n~La de ?lerupotencL&nOs. lQuioto. 199-4) ou seus Ulexos respectivos 

se ot.:tros Membros nio paraci.paran do pagamento dos gastos da L'ruiO. 

~e as reserv1.s formul&àa.s por outros Membros puderem comprometer o 

bom funcionamento e a exploraçlo tec:llica ou comeretal adequada dos 5ef'V1ÇOS de 

tdecomunie&ções de Burkina f uo 

A Deiepção de BuOOn.a Faso .._...a. do mesmo modo. a seu Governo o direno 

de formular qualquer declaraç.lo ou reserva. no momento da ratüicaçio dos Atas FiMu da 

Conferência de Plerupotenainos (Quiolo. 1994) 

Do Euopta. On~nal m~iis 

Ao asstnar os Ates Fm.1.1s da C~icwçlo e a Convençio da Uruio lnterm.c10nal 

de Telecomurucacóes tQuKtto. !994). a CW.•çio de Etiopia reserva 1 seu Governo o 

du'eito de 

formuiÃf as reservas que CODiãclcn: apropnadas com relaçio a qualquer 

texto. Resolução. RccomeDáação e Petiçlo da ConsutUJçlo e da Convenção da Uniio 

Wemaaonal de Teleconwnicações (Quiolo. 1994), que possam afetar. direta ou 

•ndiretamerne. seus .nteresses c o funcio~o de seus ser'oiços de telecomunicações 

2 tomar todas íl.!i medidas .-e COIWdcre nectssarias par.a proteger seus 
U.cresses. ;uo outros pa~ses Membros d.,.._ de cumpnr as disposições da ConstltUiçio e 

da Convençio. 

3 formular ouuas declaraç.Oel ou reservas. at~ o momento em que ratifique 

estas ConstttulciO c Convenç.io 

li 

doMaiaut 

A Dele!'!açao de Malaut a Conferência de PIC1Upotenoanos da Untlo 

lmemac•onal de Tclccomurucações (QuiOtO. 1994). reserva a seu Governo o dare~to de 

tomar todas as med1das que cons1dcre n~ para proteger seu!. .nteressc!.. c.a~ outros 

puses Membros dc1xcm de cumprir. de .,.&quer forma.. as d•spostções da presente 

Consutwçio e da Convenção da Uniio lma.cionaJ de Telecomurucações (Genebra. 1992), 

os anexos ou Protocolos adJuntos ou se as .-vas fonnuladas por outros p.1.1s.es Membros 

da Uruio compromccerem o fUnc•oiWnt:ntO * ~aa~ serv~ços de telccomurucações 

OngrnaJ ~ spanhoi 

Da Rep~~birca 1 JnMtal .Jo l lruguat. 

~ Delegaçio da Republica Onem.al do Lrugua.J declara. cm nome de seu 

Govemo. que reserva o dmeno de adotar ,p medid.as que corwdcre nocess.anas para proteger 

seus Interesses. caso outros Membros n1o cumpram as dtspos.~çõcs d01 Consmuu;lo c da 

Convenção da üruáo lntcmacaonal de r-=omurucaçÕcs <Genebra. 1992). do Protocolo 

FacultatiVO ou quando as reservas f~ por outros Membros comprometerem o bom 

funconamento de seus serv1ços de tctec.on çtes 

OliTUBRO DE !998 
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Da Repubbca Popuiar tia Chma: Ungma1: ;ng1~s 

Ao ass1nar os Atas finaJs . .:. Oeleg.ação d3 Republica f'opuJ;u da Ctuna aecl:i.ra 

que reserva a seu Governo o d!te:to ::e tomar auar:t~5 med1das 1uigue ~e::ess2..,as oara 
proteger seus interesses. caso a.igum \fembro não cumora di! al~ma mane1ra. .::s 

dispoSIÇÕes da Constiruicão e da Conve~ç:io da União l:uernac10nal de Telecomunll:ações 

(Quioto. 1994). os Anexos a mesma C'.I se as te5ervas de outros pcuses afe1arem seus 

imeresses 

24 

Da Repribltca de ( 'ganda · 

Ao assinar os Atas Finais. ;!. Delegzç~o d.l R.eouolica Ge L'ganda reserva a seu 

Governo o direito de tomar quantas medidas consLciere necessanas para proteger seus 
interesses. caso outros p;uses Membros ae:xem cie cumpnr. de a.iguma forma. as disposições 

dos Atas FiiWs da Conferênc1a de Pleruootenciãrios lQULOtO. 19941. os anexos a mesma.. ou 

se as reservas formuladas por outros paJses compro!:leterern os mteresses da Republica de 

Uganda 

zs 

Da R~pubilca Unuia da Tanzama: Ongmal: rrrglis 

A Delegação da Repu:::~!ic.J. ;;tLJCa ·~ ·:anz.irua a Coru-erenc:a ae 

Plenipotenciarios dalJruão intemacto~ cie !e!ecomun:cações CQuioto. i994) reserva a seu 

Governo do direito de tomar todas as meaid~ ::tue ccnsicicre ne~:ess.ana5 para protege:- seus 

tmeresses. caso outrcs paJses !'.1embrcos oeixem oe curr:c-nr. d"! aiguma fo~a. as dtsoost~ões 

da Consmmç.ão e da Convenção da União ln!err.actor..ai_ d.:: Telecomurucações iOutoto. 

1994). se as reservas formuladas co~ outros tr31Ses Memb~o~ cor.mromcterem seus ser.1cos 

de telecomurucações ou ac;LrTetarem urr: aumento ::~ s·J.: par:.tctpaçZo no ;Jag2.men:o dos 

gastos da UrUão 

26 

On$fmOI. lllf!li~ 

Da R~pubirca Argdma Dt>mocrti11Ca r Pnpuiar. Ju F.~!adn do 6ahrcm. da Rf!pubbca 

F~deral lslcirn~ca das ( ·umorm. ...:Q R!!puóilca <i~· Dpbouu. dQ Republica 

lsltimrca do Irã. do ES1at:h lb lúate. Gb l.iixrrJ. da ~húcn isiãnrCD d:J Afaunti110.. 

d:JSu!JaldO á? Om:i dJ !Up!ibiiG:J lslãmca lkJ PCZjUI.'>lOO d:l F.stab do (Qu-, "' &rm 
Gb..tn::ilMa S:D::i.t:t cb Rq:.d>Ucaoo SlriV. W RLpubúca .1rahe .:J::I .\·/T"JQ, d1 T1111L~Il. cbs 

EmlraXH ~s ( 7tdl~ t• d:J RrpubilCD 00 i"emen. 

As Dde~açoes aos !T.e:""lc:o:-t~cos :o!lses a Ccmere~cta ac PlerupOienctanos 

(Quieto. ! 994~ decLaram ~ue _;:_ ;,.s51natu~a ~ ::. :--o::~Jve: ~:mficaç.lo ::o r seus re~oec:u..-os 

Governos cios Atas Fma.ts d:~ Coru"erC:n~:~a. carecc::r. ::te "·ai1dade em re1ação ao Estado 

Membro da UIT que recebe o nome de "lsraCI" e não 1mpucam. de macio aJ~m. o seu 

rcconheclmemo 
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l7 

On~ual franc~:s 

A Delepçlo da RepUblica de Guine ii Conferência de Plrnipotenc1uios da 

Ullilo lau:mac:ionU de Tdecomunicações (Quieto. 1994) reserva a s~ Governo o d1retto 

de 1omar todas as medidas que considere nccc::Siirias para prote~er seus interesses. caso 

ouuos J*1a Membros deixem de a.unpnr as dj J •• da Const!tu1çio e da Convençlo 

da UaiiD lalemlc:ional de T elccomunjcações (Quiglo, 1994 ), se as reservas fonnu.J.adas por 

ou ....-..ran ID. -.-w.o de sua pane COIIII'ibuc:iwa aos paos da Unilo 

Ongma/ urglis 

Ao ...U.. o Protoco&o Final da C-inuçio e a Convenção da Uni.io 

law:•.::ia-.1 ck y......,...,.,;c•çõ- lQuiow. 19M), a 0e1ega.ç.io da Republica de Slo 

w.rinbo l'ellei'W. a MU Governo o dtrcito de _. todas as mc;djdu que ~dc:re 

JleCI:IIIiriu pll'l. pi'ObCCr seus interasa.. CU) ~ Membros d.J Unilo não Q..lmpram u 

dio...,oolloo da CGMUbJ:içio e da Convcnçlo ou ..., Anexos. Protocolos Adic:ionus e 

J•~ ... ·--~M Adlaini:ltrauvos 
O Ciowmo da R.epUbiiu de Slo Mlrillbo reserva. do mesmo modo, seus 

direítos diaatc de CWIIIU&is raervu d.e outras ~ que. possam imerfenr. luniw ou 

CCUjpiOINICr o correto funciorwnem:o dos~ de telecomunicações d<1 Republica de 

Slo-

Da Couwa; d t a BalttJmas: 

AD I I ;fn da ConR.Imdade du su-a resav.l.. em nome de seu Governo. o 

dinílo de tOIMf' u a.:lidas que considere pu-a salvaguardar seus Interesses. no 

ca. de outros w.mbros nlo auupnrem u dj• ;'X- dos Jnstrumc:mos de crncnda i. 

c ·içlo e ã Convençio (Genebra, 1'"2). adoLados pela Conferênoa de 

P1eaipoceaci1ir de Quiolo ( 1994), dos ~~ anexos ou se as reservas fonntl!ada.s 

por OUb"'O paisel comprome~erem seus 5efVIÇOS de tdccornunicaçõC'S 

Origuui: franoi s 

Ao....._. os AlO$ ftneis da ptaaa.e Ccaf ênaa. a Ddepçio da ~t:IDca dO' 

hW racnoa a seu Governo o dinito de t~ ,.,.. u medidas e disposições nccasanas 

J*'l pruepr 1a11 direitos e mteresses RKionli&. caso outros Membros da Unilo nio 

cwnpnm. de al.-a forma. u da.,osaçõc:s dos ...aonados Atol. Finais e compromewn, 
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dinu ou indireumem:e. os imeresses dos serv1ços de telec:omuruc:ações da Republica do 

Mali ou ponham em pengo a scgu.ranç.a ou a sobcruua nacional. 

31 

Da !Wpribliaz /sldmla:J do Paqurstão: 

A Delq:açio da RepUblica lslimica do Paquistio reseTVa a seu Governo o 

dirato de tomar as medidas que considere ncces.sai.rias para salvaguardar 5C1.1S imert.SSeS. 
euo outros Membros n1o cumpram as disposições dos instrumentos de emenda a 
Coastiluiçlo e i. Convençio (Geneb1111·199'2), adotados pela ConferênCia de 

Plenipotcnciãrios de Quioto (1994), ou de seus anexos. se as reservas fonnuladas por 

outros Membros cortl()rometercm os serviços de telecomunicações da Repubhca do 

Paqwst.io ou se traduzirem em um aumento de sua pane contributiva para o pagamento dos 

gas1os da Uniio 

32 

Da /Wpttiblu:a Ara~ da Sina: Ong,aJ: t~Jis 

A Ddcgaçio da R.cptiblica Árabe da Siria declara que re5ei"Va a seu Govemo o 
dirat:o de tomar todas as medidas que considere fteee$5irias para proteger seus mternses, 

caso outros Paises Membros deixem de cumpnr, de alguma f1nna. as dispos1ções da 

Constttuiçlo e da Convençlo Intc:maoonal de Tdecomwucações (Genebra-1992) e dos 

Aios Finais da Conferência de Quioto (1994), se as reservas por eles fonnuladas 

comprometerem ~s 5oef"'oiçOs de tclecomurucac;.ões ou acarretarem um e"Ventual aumtnto de 

sua comribuiç;io nos gascos da Uniio 

33 

lN São Vicenl~ ~ GranDdinas OTigmal: brf{iis 

A Delepç•o de Sio Vieem:e e Gruwfuw reserva a seu Governo o direito de 

tomar u medidas que considere neccssãrias para proteger seus interesses. caso outros 

Membros nlo cumpram as disposições dos in.strumem:os de t:mCDd.lr i Constituição e a 

COIIYCDÇio (Gcncbn·l992), adotados pela Conferencia de Plt:nipotenciârios de Quioto 

(1994}, de seus instrumerrr:os anexos ou se as rt:Se:JVaS formu.ladu por outros p~ 

maptottida-em seus serviços de telecomunicações. 

A Delegaçio de Barbados reserva a seu Governo o drreito de adotar as medidas 

que considere necessarias pan. proteger- seus mteresses.. caso outros Membros não 

c:u:rDfnm as disposições dos lnsaumc:ruos de emcnd.a a Constrrwçio e a Convenção 

(Gcnebn.-1992), adocados pela Conferência de Plcrupotmc::~:irios de Quieto (1994). dos 

instrumentos anexos ou se as reservas formula.cbs por outros pa..ses comprometerem seus 

serviços de tdecomunicações 
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• 

A D I e ' 5 di ~ ., ... i CCIIIIerinc:U de PJeniporena.arios di 

Uailo "*' (~ 1994). raerva a seu Governo o di:reilo 

de ...., todll • llllllllidu que ~ •-li'riiuu pwa pro~.eaer sc:u.s un.erases... cuo 

- --de .._;r • da c....atuiçlo e e1a c~ 
~ela tJiilo J.aw R IS racrval for- o!•des por OUb"'S 

.........,. • lliUS serviços de tdccorD.Jnicaçõcs ou 

-•==ua .._ ..._.., de - nn LW;:Io -11110' da Unilo 

A D ' , ' da Ciuilaa n::.'WI.. - ..e de IICLI GoverDo o c:üreilo de adotar u -quo- ' iu pon ,...._- ........... <UO outros Maabros alo 
~ • 1' i . ; B doi .....,.._ • __... ii Con:llinJiçio e a C017W11Çio 

(~ 1992)- 11* C • l'lloipolenciarios de Quio<o (1994). dos 

Mm .. - ou •• ltiiS'YU b ! I pai' outros paixs compromet:cn:m taiS __ do ____ _ 

- AD ..._. os Aios Fir.a • C fi ãua de Plenipotenciarios da Unilo 

'de T~ (Quiaco. 19 • ldallbro- 14 de ouwbro de 1994). a 

c1o Jlopibtica e1a c-'" 
I . .-.. e incarpora. mlllllilme ~ todas as taerVU c ~ 

&:w ·•Ma nu COQf'eriaciu ~.........,_ 

l. rwdnaa. em - e:aiDc:ia, a _.. N'" 41. c:fcculld,a na Conferêsx::aa de 

n ldeT.............,_<Gone<n.l9921 . 

• 
Orlf(FIIQJ: jratris 

0./WpttibiH:G ,..,,CD da A4tarlllilua: 

lv:J assinar os Aios Finais da Ca6::kccia de Plenipote:nainos (Quieto. 1994), a 
C ' ;to da ltepublic:a I~ da Ma::C E · decàn. que seu Gowmo se: reserva o 
diniito 

de tCIIMr qu.us ....._ c:o.idere ncceuariu pwa proteger seus 

u..a.a MCionlis.. c:uo OUirol ~ tlliMm de cwnpnr, de qua!quer forma. u 

Olr[l'BRO DE 1998 
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dispos:açõcs da Corutnuiçio e da Convenção da L:llà.O 1ntemac•onai de Telecomurucações 

(Gcnebn., 1992). emendadas peta ConfcrCnci.a cie P!erupotenciarios (Quieto. 1994) ou se as 

reiCIVaS fOf'lni.Uad&s por owros Membros comprometerem o bom func:•onamemo de seus 

sc:N\ç.os de tdec.omuni.caç.ões; 

2. de aa:ttar. ou não, as consequencas financemu que possam derivM-se dos 

Aios Finais da Conferencia de Plenipotenciarios 1 Quieto. 1994) ou das reservas formuladas 

pelos Membros da União 

A Dclepção da Mauritinla declara. igualmente. que a Consmuu;:ào e a 

Conveoçio da Uniio lmcmacional de Telecomumcações (Genebra. 1992). bem como as 

emendas efewadas pela Conferencia de P!erupolenc•arios (Quiolo- 1994) a estes 

inarumemos.. CSliO SUJeitas i. ratific:a.ção pelas IJlStiru.ições nacion..aJs competentes 

39 

. Do R~irto do CtJirlboJa. Orr~[mat: frances 

Ao auinar os Atas finais da Conferencsa de Plen•potenc•ãnos (Qu•oto. J 994l. a 

Deiepçio do Reino do Camboja reserva a seu Governo 

I o direito de tomar toda5 as medJCias que julgue necessanas para proteger os 

lmc:resses do Reino do Camboja. 

a) se um Membro não curnpnr as disposiC;õcs da Constitu.ção. da Convenção 

da Uniio lntc:mac:ional de Tclccomurucações (Genebra. 1992). seus 

correspondentes anexos ou os textos emenlh:dos e adotados peia 

Conferência de Plenipotenci.anos de Quieto. ]994. 

'-amboJa. 

_.J.:rem comprometer o 

.:1urucações do R6no ae 

2 a Delegaçio do Remo ci.: C..mboja reserva. aderna.Js. a set1 Governo o 

direito de tomar as med.Jdas ncc:essã.nas com a fi.na.lidad&::-Gc-pagar as conlnbuições. em 

atraso. devidas a UIT. desde os rvemos de 1970 ale a presente data 

De Cuba: Origmal. espanhol 

Ao assinar os Atos Finais da Conferência de Plenipotenciarios (Quieto. 1994). a 

Delepçio da RepUblica de Cuba declara que 

Diame d.a continua pri.tica antervencJonista do Governo dos Estados Unidos 

de Ameri.ea, de lmpor errussoru de radio e televisão duigidas ao temtorio 

cubano. com fins politicos e desestabilizadores. em tranca '";olaçio das 

disposições e pnncipios que fegem as telccomumcações no mundo. 

especialmente o de f.aciliw a cooperação antemac1onaJ e o desenvolVImento 

econõmico e sogaJ enue os povo~. em detnmento do normal 

fuDeionamcnto e desenvolvimento dos propnos set"VIços de 

racbocomwUcações o.Jb.anos. a Administração de Cuba se reserva o direito 

de .adotar todas as medidas que considere adequadas 

N c:onseqúêacw das açõcs que a Adrrurusuaç.ào Cubana se veJa obngada a 
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8dour, pela atu&ÇMJ doJosa do ~ dos Esut1os Urudos da Amenca. 

.to de umc:a 1 1 nt:.õ'id·de ._ ac:....mo. 
De MI'Birna manan.. rec:oat.ce a Wlif çto. lflSCTlçio e unlizaçio de 

hquénc:ias pdo Governo doi ~ Unidos da Amcrica.. na pane do 

T~ CubMD da prtMDCia de ~. que ocupam pela força e 

~a VOIUde eqn:ssa do pcr.oo • *t Governo cubanos 

NID aceita o Proloc:o6o F8allltalillo ICJbn a soluçlo de comrovenias 

nrololo<aoo•il•~s com a pr-.: CC ...... açioaçlo. <11 Convcnçlo e os 

~ a 1111 Ciuwemo. o 4linile de tomar as medidas que consKicre 

..cellliriu para PI'Oieacr ,_ i:&: cuo outros p1.1ses Membrns 

dlill:cm de aamprir, de aipae lOna a disposeções da ConRituiç;io e da 

~ela u ... 1.- l*Tclocomwucaçóes. (Gend>n 1992), 

doi R.ecuWnanos ~c da emendas a ConstJtulçào e a 
~ ,,, dos Alai F"_. da CoafcrC:no.a de Plenipot.c:Daarios 

(Quiolo, 1994), quudo u r--. ba d•d•s por ouuos Membros 

pnjudicuaa.. de ....... m.allllira. 01 .,.;ço. de tdcconuucações de Cuba 

ou pudenm -=amar um ~ •-coaaibuiçio nos p.sr:os da Uoiio 
r8 · - a o · 2 ;' c1c c. ...-w. a ~a~ Govcmo. o direito de 

.._... cpakrua' dldançlo ou .._... ldic:ional, que possa ser neccsl&l'\a 

-. ..-o de c1epoMar MU iaua de l"'li&:açço da CoastitWçio e 

* COIZVaiÇio, llllim COla) ct. ...tu imrotluzidas nos refendes 

..,_..os pda CcwE iam de ~cnc:iãrios de Quioto ( 1994) 

•• 

Ungmal mgli s 

lvJ .._,. os Atos FIIWS cla Ctw*'. • de Plerupoteacianos cU Uruão 

l--.::iollaJ. de Tl!llecomwacaçóes. (Quioto. 19M). a J"'W.es•ç*o da Republica Soaal1sta do 

v..._ dedu'&. an nome de seu CioYemo. qya IMIII.Un as reservas fonnuladas na 

C de Pleaipoccnciãrios de Nairobi (lill) c rcaDrma.d.a.s nas Conferi:nc.w de 

M ·; ·anos de N'tce. 1919 c de a.ebra. 1992, da Uniio lrrlemacJonal de 
T I çOct 

Or1gmai e spa11hol 

A D ' g ''" do Maico reitera e u..pora. mediante referenoa. as reservti 

forllaaWu nu Coaferi:naas Adma~ Munda.ais e no. ConferCncla de 

M 1 • ··nos Adicionll (Genebn. 1992) e....._ do mesmo modo. que se reserva o 
diníto de ~ roda u medidas que esblne pu · .,.n Pf01eser seus interesses. caso 

OIDDS Membros deiam de cumprir. de q....._ ...._ u modificações a Consr.itwç.lo e a 

CtWW8Çio. ja ~ ou ~ outra a.illo a.douda pela Confe:ri::no.a. se as 

+ 
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reservas. por eles formuladas. prqud1carer.:t seus sernços de telecomunicações ou 

acarretarem um aumento da conuibuiçio do Mexico para o pagamento dos gastos da União 

[)tJ Rlptibbco da Cori1a: Ongrnal: mgliJ 

A Delepç.io da RepUblica da Coraa reserva . a seu Go"'cmo. o direito de tomar 

tocLts as medidas que considc:rc ncecessanas pan: proteger seus interesses. caso outros pa1ses 

Membros deixem de CUlllprir. de quaiquer manei~ as disposições dos Instrumentos de 

emenda a Constituiçlo e a Corrvençio (Genebra. 1992) adotadas pela Conrerência de 

Plenipotc:nciârios de Quioto (1994), de seus .anexos ou se as reservas fomwiadas por outros 

paases comprometerem seus imeresses 

.. 
Orrgmal. mgl~s 

A Delcgaçio da Tailindia reserva. a seu Governo. o dareito de adotar todu as 

medidas que considere nccess&ria.s para salvaguardar seus interesses. cuo outros Membros 

nlo cumpram. Uc qualquer maneira. os requisitos dos u1suumentos que emendam a 

Constituiçio e a Convenç.io da Uniio lntemaaonal de Telecomurúcações adotados em 

Quioto. 1994. se as reservas formuladas por outros paises membros preJUdicarem seus 

S«VVçOS de telecomunic:açõcs ou acarrC'I~m um aumento da sua contnbu•ç:io PMa custear 

os gastos di Unilo 

45 

A Delegação do Niser i Conferincia de Plenipotencio.rios da Uniio 

Internacional de Telecomunacações. (Quioto. 1994) reserva a seu Governo o direito 

de 1omar as medidas que considere necessãrias. caw outros Membros nlo 

cumpram. de qualquer maneira. os instrumentos da Uniio lnternacaonal de 

Telecomunicações. adolados em Quioro (setembro. outubro 1994) ou se as reservas 

formuladas por outros Membros comprometerem o bom funcionamento de seus serviços dt 

telecomunicações. 

2 de nio aceitar nenhuma consequCncia resultame das .reservas que possam 

a.c:arretar um aumento de sua pane contributiva nos g.a.a:os da Uruào 

DoP~ru. On~nal: ~spanhol 

A Ddepç.lo do Peru reserva a seu Governo o direilo de 

I. adour todas as rnechdas que julgue necessanas para proteger ses.as 

Interesses. caso outros Membros da Uniio deixem de cumprir. de algum modo. u 
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dtspos..ções .Jdotadl:s r.a presen1c Cunfen!ncl.a de PIC'rupmenctura, ~~ ilS .- .. ser..as 

fonnuiacias por esses Memoras caus.arem Pr1JUIZO ou colocarem cm pcn~;o os se:->.1ço~ oc 

telecomurucações do Peru 

acenar. ou não. as conscquCnctas das reservas de outrcs Esu.dos 

\kmbros que possam acarretar um aumento de sua cota contnbuw.a nos ~asws ü:. Lruão _ 

e 

ruific.açào 

Ao assmv os Atas Ftnats da Conferencta de Plerupotcnctanos reanzJ.da em 

Quioto de 19 de setembro a 14 de outubro de !994 . .a Delegação da Re-ouollca ao Senegal 

dcdan.. em nome de seu Governo. que nlo &Celta nenhuma consequencta das reservas 

fom.JI.adu por outros governos que ten.t.m como resuhado o aumento de sua pan.e 

contributtva nos gastos da Uniio 

Adcnwl. a Republica do Senegal w reserva o dtrtltO de tomar quanta, meadas 

considere necessarias para proteger seus .mercsses. caso outros Membros dctxcm de 

cumpnr as dispoSlções comtdas nos ITlllftlft'tem05 da emenda da ConsmUJçâo e da 

Convcnçio (Genebra. 1992). adotados pela ConferetlcJa ou se as reservas formuladas por 

outros panes comprometerem o bom funao.mem:o de seus serv1ços de te1ecomurucacões 

.. 
Da A11Str1a. Bil,-.ca e Lurtmbur~o· 

As DeJes-ções dos pa!Sel acuru menc1on.ados decl.:u.1m qut" ma.me:n .1:; 

declarações e reservas fonnuladas no final * Conferrnc1a de PlerupotencJan05 Ad1C10na.: da 

Uniio lmaDae~onal de Telecomuruc:ações (Genebra. 1992) e que estas declarações e 

resavu se aphcam.. do mesmo modo. aos UISI.rumemos de emenda da Consm~onc;ão e da 

Coavençio. &dotados pela Confer61a.a de Pllnipot:encJanos !Quieto. 1 994) 

2 Declaram. lAmbem. que. IIC outros Membros da L:mio formularem outras 

reiCfV&S poscenores a assuwura dos Aios F"lllalS.. reservam para seus Go~·emo5 o d1reno de 

Rio reconhecer 1a1s reservas ou declarações 

•• 

-\s Delegações dos pa1sca ac1ma mencronados declaram que namem as 

declarações e reservas fomw.tadas -.o final Oa Conferi-neLa de ~lerupolenc1ano~ AdiCiona> 

da Un1io InternaCIOnal de Telecomurucaç6es (Genebra 1992) e que estas aeclaraçóes e 

reservas se aphcam. do mesmo modo . AOa Instrumentos de emenda da Consmu1çio e da 

Convençlo &dotados pela C onferencUI de Plenlpo1enc•anos 1 Ou Loto. J 994) 

OLTTUBRO DE 1998 
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'2 Declaram. adema.J~. que. se outros :-.1cmbros da Lruàu formu\a.rcm re~er..as 

ou declar<~.ções postenorcs a asstnamn dos Atas Ftnats. reservam a seus Govemos o dtretto 

de nio reconhecerem lals rcser .... as ou declarações 

50 

lJtz RrfNhilCO de rabo I àde. 

Ao au.inar os Atas Fmats da Confen~ncza de Plerupmenctarios da Lruão 

lntemactonal de Telecomurucaçàes. (Qu.oto 1994\. a De:!cgação de CJbo \'crde declara 

em nome de seu Governo 

a) q~ ni.o ace1ta nenhum;a. -.:l,)nsequencia das r~ser .. ::ts formuladas por outros 

Governos que possam ac.aJTetar um aumento de sua contribuição nos 

gastOS d<1. Urulo. 

b) que reservll <11 seu Governo o dtreito de adotar todas as medtdas que .tulgue 

~as pan. proteger seus interesses. caso outros Membros não 

paguem sua conrribuição para os gast~?S da Untão ou dez"em de cumpnr 

de outr.J. fonn.... as dispo:!il'çóes da Constitwção e da Convenç1o da L"n.iào 

lntemacmnal de Telecomurucações. mod.lticadas pelos Atos fnws desta 

Conferencia ou se as reservas formuladas por outros pa~ses 

comprometerem o bom func1onamemo de seus ser"VIços de 

telecomurucações. 

c) que reserva. ademais. J. seu Governo o d•r~no de fonnuiar re!ioervas 

espec1ficas adiCIOnaJS aos refendas Atm FmaJs e a qualquer outro 

mstromen1o que emane d~ outras Confer~nc1as pertmentes da L lT que 

nio tenha s•do aJnda rauficado. ate o momento dl' deposuCl de seu 

mstromento de rauficaçâo 

5I 

/)a Rfl!publtc:a de AIIKola ( lrri!JIItll /ÚmL<:.\ 

Ao 'USITlar os Aios Fma1~ da C"onferenc•a de Plen•pmem::•ano~ da Lruão 

httemaclonal de Telecomurucações cQu1oto 1994). a Delegação de .-\ngola declara em 

nome de !ioeU Governo. 

•) que não acena nenhuma consequ~nc1a das resel"\ as (ormuladas por 

outros Go~o-·emos que possam acarretar um aumemo de sua contnbu1çâo 

nos gastos da Uruào. 

b) que resel"\a. a seu Go~o-emo o d•re110 de adotar toda~ as med1das que 

Julgue necessanas para proteger ~us mteresses caso outros .\1embros não 

paguem sua contnbUicâo para os gas10s da ('mão ou derx('m de cumpnr 

de ou:ra fonna. as dispos1çóes da Consmu•cão e da Cor1vençào da L"ruão 

lntemactonal de T elecomun•cações. mod1ficadas re10s -\to~ r .na•s desta 

Conferencia ou se as reservas formuladas ror 0u1ros paJses 

comprometerem o bom func•ona.mento de ~cus ~er.·•ços de 

tetecomurucações. 
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c) que reserva.. ademal.s. a seu. Governo. o d1reito de tOrmuLar r~5oerv:a.s. 

espec1ficas adlc:iorws aos re6rido1 Atas FinaJs e a qualquer ;:,uno 

Instrumento que emane de QUin.5 Conferinc:Jas pen.nc:nles do1. LlT que 

n1o tenha s1do amda. rau.fi.Ciido. ue o momento do de;~os1to de seu 

JJISUl.lmento de rauficaçlo 

51 

Da Republica~ Cmgapura· 

A Delegação da Rep.~blica de ClniiPur.t reserva a seu Go\cmo. o d1rcuo de 

tornar as medãcias que cons•dere necessanas pua proteger seus mtcrcsses c:aso outros 

Membros da Uni.io nio cumpram. de qualquer ~n.. as d1s.posJçôes da ConstltUJçic c da 

Convenção da União lnternacJOna.l de Tcl~ões UJcncbra. 19921. emendadas pelos 

Atas Finais da Conferinc1a de Plerupotenciarios (Quio!O. 1994) os l.llexos c Protocolos 

adJUmOs a. mesma. se as reserva!. fotmUiad&s. por o·.mos Membros da l!ruia 

comprometerem os sen.iços ele teleçomuna~ da Republica de CmgJ:pura. at'etarcm sua 

soberania ou acarruuem u,m aumento de sua CC8ribuição no~ gastos da L'n1ão 

A. Deepção da Repubhca. de C~ reserva. adenws.. a s.cu Governo. o 

direno de fazer qu.msquer reservas adiCIOn&ls que CO!\Sidt:re nece~SMJas. ate o momento da 

rati:fic.açio. inclUst\le. pela RepUblica de Cinpfura. da Con~mu11;io e da Convenção da 

UNia tm.emacion&l de Telecomu'l'l!uçóes (Gc:Mbn.. IQ92) 

Sl 

[)a R.t'puhhc:a SIII-AfncatKl' 

.~Delegação da Republ•ca Sul-Africana deciara~ue 'e~er.a a ~eu Go>emo o 

dlreno de tomar ou med1da~ que cons1dere necasani.s para prote~er seu~ mteresses. caso 

outros Membros dtllttm de cumpnr as d1SpotiÇÕe5 da Consmutc.ão e cü. Con .. ençãu da 

Uniio Internacional de Teleconwrocaçõn co.nebra. 1 Q92J. seJs anexos ou Protocolos 

adjuntos a mesma. modtficados pelos Atos Fiaels da Conferênc1a de Plerupotenctanos de 

Qutoto 1994 ou se os atas ou as re-servas de ouaros p.IJSCS comprometerem ~cus ser.1ços de 

tdccomurucações 

lJo RrP~Jhhca do Polõma r Jnfi!IIIDI fr::znc~r 

Ao assznar os Aios Fm3ls da Conferênc1a de Plerupotenc1anos da l·ruio 

lntemac1onaJ de Telecomun•c.ações tQu1oto 1994). a Delegaçãu da Repubhca da Polórua 

dec.lara em nome de seu Governo. que 

nio acena nentu.1ma consequência das reservas detuadu por outros 

Governos que poss.am ac:arTetar um aumenao de aJa pane comnbuu .. ·a nos !![astos da Lruào. 

'l reserva a seu Governo o d1reilo de proteger seus Interesses caso certos 

Membros não assumam sua pane nos PJIOS da Uruio ou nio cumpram de qualquer 

'IIIWMU'&. as dispoSIÇÕeS da ConSIIIUIÇio e da Convenção da Uniio lntemacJonal de 
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Telecomunicações. modificadas pelos Atas Finais da presente Con.fer~nCla ou se as reserva.s 

formuladas por outros Membros comprome'!erem o bom funcJonamento de seus !.eTVJCOS de 

lelecomwucaçõc:s. 

3 reserva. adema.Js. a seu Governo. o dire.to de formular reser.·as concretas 

e adicio11.1.1s aos mencionados Atas finAis. assim como a todo mstrumento que emane de 

outras conferencias da UlT. amda não rauficado. ate ao momento do deposnc de seu 

respectivo instrumento de ralificaçào 

lJcJ Rlpribllco Owca: 

A Delegação da Republica Checa reserva.. a seu Govemo. o d1reno de tomu 
todas as medidas que considere necessarias para proteger seus Interesses. caso ouuos p&~ses 

Membros nlo participem do pagamento dos gastos d~ l:ruão ou dctxem de cum;mr as 

disposições da Const1tuiçio e da Convençio da UIT. seus anexos ou Protocolos ou os Atas 

Fmais da Corúerencia de Plenipotenci&rios (Qu1oto. 1994) adjuntas a esses tnstrumentos 

A Dc.lcgaçio da Republica E~ovaca. reserva.. a. seu Go.,.erno. o dtretto de torrw 

todas as medidas que considere necessanu para sal.,.aguard&r seus mteresses. caso outros 

Membros não conu:ibuam para eustear os gastos da União. não cumpram. de qualauer 

mane.ra.. u dispoSIÇÕeS da. ConRJ.nnçã.o e da Con\o'enç.i.o da Uruã.o lntemactona.l de 

Telecornurucaçõcs. seus anexos ou Protocolos. os Atas fm.IIJS de Conferencta de 

Plempotencianos (Quieto. 1994) ou se as reservas formuladas por outros ~fembros 

co~romcterem seus servu;os de telecomurucações 

57 

/Ja PDpllD NoliCl Gume· 

A Delegação da Pa.pua Nova Gume reserva.. a seu Governo_ o d1reno de tama.r 

quamas mechdas SC}am neces.sanas para proteger seus Interesses. c.uo outros Membros não 

com:ribuiam pan o pagamento dos gastos da Uniio ou não cumpram. de qualquer outra 

fOI"'N.. as dispoSições da ConstnuiçiO e da Convenção da União lntemac1onal de 

Telecomunicações (Genebra. 1992) emendadas pela Conferenc1a de Plerupotenc1arios de 

Quieto. 1994. seus anel(oS ou Protocolos adJuntos a mesma ou se as reservas formuladas 

por outros pa.tses comprometerem os servtços de telecomuruc.a..;:ões da Papua ~o ... ·a Gume 

Do Pnncrpodo tk Mónaco: ( )nl(m"l freme C'~ 

A Delegação do Pnnctpado de Mõnaco reserva. a seu Governo. o d1reno de 

tomar todas as medidas e disposições que _1ulgue necessa.nas para prote~er seus mteresses 
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118at•IWS. caso ceno5 Membros não contribuam para o pag~ento dos gastos da Cruão. ou 

de q••alquer outn forma que SCJA. não resoatem :u d1spos1çôes de emendas da Consmu1çi.o 

e di Convençio da Uruio lntemac1onaJ de Telecomurucaç:ões 1Qu1010. !994) ou sr as 

retevas fonnul&àas por outros pa!SCS puóerwl comprometer o bom funcionarn~to de seus 

servi;:os ~telecomunicacõn ou aumenur .suaconmbuiçio nos gastos da Uruio 

" 

1\ ~bhca. de Cbte- d"lvone reMI'Y:Io a leU Governo o dttei\o de 

a) tomar todu as mccbdu ~ cocwdcre necessanas para proteger seus 

Interesses. cuo ouuos MCIIIIbros deixem de curn:pnr. de qualquer forma.. 

as daspos.~ções da Consutwçkt e da Convenção da União lnternac1ona..l de 

TclecomuruQÇães (Genebra. 1992) ernendaóa.s pela preseme Conferencia 

de Pkrupotena&rios (Qu.ioto. 1994). 

b) rt\.usat as consequencw .. reservas formuladas nos Atas Fmais d& 

prescme Conferencia. de P'lllalpolenaanos IQuioto. 1994) por outros 

Membros. que possam aarretar um aumento de sua contnbuiçà:o nos 

puas da UNia ou ... ompramecer o bom func1onamento de seus setv1ços 

de t~ecomunac.ações. 

c) formu.l.ar reterVas ou ,._- toda mochficaçio feita a presente 

Confe:rênc.1.1. da Consailu~ e a Convenção da União que possa 

comprometer o bom funCio.-nemo de seus serv1ços de telecomurucações 

ou afctar. dd"CUI ou tndireta.maJt:e. sua soberaJUa 

.. 
/)a R• pub/tCQ da Bul~ona 

A Ddegaç.io da Repubhca da 8.,_. a C onferCnc1a de Plerupotef)CIM!Os da 

Uaii.c lntemaaona.l. de T decomuNC.&ções. (Quillco. 1994) reserv1... a ~ Gov~. o dtret.tO 

de tomar toc:las as medidas .,c consadere necessanas para proteger seus 

llllert. -SC!>. caso OUtr•n Membros da Uruio nio cumpnm u Ól!>poSJçõa da ConsurulÇio e da 

Con~nçio da União Internacional de Tek auaiC'~ (Genebra. 1992). unu dadec peJa 

Conft~ dt P\enipotencia.nos da una.:,. IIMmlcional de Tekcomuricações (Quloto. 

1994) ou st: as ooruequãx:1as das reservas f~ por outros pa1ses comprometerem os 

~ lS '\t: teloetomufllcações da Bulgan.a. 

cl< nlo apow nenhuma mediGa finance1ra que possa ac.uretar um aumento 

1mu~ di· ado de su1 pane contnbuuva nos gasaos da Uniào. 

d..: fazer qualquer dec.larlllo ou reserva no momento de ranficar as 

emerdas a Coallitu1çio e a Convencão da UIT (Gc:nebra.. 1992) adotad.u pela Confe:rénCla 

de P empocenaãrios da Uruio (Qu1oto. J 994) 
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A [)depçlo do Canad.i declara que re:sc:va. a seu Governo. o direito de fazer 

declu:aç:õe:s ou raavu .o depositar seus lnstr\lmentos de ratificação dos Atas Firws da 

C ::4 itc:i& de Pleaipotenc::iarios da Unilo lm:anacional de T elecomurUca.ções ( Ouioto. 
1904). 

6l 

Da Rlpttiblim t:k Fiji: Or~11al m~lis 

AD assinar os Atos Finais da Conferincia de Plenipotenc:Wios d.l. Uniio 

~ de Tc:lecomwaic:ações (Quioto, 19941) e tomando nota du disposic;ôcs do 

IIÚIIIa'o 16 do artiso 32 da Convençio. o ddepdo da Republica de Fiji reserv1 a seu 

CioYeno o direito de adour u medidas que çanside:re necessirias para proteger seus 

iMcreue:s. caso outros Membros deixem de c:umpnr, de qualquo- maneira. as obrigações 

reaaltlra:es da COPIIiluiçio c da Com.oenç.lo da Uniio Internacional de Telecomurucaç&:s 

(Ciencbra. 1992). de ICUJ anexos c Protocolos. se as raavas formuladn por outros p&lteS 

~ os 1aViços de tclec:omunicaç6es de Fiji ou acarretarem um aumcruo de sua 
~contributiva nos psr:os da Uniio . 

.. 

A D ' I .ln da ltitia racva a saJ Governo o dirc::ilo de IOIIW" quantas medidas 

julpe neceuiria paa. protqcr aeus inlcrcsscs.. caso certos paisc nlo comribuam para o 

~~~~-- dos piiOI da Unilo ou DID cumpnm.. de qualquer forma. as disposições da 

Ccwwjnojçio o ela C- ela Uaiio lmemocional de Tdoc.,.,;coções (Genobn. 1992) 

.,._ll':d1 ue• pelos Aios f"lllllis da Coa( a · ± de Plcnipotenciirios (Quioto, I 994 ). seus 

-.:os ou Protocolos. se as raervu fof"rNlladas por outroS países puderem ter como 

um IUalaftO de aaa coatribuiçlo para o papmento dos gastos da Unilo ou 

por Wlimo, qa...to u rae:rvu de outrOS p&Jscs wmpromctemn o bom funcionamento de 

--de~. 

.. 
Origmaf· mglis 

A D ' 1 ;te da RcpUbtic::a das Filipinas resa-va a seu Governo o direito de 

tomar todas u mcdidu que considere ncccssarias c sufic::ie:rues.. de conformidade com as leu 

COIIItiluc:ioal de teu país. para protqer seus 1ntere:acs. caso as reservas fonnul.ld.as por 

~a de OUD'OI Esudos ~ o fiuK:ionamcnto de seus SCI"VVÇOs de 

tclec:omunic:açO ou prejudiquem seus direitos como pa.ts soberano 
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A Delegaç.io d~ Fthpmas rese~-iL tambem. a seu Go .. emo. o <Jtreno .:~e ~l..omete~ 

declarações ou reservas. ate ao mol"''tt':lt~ IX deposnar o msrrument0 ae !J.[lficação Cl 

Constituição e da Con.,.enç.io da L mio lme:-:11a0n&J de T elecomurucaçóes 1 Genebra._ ! 9Q~ 1 

e das emendas a estes mstrumentos. aprovadas pela Conier~ncta de Plernpotenctanos ae 

Qu101.o. 199-4 

Do R~lltO dD Arabra Saudita. do Estaao di Bolr~m. Jos t..mrrado~ A.robt's 1 11/tJU~ J,-, 
~ da Kuaue. do Sulranaw alr Omii c do EJraao do C arar 

E.Jus Delegações a Conferinoa de Plcrupotenctanos (Qu1oto. 1994 I. declaam 

que reservam a seus Governos o d:irwi:to de tomar Loda.s as medtdas que constderem 

~as para proteger seus inten:ssa.. caso outros Membros não pan!ctpem do 

~dos patos da Unilo e deium de -.prir. de qu.a.lquer forma. os Atas Fuws da 

CGII&ri::oc:ia de P1enipoterw::Mrios (Quioco. 1914), as Resoluções adjurnas as mesm.u ou ~ 

u ~ fOI'llaJl.das por ouu-os ~os comprometerem seus serv~ços de 

telecon.anicaç&s 

" 
Da ReJ11ibl~a~. da Hungr1a: Ortf(/110/ i/l~li J 

A Ddc:gação da Repubhca da Hungna reser.·a • :seu Governo o dtreno oe nio 

ac::ecar nc:aDuma medula financeua., que poli& supor aumen10s LnJUSiúicados oe sua 

c:oatribwç.io para o pagamemo dos gu~os da Unilo e o direito de tomar todas as. mea1du 

que considere necessarias para protep:r seu~ imeresses~ ouuos Membros de1;~~em de 

cunprir u dilposiç:6es da Consticuiçlo e da Convenção da L'n1ào lnlemacLOnal de 

Telecomunicaç6es. que comprometam o devido func1ona.men1o de seus ser.1ços de 

ta.co~ usam como o direito de..,..,_. reservas e declarações concretas antes 

da raific::IIÇio dos Alo& Finus da Conferi:nc:ia de Plenapotenc1anos da liruão Intemac•onal de 

Tàecornumcaç6es (QuiOIO. 1994) 

" 
Orrgmai" frmrci:s 

Da R~pMhllco !Hmocranca Popular do Laos. 

Ao assmar os Aios Fin&!s da Conferencia de Plen•pOLencLanos da L ruio 

lmem&Clonal de Telecomuruc.ações cQwoto. 1994). a Delegação da Republiu Democrauca 

Popular do Laos reserva. a seu Governo. o direito de tomar 1oda$ as medtdas que Julgue 

necessarias pan. proteger seus mtereues. cuo certos Membros da Lruio nio cumpram as 

ditpoSiçõn dos Atos Firw.&.. da Conmt:wçlo ou da Conv~mçio da l}ruio In1emac10naJ de-· 

T*'om==ceç6es de seus anec:os.. Pn::IIO!IIIiol ou se u reservas fomwlada.s por ouu-os 

páae:s CGii+*OIDUcrem o bom funaonamea10 • ~a~s !la"VIÇOS de 1elecomurucaçóes 
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cJngma1 IIIV/1!5 

Da Dmamarca. RepUblica da E.stóma. F:nicind1a. lslónd1a. Rqmbllca da Utoma .•;orvt:V:l 
e Suicta. 

Ao as11rw- os Atas Fin&s oa Conferencia de PlerupotenCJanos de QuJOIO ~ 

Ddcpções dos mencionados p&.l5e5 declanm.. oficia.lmente. que mantem as dcdançõcs e 

reservas (n• 46) formuladas por sa~s pa.~ses ao assmarem os Atas Fina.ts da Confer6lc:t~ c~ 

Plc:rUpcnenciãrios, Adicional da Uruio Intemac1on.a.l de Telecomurucações { Geneon •. !9921 

•• 
Do Rlrno (Jnrdo da Grã Brezanha e Irlanda do Norte Ongmal· ln.vüs 

A Oelegaçlo do Reino Unido da Grà Bretanha e Irlanda do ~arte reser11a a ~..: 

Governo o diR::ito de tonw- todas as med1da.s que considere n~ssanas para prot~er seus 

imcrcsses. c:aso outros paisn Membros dezxem de cumpnr. de alguma forma. a Consmu1cão 

e o Convençlo di. Unilo Internacional de Telecomurucações (Genebra. 1992). emendadas 

pela Conferência de Plerupotenciãrios. Quieto, 1994). ·seus anexos ou se zs reservas 

formuladas por outros pmses comprometerem seus mteres~s 

70 

Or1gmal. ms.so 

Da &publico de 8~/arus. Mm~itá. Federação da Rfiss1a ~ r lcrtima. 

As Delegações dos mencionaoos pa,ses reservam a seus respecti\'OS Governos .:· 

direito de efetuarem q1.JA.Iquer dcc:laraÇio ou reserva. ao raufic.ar a.s emendas da C onsmuu;~w 

e da Convençlo da Uni.lo Internacional de Telecomuruca~~_.(Genebra. 1992). ass1m cor.:~ 

o direito de tomarem todas as medidas que considCTem necessa.nas para prme~er sel!s 

imeresses, caso outros Membros da t:nião dcaxem de cumpnr as dispo.s.tções .:a 

Constin.Uçlo c da Convençio da União lntcmacional de Tdecomuruc.ações (Quioto. 199-4~. 

se u reservas formuladas por ouuos ~embros comprometerem o fuflClonamento dos 

scr.iços de telecomunicações dos menaonados pa1ses ou aciUTetarem um aumen[Q de sua 

comribuiç.lo anual para alSI.ear os gastos da União 

71 

Do T11rq•ua: 

AD assanar os Atos Firws da ConferenCJa de PleropotenctíUloS IQutoto 1904) a 

Delegação da RepUblica da Turqwa reserva. :... ~eu Gcvemo. o dJre•to de tomar 1odas .3.5 

rnccbdas que considere neccssazus para prme-s;~r :.:.:..:::. ,-.terC"'!:~.t~ ·-~SC' o·nr0s \ 1-:-'Tit>ro:s. 

doxem de cumpnr. de qualquer forma. as ~l:s.po:s.lcóc. r:!os ::-o•.t;,;.men~os de ::nen::.a a 

Consuruu;.io e a Convenção (GeneOra. ~992). .ldotaocs pela Co~ert'nci::t dt' 

PIC\ipotenciirios de Quioto. seus anexos e Protocolos ariJl:nlOs ã mesm:~.. · . .: ~s ~e!ef"'CIS 

formuladas por outros Membros comprome:cren o bom func10n~n:.J d: sei.!~ se!'Vl-;o~ de 
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tdecornwuca.ções ou &caiTt'latem um autnen~o • :111.1 part~ conrnbut1\a nos gastos d.l 

Ur11ão 

72 

Ongmai. m~ii.s 

A Dàepçio da RepUblica do Quênia raenra a scu Goveroo o direito d~ tomar 

toclti as med1das qu~ conSidere necessarias ou llpftllprilidas para s&!Y&guatdar ~ protr;ser 

!ells interesses.. c.uo outros MeiN)ros deizem de a.IPIV as d1spoS1ç.ões da Consutu1çio ~ 

da Convenção da UniAo lntemaaonal d~ T~ (Genebr._ 1992). das ~mendas 

imroduzidas nes~e:~mstnunemos pela Conleri:nc:ia de Plenipotencaanos (Quioto. 1994) e de 

quaasquer outros instrUntentOS a des enonedM Esu. Ddegaçio afinna. tambem.. que o 

Gcrvano da Republica do Quâãa nio acciu ~didade alguma pelas consequências 

GIUC pouam derivar de qualquer reserva fonra~l.a* por outros Membros da Uruio 

o 

A l>chseçio da A.cpUbll~;.& do ~ recorda ii r_..,. n~o 90 d4 

Canwnçio de Nairobt de 1982 c rea6nna. cm - de seu Governo. a Jeua e o csptnto da ....... 
73 

DoGrPcra: Orrgmai _franâ.s 

Ao &DUW" os Atas fiRais da COI6ri:ncia de Plerupotenoanos AdiCiOnal d:.. 

Uruio lnt~ de Tdecornualcaçõcs (()waeo_ 1994 ),....a..:Delcgaçio da Greaa declara 

I que reserva a seu ~ o diR:il:o de 

a) tomar todas as mecbclas de ...-do com seu cbrt:i.to imemo e o dimto 

imt:macional que possa jul .. ou co~Sde:rv nec:essarw ou Uteis pan. 

procepz- e salvaguardar .._ direilos soberanos c malienave.s e seus 

ilarases lepilnos. cuo ouar. &lados Membros da Urliio lmemacional 

ck Tdccoi'IUIIIQÇÕCS dllium * rapotar ou apbcar. de quaJquer forma. 

as dispoSIÇÕf!!. da Constmaçio e da Conve:nçio da Uruio lm~onaJ de 

Tdecomuruc.ções (Gead:n.., 1992). de seus Anexos e Protocolos. 

emendados pelos Atas finlg cS. preseme Conferê:noa (Q..uoto. 1994). 

bem como dos ReguLimtnto& Adrninistr&livos que as completam. ou 

quando os illOS de outns ~ ou tercaros puderem afer.ar sua 

IObcnma naaonal ou au:nur CICIDin àa. 

b) formular. em vmude da Co~ de Vaena sobre o Direno dos Tratados 

de 1969. rCiei"VVIS aos ~ Aios Firws. a qualquer momenro que 

julsue opornmo. emre a clu.a * :111.1 assinatura c da sua ranficação. as51m 

como a qualquer ouuo ~o derivado de outras conferênaas 

pert&nentcs da l.nT. ainda nlo nnficado c Rio 5C conSiden... aind&_ 

obrigada por nenhuma ctiqp · ç'o dos menctonados mstrumentos que 

h!"IV.tern ~ d.irt!:to soberano • fomwlar rC5C:fVU 
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c) n10 aceaw nenhuma consequenc:ia de toda resaetV~. fonnulada por outras 

Panes conrrauntes que. entre outr.ts coisas, possa &CMTetar um aumento 

de sua propn.a pane comnbuuva nos gastos da Unilo ou ter outras 

consequencias financetras e se ta.is reservas comprometerem o bom e 

cfieaz func;onamento dos seTVIÇOS de telecomurucações da Republica da 

Greci&. 

2 que: esta perfeitamente ctente de que o termo ''p&ls··. un.h.z.ado IU5 

diapoSIÇÕC:S dos presentes Atas Finais. bem como em qualquer ootro 1nstrwnemo ou Ata di. 

UDilo lntanac:ional de Telecomunicações, em relaçlo a seus Membros. seus dtreitos e 

obrigaçõc::s, e coDSiderado, em todos os sc:uodos. como sinõlllmo do termo ''Estado 

Soberano''. constituído legalmente e reconhcCldo internacionalmente 

Da Repribltca Feder(J/ da Alemanha· Un~mal. mglis 

A Delegação da Republica Feder.tl de Alemanha reserva a seu Governo o 

direito de tonw- todas as medidas que considere necessiriu para proteger 5C'US mteresses. 

cuo outros Membros não pamcipem do pagamento dos gastos d;a União ou deixem de 

cumprir, de qualquer fonna. os Instrumentos de Quieto. 1994. pdos qUlls são emendadas 

as disposições legais da Consr.nuiçio c d.J Convenção da União lntcmac•on.l.l de 

Telecomunicações (Genebra. 1992). se as reservas formuladas por outros pa1ses 

acarretarem um aumento de sua contnbUiç.io nos gastos da União ou comprometerem seus 

servlços de tel.ccomunicações 

2 A Delegação da Republic1 Federal da Alemanha declara. com rcspcno ao 

amgo 4 d.J Constituição d.J Uniio lntemac;~onal de Tdecomuruc.ações (Genebra. 1992). que 

mantem :as reservas formuladas.. em nome da Republica Fcder•J da Alemanha. ao ISSEnat os 

R.c:gulamcntos mencionados no art1go 4 

Da T11msra: On[tmnl franu'l 

A Delegação da TuruS~a a Confer61cia de Plerupntrnc1anos (Quloto. J994) 

reserva a seu Governo o direito 

l. de tomar todas as med1d&'J. que julgue M:C1:s'J.Ula'J. para. p~otcger 'l.e\l'J. 

il'lternses. cuo um Membro nio participe do pagamento dos gastos da Lruào ou não 

aunpra. de qualquer maneita que seJa. as dispoSições dos Instrumentos de emenda a 

Consttruiçlo c i. Convenção (Genebra. 1992). adotados pela Confer~nc•a de 

PICII.ipotenai.rios de Qu1oto. dos anex.os. Pro1ocolos e Resoluções adJuntos a esses 

instrumentos ou se as reservas formuladas por outros Membros comprometerer.1 o bom 

funciorwnauo de seus serviços de telecomunicações 

2 de formular dedarações ou reservas ate momento da ratificação dos 

inauumemos das emendas a Consr.atu1çi0 c a Convenção da União lntemacaonal de 

Telecomunicações (Genebra. 1992) uiotados pela Conferencia de Plerupotencaanos de 
Qwoto 
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Da Republica da NQifflbiD. OngmaJ 1ngiis 

AIJ a.wnar os Atos FnaJ~ da Conltrenaa de Plerupotenc:tanos tQutoto. 1994). 

SL1Je1t1.S a rcificaçio oficl.&l. a Delegaçjo da NamÜ)Ia reserva a seu Governo o d.itt:ito de 

tomar todas as medidas que conSidere nccesJIIrias para proteger scw interesses. cuo outtos 

Membros deixem de cumpnr, de qualquet' bma. .u dispos..ções da Consntwçio e di 

Convençio, de seus anexos ou PrO!ocoiOS.. se u reservas fomwladas por outros pases 

compromaeran o functonunemo dos serviços de telecomunicações da Nanw.bi.a ou 

acarretuan um aumento de sua contnbu.JçiO nos gastos da Uruio 

(I'Ste rru~Mro .lllllo ft» rmltzodo) 

Da Reprihhca do lnd1a 

Ao USI.nar os Ates Firws cla Conferertcu. de Plenipolenctarios da Un:i.lo 

lmemac•onal de Telec:omunieaçõe-s (Quioto. 1994), a Delegação da RepUbhca da india nlo 

aceiu.. para seu Qo,emo. nenhuma du r.-cuuõcs 61Wlceu·as que possam derivar das 

re:lei'Vas formuladas pelos Mernbrcs. no que c:oncente ãs finanças da Unilo 

2 A Oelegaçio da Republica da Índ1a reserva.. do mesmo modo. a 1e1.1 

Governo. o direito de tomar u medidas que cons&dere neccs.sarias pua proteger seu. 
irurt:sses. euo outros p.1.1sc:s Membros óerHm de aunprv, de alguma forma. uma ou rrwa 

di" ;3 1 da ConltltUiçio e da Conwnçlo 4a Unilo lntemaaonaJ de Telecomwucaç.Oes 

<Genebra. 1992). das emendas 1ntr~ nes1es instrumentos pel.a Confereno.a de 
Pkapotc:nciãnos (Qu1oro J 99-fl ou dos R~o:; Adnurusuu1vo:s 

Da NollD bkind1a. Ongmal: mgiis 

Ao a5.11nar os Aios FIT\aas da Conferencia de Pleruporenc1anos d.a Unilo 

lrllemaaOnal de Telo::onwnacaçóes CQuioto. 1994). a Delegação da Nova Zelãnd1a reiren. a 

Dedacaçio e- Reserva n• 29 feita ao ...mar os Aros F1rws da Conferinc1a de 

Pkaipol.enaano. {Genebra. 1991) em rdaçlo a qualquer emend.li efetuada i. Consututç.\0 e 

a Convenç:io de Genebra pelos instrumenlol ele Quioro 

• 
( Jnf('nal .francis 

Da &ptiblla~ Ar~Jma IÀWKJCrOIICQ e PopaJt.-. do H.emo da Arab1a Sa.tillD. QQ 

( '0111rtmdDdl Jos &htzmas. Jo E.-.do di! BaJvem dr: Barbado.,. da &pub/IOQ 

d6 CatWrosm. ci:J Repllbllca dr Cct.• d"l1101re. dos Em1rados Aralws Un~dos. Clb 

Glllrdna. da Repttbhca cio lndltl. G2 Rept~bl1ca ls/àlfllca do lrd. do Re~rto 

H«<tttr~uo Ja Jorddnla. Jg Rlplilll~ea do (}11ima. do Estado do KwJUe. do 

.L.ibtMo. do Rw'IO do Marrocos . • $MIIDitQio tU Otrtã.. Ja Repttbl1ca /JÚiiiiiCI:J 
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do Paqrusrão. da Papua NoiiQ Gum~. do Esrado do l atar da R~plibltca Arabe 

!li,.,a. de São ~ 'tcem.: e Cranadmas. da Repub/t,·a do Sene~al. da l"atki1rd1a t' 

da Repr1bl"·a do ZtmbObue: 

As Delegações actn:ta cnadas corwdcram que os Regulamentos Administraw•os. 

a que- se faz rderCnoa no numero 31 c1a Constituição. s.ão o Regulamento de 

Radtocomunicações e o Regulamento du T elccomunicações lmem.acton&s. com a..s 
modificações mtrodUZidas pelas conferências competentes. reunidas após a Conferencia de 

Plenipotmc:iarios Adicional (Genebn.. 1992) Foram submetidas a presente Conf~Cla 

propostas orientadas pan. afirmar o car.ilcr obriptório dos textos revisados dos 

Regulamentos Administrativos. propostas que nlo prosperaram. na Com~ssio competente. 

dcvKI.o apenas ao desejo manifesto de reduzirem-se. ao minimo. as emendas introduzidas na 

Constiruiçio pela presente Confertncia. No decorrer dos debates acerca destas propostas. 

ninguC:m colocou em dUvida o c.arater de "'trawio imemacionar que üga todos os Membro!' 

signatanos aos sucessivos textos rev~sados 

Admite-se. dme modo. que toda reserva formulada por pane de um Membro. 

que nio aplicari, em SUl totalidade ou em pane. o texto revisado de um Regulamento. 

assim como toda declaraçio nesse mesmo sent•do. durante o penado postenor i. 

conferencia em que se tenha revisado wn Regulamento. nlo se ap.ISlam a Convenção de 

Yienl. sobre o Direito dos Trmados. cujo &11.Jgo 27 reza que. ··uma pane não podera mvocar 

as disposições de seu direito 1nte:mo como JUstificatiVa para o descumpnmento de um 
tratado-

A ConferCncia reconheceu que ex.iste um vazio juridico em relação aos 

Membros que. no periodo postenor a Conferineta competente em que tenha sido rCVIsadO 

um Regulamento. declarem que não concordam em obrigar.se ?Cios textos revisados dos 

Regulamentos Adnwv.str&I•vos 

A luz do que antecede. e conSJdenndo que a CoTÚertnaa Mund•al de 

Radiocomunicações. que ter.l lugar em 199~. procedera a revisio. na sua totalidade. do 

Regulamento de R.adiocomurucações, os aba•xo--USin.ados reneram seu dtrelto soberano. que 

C wnbem o de todos os Membros cU UIT. sobre os r~-comuns constnuidos pelo 

espectro de frequências r.~dioeletncas e pd.a órbita dos satdites geoestac10nãnos Sua 

participação na Conferencia Mundtal de lladaoeomunicações de 1995 e a accataç.io. por sua 

pane. das decisOes da mesma estaria fundamentadas no pnnctpio do que o Regulamento 

inle:maciona.l revisado pela menaonada Conferênaa e um traudo que VlnQJia todos os 

Membros signatãrios do mesmo. de conformidade com o dispo~o nos numeras 30 e 31 cU 
Consmwção. 

II 

0TIKJ,IDI: frallcis 

Ao as~nar os Aios FmaJs da CoTÚerincia de Plerupotenc1anos da Uruio 

lntemac•on.J.I de T elecomurucações { Qu1oto. 1994 ). a Delegaçlo de Ponugal declara. em 

nome de seu Governo que 

a) nlo ace'lta 'lenhuma consequtncia das reservas formuladas por outros 

Governos que pos.s&m acarretar um aumento de sua contnbuiçi.o nos 

gastos da C:t~lo 
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b) raava. a seu Governo. o d:inila de edOW' todas as medidas que esnme 

a.ce:saãriu para protqer s.. ~ caso outros Membn» nio 

J)IIUml sua CCliWlil "çio..,. • p1101 da Unilo ou deixem de cwnpnr. 
cll: OUin. forma. as daspoaçOcl • C'oee"'"ç'o e da Corrvençlo da Unilo 

.__ 
!"! 1-- pelo& Aios Fmais dc:sr.. 

se • .......,_ fonau.l&du por OUD'OS paliei 

o - l'.,;a.., ... -ilo de saJS lei'YIÇOI Oc 

C) ~ 8danlis,. I ICU aov..., O clftito de fOI'IN.du' fCICI"VU apoafic:aa 

..aon.is aos ~ F"..a e a qua'QYa ou1ro u.uumcnr.o. 
c.,. emane de ouuu C....,· · pcniDeales da UIT. que nio lenha Sido 

-.ela r.mcado ate o ft'IOII*IIa • depomo do seu respectivo lftSU\UIIel'ltO 

cM r.u&c.çio 

12 

A D r c i I do Jlllllo reter\'11 I .. Gowmo o direito de IOIMI' quanru. 

....._ COftlidlft neceuanas ~ pnx..,. - ~ caso outros Membros nlo 
,.,. ·: a M _...,.da UniiD. daxma * ........ de .. IJUIIII forma. u emendas a 
c riç'= e a COII'IenÇio da Urdo lnw- · ' de Tdecornunic:eçltes adoc.ldas pda 

Coailriac:aa de rtaipoteaci&rios (Quieto. 1994) cu te as rcsc:rvas formuladas por outros 

fllllila IRfl f ao. de qualquer maneira. seus ~ 

A Dllc:pçlo da R.epubi~A. f..... de N'IFfl& i Conf~ de 

Plenlpotcnclirios (QuiOIO. 1994) declara que f-"8 I_ICU GoliCrnO o direitO de 

I tomar todas as medidu que ~ necc:s.sanas pan proteger seu$. 

ialen:sla. cuo OUU'OS puses M.nbros nlo pa · ·: a do papmc:nlo dos pstos da Urdo 

01.1 ciciam de CUIIIpiV. de qualquer fOI"DDI.. 11 dos ãnsuumc:ntos de emenda à 

Cwaci Jiçlc e à Conveaç.io da Unilo litNit . 'de TdecomuniQQ6e:s (Genebn.. 1992), 

....., pela COI6rincaa de P5lnipoi.Cftaliriot ~o. 1994 ). seus anexos c: Proc.oco&os à 

-ou • u ~ f01'111111Mas por CMI'OI,..._ COIISpi'OIIIelcran. de aJawu tOnna.. os 
~do,__.,.. do Rcpitbtica F-do N; ..... 

2. fornlilt declanç6c:s ou ,_.,., - qualquer momento. ue i. ru:i6caçlo 

da Coaaialiçlo c: da Convençio da Uailo ._&ciGt:.-1 de TdetoiiiUI1tCAÇÕel (Qutof.o. 

1904} 

Os e....dos Untdos da ~ reflnm-w: aos numeres 445 e 446 da 

~ (o..bra. 1992) c observa que. 10 ....-..r 01 Aios Finus da Confcrina.a de 

,....._cnaarios (QuiOio. \994). os E.udol Ullidos podem Julpr nocc:surio fornulw 
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declaraçõn adtaOfW~ ou reser.u Em co:uequêncl&. os úudo\ Lrudns da .-..-nrn~a ~! 

rexrvam o dJreliO de formular dedartÇOO c~ ·nerv:n concr~u ad!clon:us :10 momtr.·o < ~ 
dcposn.ar seu 1m.trumemo de rau6uç.lo :.u emendu a C omtttu:çio t' a C onvt'lc;.i:, 

(Genebra. 1992) 

Os EstAdos t;nidos dl Atntnca r~tenm e mcorporAm. por rdnetlc..a. toou ; .5. 

re~erYaS ou d~ formul&de nas conferinclu &dmmu.trauvas mundWs e n.: s 

conferinct&s mundiais de racbocomu!11caçõn antn da as11natuu dos prncnu:.!. Ates Finaa 

O ato da a.s.sin.uun OCI a ~-entual rwfiaçJo poRtnor das ~ • a 

Constttuiçlo e da Convençio, adotldas pcia Conferênoa de PletUpotenc•anos de Ou1oc, 

1994. ftlo sapfica que os Estado& Cnickx da Atneriu consanwn em obnF-\e od••s 

rqrul&mal(os &Cnunlsuauvos adota.4os ame1. cu das:a lU usmatura dos prncmn At· •s 

Fiaau. Os Estados Urudos da Ama'la r.!o corwdenrio tampouco que cons.nam e n 

obnaar-se pelas rev~sóes dos rcgul~os a:lm~ruurat•vos parc1&1\ ou totaH adotaa.u ap. •s 

a d&ta de a»m&tura dos prexntt• .4.:os Fuws !>C:n r'!onficação .:c-ncreta ~ r :y_ c 
lmema.ctonal de Tcle-cornurucaçOn dr Ku c:><:loentuncnto c:n obn~u-se 

15 

Da França 

A Dtktaçlo Francesa res«va a seu Governo o d11eno de tonaJ :odu n rnrdu:lu 

que consadere nccasanu para proteger SoaiS mternses. c.uo outros _'l.f~bro' n lO 

coauibuam para o pagamento dos tu~ os ca C 1\&Ao ou daum de cumpnr. de Qu.Jiq~ :r 

modo. u ~ões das emendas a Consutwc;io e a Convcnçlo da Cn.ilo lnternacJonal le 

T~çóes (~ 1992). &dOiacW. pda praa'lle Conferet\cu1 1Qu.oto. ;Q-9. 1 

quando u rner"'U foor..daclas por ouuos pa~s.n comprome1crem o bom r\:n~oname~to te 

MUS ~ 6c tdccomuruaçóes 0&.1 a.c.aneurem um aumento de S\Jj pane contnbutl .. a n .>s 

paosduUrulo 

.. 
A DdegiÇ&o da Republ.ca do CNpre reserva a seu Governo o ,,ltre1to Je ado &J 

Iodas as mechcbs que cons.dere n«euarus pan proteger \CUS 1nternses. cuo c>uuos 

Manbtos da UC\ilo nio c.omnbu&.m para o pqamento dos &Utos d;J. Utui.o ou r lo 

CUDIC)ratn. de outra manara. u d!q,os:.cõn da ':' onltltulçlo e da C onvençio da L" n lo 

latemacaonai de Tdecomurucaçõn c Genebra. 19921. M &MXO\ ou os Pl't"IOCOio' ad•unt•s 

modificados pdos tnstnunemos de QuiOCo de 1994 se as rnerva\ form•1ladas por <•ut•o' 

pCan puderem ac.atTet.ar um aumemo dt sua parte contnbult .. -a nos o:&Sios da I ·ru .o 

comprometerem seu' s.ef"V)ÇÇS de t~ecomurucaçõn ou quando qu&Jq, .• .,. outra "'ed d~ 

tomadL, ou que K possa tomar. pOf qualquer pessoa. liStO ou JUnd,ca afrta." d•r· ta :lu 

•ndiretamenn soa sobet&nla 

A Otleg.açio da R<epubl1ca do Ch.Jprr r~MC"Tva. adc>ftU..I\ a ~ {, ''em-' o _,," to 

de formular qua)q~.KT outra dedaraciD ou re\ft'Va. ate o m~to ~ Q.JC' <> IMtTUmc-nto de 

Qwoto. tW. ~lo qual se ernena.a a CoMttruJçj:o e a Convmç!o da L;~, lnter.u~'c-naJ dr 

Tdecomurue&'-Ón I Genebra 199::!). se,a ratdic.ado peia Rrpubhca ao Ch;p . ._. 
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11 

OngrnaJ. mgii~ 

A D I a ;' doi Países Bu.. ...,. • seu Governo o dirmo de tomar todas 

a ....._ ... CDIIIidtre .....ariu ,.a ~ seus inte:reYa. caJO out:ro!. puscs 

F~ • -. ou • • t'ella"YU b ' ' por ouuos puscs puda"em acarn:w- um 

~ de - ........,a liçio dos sa-- • u.-.:, ou comprometer seus SCI'VIç:os de 

a 

A ~nçio dos Paises Baaos ..... o6cialmentc que, com rcspato ao aruso 

S4 *C riçlo da Ulliio ~de"' 1 ·eiceçõn (Geaebra. 199:2) ~ 

P*-~de Quioco (1994), _.. u raer.-u fonnu!&das. em nome de $CU 

Gow:mo. por oc::uik. da 8llinatun. doi R 5 ' waaos A.clrninulnlbvos mmaonados no ...... 
• 

A ........ eção da R.epub!K:a Anbe ., fajto reserva a IBI Go\lemo o dareno de 

ta..r todu a medidas que COIIIIderc .,.n. proteger seus Interesses. CHO ouuos 

Membros. ..- ou fUturos. daxem de ~ ~s.~çõcs da Constttuiçio e da 

CCIIIVeDÇio da Unilo lntemKIDnl.l de T ' =c·çón CGenebra. 1992), de seus anexos 

ou Pr'ouJcolo. adjuruos. emmldados pe6o i.--.o de Qwoto ( 1994) ou se as reservas 

fva rledes por ouuot Membros compnwm-u o funoonamemo eficaz dos seus SCf'VIÇOS 

de 1 
jO:, 

• 
Da/rbtda: OngrnaJ: mglis 

T...to 101Mdo nou das dcdw ç6m e reservas fo~ por cenas Membros. 

o Gowmo de lrlaada renaa as r~ .-c fonrulou ao Ulinar os Atos Fi.n&!.s da 

Coaferàlcia de Plcnipotenc:ã.nos AciJcioeiJ. * Uniio lntemacaon.al de T elecomur:ucações 

(C..Ora., 1992) c se reserva., ~ o -..o de tonw- as medidas que consadere 

necas.anas pan proceger seus mtcreua. c:..o OUU'OS Manbros nio cumpram. de a.IIJUIIl 
modo. as oeripções resu.ltanles da C~ e da Convenção dJ. UrUio lntetnaClorW de 

T~ (Genebn.. 1992), com • emendas amroduz:uias peia Conferetlc1.1. de 

Pmpo.eaaanos de Quioto. 199o4 ou MUI ..-os 
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.. 
Do E..sJado tk /srcul 

A Declaraçlo 26 fo!'1nUWb por cenu Odegaç~ nos AtO\ F1r"an. 

CftCOfiD"I-Je em fta~J'anre con:rr.cbçlo cOC'I 01. pnrw:1p10s e fins dJ CN•o lnterr~c;oru. de 

T~ e <:&l'e!U. portamo. de toda 1taltdadc Jund•~ 

O (iow:mo de luaet deseJa {ua consut Que r~ ~eementcmtn:e. esu 

Orodaraçlo que politiza e sabota os trab&ihos da tnl A C>ekgaç!o de Israel afinna que e'a 

aAo podcn ter áeito nos dam~ c otlnpçõn de nenhurr. E nado :O.t~ro d.& L :1.110 

iDiomoc:ooMI de Tdocomumcações 

Adcman. tendo ern conta que hrad e numnosos Es:~o\ At.abn u ~centram 

IIU&Uneale an plcoas nqoeuções. com o o0;t1f"O de rtsoh.·er o coruhto AI abe· hacl a 

Dei p;'o de 111-.el conlfdea QUC u decl~õn A.tabn Uo contr.aprooucentn e Jt~ cm 

~ da cau.sa da paz no Onente Mtdlo 

No que rac>eiu a euênoa •o as.wnto. a Deleg;açlo de hrael aCotua um& 

lbtWic de total reciproodadc ~s Mftbrm. cu}U ~~açót' f.zeatn a menctorau 

DcdaraçAo. a qual contndi.t. wnbem.. o ap1mo da Jlesotuçlo :;2 J.dotada por urwuiTUdade 

na praeme Coaferéncia de Pknipotenc:Wios de Quiofo. cm 13 de ou:ubro .1c JQQ4 

Do mdiDO modo. a I>rcfepçio de htad observa Que a Oeciar~o 26 No ~ 

re&n: ao EstAdo de Israel por seu oomc compk'to. contta a prat1ca da L1T El& u.;rodw no 

ilabito proáuignal da Coatcrmo. danenros INUltaveas de dtKOrd•• c uynuudc e que 

dcvan ser wcrpraados c:omo woa vio~ arave dos pnnctpto~ e nomw. recoi'\I'I«•W de 

conduU. i.mcma.aona! 

2 AôaMis. apos IOOW n~ dai dtven.U OecJ.ançóes jl depoJttadU. .l 

0 ' J j' de lJrad fc:la'Va a MU GoveAO O d.lfatO de tomar Qu.&n:l~~ medida$ con'-ldere 

~ pua prO'~ seus anruesses e~ o funoonunen10 de W:U\ )oCTVlÇ.O\ de 

~caso 5eJ8D' &feudos pttu dec116n dest~.,Ç_o!lferenc~ ou peiu rewrns 

fonauiodaspo< ouuudd_.,.. 

.. 

Apos c::um&nat as Dedaraçõe conudas no Documento 299. a Odcgaç.io de 

~ retCJVL a seu Governo. o d~to de tonw as medtdu 4ue co!Ufdere 

nec:caariu pua ~tqet \C\11. 1nterc:sse~. tua &IIJU1" MtmbTo ou membro nlo compr1. de 

~modo, as~ do •nstrurnen~o d.· ~~•·a& a Constuuu;io e a Con.,.mçJ.o ~ 

Uailo bdGMaOnal de Telc:c.otnomcaçõet.., adu •. o M ConferffiN de p;~pote'nCl&llO\ de 

Quioto. (1994}. seu fetcfV&S r~~ Membro .. ou membro\ t.OmçKOmetefem o 

l'uDaonamc:nto tca»co ou comcra.al d'" ~01 de telec:omwuc.açõn de Bangladtsh ou 

U\'a'Rnl. como resultado. um aumento da sua eomnbtuç.io pau o ~gamento do1 S.utO\ da 

u-
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., 
Ongmal trances 

Do R~pvb1lca Federal dP Alnnanha da Aunral1t2. Qa Ausma da Belg~ca do (~anado l..i.a 
Repwbbca do Ch1prr. da D1~ da Republica da Úlóma. dos Esu:Jaos 
Unidos de Amenca. da Fmidltdla. e FrantrJ. da Grecra. da Republica lk2 

Hurrf(rta da Irlanda. do Estado rM /.,_/_ da }UJIIa. do Japão. da Rtpvbllca â:l' 

LezÓ.·ua . J.:J Prmcrpodo dt Llec~m. dt- Luxemburgo. de Malta. do 
Pnnc1podo dt Mó11oco. da /ú:ww~ '*r Nova Ztkint:ila. do Rt1~10 dos Pa~~ 
Barros. Ja H.tpiiOIICO dt Poióma. di POTfllgal. do Remo L·mdo da lira 
Bntanha e JrJa,uJa do ,lior•t. QQ Sueeta. da Confeduaçõo Suiça e dtJ Tllrt{JHO 

A.s :.eiegaçõ~ rr.:::nconacias. cOIII referenoa as Declarações fertu pei.a 

~ G.L. ( ~~~IT'r•3 r,"' 3 7, e ~QJolic.a do Ouer.ia fN" 7:) c:onsadenm q:Je. na !":'led1d..& 

em que estt~ . 

em BQj:co..! -··· 

_,a; ·.:;~ feit;;. 

rcsvmdic.ado por es~s pruses sobre segmentos • orbita dos sau~htn geoestac~ananos. ~ 

rcfaid.u reJYinchc.ações não podem ser reconhelidu pela presente Conferêncta 

As Odega.çõt.s acnna menc"~onadla dee]am. do mesmo modo. lfimw '!! 

raterar a Dedaração n° (73) feita por ccno IUIDern de Delegações na ConferCnaa de 

Piempotc:naano!. Adicional /Genebra 1992), cam o mesmo efeito como se seu texto ~ 

rcprodUZJsse. lncra.lmente. na prnente Dedaracto 
As Delegações acuna menctonadas ~am tarnbem declarar que a referincta no 

aniso <44 da. Consmutçi.o a ""locali.zaçio JC08f16:a de deternunados pa.1ses"" nlo tmplica o 

reconhectmento de nenhum aJre110 pre!erenctal i ortma do.s satehtcs geoestacton:anos 

93 

lJtJ R~publ1ca h·daal dn .-1/ofranha da Fm/dlltdra da Frt;llJÇQ.- da lsfci,dla da lralla dQ 

R~pr,biiLa .Ja l.t'toma do Prtnc1pt:Jdo d, MOI~o. do R~1nn do\ /'aLKs /JQJr.O$ 
da Romt'ma '"" Remo I 'mdo da Grà Br~tanha •. Jr/wiQa dv /l.orte t' d:1 
Turt?utr.J. 

No que se rct"ere zs Dec:lan.çôes de diversas ddegações acerca da formulação de 

reservas aos Alas rma..s da oresente ConferênCia. no momento de proceder ao depostto de 

seus tnsz.rumentos de rauficaçio ou antes desu prOVtdencta. as Delegações acuna cnad.u 

reservam. ;;. seus Go\·emos respecuvos. o din::ito de nio reconl'tecer a.s reservas ou 

declanlções formuladas por outros Membros da União. apos a assmatura dos Atas Firws da 

presente Conferencta 

•• 
Or1gmal: mglis 

Da R~pubhCDI-.:daal diJ .-ilt'MCJifha da 8~/f!:lt». da R~publlca do ("hlpre. da DmanrarCD 
.Ja R.:ouhhca da F uõma. da FmiiÍiwiH:I. da Frt»IÇO. da (irec/a da /rlmlfia. dü 
/~a da /ta/ta tia ReptlbiiCil • UIÔifra. do Prmcrpado d~ Lr~ch,nstem. 
d~ l.unmh"rf!o. Jv Prmci{:Jado de Alôtttxo. tia Noru~ga. do Remo dos PaLKS 
Bm:ms J.:J ?..:publico da Polónra. Jt:J Romima. do Rimo ( 'mdo da Grã 
Bntanha t' lrlanda do Norr~ da S..«uJ. da Conf~tMraçàO Su1ça ~do Turquta 
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As Delqações acun.a mc:nc•onaaa.s. com referênoa a Declu.aç.io numero 80 

formulada pela Republica Popular da Argeüa.. ComUlUdade das B~. Estado de 

Bahrein. Barbados. Republica de Camcroun. Republica de Cõtc d'lv01re. Guiana. 

Republica da india. RepU.blla lslirruca do Irã... Reino Hachenuta da Jordânia.. Repubhca do 

Quê:rUL Cuba. Libano. Reino do Marrocoi. Sulunato de Omi.. Republica lslãnuc.a do 

Paqwstlo. Papua Nova Guine. Estado do C~. São Vicente e Gnnadinas. Reino da 

Aribia Saudita, Republica do Senegal, Repub!Jca Árabe Si ria. T ailindia. Emuados Árabes 

Unidos e Republica de.Zimbãbue, observam que a refenda Declaraç.ão n.io foi fomwlada no 

mamcnao da &SSI1WW"II da Consutu1çio e da Convenção da União lmemac•onal de 

Telecomunicações (Genebn.. 1992) e nio tem nentwm efe1t0 no tocante a api.Jcaçio do 

artigo 54 da Constitwçio as Delegações que fornwlam a presente Dc:c1Aaçio 

•• 
Da AustrDIIa: 

.Eununadas as declarações e reservas constantes do Documento 299 da 

Coaferincia.. a Ddcgaç.ão de A~ reserva a seu Go\lemo o direito de formular 

dcc:lanações ou reservas no momemo de proceder ao depOsito dos instrumentos de 

rmificaçlo dos Aios Fina.is da Conferenc:11 de Plenipotenciarios da Uruio Internacional de 

Telecomunicações (Qu.ioto. 1994) 

.. 
Ungmal: mglis 

Da Rep11blu:a A.rabe Popular e Soc1aiwa da Libta. 

E:ununada.s as declarações c resel"\'as mencionadas no Documento :::99. a 

Dclcpçio da Republica An.be PopuW e Soc•alista_.da_Libi.a a Confertnc•a de 

Plerupocencwios da Uniio Internacional de Tdec;:omwucações (Quioto. 1994). reserva a seu 

Oovemo o direito de adow as medidas que con.Rdere nccessãrias para proteger seus 

inrcresaes nacionais e seus serviços de tclecomwucações, caso algum Membro nio cumpra 

as disposiçOes dos Alos Finais da Confc:rinca de Quioto ( 1994) Do mesmo modo. reserva 

a ICU Govcmo o direito d.e fonnuW- as. rnervas que esume r.ecessarias ames da raufi.caçio 

dos aw:u:ICioaados Atos Finais ou se alguma disposição for conuaria a Const1tu1çio da 

RepUblica Arabe Popular e Soaalista da Líbia. 

97 

Dos Estodru Umdos da Amenca: 

Com referência a Declaração n" 80. as51nada por numerosas ddegaçóes. os 

Esl.ldos Unidos da America nlo estão de acordo com diversos pomos. expres~s na mesma.. 

1 qual. por estar orientada para o futuro e por nio ter Sldo fonnulada no momento da 

u8narura da Constitwção e do Convençio da Uniio Internacional de Telecomurucaçõe5 

{Genebra. 1992). nlo afeta a apliu.çio do an.1go 54 da ConstituiÇão (Get!.ebra. 1992) a.os 

Estados Unidos. da Amcnca. 
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•• 
Deu J::.suxim lltudw da Amrr1ca: 

Com referCnaa a Dec.lançào numero 40 formulada pela Delegação ae Cuba . us 

Eaados UDidos da Amena. reila'am ~ direilo de transnunr. em direçào a Cuba. em 

frequCnaas apropriadas. nio SUJeitas a im:a6rtncias deliberadas ou a ou1ro 11po de 

imufaêaw::ia prqudici.al e reservam seus direicol no que diz respe1to a atuaJ Lnterferencaa. 

Ulim como a qualquer- mterferinci& finura. por ..,.ne de Cub.J.. na radiodifuslo a pum dos 

&&.dos Unidos. Do mesmo IIIDdo. os E.-. Ua&dos de Ame:nc.a élS$1.n.a.lam que s.ua 

~ cm eu...nuno esta baseada an um xordo mtemacJonal em .. 1gor Os Estados 

Uaidos da Amirica se reservam o direito de ......-.. como tem feito ate a presente data.. .as 
sua neces:idedcs de ndtocorruucações naqueAI. localidade .. 

CCD re&rincia ÃS declaraçOa e ~ rncDCIOnadas no Documento 299. de 

IJ de ou:mbro de 1994, a ~c do ReiDo de Tonp reserva. a seu Governo. o arrOto 

de Mour u .elidas que coraidcs'e ~ p10 proteger seus 1111eresscs. caso algum 

M.llbro nlo a-.pn. u di..,..ço- do ~o de mlenda a Consutwç.io e a 
Cc8vençlo (o..tn, 1992) aGcudo pdlt c...-aacia de Plerupotmaanos (Qu!OIO, 1994) 

ou quudo u relei"YU fomua.d&s por ~ edlnmzst~s comprometerem o bom 
5 ·m-ne-o da. serviços de ..-::o~ de Tonp 

•• 

Ewt · adzs as declarações e ...-vas citadas no Documento :::99 da 

eaar.ência. a D ' a çlo da bpublica da M 

"-' as medida que COII:IIdcre ncceuiriu ,.... proteger seus mteresses. c:uo algum 

Mlalbro . .,_. ou futuro. n1o contribl.a J*'ll o papmento dos gas~os da Uniio ou devce 

de c:umpnr. de qualquer forma. u dtspoliçlia D inl:l:rumentos de emenda a Constitu1cio e 

i: Coaveaçio da UIT (Genebra.. 1992) aGouilllol em Quioto em 1994. se a.s reseT'\'as 

Aw ,fMtp por outros pu:.es puderem .._... a pane contnbuti"Ya da Repubhc.a da 

~ J*1l ptpmento dos gur:os da Ulltilo ou puserem em pmgo seus set"'VVÇOS de .-............. 

101 

A lw: das decianlçOc:s menao,..., no Documento ::99 da C onferetlc1a. a 

D ' a çto da Republica de Gana. ao proceder ;, usanatura dos Atos F 1n&1s da C onferenc~a 

+ 
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de ~aipotenc:iários da Uniio lmenw:.ional de T elecornurUcaçôes (Qu.ioto, 1994), reserva • 

.- GcM:mo o direito de tomar as medidas que considere l.piUpa'ed, para protep:r snu --
A DelepçiD de GUlll reserva. do mesmo modo. a seu Governo. o ditar.o de 

fonmllar d-cl ,ç~s e reservas ao proceócr 10 depOsito IX s.cu ~o de~ 

doi Aios F"mais da Conferencia de Plenipotcnciirios da UDilo Internacional de 

T' ; mimç ... n{<:)uioto, 199-C). 

Ã.J asfl1ttJIIITtU qtt' Mf(WIII .srio as trwsmtU para os /IJstT'IIm~IJIOS dt! emenda iJ 
COIISUIJII~ r à Conwnção da UJT (Gendra, /991). 

DECISÕES 

RESllLUÇ0ES 

RECOMENDAÇ0ES 

DECISÃO I 

A CoaferêKia de Pleruporentiários da Uaiio lnte:macional de 

Telcconronieoçõn (Qujoto. 1994). 

recordando 

a Resoluçio 5 da Conferência de Plerupo1cnciârios Adicional (Genebra. 

1992), 

consu:krando 

os planos e objetivos esrratégicos fixados pua a Unilo e seus Setores no 

período J99S a 1999. 
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resolve 

I I autonzar o Conselho a esabelecer os orçamentos ord.m3.nos da 

União. de tal manetra. que os gastos lOtaiS cb Secretana-Geral e dos rres Setores óa 

Uniio não extrapolem 

150.6 nulhões cie fra::os suiços no ano de 1995. 

296.8 nulhões oe tr.cos su1ços nos anos de 1996 e \997. 

302.6 rrulhões de frwlcos suiços nos anos de 1998 e 1999. 

I 2 que as unponãncJas especdi.cadas no paragrafo I I não mcluam os 

gastos de ex.ecuçio dos prOJetes de cooperação tecntca pelo Escmorio de 

Dcscnvolvimemo das T elecomwucaçàes: 

1.3 que as UDpOnãnCI&.S espectficadas no ncm I I mcluam gastos 

relactonados com uhomas de trabalho acbcjon&Js 1arabe. chinês e russo) num. 

mootante não su.penor a 22.5 nulhõcs de fnllcos sutços nos 2JlOS de 1995 a 1999. 

• Todas as quanndades ,ndJcada.s nt:sta Dec1sào são e:cpnssas nn 
francos suit;os. valor dó! I de 1ane~ro âe /994 

2. qw:. se a Conferencia de Plerupotenc1anos não se reurur em 1998. 

o Conselho estabekcera os orçamentos bien.ats da L ruão par.l o ano 2000 em w.nre. 

após obrer da mwona dos Membros cia üruio a aprovação dos gastos orçamentanos 

corn:'i.pondentes. 

3 que o Conselho pod.era awonzar que seJam extrapolados os lurutes 

fixados para as conferêncaas. reuruões e seuunanos. desde que o exces~o possa ser 

coberto por saldos dlspomveJs. :rn dcc:orrênc1a de gastos menores de anos 

aatenores ou seJam repassados para o ano ~lllt!.:_ _ 

4 que para ..:ada peno*> orçamemano. :J Conselho ava.hara.. 

rea-ospecrivuneme. as vanaçôes que rer*am ocomdo e aquelas que provavelmente 

OCOITI!:rio. no ano em curso e nos exercictos orçamentanos vindouros. pelos 

scgwntes cooceuos 

4 I as tabelas de saJan05.. contnbwções para pensões e subsidtos. 

mcluidas as granfiC8Ções por local de trabalho. estabele~:1dos 

pelo reg:une comwn das Nações L'rudas. aphcavets ao pessoal 

empregado pela L niio. 

4 2 o npo de càmb10 eacre o franco swço e o dólar dos Estados 

L!rudos. na med.!d1 em que afete os gastos com o pessoal. de 

acordo com as tabelas das Nações L'ruda!i: 

~ 3 u poder aqwsmvo do franco smço em ~laçào as parcelas de 

gastos dLo;nntos do pessoaL 

~ que. a luz cesta mformaçio. o Conselho podera autonzar gastos que 

nio exD'apolem ao; unportãncLas Lnrllca.:ias no ponto l I_ reajustados em funçio do 

esa.pulado nos pontos 4.1, 4 2 e 4 J. coasadcrando-se a converuênc1a de efenw

ec:onorrua na Uruão. porem_ reconhecendo. sunultaneamentc:. que: alguns gastos nio 

podem adapw--se rapidamente a mudanças alhc:Las ao controle: da Uruio. TodaV1L. o 
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gasto real não poderi ex.tnpolar a qU!J\tl.~ t~sul~'\t~ das ..-anayõcs te&s a que se 

refere o poato 4 aniClor; 

6. que o Conselho se encarregue de efetu11 o mãximo de econom.HI. 

Plnl tal fim. estabelecerá o Di..-el de g&lotos. o mais batxo possivel. que seJa 

COIIIpi!Íve1 com as necessidades da Urulo. dentro dos limites fiudos no pomo l. 

tcDdo cm conta. caso proceda.. as disposições do ponto 4, 

7. que. se as consignações que o Conselho puder autonzar . em 

llinude do disposto nos pontos. I a 4 pn:c:edentes - se revelarem utsuficientes para 

cobrir os gastos de atividades nio previstas. porCm w-gentes e de interesse da l'niiio. 

o Conselho poderi exceder. cm menos de 1'%. o lcto fixado pela Conferêncta de 

Ple!Upotenc:iarios. <..:aso as consignações propostas excedam o limite do te to em I 0-'o 

ou mais. o Conselho somcme poderi. autonzã-las com a apro.,·açio da maJona dos 

Membros da Uniio. devidamente consulwks. aos quais seril feita uma exposu;io 

completa dos fatos que justifiquem tal solicitaçio; 

8. que. ao dcterm.irw- o "·alar da unidade conmbutiva para wn 

detc:nninado ano, o Conselho tenha em conta o programa <!e conferénc1as e reuruões 

futuras c seus gastos conexos cslimados. com o objcrivo de CVJtarem·sc grandes 

flutuações cn~ um ano c outro. 

DECISÃOl 

Procedimentos de escolha da classe contrib111iv" 

A Conferência de Plerupo:er.c1:i.n.O'S da. L;uão tntcm3..:1~r.z.: de 

Tclccomurucações (Quimo. 1994) 

I. que cada Membro e membro comwtique ao Sccretãno·Gc:ral. antes 

de I 5 de abril de 1995, a classe conmbunva que tenha escolhido da escala 

menc1ooada no artigo 33 da ConveoçAo da Unilo Intrmac1onaJ de 

Telecomunicações (Genebra. 1992); 

2. que os Membros e membros que, cm 15 de abril de !995, não 

tiverem comunicado sua dccisio, em apücaçio ao disposto no ponto I. continuem 

conb'ibuiudo segundo o número de: unidades subscrito antenormcme; 

3. que, na pnmeua reunilo que J"Cali.ze o Conselho. após I de janeU"o 

de 1997, os Membros c mcmlxos possam. com a apro,·açlo dc1 Conselho, reduzir o 

nivel de sua c:lasse contribunva determinada de confonrud.atk com os ponros I e 2. 

caso sua posic;lo telativa de conaibuiç.ic. segundo a meo.ctcnada escala aphci.vel. 

'Seja sensivelmente rrws desf1vori.vel que a 111reriot: 

4. que a.s disl>QSiçOcs pcnincntc:s dos mstrumcntos de emenda 

ldotados cm Quioto (1994). que modificam a Coosatwc;ào e a Convençilo da Uniio 

lmemac'ional de Te\et.amurritações (Genebta.. \992). seJam apbcadas a pamr de Ol 

de janeuo de 1996 
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RESOLUÇÃO I 

PluoEstntf:aico* Uaiio 1995-1999 

A Cordertncia de PlerupDICnc:iãrios da L"rUào InternaciOnal de 

Telecomunicações (Quuxo. 1994) 

CCHU1derando 

a) as d1spos1ções da CODibtuu;ào e da Convenção da Liniio 

la&rmacioaaJ de Telccomurucações (~ 92) rcferemes as pohric.as e plai1os 
cmategicos: 

b) o artiiO 19 dli Coavmçio da Cnilo lnremacJonal de 

TelecOIIIUIIlcações (Gcncbn., 1992) e a Resolução 4 da Conferênc1a de 

Plaupouaçainos Adicional (Genebra.. 1992) sobre a pamcipaçio de entidades e 

~s di5tuaUs das .dnurus~ Dei abvidades da União. 

c) a Resoluçlo 5 da CCIIIferênc•a de Plen..potem:•anos AdlcJonal 

(Genebra. 1992), sobre agestlo da VruiD: 

d) a Resolução 15 da Co.fertnc1a de PlempotencJãnos AdiCIOnai 

(Genebra. 1992). sobre o exame da necnadadc de se cnar um foro para a dJscussio 

de eslfatégaas e políhc.as no amb1en1e em IIWISformzçào W lelecomwucaçlks. 

dos desafios com que se del'onu a Uruão pa.ra anngll' suas metaS no 

unbiente em transfonnaçlo das teleca.u.caç~ tanío no periodo c o lx-no pelo 

Plano EstratC:Iico da Uniio para 1995-1999 como no ~nodo segmnte. 

a) as dccu6os da C"""'""cia Munchal de Normahz.açio das 

Telecomwucações (Hrlsmque. 1993), a Assanbléla de Rad.u:x:omurucações e a 

Conferêaaa MUDdial de Radiocom~ (Geaebra. 1993) r a Conferl!ncta 

MW'Id.iaJ de DesenvoiVUDCDlO das TcJcça.IID.Icaçõcs (Buenos A~.n:s. 1994) sobre o 

progruna Oe trabalbo dos Setorrs. 

b) u dccis6cs da prnmtc Coaierenc1a sobre os assuntos de politica 

csa-atC:gacas. cm patt:Jcular; 

1) a crwçio de wn (CJ~Q ~ dJ.scus~o de policcas r rstratc:gJU 

dr tr&ecommucaç6a. 

n) os mecuusmos ~ JDdborar a partiCipação de mcdadts e 

orp"nç6es di~ da admuustraçcks nas aDVIdadrs da 

Uailo. em um !.-o iJDedJ.u.o e a lonso prazo. conforme 

IDCbCIIdo nas Rcsol~ 14 e I.S. 
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reconhecendo 

a) a necessidade de facilitar um desenvolvimento ordenaria das 

telecomunicações a fim de se ob\et o máxlmo de beneficio social. r: económ:-:o no 

futuro: 

promoVC'IIdo wna distribuiçio ID.aJS eqwlibrada da tecnologJa 

das tc~ecomunic.açõcs. â oível mundial, gnaças ao acesso não 

discruninatório aos modcmos mttos e serviços de 

telecomunicações e i.s novas tecnologias de telecomwucaçõcs: 

imroduzUuio na ta:rifaçio reformas destinadas a promover a 
utilização nacional das redes de telc.;omumcaçõcs e a pro...,uào 

de m::a scrvtço eficaz e universal. que propicie invesnmcmos e. 

ao mesmo tempo. que piq)IJC os o~.odores pana arua.r Dum 
meio roais competitivo, levando em considençio que as tarifas 

devem ser fixadas em funçio dos custos. assim como a 
diversidade das características gcogrãficas dos paises; 

promoveudo um entendimento comum da regu.lamentaçio das 

tdecoonmicações no plano nacional. sem preJUÍZO do direuo 

soben:Do de cada pais de reguJIUDenW" suas telecomunicações. 

b) a permanente necessidade de melhorar a efieãcia e eficiênc1a dos 

métodos de trabalbo da Uniio; 

c) a necessidade de adaptar os sistemas de gestio da L'IT. em 

pcticWar os swcmas de gc:sdo dos recunos fiiWiceiros. humanos c de uúotmaçào 

às DCCCSsidades operacioaais do novo meio; 

d) a DCC:eSSidadc de u.m esforço com ouuos organismos r.lUndia.~s e 

rqicmais internsados no progresso das relecomtmicações. 

tendo pn:sente 

IS crescentes exigtncias a que estio submetidas as anvidades da L mão. 

os limitados recursos disponivrts para custe.i-la.s e a necessidade consequente de 

estabelecer prioridades enrre essas atividades, 

re:so/ve 

adotar o Plano E.stmegico para o periodo 1995 - 1999 anexo a presente 

R.csoluçio, baseado nos pnncípios seguintes: 

I. o objetivo do Plano Estruégiço consiste em que a União seja o 

ponto de coaversCncta internacioaa.l de todos os assuntos relacionados com as 

telccomwucaçõcs na econorrua e na sociedade miD1diais da infonnaçio do secuJo 

XXI: 

2. ~te objer:.vo é pen,eguido medJante a nussão da L'TI nos c-es 
campos scgwnres: 

2.1 um campo téCIUCO - promover o descmvolvimento. a exploracio 

eficaz. a utilidade- e a disponibilidade geral dos me1os e sef"Vlços 

de telecomunicações; 
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:!1 r.;t..'il.tl0 :'! ~~senvoivunatto - promov~r o de'iemC'l\'' ... 'Tiento 

c.as ICieco:::nwcaçóes nos palSCS em C!!seovo!vun'!o!O e a 

exltnSio dos beneficios das eeiecomwucações a todos os po1.·os. 

:.3 um campo a e polihca - ~ver a adoção de um enfoque rruus 

amplo das questões de celecomwucaçoes no ãmbno da 

econorrua e di soctedadc rn.diaJ.S da informação. 

:; 85 estratCglas gew.s da Uniio .,... o pcriodo I 995 - 1999 são 

3. foru.lecer as bases da Uruio: 

i) IIDDtnWlcio a puacipoçio das enndades e o<gamzações 

d.Jstinw das a.dminiSII'IIç4es e solicuando suas respecovas 

opiruões e contnbwções soiiR: 

a meihor maneira de lidar com as oporrumdades e 

desafios do desenvolvimmto das telecomurucações. 

as possibilidades de -.catar sua saosfaçio com os 

produtos e serviços da urr. 
Ii) aumenWldo a smergia eMre • arivida.des dos Setorc=s da L:niào: 

3.2 ampliar as aaVldades da Uaiio ~te: 

a cnaçào de um foro .,.. disc:ussio de suas pohocas e 

estntegias de telecom·=c ; ' s (veJa a Resolução ~ l. 

a utili.zaçio ma~s di~;&Z dos recw-sos e dos sisrema.s de 

infoi"I'Ntlca da UIT. 

3 3 aumenw- a mfluênc1a da Uailo. a nivel mtemac1onaJ. med.Jante 

a negoc1açio cic: alumçu earaê8J.eti com outtas or~aru.z.ações 

r.mernaclon&.ls ou regJon&IS ~: 

a comurucaçio mais eficaz com o pUbhco. 

enca~r~f!a o St!Cf'tlar/0-( ieral 

1 de. em sc=us rdatonos •ua11 ao Conselho. apresenw planos 

detalhados para a aphcaç.io do Plano Euratepco 1995-1999. com recomendações 
destinadas a aJUSta-lo em fimç.io das m~ ocorridas no ãmbr.to das 

telecomurucações. das dec1sões das confaãw:ias dos Setores. da evolução das 

aOVIc:lades e da sttuaçio fmanceiCI da Uniio; 

2 de distribuir seu relatóno a todiN os Membros da União. apos seu 
exame pelo Cousclho e de uw.i.-los a ~-lo a seus membros. com "m" 

l111llllscu.lo. que tenham pamc1pedo dos ~ 4os Setores da União. bem como 
aos membros com "'m"' nunUsc:u.lo mencioo .... DO numero 235 da Conven~ 

(Genebra. 1992). que tenham con111buido para o esaudo. 

cncar~t-;:a o Conselho 

de ~upc:rvmonar o desenvohtaaento e aphcaç.io do Plano 

Estl!ategtco I 99~ - 1999 menculGado no llle'li:O. com base nos rdatonos anuais do 
"'"'creWio-tJcral. 
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2. de apresernar. i. próXlma Conferenc1a de Pleru-potencJanos. uma 
avaliação dos resultados do plano Estrategico 1995-1999. assun como uma proposta 

do Plano EstratCgico para o pc:riodo 2000-2003. 

comu:kl os Memb,.os da L'nrão 

I agregarem ao processo de planificação esn-ateg:ica a ser empreendido 

pela Uniio unes da próxima Conferência de PIC1Upotenctirios. os pontos de '\1Sta 

nac1onais sobre os aspectos de politiCL de regulamentação e exploração. com o fim 
de: 

fortaJecer a cficic1a da União no cumpnmento de seus obJCC\.OS 

estipulados nos i.nsttumrnlos da Uruão, colaborando na 
execução do Plano Estn.t~gico: 

ajudar a Uniio atender i.s novas asprrações de todos os seus 

Membros e membros. a med:uia que s1gam evoluindo as 
estruturas naciOnais dos. servJços de telecomwucações. 

convl(/a, ademazs, as orgamzaçdes e enttdades d1strntas das 
Gdmuwtraçde:l 

a comunicarem ao Se~tário-Geral sua opinião sobre o Plano Estrategico 

da Uaiào. 

ADe:ro: Plano Esttar:egico 1995-1999 
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PLANO ESTRA TiGICO 199S-1999 

DA UNIÃO INn:IINAOONAL DE TELECOMUNICAÇ0ES 

laita 

e.. "-> ~ pono o .- 1995-1999 acolhe as dccis6cs da 

c 5 • de PI r c -.:iários de Q.iam sobre as politicas e os piaDos 

ca 'i daUTT. 

1 Tem por objelo trw;ar o imbito esamegico do COD.JUDIO de ai:Mc:t.des e 

Oll,__.,.cla Umlo ,_. 1993-1999. O r ''w podena ajUStar o plano. caso JCja 

_...,.,. iaia. op6s .....mw- o reloWno do -o-Geral. 

3 A C s - ·, de P~os Adiciooai (APP). roaliza<la em deumbro 

de 1992, - • u- • fim de ~ de reeunos poro responder ao ...... 

-.io. AiMa qae u l!:stnmns e t:alêmclol • trabalhos meihorw:los sejml coadiç6el 

........_ ,.. o bito. alo sio sulici~- Como Já formo estabelecidas as novas 

-mu e iaiciada a lpl.ic.çio doi 8MIOS maodos de tn.balho, no próXJIDO 

pmodo ~ a Caafcriaciu de Pk:zi; · érios., devc:-a CCD.tn.lizar sua amç6o 

W .,. MI atidocb .. Uni.io. ,_ ~ seus fins. as ar:ividades da tJrr 
clcwm ....-..r. cM ....a... mais c&:a e cfcti.va possível as necewdadcs em 

... ..,_ noblçio de seus atembros. 1SIIII t. c.aro as adminislnções Membros como 

,. -.,. que ~ci- dos - da Uaião A UIT podena COIISidcnr 
~ illlrc *"rir maas mudlmçal era - esiJ"UtUTaS e métodos de nbalho a.a 
C de P'" ., • ·mos de 1911. Cantudo. o tema emarégico ciomma.te 

DO pcriodo 199S -1999 será a melhona do ICI"Viço que presta a suas diVCTSaS pana 

"cutiwa e a outros miCil:SSad.os no se11 tralho.......--

4 O Pt.o ati. orpDirado como sep: 

a lcçlo n rawoe a m:iuio da UIT. definida n.a Consa.tuiçio c aa 

Cela• Jo de Gc:Debra.. cx,le u prinCip&lS teadincias do semr das 

teleCOIIIIDIU•caçiles. que P" · ., problemas e oponumdades para a 

U- DO.,......, 1995-1999, recomeada uma esttatCgi& geral poro O 

CG-:uçi;floo do objeto da u.ilo durame esse pcriodo c ~ 

politicas. piaDos c prioridades cspec:i6eos pan Uailo cm seu c:oojUIIIO; 

a ICÇio ITI tn111 dos des.aM çom que se defroatam os Set«es de 

RAdiocomunicações. de Nw 'inç1 o e de Desenvolwnemo p1R 

lewr a c;abo a IDissio, que l.s foi confiada pela Coastimiçio e pela 

CGD\!a~ÇAQ de Gcllebra e eqlc as esuatC:!!Jas elaboradas pelos Se1ora 

Pll' responder a esses desafios; 

a ICÇio IV examiDa as cm '3. ss de orgamzaçio, de gestlo e ~ 

q.: cXvan ser aphcadls ~ melhorar a eficienc1a e eficécia da 

evidadcsdaUIT; 
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a seçio V apresenta considerações relativas ao fmanciamento das 

ati'Vidadesda UITnopmodo 199!5-1999. 

O Estratigi• geral e prioridadrs da Uniio 

A Mbllo da UIT 

S O objeto da UIT é exposto no atUgo I da Consbtuiçào de Genebra. Em 

essência.. a m:isslo di Uniio abrange as segumtes esferas: 

u~aa esfera técnie~~: promover o desenvolvimento c a explor~~çio 

eficaz dos meios de telc~mwueações. a fim de melhorar a eficácia dos SCI'V1ços de 

telecomunicações. sua utilidade e sua disponibilidade geral para o pUblico: 

a .. esfera de deHnYOivimento: promover a assistência tecruca aos 

paí5es em desenvolvimento no campo das telecomunicações. promover a 

mobilizaçio dos recunos humanos e financeiros neccssãrios para o desenvolvimento 

dM tclltCOIDUirieaç(les e promover a extens1o dos benefic.ios da5 novas tecnologias 

de telecoanmieaçdes a todos os povos~ 

... esfera política: promover. a nível i.ntemaclonal. a adoçio de 

11111 eafoque mais amplo das questOcs de telecomunicações DO âmbito da economia c 

OO<iedodc miiDCIWs da inf~. 

A UJT pode clllllJX'U: esta nussio. em cooperação com ouD"aS org.aniz.açOes 

intergovemamenlais mundiais e rcgJOnais e com orgaruzações nio governamentais 

~nas telecomurucações. 

6 No anigo 1 da Consntuiçio de Genebra slo indicados. também. os meios para 

se realizar esta missio, apoiados nos seguintes prii:J:cíp1o;-- -· 

cooperaçlo entre as administntções dos paises Membros da UIT em 

usamtos de politica. com visras a maior harmonização possível de suas abvidades; 

perticipaçlo de entidades e Of!aniz.ações distintas das 

admilustn.Çõcs nas acividades dos Sctores da UIT. 

iaaercâmbia de: iafarmaçio C"Dtre todos os parPcipantcs cb UIT c 

COGI o universo das telecomunicações, em gen.l. 

B Evoluçlo do se:tot'" das td«amunicaçks 

7 Vúias tendêacias unponantes no setar das telecomunicações Ullemaciona.is 

afemnm a urrem seus esforços para rcahur sL&a rruss.ào cm 1993-1999. 

8 R.estruturaçl.o da setar de te.lecomuoi~açôes: O s.e10r das tel.e:comumcações 

COidinua sua reestruturaçio e sua liberalizsçio. Com estas medidas. se pretende 

des.ts.soc:.iar a eltplor.çio das telecomunieaçõcs das administrações pU.bhcu e 

mtrodWlr wn regime de concorrtncia para fomecunento de equipamentos c 
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sc:rw;.os de tdeçomumcaçõcs Dev\do a - ~ ... -~a~~sc: modiúc.and.o o papel 

que c_..., os odmimllnO;ôcs de - poises Membros da UlT Algmnas 
... ;., ; ' 1. que -es enm opcrod-. s1o "11""' apcDOS .-.gulamcnwloras Ao 

mamo lelllpO, -...i.-sc rmxt.do wnbáa. o pipCI de mwtos operadores e fabncm.'es., 

i medida 'IIK os 1 pólios via ......,_ etlpiÇO pm11 regimes de conconil'lca nos 

libcraliz:ldos do ~- ~ tauiênc1as estio modlficando a 

•41 ~ çt· da un C trilado DOWS rid'cles e CxpecWIVU. por pane dos 

Maabros e dos .,.,......... - daa adoumstroçôes E mdispcma""L 
ponaaro . ....,.em;..., as pio{dede! U u.ilo c ajUSti.-las ~que rrilitam o novo 

perfil daa ·- . I I u .,.U bá de- .....,ços. 

9 C= o a 3 ·, • IIi . A ~ nduçio c coavcrgiacia das tecnolopas 

àll • ' cm ·c •; 8 a ~c:a. a~ c a informação eslio redcfinido 

• 6 · w • i:Ddlis1ria àu tclcca. · ; suscitam novas oponunidades em 

..-!:ria de produlos c 1CI'VIÇOS c ~ novos problemas aos cswbsw e 
,.... r u. o clelewl~ • liMemas avuçados de comumcaç6a 

araues c a:íYeiJ por llllébtc c o ~lvimcato paralelo de sisrcmas de 

___ ., -·-_, ....... i i --"""' .. pnoridodos cios 
ata Saora da UIT. a f01m1 de esae.der • llaw:&c:Krs desle:s sistemas aos paises cm 

d1 <11:11Y_oi.h•.;,· -- O leiOI' • rqtpofJ.. .. II!il'e â saviços CCJII\Wgentes DOS pi.J:nos 

__, e • ..,..,.,.,A<.,.;·• c cca. a - ... -~ .. 11> da UIT. A resposta da Uoiio ao 
ft::D6mc:Bo ela c:omraa· ·• leQlolóp:a wi dccauunar se ela continuara. ou nlo. 

m 1 1 • no século XXL aos ~ ckt scuw das tclccomurucaçõcs cm plena ._..... 

11 M '"•tirr;'o: Como ~ clu ~: fusões c aqws1ções ena-e 

cmpresu m=im•ic. c dew:lo ~ à ailçio-de sisa::mas toWmcntc n~.os, 

iKluida • reda ...wcis por saaeblt, .-~ um c.obcllun. mtmdial medimu: 

tamiDiis pan:liiiC'iJ c a ; • ri.w:is., ..-lo surzindo coasórCJos munc:hus de 

Estes coasôrdol e lillemas mUDCbais podem modificar 

o per6l du k ,ões intc:macionais. No passado. os 

senriços inlemacioaais c:mn ~ a.jlmlmncnte pot operadores naeiODiis, 

,...em. DO '-o. terlo providos. cada w:r. -S. cm regime lnllSIW:ional. A LJIT, 
c::c.o é -.1., sepiri ufa dD a DCCCSSãria pua elmonr rtOI'IDid 

IÓCIIiCU de apionçio e de seniços - os siaemu IDIIIIdiais e pan otribuir 
6eqc· ·.a esees serYIÇGI. A qUC111o di~ ser1o baJmoe•nd•• as pol.itic:as que 

r.- os .-....s IIIUIIIIiiais de te" i' s scri. uma das mus imponames e 

di8ccis cca que se àe6aari • un -.ate o próDDo pcr1odo entre as 

Caafa · ·a de Piem"PC*Dtiirios. O -..a.abio de udormaçio tea.ica e de 

; . t=ti· em rcw,!om M savirá ..... • IOdos os Membros pare faz.c:r ume 

- ....... de po?llicos------ de iDfn.estruwra.. ~da 
c:a...,,..;..,;a, a. 'o t1e ~e a~ dos regamcs reguJemea..-cs. 
Os rep.a ,........ u que~ piil ..,_, em rcsposa. aos sislemas mundiais 

Oe1d DÇOe' re"Welaa-se ... • I imeressc. 
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11 A economia e a sociedade mundiais da inform.:~cão. · progresso tecno!6gtco 

e a mundialiuçio das telecomwucaçõc:s estão estreuame.ne ~c:lactonados com a 

incipiente eeoaomia e sociedade mundiais de uúonmçào. Estes efeitos são 

paniculanncnte tangíveis na evolução da Lconomia mundial. O avanço das 

telec:omwricações unificou os mercados t~rJancc:uos. monetãnos e de bens e 

serviços. convertendo-os cm sistemas de intercãmbio comerctal "em tempo rc:a1 

possibilitou a criação de empresas mundiais e modificou a dlsmbmçào do trabalho 

catre os paises desenvolvidos e em desenvolVJmento r: s sc:torc:s da mdustna c: dos 

serviços. Além de conaibuir para a mWidiahzaçào da an ... idade e:conónuca. agora 

se~ que as telecomunicações e os bens t: servu;:os da mionnação consrirue:m 

iadústrias muod.iais imponantes, por direito propno Os paructpantes nas 

negoci~ da Rodada Uruguai do GA TI conclu.idas rccen:c:mente. constde:ram 

que as tclecom.Uilicações são a chave para a eJCPansào do ccmerc\0 de sc:TVJÇOs e para 

melhorar a eficácia comercial em ouuos setores. As tclecomurucações e'tercem. 

taubém. uma influi:nc1a imponante na demanda dos consunudores de todas as panes 

do mundo cm seus gostos e e"pectativas.. devido ã difusão de material publicttino e 

cultural. Estas teodênc1as '"·ão-se combinando e cnam novas expectanvas em relação 

as telecomwtic:ações intemacioruu.s. por parte da comunidade mtemacional. e vão 

condu.z:iDdo à adoçio de decisões relacionadas com as telecoman.icações em ouiJ"aS 

orpnizações internacionais. sobretudo. no GATT e na nova Org,_:...zação Mundial 

de ComCrcio (OMC). Pua que a UtT possa desempenhar wn ··papel condutor'· na 

ccoa.omia e na sociedade da infonnação do seculo XXI. dC\'e fol7ilular. em 

eoopcraç.io com organizações internactonais e regionais. wna ideia do papel que 

~sponde às telecomwticações no desenvolvimento econôrruco e soc1al do mundo . 

. . . :maiS .: coordenar ~uas 

... da hwnamdade. 

ll Mudança gnpolítica: O surgimento da ec.ono~--da soctedade mWidlalS da 

tnformaç.io vem acompanhado por mudanças geopoliricas imponantes. ã medida que 

as esttururas. que repousavam sobre fundamentos politicas e militares. vão---se 

adaptando à nova Situação económica e social. A este respeito. uma das Tendências 

mais Importantes e a cnação de fones alianças económicas e comerclaJS regionats. 

sobretudo. na Europa, America do None e Ásia~Pacific:o A finahdade destas 

alianças e integrar e reforçar as economias das regiões. para que possam compenr 

melhor numa economia IJlundial. Em geral. as orgamz.ações r:.:glonats reconhecem 

que as telecomunicações cumprem um papel cenlTa.l para o desenvolvtmento 

econõmico e a competitividade. e por esta razão. a fim de acelerar amda ma~s o 

desenvolvimento econôm!Co e sócio-regiOnal. algumas dessas organizações 

procuram estabelecer t:suategias e polihcas regionais favorave•s ao Cresc1memo das 

telecomunicações. Em cenos casos. tem-se criado insntmções reg1ona1s que se 

assemelham. em grau elevado, a UIT As estrategias e pnoridades da L:nião 

deveriam refletir as funções c responsabilidades da UIT. as de ourras organizações 

intemac1on&J.s e as de suas organizações homologas reg1ona1s 

ll O fosso do desenvolvimento Na econom1a e na sociedade da mformação. c 

mister deixar de considerar o desenvoh1memo das lcl~comunlc:::lçõcs apenas em 
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termos da assistCncta pres&ad.l j)eios pillises desenvolv:ido5 as nações em 

claenvolvimeaiO. É prcc1so inclw-lo ~ contexto muno maJS amplo do 

deseaYOIW..O mundial SUSIImU'I.·el A .,.... desta perspe-çhva. o desenvoh-1mento 

elas rdecom.ueaçOcs esti. lipd.o aos ct.nais elementos do descnvoiV1memo 

ecoaõmico e soc:ial. Reforçam-se enD"e si e *"'tm ser aplicados de modo a proteger 

c melhorar o meio ambaentc natun.l e h..-. Posto que ~ tem reconhec•do que as 

•tr=l'eco""' =IDi<··:oço;•iii'<:SI slo UIDII illfn.-e~ a.:Deial para o descnvolvuncmo da 

o -=aso IIBivena1. pelo -. aos serviços básicos de 

trlecGDuai"""lilel. dcw su coasi~ ,._ COIII.UIUdadr intem.acJonaJ como um 

Gbjel:iw f ' lleiiital. Hi. .-. dCcada, a ec-issio Mmtland sugcnu a UIT que 

~ Ut:.çar esse objelno ace eo .. 2000. AiDda que em alguns paiscs em 

riA"• · ~ sido falos ar-des JIIRIIIeSSOS. nos quse SO paJSes menos 

--- (!'MA) iuo '*' ocorra. No ....;amo. o fosso cmn: "' mlllldos 

JWi lllilllir u melas de acesso ....._. 110 saviço bãsico c tomar acessi...-ei 

- pililc:s - dn woh · to ala- ._ -.eficios dessas tecnologias Pan. 

~ o ..., de dacawolvm.e.o ~ os PMA e os demais pa1scs em 

.._..,."--o e e:aare DI llllllldos .._..vido e em dcsmvolvuaento. scri 

.....-.o -. cslorço ~ ca.trc a.~ c os membros da UIT. entre seus 

Selares C~ & UfT C OUinl Ol"ga"Õ' j' illlniKiolws C teglon&IS 

14 Desde - aiaç.lo. a 11111slo li.:n~ da L'TT tem s1do ~ecruca A rrwor 

.,.-,e de se.s recursos csdo dcstiDaOL, p'!!n ... _v ml'õ~-'- = nesta esfera.. tem 

•' ; ' ._ .aiora êxia. A UIT e a ~ orplliraçio mtemacional que possw 

11111 e=' téaaico Cllbal das · eçAes. nio apenas porque seus 

po;.. Maaloros ...., repoae~~Ddol pello ~ de te1ecomurucações. 

~ ..._ porq.c de IDUs as Mi• ·I I U t:1fT" p.rtlcipam anvamentc os 

pi 1 ·, fila edoccs de t.c.s c serviçal • .xc:om.~a~~caçõcs de todo o mUDdo . .4,. 

~ da Ullilo esai. f=c'em h M - COIIIpelinc:ta tec:ruc:a de base, cm -de--. 
15 Ao eiMol.- ume. eslnlltaia ba.sQde. ...-: fmldmlento. será nccessãno menter c 

ráarçar o plpd da urr ne lWii ,. ; E • na Rdiocomuruc:ação c no 

*-vo!W....O de rc0c:s ele tetcc _ Isao scri: rena por intermédio das 

..n · fndn elos 1ris Setorn. eabel-e t -. villc:ulos mais estrettos enue eles. 

16 Como raaltado das =m'rçes Cl'lt .._ ocorrido aa estniNI"I. do setor mundJal 

da rele ·c1Ç6es, as pollâc:as ~ • esta. legislanvas e as insntuições 

ele rcpi ;'o ~ ... um papel nws dec:1sivo no 

deleaYolva..mo das tdec:a.auc.ç6cl . ..\MIII disso. o slll"Jimmto de operadores 

._... ele ki OC"mK'eç:'e: e o A.caldo • GA TI 50brc um padrlo mundial pan. 

a 1"9'1 ;to do COIIIén::io de b.a c .-viços de telecomumcac;des mdicen.. 

ela ..-a reYislo e a l'n''i ;' • t.çto da urr ... regu1amcmaç1o das 

---llllit;89Jia i:ca:a c:lcw::. ... - pnand.de c:sll'8lêJic:a DO periodo 
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199.5-1999. E provável que: istO impbque uma adaptação das competências 

tradicionais da UIT. Em particular. dcveri levar-se em conta a relaçio entre as 

atividades dli urT e da OMC. em matm.a de telecomtm.icações. Tal~z tenha que se 

fu.cr alguns ajustes relativos i. junsdiç.io ou procedimentos. A Uniio tena que 

escabeleeer. de imediato. uma boa coordc:naçio com a OMC para Identificar. quanto 

ames. os problemas e eviar, assim. as a.tividades dupbcadas ou conttaditóriu. Em 

tamos genericos. ~ manter a sua s!lperioridad.e técnica mundial nas questões 

rcJaciooadas com as telecomunicações. a Uniio deveria coatinuar se~do o ritmo 

da evolução nas esferas de política. direno. regulamentação c cornc::rcJo das 

tel:ecormmicações. 

17 O desenvolvimento das telecomwucações é uma priondade relativamente nova 

na misslo da UIT. Tem-se progredido relativamente pouco. dUI'IDte o decênio 

tnnscomdo, desde que o Relatório de Maidand recomendara a meta fundamental de 

acesso wuversa.l ao serviço básico de telo:omwucações. As necessidades de 

telecomunicações dos paises em de5C'Dvolvimento sio grandes. ao passo que os 

recursos da UIT sio limitados e vêm sendo reduzid~. Nesta sitwlção. a estratégia da 

UDiio deveria consistir em utiliDr a força que P9ssui, graças a sua competência 

técniCA de base para cumprir sua missio de desenvolvimento. A maior c~~o c 

coorde:naçlo caae os Sctores de Nonnalizaçio. de Radiocomunicações e de 

Desenvolvimento C mn dos elementos cssenc1aiS desa estratCgia. 

11 Caso seja. assegurw:1a a superiondade tCcnica da União. esta será considerada 

como wn parceiro sCrio no campo de desenvolvimento pelos provedores de sCI"\'lços 

e fabncan1es de equipamentos que determinam o desenvolvimento das 

tclecoml.I.Dicaçõcs cm todo o mundo. pelos mvcstidores pnvados c pelas msntuiçõcs 

públicas. que possuem os recursos fina.oceiros de que necessttam os paiscs em 

desenvolvuncoto c por outtas orpni.zaçõc:s intcm.actonais. cujos progrunas de 

desenvolvimento infnr.-emutura.L. econôm.ico c soc~epâtdem cada vez :tWS das 

telec.om1.1nicações. 

19 Com o tempo, é prov.i.vel que o papel polínco da UIT apro-vado pela 

COD:fcrência de Plenipot:mci.i.rios Adicional (Genebra., 1992) represente uma enorme 

impon.incia eSb"llég:ica piJ'I a Uaiio. No pcriodo 1995-1999. a estrllegia mais 

apropriada para desenvolver a fu:nçlo da UIT. em matena de politica geral. 

consisbri. cm auau a llC1lÇio da comunidadt: internacional para os aspectos da 

econonua c soe1edade mundiais d. informação relac:1onados com as 

telecomurucações. 

20 A UIT é um1 organu:açio mtergovemamenta.l e- seus Membros deseJam 

claramente que continue: sendo Manter s.eu carãter mtcrgovemam.c:ntal é. ponanto. 

uma prmussa fundamental de sua plaruficaçio cstnstégtca para 1995- 1999 T odavta.. 

wna nwor putictpação do sctor prwado pode 1I"IZcT grandts vantagens. O papel 

proenunentc da UIT como orgaru.zaçio tmemactonal c o logro de seu obJenvo. tal 

como exposto na Consntwçio. dependem fundamentalmente do aumento da 

pamctpaçio das entidades c orgi.DJ..Zaçõcs d1sri.ntas das admuustrações Isto, por sua 
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vez. requer consuJw pc:rmllle!ltc:S :om O& pun.ctpames do sc:tor mdustnal. pan. 

assegurar qliC suas conaiblliçõcs pr~ resultados efetivos A necesstdade d.e 

reforçar o cuãler da UIT como tn.ço àe .-., cotre os setores púbhcos e pn ... ado e. 

pois. oUD'a premissa estatCIJie& fundamcaal 

21 QuaDdo a Uoiia aperfeiçoar su.a esu.igia no penado 1995-1999. os ~1embros 

dcvef'k) estar mwto conscicmcs da nee..,., "td estrategJca de nwuer e forta.lecer a 

relaçio eDD"C os setores pubbcos c pnvado. *ntto da üiT 

2l A estmepa da üniio. no periMo 1995-1998. en~ ConferênCJa de 

PICDipotcncLinos. devcna coo.stsnr em abclnSar este assunto de um maneua pnmca. 

teDdo cm coo.ta: 

a evoluçio do papel. as oec:e.idades c as funçõrs das admuusuaçõcs 

Membros: e 

u mudanças correspoodertt• na ioditstna das telccomwticações. em 

pn.l ~ I evoluçio das - ndedcs de todos OS partiCipantes das 

avidadcs da UJT. ~~csaa hllle. scn. possivcl examinar cm que medida 

u CSD"I.IrW1LS c os metodos t a.Dalho cXJstentcs pemutem ll1CDder i. 

essas necesSidades e de r se necessitam de aJustes para 

satisfazer as necessidades ~cas e D"UlSfonnadoras dos Membros 

c membros 

Os Membros deverão csw dnpostos a ~ as estruturas e metodos de trabalho da 

UIT. caso isro resu.ite". a Jooso pruo. em beeticio da L;ruào. 

D Prioridades da política geral t do pncrama 

lJ Rcc0111C11da·se presw pamcular ataÇ:io dlli'III'Rl ó pcriodo !995-1988 entre 

coaferenciu de Ph:rupotcnc1arios e diMro dos limnes 

pnoridades da polinca e do pt"og:rama sepilncs · 

Forta6ecim~nco das bases da Uniio 

orçamentinos. as 

l.t Para aumentar a eficácia da Uniio. ~am ser consideradas as segwntes 

medidas. para o pcriod.o 199S-1999. eutre CODfcrênc1as de Plempotenc1anos· 

As necessidades das adaliaillrações dos pa1ses. Membros da L;IT. dos 

paracipantes. diStintos das adawus.trações e do setor mundial de 

telecomwucaçõcs. mc.luí4os os grupos de u.sua.nos de 

telecomwucações e os asSOCiados cm seu desem•olvunemo. devenam 

ser anahs.adu. SlstemmCUMDU:. para detCTtiUDat o que necessitam e o 

que esperam da L:ruio. ISIO dc'Yaia ser fe1to. em pnnc1p1o. em carater 

urgente c de forma ~- antes do CoMelho de 1995 Dun..nte 

tOdo o periodo entre Conftlêael.aS de Plcrupoc:cnctãnos. devenam ser 

cfetuadas mãhses rMU .._. ... .,.as c taJvez nws es.pec1alizad.as. a 

IDierr'alos rqu.larcs 
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Devena s.er mtc:nsuicada a pamCJpação das enodades e orgaruz.ações 

distilltas das admirusnçõcs nas arivldades da União Para tal fim. 

como UlT é uma orgam..zaçã.o mtergovemamenr.aL convtna._ em 

primeiro lugar, encor.~jar as entidades e orgaruzações nacJonaJ.s a 

pcticiparem da.s delegações de seus paises nos foros cnados pelas 

~sttações dos paises Membros. para detemunar as pos1çÕCs 

naciOIWs nas reUDJões c conferências da UIT. 

Segundo se preve nas Resoluções 14 e 15. comuta rcv1sar e aruaJizar 

as eondlçõcs de pametpaçio dos membros nas anVldades da Cruão. em 

fimçio da evolução das neccssuSades desses membros e da L'IT 

Também devena estabelecer-se um programa de esrudo paJll 

detenrunar em que condições as orgaruzações sem fms lucranvos e os 

membros ml!nores podenam tomar parte nas anvidadcs da L~IT ..\s 

repercussões destas mudanças no eqwlibrio fmanceiro dos trés Setorcs 

da UIT deveriam ser estudadas cUuiadosamcme. 

Devenam ser reforçados o relacionamento e o esforço entre as 

atividadcs dos tris Sctores da UIT. 

2 Alllpliaçio do ampo das atividades da União 

15 Ao mesmo tempo em que a União procura assegurar sua arual c:ompett!n .... a de 

base pua garantir sua supenoridade técnica no campo das telec:omumcações 

illtcmac:ionais. deve estar consczente das mudanças rã.pidas que se produzem na 

esfera das teJecomurucações e nas necessui.ades de seus Membros 

Um objerivo da Linião C: promover. a nivel mtemac10nal. a adoçào de 

um enfoque majs geral das questões de telecomurucações relac:zonada.s 

com a economia e a sociedade mundia.J.s da mfonnaçào -\S 

admirusuaçõcs Membros da UIT eslào corm:Ttntes da necesszdade de 

terem de examinar. constantemente. suas próprias politicas e legislaç.io 

de telecomunicações c de coordená-las com as de outros Membros no 

set:or das teleçomunicaçõcs. em ni.pida evoluçio. O novo foro 

estabclcczdo pela Resolução 2 oferecerá um modelo para Cll:ame da 

politica das telecomwucações. sem que seus resultados sejam 

vinculantes 

As conseqüõzcza.s do Acordo de Marraquech. mcluido o Acordo Geral 

sobre o ComerciO de Serv~ços (GAT$). as zmpilcaçôes da convergénc1a 

tecnológica e os SIStemas mund1ais de telecomumcações consnruem 

possiveu temas pnoriti.nos nesses foros. 

Terí. de acompanhar. de peno. as c1rcunstinc1aS que podenam 

dctemunar a necessidade de reahz.ar uma Conferénc1a Mund1al de 

Telccomurucações lntemac1onaJs {CMTI). numa data furura. entre 

ConferenciaS de Plenzporencuirios. de acordo com o amgo .:?5 da 

Consnruzçào (Genebra 1992). 

A Uruão deven3 elaborar esuareg1aS para Cll:plorar ma1s eficazmente 

seus recw-sos de mfonnações A demanda Je mformações sobre 
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telecomumcacõc-s e enorrne enio para de :Iwn=-:-:cn .;::J··.::.:.i...""lcic 3 

Informação tt:cr.T:z de que dasoõc em ~uas Co:n1ssões ce =:s:-.Ldu de 

radiocomwucações. de normalizaçio e desenvoh1memo. os dados 

reunidos pelos s~~ores de !'llormaüzacão e de D~senvolnme:-:ro e o 

programa de Tndlcadores de tdecomumcaçôes. a l..Ti ;:'O(iena 

responder a essa demanda e awneatar as receitas ;!o s~u prC"g:-2.-na de 

publicações Ao traçar uma estratéJia dos recursos de mformacões da 

UIT. e de acordo com esms pautas. sera tr.lperam-o exam.mar. 

cwdadosameme. as condações que devcnarn reun1r os \fembros da 

UIT para accssar esses recursos de mformações e rera de ag:u- com 
cautela. para eVJtar wna polibca que incne as empresas a lmur.u-cm·se 

a comprar produtos e SCI'VIÇOS de informações ;ia l"!T ao mves de: 

tomarem-se membros de um Setor 

3 Reforço da influencia d.a Lniio 

16 Ao assegurar e ampliar sua compc1ência ·ecnica em rodos os assuntos 

reluionados com as telecomurucações mundiais. a UlT podera desempenhar wn 

papel cada vez mais predonunante nas questões relaciOnadas com a econorma e a 

sociedade mundiais da informação. As priori.-.s fundamenws para o penado 

199S·I999 s1o as segwntes 

Dcvc:nam ser .:s.tlbclecidas aliiDcas esttategJ.cas corn outras 

orpauações wtemacJooais e regionais. que mflucnctam ·cs 
dcsca.volvimcnto das tclccom.wUc.a~s ;,;o piano l!lternacJonaJ. 

devcna daf·se pnondade ã COofel'(joio com .. DO'o"3. Orgamz.açio 

Muad.ial do ComerciO lOMC). a OCDE. o aanco \1unmal e a 

UNESCO So plano regional. revesrc:m-se de crescente liilt>OrtincJa as 

OrpD.LZ.aÇões de normahzaçio das telecomurncações. de 

desenvolVImento e de fuwlctamemo. 

Dcvau. ser reforija.da a relllçio da UIT com o resto do Sistema das 

Neçl)es Urudas. Sa econom.1a c secicciadc mundiais da mfonuaçào. as 

telccomwucações seria cada ve;z: .Us Unponames para as atnidades 

de todas as orgaruz.aç.ões mtrrnaeiaa.als e. em pamcuJar. para as que 

tCm projetes. em sr-nde escala.. relacionados com a paz.. a segurança e 

o desenvolvunento. Trabalhanclo ~:m colaboração com outras 

OrJUU.Z.I.ç:ões e apolaD.do suas ~s. mediante sua competência 

têcnica de base em telecomuruciÇC)es. a L'IT reforçan seus propnos 

recunos e muJbphc.atá a eficácia de su.u an ... 1dades 

Devena ser awnentada a captc1d8de de uúormação publica da Uruio 

Atual.mente. a UIT é. sem dúVIda.. uma das orgaruzações Jntemacionms 

menos conhecidas. a.JJ1da que o detenvnlvunento das redes mundJaJS de 

relccomurucações seJa cada vez mais essenc1al nara o bem esw da 

humarudadc Seus Membros têm solicitado que dese:noenne um papel 

condutor na comurudadc r.ntanalona..l Para r"a.zC:-io a c·lT devt" 

transnunr su.a mensagem. com Dl&IS eficác1a do que o laz na 

atualidadc. de modo que os ~s s: apercebam da tmponãncta das 

telccomurucações para o desenvolvimento soc1al e ecooórruco 
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UI Estratégias e prioridades sctoritli,j 

RadiMomunic..çôes 

A. I Miado do Sctor de R.ldiocomunicaçõcs 

17 Segundo as disposições da Cc;nstiruição e d.a Com·enção (Genebra. 1992). a 

missio do Sctor de Rad.ux:omurucações da l!IT constste. ~rrc= ouua.s. em garannr a 

utilização racional. eqUitativa. eficaz c cconõm.ica do espectro de frequências 

radioelétricas para todos os ser..iços de radiocommucações. incluidos os que 

utilizam a ôrbita dos satélite-s geoesu.cionãnos c cm realizar esrudos dos assuntos 

relacionados com a radiocomun.icaç.ão. agindo. de tal modo. pant · 

prmnr, por meio das conferencias mundiais de radJocomurucações. 

que o RcguJamemo de R.adiocornurucações contenha somente as 

dispoS1ç.ões juridicas abrigatórias. que sejam necessãn.as para 

responder ãs nece!:sldades da comunidade mtem&eional. 

satisfazer as necessidades especificas dos membros de uma Regiio 

mediante conferã:Jctas regionais de radiocomunicações. 

coordenar os esforços para elinunar as intcrferCncia.s preJud.Jcla:ts enrn 

u estações de rad.ioconnm.icaçõcs dos diferentes pai ses: 

formular recomenchções sobre as questões tecruca.s de 

radiocomunicações atr.J.ves das Assemblêias de RadJocomwucações e 

das Comissões de Esrudos; 

oferecer os produtos e serviços necessanos para cumpru os ftns do 

Sctor, por mtcnnedJ.o do Escntório de Rad.Jocomurucações e da Junta 

de Regulamentação das Radiocom.wucações. 

estabelecer e submeter i apro\-ação da JWl~ -~e Reguiamentaç:io das 

Radiocomwuc:ações wn conjunto de regras de proceãunemo para 

aplic.açào desse Regulamento e das dectsões das confertncJ'-S de 

radiocomunicações competentes. 

A.2 O âmbito das ndiocomunicaçõa. 

21 O âmbito das radiocomunicações caracteriz.a-s.e. em particular. pela: 

cODWTgê:ocia tecnolõgiea eh inform8tica e das telecomurucaçõcs. 

inclllida a tecnologia aüdio Vlsual: 

rãpida evoiuç.lo tecnológica e aplicaçio generalizada de técnicas 

digitais na maioria dos sistemas espaciais e terrestres. mcluindo os de 

telecomunicações móveis e os novos sistemas de rad.ioc:hfu.s.io sonora e 

de televisão: 

demanda crescente de freqt.iinctas raà.ioeJemcas e de pos1ções orbitais. 

cujo nüm.cro é limitado. por pane aos sistemas esoac1ais e renntrn. 

dos diferentes servtcos. de seus provedores e dos diferentes ~;~a.ts-:s: 

cresccme concorrê:Dcia oo mercado ... -mre as comliD.Ic.açcks 

-alãmbricas'' e ''inaWnbricas··. 
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rcconbecunemo. cada \ ez maaor. do valor econónuco das fre"luenctas e 

das postções orbitais. cue conduz a novos enfoques da gestão nactonal 

do espectro em aJgwu pa..~ses: 

papei cada vez maiS unponamc das orgaruz.açóes regiona.ts e da 

colaboração do sctor pn..-ado 

19 A estnrepa do Setor de R.adJ.ocomiiiUCI(6:s esta onemada no senndo de que a 

UIT COIIIIIIuc SCDdo a pnactpai cundade IDUDdill em millena de radlocomurucações. 

Os objeo.vos do Scfor de R.adia;çomwucaçõc:s. para aJcançar esta 

~ CoasiSICID em desempenhar as r.ções estabelectdas pela Convenção. 

espccialmcme pora o pcriodo 1995-1999, 110. 

ellbonr e adotar cnterios IMis prec:tsos de co-pamctpaçio de 

&eqüêncaas e de coordenação de sistemas novos e dos eXJstctnes nos 

~ cspac.W C lC'ITCSU"C. 

CODcluir. na medida do pouivel, a IUDplificação do Regulamento das 

Raliocomumcações e examinar 11aa5 posstvCJS repercussões no Setor 

de Rad.tocomunicações. 

escreitar a colaboração com o Setor de Desenvolvuncuto das 

Tclccomwucaçõcs e o Se10r de Nonnahz.ação das Telecomuntcações. 

CGlforme o caso. reah.zar r~6es de Informações e sC'D'WlUlos 

mundiais e regJ.Oila.IS. acelerar a elaboração de manuaJs e fac1hW o 

desenvolvimento de SIStemas aUIOIIWttzados de gestlo do espectro. 

continuar aperfeiçoando os rne:.dos de trabalho e a relaçjo custo

beneficio do Setor de Rad.iocomurucaçõc:s e fazer com que as 

assc:mbiC1as e conferC:nc1as de rMi.ocQm~s seJam maJs eficazes. 

rctOrçar. ao rn.U.imo. a cOIJifC'I"8Çào com os outros Setorcs e 

orpnizaçõc:s c rcdu.z.tr. ao mmimo. a duphcação de esforços. 

fac::iliw a mtroduç.lo e o drsenvof,-imcnto de novas tecnologias: 

aphcar me1os eficazes destinados a promover uma pamcipaçào malS 

ampla dos Membros. espec1am-1C os dos paJses em desm.volvimemo 

c de ourras cnndadrs nas anvuiMes do Sctor de R.adiocomun•caç«s. 

zelar pelo respeito ao Rrgul--..to das R.ad10comun•cações. aos 

dire1tos das admJnlsD"ações M~os c provedores de scrv~ços. 

zelar para que a Jwua de R.qMiamentaç.io das Rad.Jocomurucaçõcs 

cum:pra ~u dever. sobretudo. cm relação a unlizaçio das bandas de 

~liCnc1as e das orbitas de S&ICiite. de modo a assegurar a confiança 

das adnurustrações Membros. 

A..-1 Prioridada do Setor d~ R.adiocoMuniCIIÇiia para 1995-1999 

30 AICm d.as que idennflqucm as conferenaas futuras. as pnoridades do Setor de 

R.aiiocomwucaçócs pan. 1995-1999. sio 
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fKiliw o desenvolvimen.to c a lnttoduç.io dos setV~ços móvcls pot 

Sllélite e os fururos Sistemas pUblicas de telecomunicações movt1s 

terrestres. incluída a elaboraçlo das condições oponunas de co

J*bcipaç.ic, tendo em conta os serviços existentes; 

&cilitlt o dese:Dvolvimento c a iDtroduçio da teiC'Visio digital 

illduiDdo au:levislo de alra defini~ (TV AD) e a radiodifusio sooora 

dipal; 

prat1r a assistiDcia que lhe seja solicitada por uma conferêDci.a 

....mal de desc:avolvimcnto das telecomunicações.. para. facilitar a 

iBiroduçio de sismnas rad.ioclétricos modernos. qi.IC ajudem os paises 

cm clac:Dvolvimallo a IIUIDelltarem seus niveis de penetração. 

apeciab:ae:ote Dl.5 ZODaS rurais: 

fociligr a coordenaçlo opomma entro os sistemas espac.ais e 

tc::nalrCS. oovos c exisleDtcs; 

~ a assistêaeia ofcreeida às adminis0111ções Membros para 
a.:riçlo de suas coaussões de freqüêncd.S c a:pücaç.io do 

PCIJd'"""UO de Radiocomunicações, preslando especial atençio aos 

fiÚCS em dc:seuvolvimento; 

Z1Ciu' pan que o Regulamento de Radiocornurucaç:õcs SCJa acatado no 

sctor de ndioc:omunicaç6es. cada vez mais competitivo c comercial; 

em releçio ao aperfeiço.unemo dos mêtodos de trabalho do Setor. 
aa:Ww as possibilidades de: 

~· rapidamente. um sistema de intercimbio de documenloS. 

de ficil utilizaçlo .,.,- o usuãrio: 

elaborar. rapidamente, recomendações e aperfeiçoar os 

aaeeanismos de public:aç.lo (reduçio dos ciiSI:os urutãnos c do 
1aa:po de publicaçio. awncDtO da distribuiçio c do acesso 

detrónico); 

util:izar. em maior escala as pnncipais mcduias tecn1cas de 

iafonnátic:a par11 notificaçio e tratameruo das aaibuições de 

!Rqüênçias; 

cscabelcçcr uma eSD"UtUra. orginica fle=Uvel no Escntório de 

Radioeomuraicaç.ões. com atençio especial à fonnaçio e 

~ei-10 de .... pessoal; 

paCAikivc:r o desalvolvimento de uma infra-esttutunl m1mdJal da 

ialormoçlo; 

-.c:au:r a panic:ipaçio das cnbdadcs e organizações d1stiuw das 

~ nas arivuiaões do Sctor de Radioc.omUIUcações. 

A.5 Açles do Setor de Radioeomunicações 

Jl Teado cm cODII a rmssio. o imb1to. a estratégia. os objerivos e as prioridades. 

o Setor Oe Radiocomuaicaç6es. deve realizar. entre outras. as seguintes aavidadcs: 

ral.izar reuniões de informações. semmãrios mundta1s e rc8Jonais c 

presar assistêncta às adrrunist:raçõcs. dispensando espectai arençio aos 
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paises em aesen•:ol'1r..e:o mediante. ?Or exemplo. J preparação de 

manuaas: 

levar adaantr= a ccopera:ãc .;orn outros S<!tores t" orgaru:z.açôes e e\1tar 

a duphcaçào. 

dar resposta 2.p;opnaria aos pontos do Plano dt> Açâo de Buenos .;ues 

~lahvo i. gestão do espe:tro radloelimco. 

utilizar. em ll'l3o..IOr escala a uúonaanca e as tecnolog~as de mformaç.ão. 

iadumdo o desenvolvunento de um Sistema automaozado de gestão do 

espectro. 

desenvolver wna estrutura orgiluca fl.:xiVeL melhorar os me10dos de 

trabalho. uoltzac me1os modetiiOs de comumcaçio e admtrusrrar a 

fOI"'DaÇão c o aperfeiçoamento do pessoal do Escntono. 

reconhecer que a LriT e wna orgaruzaçào que presta ser.1ços as 

a4aurustr.tçóes e aos membros dos tres Setores 

~w a pamcapaçào das earidades e organ1zações d•snntas das 

admini.stnl~s 

8.1 Miuio do !M1or de Normaliz.acão 

ll De acordo com a.s dispostçõe:s aa CoDIIltUJ.ção e da Convenção de Genebra.. 

1992. a auss.lo do SC1or de Norma.l.iz.nç.io das Tclec:omurucaçõcs da UIT cons1stt= em 

~ os objetivnos da Uniio. em ma1ma • nonna.h.zaçào das tclccomumcaçõcs. 

=n.dx"'o para tal as questões tCaucas. de exploração t= 

mco wieç"cs sobre as refendas quatõcs para 

de wúaçào e adotando 

a normalização das 

llekcomuniQÇOcs, i. n.ivel mUDd.J.al 

8.l O lmbito da normalização 

lJ O imbito da nonnahzaçào se canctcnza por 

rilpida alteraÇão tecnológ~ca c redaçio dos c1clos de movaçào. 

~ des.envolvimcnto e convrr{!énc1a da tecnologia das 

lieletomUillcações. rad.Jodlfusio. mformarica e tnformaçào. 

'*Piela desenvolvimento de noYOI produtos e seniços. 

CODCOr1"inc1a crescente ena-e os operadores de rt=dcs. os provedores de 

servtços e de eqwpamentos. 

;rwor parnc1paçào de enndacles d..!snnr.as das admliUso-ações no 

processo de norma.J.Jzaçao. 

crescente mfluCnc1a das orgaruzações rcg:JOna1s de norma.h.zaçào e de 

foros industn&Js: 

lraiiSIÇio. em todo o mundo. de wna normalização dnada pela 

tuzolog~a à uma normaiiDÇiO 4awia pelo mercado. 
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tnnswào paralela ae um plane:Janu::nto teónco '1!-!oba\ _"':"1 

planejamento pranco. çom ênfase na rap1dez da a~IICJç:iC'. 

o surgunento d~ operadores e SJSttmôis de te!ecomUIUc<:ÇL~:!S mu.<c.;a;5 

B.l Estratêgia do Setor de Normal.iuçio 

34 O objetivo do Setor de Nonnahzaç.io consiste em manter a supremacia mui1CJal 

da UIT como organismo de normalização mundial das relecomumcações -.s 

csttatCpas para annglr estes objeti..,·os sio as ~guinu:s· 

adotar um mêtodo de norma.hzaçào ditado pelas lc1s do mercado. 

fornecer produtos de alta quahdade (ISto e. re-comendações 1 ::o 

momento oportullo e a um preço justo: 

definir claramente o papel da U1T em relação aos orgamsmos reg:JCna.ts 

de normalização e foros industnaJs. 

escabelecer acordos adequados e boas relações de coope:-ação .:.Jm 

esses organismos de nonnalização. 

dentro da esfera da competência do Setor. pre!.tar parncuiaJ atenção as 

INtCrias de normalização de alta pnoridade. 

aperfeiçoar. amda ma.JS. os metodos de rrabalho cio Setor de 

Normal.iza:çio. melhorando e acelerando ~ elaboração t: aprovação de 

recomendações. 

awnentar a 

orgaruz.ações 

norm.aiiz.açà:o 

pamctpação e 

disnntas das 

responsabilidade 

:1dnurusrrações 

& • .- Priorid•des do Se1or de NormaliZJlç!io para 1995·199Q 

das <!r.ndades :: 

no crocesso Je 

35 As prioridades do Setor de Normalização para l99S·l99Q !.ào 

elaborar normas mund.Jais para incluir novas tecnologiaS. ser.1ços e 

capacidades nas redes de telecomwuc~ções. a saber 

redes mteilgentes: 

rede d.igual de sen1ços uneg:rados de banda laJga. 

~ modo de transferência diacrõnica: 

telecomunicações pessoais e universa.Js. 

ststernas do: comwucações m11illm1dla. 

futuros SIStemas pUblicas de telecomurucações !"!:C'H'IS 

tenesttes e ststemas mõvets ~or saudne. 

servtço mundial de re~e V'..It".Jõli. 

elaborar as normas mW1at:lls u::c:..>!.ii..""!a.s par:.. .:! i2:"="SI::!O • _ rede~ .--::-o

telecomumcaçóes. cada .., "!2 fi:.J.:.õs :::Jn~i~x~.;.. 1 ~a !v-~ 

rl!1k de ~estão ó: tdecorr.ur.J~o:'3-c;x:s. 

normas sobre '!ü.a..ltdoc~ ..:c.: ~~·:-voç:-, c :~ ~·~ . .::JOn.::un.::-::c da 

rede: 
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piaDo< de nUII'Iençio; 

squir elaborando e revismdo os princípios de tanfação e de 

coalabilidade das telecomunicações ilamactona.~s. 

prossegwr o exame do tra.balbo DO'W) c do e:ostente. de sua d.Jstribwção 

~ os setOres de Radiocomu.iclç6cs c de Nonnalizaçio das 

Tele:orawticações da LTI. teDdo em coma as pnoridadcs dcfirudas 

para .abos os Sctorcs. 

obmizar a cooperiÇio com os oUIIW Sctores da Uruio c mininuz.ar a 

dn:ptiC'çio de esforços. 

coali:auar melhorando a cficiàlc• do processo de nonnah.z.açio na 
UIT; 

dar sepwnento a c.ooperaçio ~ u demms or~ mundiais.. 

rqic.ws de nollD&lizaç.io c Ca:D 01 foros iDduslriais para hannoruzar a 

~c aplicaçlo de nOI'IIIAS -.diais de tclccomun.icaçõcs; 

coopcnr. du.pens.mdo atenção especial aos paises cm descnvolvuncnto 

com os dcml.ls Selares. na cwa &' de reuniões de mfonnaçto. 

scmiUnos c wol'bltops. M prc:fllnÇio de estudos monogrãficos. 

direDizcs c manuais. 

C Desavolvimento 

C. I Miulo do Sctor de Desenvolvimento 

36 A Coosa.ftli.çio e a ConYCDção (Cie:Dcbn.. 1992) conferem ao Setor de 

Desenvolvimento wn duplo mcargo, que ~ o caracter da Umio como 

~smo cs.peç&al.izaào das N~ UDidu c ccao orpnismo de cxccuç.to de 

projelos de dcsenwlvimcnto do sisl:ema du Nllt6n. Unw&as-e-- de outras uucaaova.s 

de fiDDciamento. Em todas suu ltiVIdades. o SeiDr de Desenvolvimento da UIT 

penque um amplo objenvo. mediunc o qual Mdos os paises do mm1do possam 

dispor de redes e SCI"V\ÇOS de telcccmnmicw;Ae eficazes. baseados na tecooiQ!]a 

mail edeqned•. s ... missão consiAC em: 

criar ume maior comc:Itncia da ~ia das telecomunicações par.~ 

o descuvolvunento cconõmico c sOCiial. dos paises: 

facilitar mf~a~o e asse~ sobre opções de politica e 

eSIIliiW""I.: 

promover o descnvolvunento. a c:.-são e 1 exploração das redes de 

tdecomwucaçõcs lnlel"naCloaais. ~s c nacionais nos pa~scs em 

desc::llvoJvim~to, reforçando 1 gplcidadc de revaiOnzaçio dos 

recursos humanos. dt planificaçlo. psdo. mobilizaçio de rccunos c 

de pesqwsa c descuwi.VUDcn&o. CID cooperaçio com oiiO"os Setores da 

UIT e outras org.uuzações mlemiCiaaais c rcg~ona~s. em colaboraçio 

ccxn o sctor pnvado: 

promover c coon:laaar propuna que acelerem a uansfer6Jc1a de 

I«DDOOIJ.as apropriMias aos paisn _. descnwlvuncmo. 

OL'TUBRO DE \998 
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esnmular a putJ.ctpação da mdústna no desenvolvimenlo das 

telecomwticaçõc:s nos países em desenvolvunento e oferecer 

assessoramento sobre a escolha e a transfertnc1a da tecnolog:~a 

o<lcquada: 

presw- especial atenção as necessidades dos paises m.e:nos adiantados e 

fac:ilirar-lhes assistencia 

C.l O inabito do desenvolvimento 

37 O imbito do desenvolvimento das telecomurucações se caracteru:a por· 

resttuturação e liberali.z.açio do setor das telecomunicações. nos planos 

DK'ional e mtemac:ional de modo que a pn:sta.Çào de serv1ços de 

lelecomulticações seja regHia cada vez maJS pelas leis da concorrêacia. 

em geral, o fosso entre os paises desenvobndos e em desenvolvimento 

tem-se reduzido. relativamente. do pon1o de Vlsta de acesso ao sen.'lço 

telefõnico básico. porem tem-se amnentado no que se refm aos 

servJ.ços •vmçados de telecomunicações; 

râpido desenvolvimento das telecomunicações em alguns paises. 

sobrerudo na n:giio da Ásia-Pacífico e na A.rnem:a Laona. assoc1ado 

ao crescimento económico geraJ; 

falta de progresso em outros paiscs. sobretudo r.a Afnca. onde o 

crcsc:unento económ1co esta estagnado e as telecomumcações não têm 

sido reestrutundas: 

mudança de esttategia do PNUD. que dá preferência a execução 

RaCIOnal de prOJetOs de desenvolvimento. em subsbnução a execução 

lntcmacu;maJ por orgarosmos c:spcciahzados. 

conseqüente diminu1çào dos me1os ~e finan.c!arnento dispomve1s para a 

execução de projetas. compensada apenas. em parte. pelo awnento dos 

fundos fiducJãrios e das conttibuiçõc:s volwnarias. o que tem redUZido 

os rec:ursos financetros de que dispõe o Setor de Desenvolvimento para 

cwnprir sua dupla nussAo. definida no panigrafo 36 

aescente unportâncta abibuida aos modelos politicas e de 

regulamentação. que cnam mercados abenos e esomulam o 

invcstunento pnvado (mcluido o mvesrimento privado esuangerro). 

c:omo resultado. os programas de desenvoho1mento recorrem cada vez 

menos a assastêncta tecruca e cada vez maas a cooperação c aos 

acordos comercJa.as. 

os fundos de que dispõe a UlT connnuarão sendo hm.nado~. cm 

comparação com as necesstdades dos patses em desemolvtmcmo. e 

eXJgtrào que a ülT cwnpra uma função cata.JJsadora 

C.J Estratégia do Setor de Dnenvolvimcnco 

li A estratégia do Setor de Oesenvolvunenro se baseaa em uês ttiveis pnnc1pa1s· 
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.-\ssisténcia direta - U Setor ::1:: Slesenvolvtmcnto presta asstsu:ncta aos pa.1scs 

em dcsenvoiVUDento. para refc:JI. ampLiar c harmoruzar suas redes e SCI"V1ços 

de 1elecomwucações. medtante 

a IJuda aos pa.~ses p:!!<! 

pobrica. esttategia 

desenvol\"tmemo. com 

a cnaçiO da esuutura neces.sana no campo d.a 

mvcsn.mento. que pemuta e favoreça. o 

~ uto. du telecomurucações mobthzando o 

apoio~ mstãnctas Ce:Jsonas dct:cmunames em todos os setores. 

a IJUda ao setor cbs tetecomwucaçõcs para desenvolver e reforçar sua 

c8pacuiade msntuc10nal. 

a aJuda ao setor de teJe:omurucaçõcs para a elaboração de proJetas: 

a asststCncta aos tmeressados no setor de telecomurucaçõcs para 

aqwstçio dos conhe:!lll.ernos teóncos e prancos. necessãnos e 

adequados. das Wruna; 11.ovidadcs das te!ecomurucaç:ões. 

Associação - -\ este ruvel. -:: Setor de Des.envolvunento desempenha uma 

função cataJisadora e potenctadora. na mecbda em que: mCita todas as p&nc:s 

IDtcrcssadas nas tc:lc:comunu::aç6es a colaborarem para o 

dc:sc:nvolvtmcnto das mesmas. ~aiS concrctamc:ntc:. promove: c: facilita 

a. tntervcnçi.o atn:a. dos pa.iscs de5envol'ttdos c: da comunidade: 

mtcrnactonal no processo cic: dcsc:nvolvimc:nto. mc:dtantc:. 

a coopc:rt.çào cor.J vutras orgamzações mtcrnacionats c: 

nacJona1s. a r,m C: promover um planc:Jamc:nto mtc:grado do 

desenvolvimento sustenti.\·c:l. cm parttcular nas zonas rurats. 

por mterrr:c:dto o:!c: ·.tm ':!"LC:todo de dc:sc:nvolvtmc:nto rural 

1ntegradC'. 

. ' cooperação " orgamzações rc:gtonats de 

Telc:comunrca.;ões <: ~um as lftSUtuJções mundiais. rc:Jponals e 

nacionaiS de desen\ oh tmcnto e fmanc..La1'ft·efllo. 

o fomemo da parrt.::1paçio do setor prl\:ado nas attvtdades do 

Sctor de Dcsenvoh tmento. 

o reforço. ao maxtmo. da colaboração com outros Setorcs da 

L: mão e a rc:duçio. ao mtmmo. da duphcaç.io de esforços. 

a mobthzação de recursos para pTOJC:tos de desenvolvimento 

das tc:lc:comumcações 

D~scnvolvimcnto c mobilinção de rrcursos O Sctor de 

fiaancc:Jros. dc:sc:nvolvtmc:nto mobiliza recunos humanos • 
tc:cnoloJpa. tnformaçâo conbectmcntos IC:CDICOS para o 

desenvol Vlmcnto 

pcrmancmc para 

1 e lccomuntcaçõcs. mcdtantc uma açlo 

SlStcmas de E'cstio dos recursos 

humanos. 

cnar e gc:r1r banco<. Je dados cie mformauca. de Interesse para 

o processo dot desenvohnmcnto 
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C.4 Priorida.de do Setor de D6emohimento para I99S-1991 

39 As Conferinc1as ~WldJa.IS Reg10naJs de Desenvolvimento das 

Telecomunicações def:ni.n:n ... em s;.:.as resoluç5es e n.um programa de Dllbalho 

concreto para o Setor de Des:nvolvur:er:to das Telecomwucações- o Plano de Açio 

de Buenos Aires• - as priondades especificas do Setor de Desenvolvimento. assun 

como as esferas de cooperação com sel!S assoctados no desenvolVImento. 

• O te:rto do Plano de Açào de Buenos Atres se enconrra no relatóno final da 
Conferencta M1mdtal de Dt!senvol'lamemo das Telecomumcações (Buenos Arrr.s. 
199<) 

40. O refendo programa de ttabalho sera colocado em pninca. cm car.i.ter urgente e 

denuo dos recursos disporuv.:Is. cm coordenação e colaboração com os parceuos no 

desenvolvimento e insisnndo. parncu.iarmemc. na ass1stênc1a aos países menos 

desenvolVIdos. O Plano de Açào consta de ttês capirulos. 

Capítulo I 

Capitulo 2 

elaboração de recomendações. d.rretnzes. modelos. etc .. para ajudar. 

assessorar e mfonnar. entre outtos. as instãnc1as decisórias no campo 

da politica. mediante wn programa de cooperação entre os membros e 

os nbalhos pt:rtmemes das duas C onussões de Estudo (e os Grupos de 

Trabalho que seJam necessarios) c das Conferblc1as de 

Desenvoi .... unento 

---

atualização de s prog::r2.ma.s e estudos atuais. 

execução de proJetos e realização de ahVJdades no âmbito dos 12 

novos programas comoiementares nos campos de: 

polincJs. esm:teg1as e fmanctamento: 

gestão e desen"l."oivunento dos recursos hwnanos: 

gwa para a elaboração do plano de desenvolvimento 

duec~onado para a evolução comercial. 

desenvoi"l.unemo de servtços de rad10comuruca(jÕes marinmas: 

plarulicação ae redes por computador: 

gestà1) do espec:ro: 

melhnna da manutenção: 

SlSie~a rad!ofôruco mó"l."ei celular: 

deser:vol .... unento ruraJ mtegrado. 

infra·esttutura rie rad.JodJfusão. 

servu;os de uu-onnações. 
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c.pblol 

desenvolvimento da te-.mca e das rc:des de inform.aica: 

~ de assillãlcia cm ~ CODCI'CIOs. 

ex.ecuçio de projctos do P!'oiUD. a c.go de fuDdos fiduc:W'im. 

....,.... especial de ISiistêMia oos poises meoos odiaollldos. """ 
vi-. ilpomeipoçio odequoda- aaoplicaçjo do Plono de BIICDOO 

Ai=. 

C·5 A.ç1es de Setor tH Detellvolvi ... lo 

41 Eat:re as aç6es projetadas para o Setor 4lc Dcscnvolvin-ento. de acordo com sua 

.-...,, priol'f t s c estdléFas e cm ~to das decisões da pnmein 

C~ Muadial de Daenvolvlmcato Ül Telec:omUDJcaçóc:s (Buenos Aires. 
1-)....-o 

a plaul cxecuçlo do PIDo • AçiD de Buenos Ains. ctisp<DSADdo 

-.ç1o cspeÇial às neccn·de+= dos países menos adiantados; 

da Conussõcs de Escudo de 

damvolvimealo, mediDI:e pnwas praccas c aa:ividades bem 
cldimitadas; 

8l8alizar os ,_..uus ~ c preparar no~ manuus como 
resultado da tnm.sfcrêacJ& .. lli.V1dadcs dos grupos autônomos 

cspccialiados (Resoluçlo 7 da C<W"erênc1a dt: Plcmpotcneilirios 

Adi<ioaal (Gcuebra. 1992); 

pramover uma putJci~ -. iniCDSI. das entidades diferentes das 

...UmslraÇÕCS nas anvidMics • BDT; 

IIIObüizaJ recursos .,... ,..:;ems de desenvolvimento. teado 

pwri.cubnncnu: presentes • riecess•iiãcies dos paises menos 

adi&Dtados. 

pnxnover a c:oopençlo coa os outros Sctores e com outru 

orpoiz.açõcs. cm favor do lkscovolvimenro das telecomunicações.. 

.-do a duplicoçio de csf-; 

caatinuu fOI'DCCC'ndo ciiiiDI c:atisticos. indicadores de 

411111atvolvimrao c o.aos rà8cónos oponunos. devidameate 

-.lizados. 

D ,..... ; recional 

42 A pramça reponaJ da UIT tem lillo prop-ess1vameate mD'Oduzida pclu 

C.terêaciu de Plc:aapotCDC&inos ~ san que teab.n sido ca..meate 

cldiaidos seu objcbvos c sua rmsslo. A ec.ferêncaa de Ple.potenciirios (Nice. 

1919) cnou a BDT c adotou a Rc--- 17 ,_. fonaleca a praeDÇa rqioaal. 

._. que sem defilur sufieiancmeate a ali deç1 o entre esta c os diferemcs 

e' lOi da Uaiio e. tcacretameMC .• BDT. Ao fiDal de ClDCO IDOS de 

z K:acia com csm prcscaça rcpoeal .._.ec1da. c a luz das coaclusOcs da 

+ 
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cooferCncias mundiais e regionaiS de dc:~nvolvimento. convem com.oh iar o 

principio de uma presença regJ:onal fone da UlT. Junto com certa íon-u de 

dclegaçio de competêucia e resporuabilid&dc. 

43 A presença regional deve ter como objetlvo princapal .tproxunar u mais 

possivel a Uniio de· seus Membros. dotando aquela de condaç~,.\es para san: fazer. 

dmtro dos limites dos recursos dtsponivc=is e mediante as ab'\ldades da BI tT. as 

necessidades crescentes c diversas dos paises cm descnvohunemo. a f. m de 

melhorar suas redes c scn1ços de tclccomumcaçõcs. Para taJ fim. a pn sença 

regional da UIT deve estar disporuvel a scrvtço do geral e. sobrerudo. para dar apo1o 

logistico e tCcnico 8s atividades da BDT. conaibwndo para aplicar. m loco. gr tças a 

coatatos dirctos e conslalltes com as autondades nacion&s responsaveis. '"m as 

orsar..:.::ações reg:ion&Js ~ .:>u~ :9ona.is c :::c::1 o~ org;.;..;L .. mos mteressadc·s. as 

decisões.. recomendações. ações. programas e projetas aprovados pelos J8Jses 

Membros ou pelo Setor competente da UruJo. 'para esse efeito. a Confe~encta 

redefiniu os objetivos e a missão da presença regional em sua Resolução 25 

IV "Estratégias e prioridades em matéria de gestlo e pessoal 

44 P1r1. aplicar as estratC:gias e prioridades proposla.S neste PllUlo. a Secre-taria 

deveria ccm.tinuar a reforma admliustranva que iniciou no arual penodo c:ntre 

Coafc:rêDcias de Plenipotenciarios. de acordo ~om as recomendações dos consultores 

e do Comitê de Alto Nivel. A.s pnoridades para o periodo I 995-1999 são. entre 

outras. as seguintes: 

continuar elaborando e mtq;ra.ndo os ststemas de plarut cacào 

esaatégica. planificação operacional. gestão fma..nc::::tra e gest~ o dos 

resultados alcançados durante o periodo_l.990.- 1994. 

pn::~ssc:gwr melhorando a eficácia e efici~ncta dos ser.1ç 1s de 

coaferênctas da UIT; 

a-açar e aphcar uma estratégia para as pubticaçõ.:s eletrõru..:as e em 

papel; 

continuar desenvolvendo a estratégia da UIT. em maténa de SLSll mas e 

serviços de mfonni.tica. sobretudo em serv:~ços. taiS como l TES•; 

rnJDOC. que beneficiam os Membros e os membros 

• ServiÇO::. de lntercdmbw de Informação sobre Telecomuntcat;ões 

45 O pessoal da UTT .... um dos recursos m&Js valiosos da Umào Para que a 

s~tana possa AjUdar eficazmente os Membros da UIT adaptar as arivi!hcies da 

organizaçio à rápida evolução na esfera das telecomunicações. se devena adotar um 

enfoque global da gestio e do desenvolvimento dos recursos humanos da L !T no 

à:mbito do sistema comum das Nações Umdas As pnorid.ades essenc1a1s r•ara o 

período 1995- I 999 são as se@llintes: 

dassifieaçio de eargos - fonnular cnterios de classificação de cJrgos. 

que garantam que se preste a devida atenção. 
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10 cuitcr sUDWn.CIIIC têcaicc 4e mwtos cargos da catrgona 

profiSSional na LTI . .-e eDBan conhecimentos espec1ahz.ados 

mas nio acarretam griDdes tnpomabibdades de gestão. 

aos liDpOrtaxues conbu:U...Os de gestão e:ug:~dos em outras 

fuações. nas ql.I.IJ.s os ~uncotos troncos e praticas. as 

lplidôes e experiêacili teaham maiS peso do que= os 

coabCCIIDCDlOS tCcniCOS; 

- ....., de peiiOliJ - dew:r..c.- modificar o perfil dos cargos do 

qllllldro de pessoal e a relaç.io a.-. COIIII'alOs pennaaenres e de dunçto 

~ '~cm c '# cio U mudanças estrutunls.. o 

cte.a'Yolvimemo tee:uoiógico e a -..reza do trabalho· 

em genl. paa ~ o eqwlíbrio eutn os contratos 

penaaaem.cs e de dunçio 1 ; NÍilA em toda a organmç.ào. 

em J*ticuJar. para rnelllorw o equilíbrio entre a SituaÇãO do 

pessoal da BDT c o r.-do~ da o.-gamzação. 

- ~çio e PI~ - f .. uJar e apbcar politicas e 

IR~ r tmõe~ep 

..,..mir uma rcpresenc.ç.lo ~ca eqwtaov• na L'IT. 

IIICibc;wv a reprnepbiÇ;io ela analher nos cargos de categona 

~uioaal; 

possibilitar o dcsenwl~ de um qu.adro de pe-ssoal 

diüaUco. mcdimte a ~ de empregos adequados para a 

coloc:açio de JOvens. ao tarllillo ck seus estudos uruvers•tãnos. 

pnm.tir as penpecbvu de c.rcira e as promoções rntrmas 

..-..u d• orca.Raçio e 4las ...,.ectivas de carreira - reforçar a 

<WC 7eÇ1 0 e melhOIW as peiipc~ de ~ atn.V~ da. 

lpÜ~ de um programa çompleao de formação no local de 

aabalbo. domdo de ~ ta.Dceuos mdJspensave1S. 1endo em 

cama a necessidade de se -..ostar o nUmero de muJ.beres na 

C31egoria profiSSional; 

nrjljz:çio de tod.l I CSinlrUJ"a; de classlfit:aÇàO dO SIStC"ml t:omum 

dM Nações Uaidas. de G.l a 0.2: 

Pft'RaÇio cK scrvtços de oncntaç:ão. piarufic:aç.i.o e 

usessorammto profissioftal ban c:omo de serv1ços de avahação 

<lo~ funcloaal. 

V C ·c ; ' finallairas 

-'6 O P"'..o EJaraRajco propoiiO neste re.1GOrio COIM.da a UIT a tomar wn.1 ~ene 

de illlci.avu c:a. rdaçio a sua poütica. e scw proeramas. no periodo 199:5-1998. 

Nala seçio do PiaDO. s1o descritos. S' UCDIC. OS fatores fmanc-.elfOS 

=cm ' lllllus pela Coafcrêncla de Plca.i.Fpol_oi. ;,· icios>S de Qwoto. ao exanunar as 

opçlos .-. pon o periodo 1995-1999. 

+ 
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47 A composição das rueitas do areamento da UIT. As recenas ord.minas da 

UIT provêm de três fontes princapa.is. 

coo.aibwçoes fixas das administrações Membros para o orçaD"'eoto 

ordinãrio da União. 

contribuições fixas dos membros dos Selares da UIT para o orçamento 

ordinino da União. 

receitas_ por conta dos gastos de apoio. desnnadas a custear proJetas de 

cooperação tC:cmca. executados pelo Setor de Desenvolvunemo da 

UIT. em nome do PNüD ou a cargo de fwldos fiduc.aarios 

4& Uma anil.ise das tendências das receilaS indJca que 

as conmbwções fixas das administrações Membros para o orçamento 

ordinário atingiram um nível estável; e pouco provávd que estas 

receitas aumenlem sign.ificativamente e podenam começar a dun.inuir: 

os ftmdos oriundos do PSUD diminuiram rapidamente no periodo 

199Q..I994 e devido ã nova esttUCgia do PN1.JD é pouco provavel que 

esta tendência se inverta. 

49 Estas tendências sio imponantes para o periodo 1995-1998 Ao miciar-se o 

periodo abrmgido pelo Plano, 86•/. cWi receitas ordinãrias da UlT corresponde as 

coauibuiç.ões das administrações Membros. Os membros contribuem com 12% e os 

2% resbmtcs procede do PNUD e de fimdos fiduciinos. Somente as contribuições 

du ldminimaçõcs Membros podem ser prevtstas com bastante segurança. 

50 A composiçio dr gas1os do orc.amenlo da Ull A UlT tem gastos fixos e 

gastos varü:veis: ---
7!1o/e . aproxunadamente. dos gastos fixos. são gastos com pessoal. O 

grosso dos gastos restantes corresponde a manutenção e modern.iz.açào 

das instalações. 

os ps1os variáveis estio relacionados. pnncipalmente. com o programa 

de conferências e reuruõcs. Aproxunadameme. 20'% dos gastos touus 

di UIT corresponde a esta categona. 

Sl Neste contexto. e tendo em conta a quanhdade maxuna total que os Membros 

esnmam poder gasw. a Conferência de Plerupotenctãnos adotou a Dectsào L pela 

qual estabelece o hmtte de gastos para o periodo financetro 1995-1999 para. no 

máximo. 7SO rrulhõcs de francos suiços. ao câmbiO de O 1.01.1994 

52 Considerando as nwnerosas modificações que estão ocorrendo no setor das 

telecomunicações. a Resolução 39 previ- a realização de wn estudo comple1o das 

bases financeiras da Uruão. durante o periodo 1995-1998. com a pamctpação dos

Membros e dos membros 
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RESOLt;ÇÃO 2 

EsLab~lecimcnto ae um foro para discutir aa estrategias e politicas no ambiente 
em rransformacio dJistdttomunicações 

~ C onferenc1a de :)!emporenc1inos da L" mão lnremacJonal de 

T elecomumcaçõe-:. l Ou1oro. !99J, 

mUDd.ia.lizaçio dos mercados e a dcmaDda crescente dos usuãnos de sen1ços 

D'Uisfrontemços mtegrados e cada vez mais -.iaptados a suas necessidades. 

b) que as forças que c ; II a o setor das telecomwu~ões tem 
levado mwtos patses a n:csaururatall ss taOI" das telecommucaçõcs. sobtttudo, 

mr:d.J.ante a separação das fam.ções de &eg ... lklltação e explo~ção. a liberalização 

paulanna. dos SCT'\1ÇOS e o surgunemo de nowos qen1cs nesta uea: 

c) que esta reestruturaÇão ct. políticas c regulamentações das 

telecomumc:.ções. que se: ~·ou nos paisa Uldustnabzados. tem s1do segwd.a pela 

edoçio de im.c1anvas regionais 1endcmcs a ellabelec:er um programa de liberahzaçio 

aaaves de novos modelos eX re~: Livro Azul Lao.no-uneneuto da 

Conussão lntcTamencana 4e TelccomuruCII$ies (CITEL) c Lrvro Verde Afncano. 

d) que. a1im dessas tniciabVM reg~onais. grande nwnero de p1.1ses 

uuciaram a libcrah.zaçào de seus sei'VIços de telecomurucações c. em cenas casos. a 

pnvu:izaçlo dos mesmo!>_ 

c) que essas mudanças fCJib.r'am evidtt).lc. hã mwto!> anos. a 

nccessJdadc de um modelo mundial pua JIIIIIDUtar mformações sobre as pol.iricas de 

telecomUDicações: 

t) que e precaso recoDDccer c compreender as rcgu]amentaçõcs c 

políticas nacaon&Js de !elecomurucaçõcs. ,.a pernuw a cnação de mercados 

mWMI.iaJs capazes de facilitar o deseaWilvimento barmoruoso dos SCf'V'IÇOS de 

telecomwucaçõcs. 

COIUCII!nlf! 

a) de que: os ftns da Cruio são. entre outros "promover a ruvcl 

mtemacaonal. a adoçào de um cnf...-: m.aJS amplo das questões das 

tdecomurucaçõcs. a causa da uruversaliDç.t.o da econoDUI c a SOCiedade ...da 

illforma.çio". "promover a cxuns.io doi benefiCIOS das novas tccuologtas de 

lelecomun.icaçõcs a todos os babataJaS de plaeu" c "harmonizar os esforços dos 

Membros~ a consecução destes fms". 
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b) de que a ideia de tentar cnar wn modelo mundial para aplicar e 

deseavolver esw novas tecnolopas mund.i1.1s tem sido já objcto de nwncrosos 

deboles. 

a) que no seu Re,aJOrio marulado .. 0 ambtentc em transformação das 

tdeçomunicações~. o Grupo Assessor sobre política de telecomunicações. assmalou 

que a UIT: 

tem adotado medidas relabvamentc modestas para a 

bannonizaçio e coordenação das políticas nactonais; 

com seu conhecimento histónco de cooperação mtemac10na.l e a 

Wtica organização de tclecomwucaçõcs da qual são Membros 

praticamente todos os Governos do mundo: e 

ocupa uma postção tdeal par servu de Foro para a coordenação. 

o intercâmbio de uúormaçào. a reali.z.ação de debates e a 

hannonizaçio de políticas de telecomunicações nacionaJs. 

regionais e internacionais: 

b) que: essas observações encontraram eco na Conferência de 

Plenipotenciirios (Nice. 1989), que na sua Rcsoluçio 14, levou cm considcraç.io c 

reconheceu: 

a impossibilidade daqueles. que mtervé:m nesw anvtdades. de 

detmninar ISoladamente wna politica eficaz d• 

telec:omwticações· 

que a UIT e a Urtica organização de teletomurucações. da quaJ 

slo Membros prancamente todos os paises do mWJdo. o que a 

convene nwna tnbuna adequada para apoiar a harmoruzaçào 

das politicas nac1onaJS. regJOiteir" -;: i.ntemac10na.Js de 

telecomwticações. 

c) que. por último. a Conferência de Plenipotenc1ãrios Adicional 

(Genebra. 1992) prosseguiu o debate sobre a necessidade de ser estabelec1do wn 

mecanismo de eoordcnaçio de politicas (ResoluçJo IS) e reconheceu a necessuiade 

de ser cs&abelcc:ido um Foro. onde SeJa acelerado a coordenaçio politica entre os 

Manbros. aiDda que· sem indicar os meios pelos quais se poderia lograr essa 

coordeoaçlo. Em pameular, fiea por resolver a qucstio da narureza desse Foro. o 

alca:nec de suas atividades c a configuração que poderia lhe ser attibuido. 

destacando 

a) a conven.iêncll de que as admirustra.ções dos Membros da UIT. ao 

advernr sobre a necessuiadc: de wn cume consume de sua propna polinca. e 

lcgi.s.laçio de telecomunicações. cm rãp1da evolução. possam d1scunr estrateg~as e 

politicas; 
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b) a oecesSidade de que a UJUio, como orgamzação mtemacl0n2...! que 

deaempeDha um flmçio direton1 no setor das tdcc:omurucações. org:aruu lL"'Tl Foro 

ODdc seja facilitado o mtercãmbao de uúormaçôes sobre 3 polinca das 

teiocomunic:açõcs: 

c) a converuencta de que: o Foro f'Kilite o acesso e o mtercãmblo de 

iDformações. O Foro servma de tnbuna pua o debate pcnodico. entre outras coas.as. 

de amplas quaa6es politicas, do progresso léc:Dico. dos dtferentes semços e das 

opJI1UDidades que oferecem o desen ... olvimemo de infra-(:strururas e as questões de 

~comercial; 

d) a c:onvauencLI de que o Foro prnte atenção espec1aJ aos mteresses 

c r rid·dn dos países em c:lescnvoivtm.a:o. nos qtWs as tecnolog1as e os 

serviços IDCJduaos podem contnbwr comiderwvclmente para o desen-.·oh-unento da 

iDfra-eslrulun. das telecomunicações. 

rrsolw 

I. que se estabeleça um. Foro Mund.JaJ de Polinca das 

Tàecoaw:nicaç6c:s. para exame e intereimbio de opiniões c mfonnações sobre 

l.lllmiOs de politica c regulamcmaçi.o du tcleo.mmicações; 

2. qae deste Foro \1UDd.ial de Polítia das Telccomurucações n.lo 

lliam ucwmas .....s.lárias nem com força YiKuliDte; todaVla. o Foro pRpaiUli 

relatórios e. qt*ldo for o caso. eminrá opmilcs para exame dos Membros e das 

retlllii!cs pertiDalln da UIT. 

3. que o Foro esteJa abato a todos o~ membros. enndades e 

orpnizações distimas das admirustrações aulanZadas a pamcipar das anVJdade=s da 

Uniio. de coofannidadc com o unge 19 da Convençio (Genebra. 1992\ e que . .:aso 

proc:cdentc. o Foro possa.. em alguns casos. reservar algumas reun1ões apenas para 

seus Membros; 

4. que o Foro !ieJI convocado. 11111.1 ou duas \'C'Zes antes da prox1ma 

Cooferi:ncia ele Pler:upotcnciarios. por ocasiio de outras conferencias e reun1<Xs da 

UTT, obse:rvado-K OS temas. a programaçio CU limitaÇões financeuas. 

S. que o Foro St:Ja convocado, em função das necessidades. para 

re:lpORder rapidamente a novos probk~ de polinca cnados pelo meio 

rnnsformad.or das telecomunicações: 

6. que o Conselho dec1da a dUIIIÇio, a data. o local de reahzação. a 

ordem do dia e a asenda do Foro. 

7. que esta ordem do 01a e a apnda SC'Jam ~aseados nwn relatono do 

Secretârio-Gcnd. que contenha os docwnea.tos das conferencu!s. a.ssemb\e1aS e 

rewUões da UIT e nas propostas formuladas pelos Membros e membros C.a L mão. 

8. que os deb:ues do Foro St:JUD baseados nas contnbuJçôes dos 

Membros e membros da Unaio. r.o relatono do Secretano-Ge~l e n;::.s optruões 

ezprcs.sas peJos pamciparues sobre um tema detennmado. 

9. que o Foro SC:J& conv~o. por oça~Jio de algwna conicrCnc1a ou 

r8tiiUio da Umio. para redUZJ.r. ao mmimo. as consequênctas no orçamemo da 

Unilo: 
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10. que o Foro adore seu próprio Replamealo lnmno. ba.se~do num 

projeto do Secm:iri~ que tenha sido cumiDado pelo Conselho. 

de fazer os preparativos neces.sirios para o Foco Mundial de Política das 

TdecomuWcaç.Oes. com base ao resolve anterior. 

MCarngtl o Corrsrllto 

4e 4e<:idir • duraçlo •• - o local ele raliaçlo •• - do dia •• 
~elo Foro Muadial ele PoUtic:a elas Tdcoomllllic:aç6cs. 

de submeter i. próxima Collferêftcia de P\eaipci(CDI;iirios um re!.ltório 

-.: este Foro. pan sua avaliaçio c a adoçlo elas medidas occcuárias. 

a detr:rminar se deve fotrDali.za a existiocia deste Foro na C anstiruiçio c 
111. Convcaçlo da UDilo. levando cm conta a aperiêDeia que serã adquirida no 

perioclo 1995-1998. 

RESOLUÇÁOJ 

F•turas con(erillcial da Vailo 

A Coaferincia de Plenapoemciârios da Uailo lmem.cional de 

Tcle<omunio:açõcs (Quiooo. 1994). 

•~rtdo ~m conta 

a) o Docwnen1o 38 submetido pelo SccreWio-Geral. relativo às 

tonferiatlu prcvi.sw.: 

b) upoposrassubmebelasporririosMcmbrotdaUailo; 

e) o ar.balbo ~Orio a SCI' exccumdo. ncc:a.MI'iamell~ pelos 

s-n da Uaiio cu~ uucs de cada mmi1o de 1111111 confcrincia. 
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l"eSOIIIfe 

que o programa tias conferim:ias futw-~s S.!Ja o S;!gt!ltl!C: 

1.1 -'\nc:mblt!Ja de Radioccamucz.~ões L.l...R-9.Sl. Genebra . ó- 20 

de outubro de 1993: 

1.2. Confc:rinc1.a MUDdiaJ de Radlocomuruc.ações íCMR-95); 

Gcnrbra.. .23 de ourubro-17 novembro de 1995: 

1.3 de Uesea\·ol"lmenro 

Telc:cornwucações lCRDTl. segundo tr..mc:suc: de !996. 

I 4 Conferinc1a le Jesenvolvunento 

T c:lc:comumcações KRDT), "::jl.!Zl'10 trunC:Sil'e de 1996. 

J.j Confc:renc1a MUDdlal de Nonna.hzação das 

Teleconnuucações (CMNT), ourubro de IW6. 8 dias: 

I 6 A.ssemblela de RadiocC'Imun.:cações \ -\R-9'7)_ outubro

novembro de 1997. 

1.7 Conferência Mtmdial de R.adlocomurucações !CR...\-1-97), 

outubro-novembro de 1997), 

1.8 Conferência Mw1Ciial de !::>esen,·olvimc:mo das 

Telc:comwucações (CMDT), Maha.. março-abril de 1998: 

1.9. Confc:rblcta de Plcnipotencl3.nos (PP-98). Estados 

Ürudos da AmCnCL t18'e setembro-dezembro de 1998. 

1.10 Conferetlc1a Reg~ona.l de Desenvolvunento das 

Telecomurucações (CJt.DT). segundo mmestte de 1999. 

I II AssembiC:1a de Raüocornurucações :.-\..R-99). ourubro

no,.embro de I99Ç. 

I 12 ronferC>ncza \1undJa.l de RadiOcomunJcações !C~1R-99). 

ourubro-no\oembTO de J999. 

2. que 

2 1. a ordem d.o d1a da contnenc1a menc10nada no re-soh•r I .2. Jli. 

estabelecida pelo Conselbo. seJa mannda sem modificação. 

~.2 a ordem do d1a da corlfcftnc1a menc1onada no rnolvr I 7 SC:J8 

estabelecida pelo Consdbo. tendo em contl as Resoluçóts e 

Recomendações da CMR-93 e a CMR-95. 

~ 3 a ordem do d1a da conferinc1a menciOnada no resolvr I 1.:! seJI 

es1abelec1da pelo Conselho. tendo em conu1 as Resoluções e 

Rccomen!Uções da l\1R-95 e da CMR-9i. 

3 que as contúenc1a5 seJam reahzadas dentro dos penados md1cados 

no resolve I e que o C cnselho detemune. apos consultar os Membros da L, mão. 

resperlAndo rempo sufic1enre enrre as conferinc1as. as dalas e os locau euros de 

rewuõcs. quando não eom,.·erem decutidos I odaVIa. nos casos em que as datas ja 

c-snverem sulo fixadas.. não serão modtficadas , dw-ação md1cada no re.oh·r I 

para as. conferênc1as. .:uJa ordem do d1e tenha s1do Ja estabelec1da não sera 

moc:hficada: o Conselho dt:c1d11a a d~o IIX:ata das demaiS conià!EncJas. wna "ez 

estabelecu:la sua. ordem do dt-. dentro dos penodos md1cados no resolu I 

OL 'TIJBRO DE 1998 
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RESOLt:ÇÃO 4 

Dunçio das Conferénci . .-s de Pleaipotenciários 

da Uniio 

A Conferência de Plempotencilirios da Uni!o Internacional de 

Teleeomunicaçõcs (Quieto. 1994), 

a) que o utigo 8 de Constitu.içlo da Unilo Internacional de 

Tdccomurtieaçõcs (Genebra. 1992) estipula que as Conferênctas de: 

Pleaipolmcürios da Uailo serlo realizodas a cada quaao anos. o que pctmitini que. 

1110 fuluro, euas Coaferi:Dcias durem mc:aos: 

b) u ezilli:Dcias c:resc:anes a que esdo submetidos os recursos da 

Uailo. as ~ c os ddcpdos que pU"'icipam. das conferências 

imemacioaais sobre telecom.uaicaç.ões. 

qae as fururu COD!erinc:ias de Plcnipotcnciârios tenham wna dUJ"8.Çào 

nWcima de quatro semanas. salvo que, por necessidade urgente. seja detmrunado de 

-.forma. 

de tomar as medidas opol'tllnaS pa111 facilitar o m8ximo aproveitamrnto do 

tempo e dos recursos destinados para euas Conferências. 

RESOLUÇÃO! 

C011vita para realizar eonferitlciu ou ~uniks (ora de Gnebra 

A Conferência de Plenipotenciários da Unilo lntemac10nal de 
Telecomunicações (Quieto. 1994), 

que os ps101 das cCGferêDc:iu e mmi6es da l!nilo slo sens1velmeute 

ilúerioros quuulo esus slo reolizadas <lll Geuebra. 
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c01111derondo. não obslame, 

qae é Y1111D.JOSO realizar ceras con.feT'en.Clas e reuniões em pa.J.Ses 

difcreores da sede. 

que na Rnoluçio 1202 (XII). a Auanbléia Geral das Nações Urudas 

oicciciiu que u reuniões dos órpos das NIÇOn Uaidas sejam reali..zadas.. em gerai. 

u sede: óo órpo i:rderessado. mas que ~ ser realiz&da uma rcuruio fora da sede 

se o govemo llllfitriio coacoràar em CUIICU a diferença dos p.stos dela decorrentes. 

que as ccxú'elênciu mundiais c a aaembléias d.a Uruio seJun realizadas. 

DOI'malmeute. M sede da Uniio, 

I. q.e os conviia pan. realizar coafcrêoctas e assembléias ..ia Ua.iio 

fon de Geuebn sejam aceitos. unicamerrte. te o aovemo anfitnio acetW" custear a 

diferença dos pstos delas dcconentes; 

2. que os CODVItes pan realDII" conferências de à.c:senvoh'UIIento e 

rrua.iõcs das Coaussões de Esaado dos Sdalw fera de Genebra Sot.JUII acenos apenas 

se o governo aafitriio fomcccr. a titlllo ..-ro. no mirumo. iocaJS c coadlçõcs 

edcqu.acios. o m.uenal e o mobiliãno ncc:eMrios. salvo no caso dos pa~scs em 

d:senvolvm.e.to cm que o sovemo ..ti~ -.lo esan-obngado. neccssanamente, 

a fornecer o .lllatenll. a titulo gnnuto. se lililllsc manifesw 

RESOLVÇÃ06 

?~:rt.icipaçlo de orpaiDçtes de libertaçll recoahtcidas pelas Nações tinidas 
~u conferillcias e re.ailles tia Unile ..._.ui 1 •ai de Telecomunicações.. como --

A Conferênc1a de PlempoteaaU:ios da Uniio lntcmaclonal de 

Telecosawucações (Qu.ioto. 1994). 

consuJuando 

a) o an:Jgo 8 

Telecom"DK'I(An (Genebra, 

Pleaipcnenaários: 

da Coo ;h da Umio Internacional de 

1992). qlliC ~plenos poderes as Conferências de 

+ 
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b) o artigo 49 da mesma Constituiç.ão. que c::snpula as rdaç:.c 

Uaiio com as Naçaes Unidas; 

c) o ll"'igo !50 da referida Consntwçio. que trata das relações r :1.; • _ 

demais orgni71ÇÕC'S intemacionais. 

vuuu 

as Resoluções pertinentes da As.semblC1a Geral das Nações Unidas sobre 

a quesdo dos movimentos de libertação. 

rrso/~ 

que as organizações de libcnaçào, reconhecidas pelas Nações L'rudas. 

podem. a lOdo momento, assistir is conferências. asscmblêias e reuniões da Uruão 

brtemac:iODI.I de Telecomuniea.ç6es. como obscrwdores. 

erw:arrrga o Conselho 

de tomar as disposições necessãnas para a aplicação desta Resolução 

RESOLUÇÃ07 

Procedimentos para d~finir uma região para fins de convocação de uma 
con(erênci.a regional de radiocomunicações 

A Conferência de Plenipotenciários da União lnremac10nal de 

Telecomurucações (Qwoto. 1994). 

r.conhuendo 

a) que cenas disposições da Consnru1çào e da Convenção da L'ruão 

Internacional de Telecomwucações (Genebra. 1992). em pamcular o nUmero 43 da 

Constituiç.io e o nUmero de 138 da Convenção. prevêem 11. convocação de wna 

conferência regional de rad.iocomurucações; 

b) que no Regulamento de Rad1ocomumcações são dcfimdas certas 

n:giõcs e zonas; 

c) que a Confctinc1a de Ptcmpotencuirios e as confertnclas mundiais 

de raá.iocomumcações são competentes para defirur wna regtào para ::.ns d~ 

reali.zaç.io de urna confttfnc1a reg~onai de radiocomurucações. 

d) que: o Conselho poderi propor a convocacão de u:na -:u:-.H:~~~ 

resionaJ de rad.JOC:OmunicaçÕCS. Wlda que não lhe tenha :·CC ,: : .C!:: 

expressamente. autondade para defmir wna reg1ào. 
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... , que possa ~ necessario dcfimr uma reg~ia. pan fins de 

coovoc;ção de I.IIDa coafCI'tDcll rq:ioaal de llllccDumcaç.ões: 

b) q~~e o Conselho é o éqlo ..., adequado pan: defimr uma rq~io. 

qundo for DeC:C'SSUlo tom.u uma deasiD. DCSSC scutido. entre coaferãlctaS 

mUDdiais de ral1aoçomUDlQÇàes competeDtc:S ou CoaferêncJas de Plempou:ocJãnos. 

resolve 

I. que. na eventuahdade de ser aeces.s.Ulo defmu uma reg~ão. par.a fLOS 

de convocaç.io de uma C ollfcrênc•a rqiaa.l de radloc.omunJcaçõcs. o Conselho 

proponb,l UJDal. Ucfuuçio d.a reglào; 

2. que seJUD coasWtados todel os Membros da rcgJão proposta e 

se.Jim mfonnados. em conscqliC:ocia, todos oa Membros da Uruão; 

3. que seja ~ ~ a rqJ.io. quando no prazc 

dctammado peJo Conselho. tcllbam '''4 di•c. úinoaavamente. dois rcrços dos 

Membros da tqlio proposta. 

4. que se comwuque a todos os Membros a composição da repâo. 

COfWida o Come/ho 

l. a tomar nota da presente Raoluçio e adolar as medidas que JuJgar 

necessanas. 

2. a eswdar a poss1bdu:iade de: CGIDC::iJiar, quando for o cuo. a consuJra 

aos Membros sobre a dc:ftruçào d.l replo a.. a consulta sobre a convocação da 

coaferência regional de raduxomunicaç6es. 

RESOLUÇÃO I 

ldltru~ pt~ra o prossegui•eato dOI Ira ....... sobre a Regulamenlo interna 
das coafel'iaciaa e reu.a.i6ea da UlliAo I ... •eioa•l de Teleeamun.icaç6es 

A Coaietêncaa de Plempotenc1irios da L1ruão lntemacJonal de 

Telct:omwUcaçõts {Quimo. 1994 ). 

recordando 

a Resolução 12 da C onferencta de PlerupotencJanos AdJcJonal (Genebra. 

!992). 

\'ISIO 

o relatemo que o Conselho s-..ctcu a esta Conferetlcaa l veJa o 

Documento 30 + Curr I). com obJeavo * rer;eber as mesmas msu-uções ou 
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diretrlzes para c prossc=:;p .. wnemo cios trabalhos sobre o Regulamento mtcmo Cas 

confctenc1as e reuruõcs 6 UT 

WSlO 

o refendo re::latono. 

encarrrgo o Conselho 

I. de c:onnnuar a preparação e reVlsào do projeto do Regulamento 

interno. tomando como base o pnmcuo ptO}Cto c os comentanos formulados pelos 

Membros. constantes c!o men:::10nado relatóno ou recebidos pelo Secretano·Geral 

ate O! de março de 1995: 

2. de zelar par2 que. se a preparação do projeto necessnar da cnaçào 

do Grupo de Pentes. que o Co:~.selho esti. autonzado a criar. como Jã o estava.. por 

força da Resolução 12 anteriormente citada: 

2.1 o Grupo õe Peritos se for consnruido DlL de ourr:a forma. o 

Secretãno-Geral apresentar. pan. exame na sessão de 1996 do 

Co~lho. wn primeiro relatóno prOV1sório acompanhado da 

docwnentaçlo correspondente. que este relatório provlsóno 

SCJB c:nV1ado. Junto com as opuuões do Conselho. aos Estados 

Membros da Uniio. para que estes fonnulem os comemanos 

oportunos. 

22 o Grupo de Peritos se for consnruido ou. de ouuo modo. o 

Secret2...--io..Qe"ral a~sentar um relatóno final com o prOJeto do 

R..eguia.-.:.::nto mterno na reumão de J.?'?.J do Conselho para 

postencr exame. que esse relatono seJa depo1s envrado aos 

Estados Membros. pelo menos. um ano ames da prouma 

Conferi:nc1a de PlerUpotenc1ános. 

3. de submeter. por tntennedio do SecreWlo...Gera.l. wn relatóno com 

o projeto defininvo do Regulamemo mtemo a ConferênCia de P!empotenc!ariOS. 

para que esta dec1d.a. 

OlllOri:O () { vnse/ho 

a modificar. se for necessario. esta programação. a luz de sua eventual 

decisão sobre a cnacào ao Grupo de Pentes e a execução do trabalho 

RESOLlJÇÃO 9 

Reun1ão inaugunl do novo Conselho e reunião 
do Conselho em 1995 

A Conferêr.c:a oe Plempotenc1anos da l mão lntemac10nal de 

T elecomumcações 1 Qwmo. 1994 ), 
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ct. MCCIII.àdc de ldow dispos1ç6el JlllWisónas para as reuniões do DOVO 

C..abo. • qw eatn:m em V1801' u ~ de 1994 a CODSbnnçio e à 

Ccwu ,' ela Uaiio lDtanaeioaal. de Te'tt ic•ções (Genebra. 1992). 

--
q.c o Coasclho eSIIri cODSIIIUido por quarenta e seas Membros. que ji --
I. qiiC o novo Coosclho eleito pela prescmc Coafcrêac:•a se rcUDa em 

14 • .,....., • 1994 e dn 4 he a '-rç6es que: lhe f<JI'ml atribuída pel8 

C. ;' (~ 1992),<mV>&DI"•*"'"Iill-oe 

l. qiiC o C--a.o cscc6l. - Presidc:n.tc e Vicc-Presadeale DI 

..-ilo ....... do DOVO C..eibo. 01 qulil pu ccrio ao QJ'80 ate à eleiçlo 

•- es. Da abertura da ramilo -a do Coasclbo em 1996. 

RESOLUÇÃO I O 

EMahltO de .-ervador ... ...._.do Coftldbo 

.. MeMros que _. • fuaa parte. 

A C-ia da PICim"''I"*SIOiiriciosos da-Uoilo lmernaclanal de 

dec-IIIIM:ovllei(QuiOlo, 1994), 

q11e o IIIÍIDCI'O de Membros do C-.clho nio pode: exceder 25% elo 

--elos Membros da Uoilo. 

• scaJxnlldo 

a) a importaales rea1 t T' ' dos Membros que fOI'I:III clc:itol 

poro fiuz< - elo Caasclbo. pcriao. 1 rt de Wilbem que os M ......... da 

.._ ..... - - .,..,. do c- ...... imaasc lcaiUmo nos lnhollios 
cleae c ._ .._ comi•tAcs e lf'IIPOS de ......_,: 

b) q111e coaceder o rsamao do ±=-radar aos Membros que nio fazem. 

,.nt .. ÓIJIIOI do pw:rDO COIISiibli - pál:ic:a comwn em OUD'OS orpiUIIDOS 

. li t UI Naç6es Uaidas. 

O\.JJ1JBRO DE 1998 
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rr~oive 

L que os Membros da União JntcmacionaJ de Telecomwticações que 

nlo fazc:m pane do Conselho podem envtar, ãs suas próprias expensas. medJante 

notificação ao Secretirio-Geral. com a deVIda antcced.Cnc:ia.. um observador as 

reun:i&es do Conselho c de suas conussões e grupos de trabalho. durante um periodo 

experimental ate i.jm;xima Coafcrência de Plenipotenciirios de 1998: 

2. que os observadores podem receber documeotaÇio durante a ttumào 

coa.siderada, porém nio terão voz nem direito de voto, 

encarnga o Conselho 

de In'isar, cm conseqüência.. seu Regu.lamen1o mtcmo, com a fmahdaóe 

de que. às reiDriõcs que o Conselho realize e:utre 1995 e i. Conferetlcaa de 

P1eaipotcnclái.os de 1998. possam assistir. a titu1o provisório. obSC"rvadores dos 

'Membros em questlo. 

encarregado mesmo modo o Comelho 

de informar a Conferência de Plenipotcnciirios de 1998 sobre os 

resWlados desta presença. cm cariter experimeatal. de obstl"Vadores dos Membros, 

qge nlo fa:zem parte do Conselho. às reuniões deste e de suas comissões c grupos de 

nbalho. ao lonso do rdc:rido periodo .. 

comm:Ja 

a Confcri:tlcia de Plempotenciarios de 199La. euminar a questio da 

presença: de observadores dos Man.btos. que nio fazem pane do Conselho. ã..s 

reuniões deste. de: suas comissões c grupos de trabalho e a adouu as dec1sões 

oproptiodas. 

RESOLUÇÃO li 

üposições e foros muadiais e regioaai.s de telecomunicações 

A Conferência de Plctupotcnc1ãnos da Uniio Internacional de 

T~econumicações (Qwoto. 1994), 

COIUI!krando 

a) que as exposições de rclecomun..icações e os foros conexos sJ.o de 

considerável m~eRsse para dar conbecamea.to aos Membros da Uruio e da 
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cua ,.hade du lldccomuaicaç6cs. em aenL .. •·Jtimos avaDços em todos os 

-dos O'<oll,.._,.;icaç6es e a pouibilidallll de aplaca~los cm bcoeficto de 

b) c.- u ''JIC ·;· llllllliMs e Jeliouis de te:l~mUDJcações 

~ I 1Wçio • 111--.:r a· d'iln01-ldot O. l' 5 W C ofcrec:cm uma opommidade 

mlivenal ,... • :' de I: pa ..- IMCie:n:aa. em todas os setores das 

e ' · ;h e •\'idMes OMCUS; 

c) .,. .. •p ·;r ....,... • odecomuni- - .. 
~ ..... ""' dos •teolleco-oii<aç<a~<l ... tl - - de ,_. os <ontUICDI<S. ao 
- oo,ponl'•l-os• oc'"' ""''"IW"' Oe ceda....._ • ..._ suas possi~ soluções; 

d) .. u refcrict.l cçc ';B1 c IDios repooais. orpnizados em 
~ I"Cp&. pela vrT. 1C1D bl ""'*Ki ·, a CIM'Yi&e dos Membros. do um ma:o 

,_. , r 1 u === -, ._ pUJes dc:aeavotvidos c em. -"*· = • -. b-- de_... •• de illfonnoçlo csseacial - ...... - 4•-.,,,. .. "'.,.,;,·...,.,.m, --
a) cpi o Sccrcdrio-Gcn.l é responsável pda TELECOM . ..,.ra,_...._ .... h"apa ..... ~, 

t.) ~ em • c ' ;•o do Coautê de Alto nivel. foi 

=-L ' ·de .... luMa .-a pn:sl8r " · 80 Scuelano-Gcrat na gesdo das 

Jllhi1 1 • TEI..ECOM; 

c) qae as at:ividMa da TELECON esdo SUJe1tas aos. Estarutos. ao 

R•" to ele Peuo.l da UIT, U -- • publiCIIÇdcs c ao Regulamento 

F-. c 1 o:eodido o -le-e a -tona interna; 

d) qMe a ud:icone cxsema cll:& IIi• ·c t s da TELECOM de-ve connnu.ar 

• ""'10 elos -.... ._,os da Uaiio. --· 

I. "'" a Uailo .-.,,.. cwz ' • penodio:omente. cm colabonçio 
COID ICU$ ~ c p . ç6ts t fGNI IIIUbdiais de ltk:comunicaç6es. 

poof..__ oa cÕiodc '"*doU-; 

2. ~ 1 Ubilo c:GM:iAue cal ' ' çom os Membros na orpruzaçio * u; iç'" e foros rqioaaia~ c que, M .... do possível Clilt:s evallO$ KJam 

paup M'm • meen. q. caa ·tz= - ouns UDpOrtL-.es rewu6es ou 

tuo&orâoc;·.,. ela Ullilo. com o fila de ~. • ..miiDo. os SU'05 e fa-vorecer uma 
_,qpnr; ·r;'; 

3. qae se ráon::c a apdrnaq· ioll~;jlla c a c:stn1111n da TE.LECOM: 

4. q11e se COIIMI'W • O ., .,. hd openliv.l: neceuária p.era fav:r f&lle 

• toclol os .. I I ., lleiiC .... de lllli " I I . 
~ . .,.__ .. .,. ... ,_ ............... do 

TELECOM ..;. riliDda pan ,..;... '*'' de _..,,.._., dos 

OL'TVIlRO DE 1998 
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encarrrga o Sec~rár~o-Geral 

I. de melhorar a supervtsio da TELECOM de delegar 

responsabilidades especiais i. Junta da TELECOM. tendo presentes os pnnclpaJs 

objetivos da Uoiio c zeludo para que seJam reforçados os laços entre a Junta e a 

sc:aetaria da TELECOM. de modo que as recomendações da Junta sejam aplicadas. 

sistcm:aiJcamentr:. e~ a nWcima eficácia possivel; 

2. de aumenw a b'mlsparencia das anvülades ci3 TELECOM e de 

apresentar um relatório anual ao Conselho sobre este assWJto. compreendidas as 

medidas tomadas cm rclaçio com a urili..zaçio do supera>..u. 

3_ de ~lar pam que a sect"'etllna da TELECOM. amda que sendo regida 

pelo Regulamento do Pessoal da L 1T. tenha a fleXIbilidade necessãria em seu 

processo de adoçlo de decisões pUB competir no s~ âmbito s.em.icomerc:Ial ~ 

4. de melhorar o controle interno e a auditona mtema das comaS 

relativas is diferentes atividades da TELECOM; 

encarrrga o Co!Uelho 

I. de CxamlJ'IIr o relatório anual sobre as aoVJda.des da TELECOM e 

de fornecer onentações sobre as funuas teodencias dessas am'ld.adcs: 

2. de aprovar as contas da TELECOM, apos exanunar o relatório dos 

auditores externos da União. 

3. de aprovar a utilização do s11perávu da TELECOM. 

Readmissão da plena p:1:nicipsção do Gove-rno da República Sul Africana na 
Conferência de Plenipolenciários e demais conferencias. reuniões e atil-·idades 

da L1niio. ---· 

A Conferencia de Plempotenciarios da Umào InternaCIOnal de 

Tclccomwucações (Quioto. 1994), 

recordando 

A Rcsoluçio 12 da Conferencia de Plenipo1enc1.ã.nos (Nice. 19891 sobre a 

cxclusio do Govrmo da RepUblica Sul-Africana da Conferencia de 

Plempoltnclãrios c de quaisquer outras conferencias. rcun1ões e an\-1d.adcs da l 1mào. 

considerando 

que foram realizadas na Afnca do Sul as pnmc1ras ele1ções democrancas 

hvres. nas quais puderam punc1par. em pe de 1gualdade. 1odos os habnanres des1c 

Estado Membro da União c que. como resultado das mesmas. fm consnrmdo. cm 

majo de 1994. wn novo governo de LUUdade nac1onal. apos o auge munfantc da 
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loap e ãrdua h• do povo su.l...tricano pela i.......-x. JUStiça e d.igrudade. que pós 

fila • politica de sqrepçlo raaal desse pois. 

1. l!piOYU. sem re~CNU.. a ......, pelo Conselho da Umio. na s.ua 
ramilo de 1994, da Rcsoluçlo 1055, rellliW~~i ftlllteJraÇio imedlata na União do 

Gowcmo de tJaidMr: N.cioa&l da África e W. c:cn todos seus ~itos. a punr de 

!Ode-de 1994; 

2. caodilw a a ' ·,w ola .... ponicipaçio do Goveauo de 

~ - do Ama. *' Sul - ....... oes e .,.V;dades de 
u.ilo,illclaáclaaCoafe:riDcia•PI··: ., · (Quioto.l994); 

3. ..... • R r i lo 12 • c G - i• de Plempotenclarios (Nice, 

1919). 

Ar•• ~'· • 11' nwh • ~ .-e • ....,.._..t.a.ne do Governo do 
...... e • ~~- U.tle de Tclecota•aicações sobre a 
Cwfa! ..... - .,.. ''rim(~~ 

_-. 

a) q.e o 1cpc de do <:icJ..-o do Jiiplo e o Secmano-Gcral da 

UIT. cm ......... do di""""' .. Resoluçlo 13 ( Jifi<:ada) do Coasclho coacluinm 

- M C de ~ ICIIbR a que se:n-. tomadas para 
...... inçlo c , 10 da Confert.cia * P\eaipoceDt;1ários ciC' Quioto. 

b) c.- a COIIIilllo de c.-... do Orçameato e:ununou este 

~ t wdo • 81:01'1io, 

l!piO"Nr o Mam ' de 8I:GI'do. CGDCiuido CDtR o ~sentlllllte do 

Gcwenoo do J.,., e o Sccmaaio-Gc:nl. 

OliTUBRO DE !998 
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RESOLUÇÃO 14 

Reeoohec:imento dos direitos e obrigações de todos 
os membros dos Setores da União. 

A Conferência de PlenipoltDCtários da Uniio lntcmactonal de 

Telecomunicações (Quioto. 1994) 

com 1de rondo 

a} que os direitos e obrigações das admmistrações dos Mmlbros da 

Uniio sio especificadas no artigo~ da Consti.ruição (Genebra. 1992); 

b) que no utigo 19 da ConYC:hçio (Genebra. 1992) são especificadas 

as entidades e organizações que podem ser autonzadas a participar das anvuiades 

dos Setores e que recebem o nome de membros do Setor: 

c) que o Conselho da Uniio adotou na suJ reurUão de 1993 o 

procedimea,to aplic.í.wl pua a. conc.cssio da referida autoru.ayão às categonti de 

membros mencionadas nos nWneros 234 e 235 da Convenção (Genebra. 1992); 

d) que é aconselhivel defmir. com mais precisão. as condições de 

putJc1paçào das administrações dos Membros e de outros membros autonz.ados nas 

ll:ividades dos Setores; 

e) que. sem prejuízo pan11 o disposto nos números 239 e 409 da 

Convenção de Genebra ( \ 992), apenas as admmistraçõcs dos Membros têm direito 

de voto. em particular. para a aprovaçio de recomendações e controvmtas. 

segundo o artigo 3 da Constituição. 

reconhf!cendo 

que as entidades c organizações autorizadas com base no utJgo 19 da 

Convenção, chamadas ''membros'". podem participar de todas as atividades desse 

Setor. com exccçio das votlçõcs formais e de algumas conferências cm que sejam 

concluidos tratados. a este respeno. os membros: 

a) têm direito. por força do reguJamcnte interno do Sctor 

correspoadC"Dtc, a receber do Esc:ntório desse Sct:or todos os 

documentos que tenham solicillldo com referência às conussões 

de estudo. assembleias ou conferênc1as do Sc1or cm que possam 

pat:Jcipar. de confomudadc com as disposições pcnincntcs: 

b) podem envtar conaibuiçõcs as conussões de estudo ou 

conferências. cm particular. àquelas nas quats tenham suio 

oportwtamente mscntas pan. pamc1par. de confonrudade com o 

regulamento mterno do Setor: 

c) podem en .. nr representantes a essas reuruõcs. após comurucar. 

oportunamente. ao Escntóno os nomes desses parncipantes. de 

confonn.idade com o reguJamcnto mtcmo do setor: 
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d) podem propor a mchaslo de pontos na ordem do cba dessas 

reumões. salvo em rdlçlo .i esautura e ao func1onamemo da 
UDilo; 

e) podem participar de ~ as deliberações e desempenhar 

funções. ws como. Prelidcmc ou Vice-Pres1dentes de uma 

coaussio de est:udo. .., de trabalho. grupo de pentos. 

pupo de relatores ou * CM:ro grupo especial segundo a 

competência e dispoaibi._. dos seus peruas: 

f) podem participar dos nbllhos de redaçào e de edição 

oec:css.inos an~es da Moç:lo das recomendações 

que. sc:pmdo se tem ob~. a ~o entre os Membros e os 
IIMIIlbros. no pi8DO nacional aumenta a e6c:icill das atividades . 

....,.- os ......tiros a pmi ·u m de todo proa:sso dcc;sóno. 
k 14 · a+ a fK:il:ilar a ot.aç1o de 11111 ~so nas c:omis.sões de esrudo. 

J*tn~IB DO campo da DOI'1D&lizaç:lo. 

~lfl:tlrftga os D1rr1ons dos Escnrónos 

de illl;:luírem as dispoSIÇões apopa· jas no regulamento mterno de Se"'IT 

Sctor respectivo. 

a iD:8aurarem. no plano nac:tonal • ..., ampla coordenação entre todos os 

membros de seu pUs. 

RESOLUÇÃO IS 

E.u11M dos direitot e obalss,-11 de todos os 
...-.bros dos Set.8 clll União 

A Cc.úerinc•• de PICIUpOtCDc:iilkts da Urulo lntemac•onal de 

Telecomurucaç6es (Qwoto. 1994). 

obsrrvondo 

a) que os due1tos c obnpçõa dM adnwustnçõcs dos Membros da 

Unilo do espcc;•ficados DO 111110 3 C~IIIIÇio (Genebra. 1992); 
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b) que no arngo 19 da lvn'-enyão !Genebra.. \99::!.\ são cs.-pecifl;:adas. 

as entidades e orgaruz.ações que podem ser autonzadas a pamctpar das am-1dades 

dos Secares e que recebem o nome de membros do Setor. de confonmdade com o 

nUmero 238 da Convenção !Genebra. 1992\. 

c) que o Conselho da l"ruão adotou. em sua reumão de !993. o 

proçedimemo aplicável para a concessão da mencionada autonzaçào is categonas 

dos membros mencionados nos niuueros 234 e 235 da Convenção (Genebra. \992). 

considerando 

a) que o Plano Estn.teg:tco aprovado pela Conterenc1a de 

Plempotcnctinos (Qwoto, 1994) faz referê:ncla ao fato de que a parnctpaçào 

iDimCITUpm das cnadades e orgamz.açõe"S dtsnntas das adm.trustrações e um reqwsito 

prnto para alcançar os fins de UIT; 

b) que no Plano se declara tambem que os ··Membros deverão estar 

muito conscienteS da necessidade estraU:gica de manter e fonalecer a relação entre 

os SC10reS pUblico e pnvado dentto da üir e que deverão ··esw dispostos a adotar 

u esD'UtUrti e metodos de trabalho" da LIT. como consequência: 

c) que é aconselhável especificar nw.s. concretamente. as condições de= 

prl:l'ticipaçio de todos os membros nas anvtdades dos Setores (nUmeras 86-88. 110-

112. 134-136 da Consntuiçào (Genebra. 1992): 

d) que os grupos assessores dos Setores têm a responsabLiuiadc de 

examinar as pnondades c c=strau:g~as. os progressos na rc=ahzaçào dos programas de 

tnbalho e os métodos de trabalho de seus r~p«nvos Setorcs. 

reconhecendo 

a) que a UIT deve manter sua posJ_ção~ órgão proermncnlc= nas. 

telecomtmicações mundiais. demonstrando claramente sua capacidade de responder 

adequadamente as necessidades do sctor das telecomurucaçõcs. em rãp1da evolução. 

b) que no se1o das Conussõcs de Estudo. a maior parte do a-abalho e 

realizada pelos membros. que não apenas prestam ajuda financeira direta. como 

tmtbem através da participação de grande número de pentos nas Com.Jssões de 

Estudo c nos Grupos de Trabalho. c que e. pois. fundamenr.a.l wna dismbwçào 

eqüitatJva das obngações c dos direitos para estunular a participação da UIT. 

c) que deve connnuar sendo possh·el escolher. livremente. a classe 

contributiva para a UIT e seus Setorcs. 

d) que. quando os membros remetem sua contribwçào a wn Setor 
dctcmunado. esperam que essa contribuição permaneça no orçamcoto desse Setor. 

c) que a adoção de decisões nas conferências nas quais são fumados 
tralados (isto e. as ConferénCI&S de Plcrupotcnciãnos. as ConfcrincJas de 
Radiocomumcações o: as Conferências '-1undiaJS de Telecomunicações 

Internacionais). a..s.sun como o cxcrcJCIO formal do du-cno de voto corresponde aos 

membros: 

f) que o r.ovo Rcgu18JI'lento Fmanccuo da UIT previ: que cacb Sctor 
tenha seu própno orçamento. com Jdc:nnficação clara de todos os gastos e rcccua.s. 
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g) que tanto os Membros como os mctnbros pamc1pam anvamente c os 

gnapos assessores dos Scrorcs. 

resoiw 

que SC)ml Tn'istos os direitos c obiÊpçÕI:S dos -mcmbroÇ ç om o fim de 

Ullllent&J seus dmtos. em reconhccunr:m.o * sua contnbu1çào aos trabalhos da 

UIT, de tal modo. que se promova sua ~o. ahva e cfenva c que a LiiT 

raponda melhor i. rip1da evoluçio do sesor ct. telecomwuc.ações. 

de estabelecer um carrutê de rn'HIIo ~ analisar a siruação arual c a 
necessidade de que a UTT dcmoD.strt a utilidMr de suas ahVldades. com a frnahdade 

de fomwll:r recomendações bueadas nesu. ..alise. tendo em cona. o disposto no 
~ .. ~ ... 

Em ,..ocular. convém ~-se • que: 

a composiçio clnsc comiti CUICsponda a uma amostn. bem 

.W,bradli e repraeDWJ.va dos .._.bras c membros: 

todos os Membros e mcmlllos ..., aio fazem pane do comnê: possam 

l!pl'ele"'lW" contribuições eteriw ., mesmo. 

os grupos consultivos dos 1ri:s Sclol'es apresentem as con01bu•cõcs 

~: 

5eJ8 reexaDWl.l.dl a questio fi- · a de cada Sctor. com a fanal1dadc 

de que cada um dos Saorel lellba a m&Xlllla mdepcndênc1a e 

responsabibdade. do pomo de vim orçamentaria: 

a recomendações e as proposg1 de modificação da C onsnrwção e da 

Comtençio SCJIID apre: 'M • rewUio de 1996 do Conselho. que 

poderâ adocar as que sejam de - ~cia e nnsm.~tir as dcm&J.s 

a Coafemoc:ia c1e Plcmpc>ICIICiOrioo c1e 1998. 

el'tC~ga o Drnto,. de cada E.scnllllno 

de imciar um eSDJdo dos pjOm:a:~·,....,,os e processos de seu Sctor 

Rt.:loa.do5 ua correspoodcalC' resol~. .-a melhorar a pamctp-rão dos 

membros ao seu Sctor 

RESOLUÇÃO 16 

A.perfa(Oamenco dOI Setores • Radiocomunicaçôc:s 
e de Normalização das Telea11naaieações da UlT 

A CoofcrtDc.~a de PlcmpoleDCiilnos da União lnteroac1onaJ de 

Telccomwticaç6cs (Qwoto. 1994) 

OLITUBRO DE 1998 

+ 



OliTUBRO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

consrderando 

a) que a UIT deveria ser o organismo mundial procmineD:te de 

oormallz.açio das telecomunicações. mciu.idas ii.S radiocnmunicações. 

b) que a UIT é o orgão melhor siruado pua assegwv uma cooperaç.io 

eficaz. em escala mundial. no campo óa regulamentaÇão das radtocomwucações: 

c) que. llll sua Resolução 2. a Ccmieréncta de Plenipotenczinos 

Adicional (APP) (Genebra. 1992), reconheceu que as d.ispostçõcs dos nilmeros 78 e 

104 estipulam uma d.ivislo iniciai do tn1.balho entre os Setores de 

Radioc:oanmic:ações (l..m"·R) c de Normal..ização das Telecomurucaçõcs (UIT-T); 

d) que a Resoluçio 2 da APP (Genebra -1992) esboça os princípiOs e 

onmtações genus pan. a divisio do trabalho enD'e o UIT-R e o UIT-T. 

e) que. em apiicaçlo das msuuções da APP (Genebra. 1992\. a 

Conferência de Nonnaüzaçào das Telecomurucações e a Assembléia de 

RadJocom1Dllcações adotan:m Resoluções que confirmam a d.ivtsão do tnabalho entre 

o UIT-R e o UIT-T. prevista pela Rcsoluçlo 2 da APP-92 e eslabeleceram 

procedimentos pan. connnuar o exame e a divido do llllbalho. conforme o caso. 
com a finalidade de obttr cficãcia c eficiência necessárias da União; 

f) a necessidade de que todos os participantes interessados nos Setores 

UIT ·R e UIT • T intervenham nesse exame: 

g) a necessidade conseqüente de manter este exame dentro de 

mecanismos eXIstentes.. na medida do passivei. com Vlstas a redtlZll' a carga unpost:a 

aos recursos limitados de muttos dos participantes interessados e aos recursos dos 

Esait6rios dos Setores; 

h) que. para que possa haver um periodo de consolidação e a_TUSte. 

nesta et.pa. não e aconselhã.vel afastar·se. coru1deravebnente. das p10ricas 

existentes: ----
i) que as funções e responsabilidades de cada wn dos Setores da UTT 

deveriam ser claras e transparentes. 

resolve 

I. que se mantenha o arua.l processo. de conformidade com a 

Resoluçlo 2 da APP (Genebra. 1992), que prevt um cume constante do trabalho 

novo e doarual e sua divisão entre: o UIT·R e o UIT-T. 

2. que os Diretores dos Escritórios de R.ad.iocomwucações c: de 

T elecomwucaçõcs avaliem. dendamentc:. com a aJuda do Grupo Assessor de 

R..diocomwucações (GAR) c: do Grupo Assessor de Nonnalizaç.io das 

Telecomunicações (GANT). os elementos para melhor.u- a estrutura da UT. 

mcluidas modificações nccessãnas a Consntwçào e a Convenção c que preparem 

um relaiOrio preliminar para o Conselho. em sua reunião de 1996 e um relatório 

final pano Conselho. em sua reunião de 1998; 
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encarryga o Secre1áno-Gn-ai 

de insw" todos os pa.rtlet~ dos trabalbos do UIT-R e do LrTI-T a 
ilar'ltall au ra~~~~6cs e I'CUIUÕCs ma.- do GAR e do GANT. ~om um ni~l de 

rqnll:ntiÇio devidamente elevado. tee*t cm conta a DaNreZI esntC:gtca desta 

mráa. 

I. com bue no Relllório tios Diretores a mm.iào do Conselho de 

1996 de nalilr se o Pf08RSSO do tr'lblllo realizado de acordo com o ponto 2 da 

~ disposiaw C: saisfalório. com o fim de preparu um relatóno e submetê-lo a 

Coat:rinc:.ia de Plempotenciãrios de 1991. 

2. de clabotw um rt"lalârio para exame da Conferincta dc-

Piaupoteaciarios de 1998. 

RESOLUÇÃO 17 

Gi'upos Allellora dos Selares de R • u•icllçõa c de NormaliZIIçio das 
T' IF~ÕC!:I 

A COIIfcrincia de Pleai~os da Umio Intemactonal de 

Telecom~s(Quio<o, 1994\, 

C"'OISitkrondo 

a aec:cssidadc de tomu ~ para -o-· estudo das pnondadcs c 

esn:q,.u a serem aplicadas no imb11o Ül atividades da Uni.io. em maiCI'la de 

nldi.( ~ c de DDnn&.lizlçlo .. telcc:oanmicações c de as5CSSOI'I1 os 

Dift>ora doo Escritórios de Rocti ·- e de Nonnalizaçio dos 
Tetecorno=c ~ • '. c que, paa tal fim. fanm criados os Grupos Assessores de 

R.ti .xomuaicaçOcs c de Nonn•ljzeçto ct. TelccomumcaçOes. 

a) que as tclecomwuc.ç6es C'WOiuan cononuamcntc. 

b) que as aDYidades do5 .-ora dc'venam ser Objcto de um cume 

e) a unponirlc'a das ~r. Ji. liDC:w:las no toeantc ao 

apa feiçoamcm:o dos metodos de .....,_., dos Secares de Racbocomurucações c 

Nonnalizaç:lo das 1 clecomurucações peio Grupo Assessor de Rachocomurucações c 

pelo Gnpo Assessor de: Normalizaçio e Tclecomurucaçõts e a conveniêncw de 

que prossi..,_u os referidos tr:abalhos. 

OUTIJBRO DE !998 
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I. qw a Coafcrâlcia de Normalização c as Assembléias de 

lt.diocamua:icaçees coat:iauem mameado os Grupos Assessom; 

2. .... -~: 
prossipm esradando as prioridades c as estratégias d.as 

mviades respec:ti•m de ambos os Sctores da Unilo; 

ccmliDuaa ex...,.;aando os progressos realizados na exeeuç.io 

.,. rapeca:i\'05 prosnmas de tnbalbo de ambos os Sctores; 

prossipm Cacilitmdo o acesso a orica.açôcs em relaç.io com os 

lnbolbosdos CamisJ6es de Esludo; 

__ ,__ "' ""'""'rnc!adlriDd•oo mcclidas destinadas. entre outns 

CDisu. a fomeaa:r. a coopcDÇio c a c.oordeDaç.io com ouns 
as . i, eX aonn•'ireç*o, assim como com o Sctor de 

Desar.olvimento das Telecomunicações. dentro de ambos os 
Seecns c anre eles c com a Unidade de Planificaçio Estrategica 

do Secmoria-<iaal, 

a ;;p Gil [);rytora elos Escrit6rios tk RadJocotrrunicaçlJe3 e de 
Nor.lll»t;iio á Te/ecotrllllfiCaç{Jes 

I. de c:oaâaaaraa apoiaDdo as al:ividades de seus respectivos gn'?QS 

·ons. 01 quais ado ialepados por n:preseo.IDII:cs das ad:minisaações. das 

si f 1 e da cws · ;lles recoahec:idas., de coaformida:ie eom o disposto no 

lftiso 19 daCOII"' ;' e aepcwwstes das Ccmissõcs de Esbldo: 

2. ele i:af'cwmarem, todos os mos.. aos membros de seus rupectivos 

Selara e ao Cauelbo sol:n os resuhados dos trabalhos realizados por seus Grupos 

An=-m:.s. 

RESOLUÇÃO li 

Es:a.e doi procedilllelltOI de: coordenaçlo e do quadro geral 
a planHlc.çio de lreqiiac.ias aplidiveis 

• .. redes de satiJite aa urr 

A Caafe:riDeia de Plezupoccncürios da Uoiio lmemaeional de 

T ' içs;f'es (Quicxo. 1994) 

a) qac o .Uao 44 da CODStituiçlo (Genebra. 1992) estabc:let:c os 

.............. búic:os da urjljnçto do espectro de &eqoências radiocletrica.s c da ôrblta 

dos IOLéliles ~unários; 
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b) a crescente mundJahzaçio e d.Jverstt"'icação do~ ~tstemas de 

telecomurucaç6ts. cm pamcular. as redes de suélite. 

c) quc existe wna crescente Inqlllietaçi.o sobrt o espaço a ser ocupado 

pelas novas Rdes de sa!Clitcs. mcluida • lias novos Membr-os da L'IT e a 

aetesMed• de 11181ttr a mtc:sndade dos pi: •· eutos e acordO$ da UT. 

d) qar o Re!Móno do 0,., Vohmrãno de Panos sobl'"r a 

1 'ificeçto do Rcgulamea&o de ~~caçOes. que sera anahs.ado na 

c 5 f ri• Mlladia1 de RadiocomunicaçOes. 1995 (CRM-95), mantem os atua1s 

PR !" de toOI"daaaçio. amda ~ de fDnna stmpWicada. 

e) qac a ordem cio dia ela C,_._·95 e a ordem do cba proV1sona da 

C C • çi• Mtmd:ia.l de R f '""m..--.;6- de 1997 (CMR-97) compreendem o 

a.. dos prajaDs de radlodifa.s.lo por IIIIYilc .,.... as Regules I e 3 menctonados 

.os 1f · tca 30 e 30A do R.epdmneDID de Jt.aiocomunicações. 

O qae as c.omiss6es de elllldo * l'llllhocommuc.~ções estão analisando 

possíveis melltGru destes proJCIOS. 1eodo Clll coata que. desde qut os mesmos foram 

· ; ' amdos li:m. surgido tecnoiOiiu -a modernas. inclwdas as recruca.s 

dipcais. qw podan proporciour opç6es ~ nws efct:lvas e acessJvets para 

a,._.. de ocmços: 

I) que as ccmillk:S de eSIIIdo * r.dioc:omwucações estão elai:lo.-ndo, 

... bém. i'* 1' 11105 de"""'*,.. uçlg tec.ia.. ..... redes de UlChtc: e sohciwam 

80 Gnapo de Trabalho de ~ ct. Jleuluio Preparatona de: Confc:rC:nctas 

(199S} que eillboft dupos1ções rego·1• complc:menwc:s.; 

h) IS inqwetaÇ6es de al..-s- MaabrÕs sobre o nio cwnpnmemo dos 

procedUncntos de coordenaçlo: 

i) que muitos países em deslavoivunCi'íto nc:cc:ssttam de asstsu~nc•a 

,_.l!plicaç.io dos procedimeatos de c001d ;lo das redes de sa1ehre. 

raolw rncarngar o Drntor do E.tcr11órw de Rad1ocomumcaçóc s 

de. em cootdcnaçio com o Grupo Assessor de Radiocomurucaç.ões 

e tmdo em cODII. as coat:Fibuiçõn da Junta de: ReguJamc:maç.ão das 

~s (RRB ), uuc1ar o eo.~c de alguns aspectos unponantc:s da 

ccxw ' ·çio iDicml;l;looal de redes de sati:lila. mcluidos 

i) as relaç6cs entre os pNCCdi:mentos da UTT e o comprom1sso de 

unhzar IS fn:qUéDClU c posições orb1taJS nonficadas 

ii) a necessidade de adapw os procechmentos de: 

coordcuçio c o quadla pal da plaruficação de: frc:quenctas na 

UIT. J*ll &S redes de $81Clites, 3.5. pDSS1b1hdades tecnoJOgJC&.S 

cm I'ÍiflidO d , 101 o. por exemplo. pua fa.ciliw o 

esa.bekc:uneato de a.-- de satc:l:nc: de muiD.SCI"V1ÇOs; 



OUTIJBRO DE 1998 ANAIS DO SENAOO FEDERAL 

com os objetivos de· 

i) gannnr o acesso eqwtanvo ao especrro de frequenC>as 

radioclCaicas e a órbna dos satelites geocstac10nanos e o eficaz 

estabelecunento e desen\'olvimento de redes de satt-lnes. 

ii) garantir que os procedimentos de coordenaçao 1J1ternac10nal 

satisfaçam as necesstdades de todas as adrrurustrações. ao 

estabelecer suas redes de satClite. deixando ao mesmo tempo. a 

salvo, os mte~sses de outros serviços de rad.locomurucações. 

iii) examinar os avanços tecnológicos em relação aos proJetes de 

adjudicaçio. com vistas a detemunar se esnmu.lun a uriliz.ação 

flexível e eficaz do r:spectro de freqüências radtoeiCmcas e da 

órbita dos sacClites geoestacumãnos. 

2. de assegurar que o refendo exame tenha em conta o trabalho em 

cuno do Setor de Radiocomunicações e. em panicular. da RRB e das comtssões de 

esNdo de radiocomunicações: 

3. de. caso oecessário. coordenar as abvldades com os Diretores dos 

outros dois Escritórios: 

4. de ~sentar um relatório preliminar a CMR·95 e um relatóno final 

i.CMR-97, 

~ncorrrga o s~cntárro-Geral 

de promover a participação de rodas as putes mteressadas. mclmdos os 

operadores de sistemas de satChte. num nivel adequadamente el~vado. e de 

proporcionar ao Diretor a asststC:ncta necess.aria pan. levar o e'tame a bom termo 

RESOLt;Ç.40 19 

Melhorias da utilizaçio de meios téc::nic:os, de umnename-nto 
e difusio de dados do Escritôrio 

de Radioc:omunicaçõe:s 

A Conferincta de Plerupotenctarios de l·ru~o Internacional de 

Telecomurucações (Qwoto. I 994) 

com 1de rondo 

a) a ampla gama de ab'tidadcs que r~a.hza C" Fscmóno ~e 

R.achocomunicações. em seus c:tames tccn.icos. no tratare.cnto das IDScnçõcs para 

attibuiçõcs 4c freqUênctas c o armazenamento e difusão ó~ dados c:orrcsponóemes. 

b) que o Regisuo Internacional de F-reqilêncta contêm ma1s de !i 

milhões de inscrições correspondentes a ma.is de l nulhlo de= conc:C'ssõe:.: 
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c) ~o Escritôrio processa IDiil de 70.000 inscnções anua~s. aJgwnas 

das qua~s cxip:m exames c UIÜiKS 1ecmçu *'-lbados~ 

d) c.-= se requer que a UlliiG. 1111'8Yés de seus serv.ços. processe. 

jllltifique, anila:enc e diftmda as inlcnç:aes e os resultados dos trabalhos do 

Elcntório. 

lt!rtdo t!llr como 

a) o trabalho castUnc de apaf ·;o meato de gcstlo das funções 

nsociedes is Mividades do Escntório --01 ialtimos anos; 

b) a pesada c C08SWIIC '*11 • tnbalho a qual deve fazer frente o 
Escritório; 

c:) • múltiplas Miv:idedes que lllilw cfctuar o Escntório pua proces.&ar 

--. ~fade wricdâ de ialcriç6cs e c. .....::tS accessãrios para a~e~~dcr aos 

cliYencK tipos ele a.refas rellcionadas COIII o ~ teauco das referidas mscnç6es; 

qge é necessãrio coatin\111' o ~ dos custos usoctados ao exame 

IEcaic:o du DOtificaçõcs de eoaussio de ~~u pan. as diversas classes de 

esa.çOcs radioelélncu. redes de sarCiitrs. etc .• iDcluidos os custos de armazenamento 

clcuõnico de tlados; 

de fazer esse estudo c apresenw .m ftlat~ Sobre seus resultados. que 

mclua a poss.ibilidadc de reduzir ao milllmo .U. custos.. 

corrvrda o Const!llto 

a cxammar csre assunto, i. luz ., mencionado relatório do Scc:n:lâno-

RESOLUÇÃO lO 

Utiliaç.io ,. terviça de radiodifu ... dM. •••• atribuídas adicionalmente a 
-..wç. 

A Coaícrincta de Plleccç,.·lpOI-,.inos da Uruio lntcmactonai de 

Tde•oanauc- (Qwoco. 1990) 

+ 
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--. 

com1derando 

a) que a Conferência Admmistn.tiva Mundial de Rad.iocomurucações 

(Genebra., 1979) c a Conferência Admmimu:iva Mmuiial de Radiocomunicações 

(Mãlap.-Tonanolinos, 1992) arribuir.lm ao serviço de radiodifusão bandas 

ldi.eiODais de ondas dccametricas: 

b) que a utilização dessas bandas pelo serviço de radiodifusão SCTil 

regida pelas disposições estipuladas pela CoDfelincia Administrativa Mundial de 

Radiocomunicações. encarregada da planificaçio das bandas de ondas decameaicas 

attibuidas a esse serviço; 

c) que a entrada cm operação de uma estaçio de radiodifusão nestas 

blmdas Dlo ocorrcr.i. ames da data de conc:1usio satisfatória da transferência (de 

acordo com o procedimento descriro na Resoluçio 8 da Conferêncta Administrahva 

Muncbal de Radiocomunicações - Genebra. 1979) de todas as concess~s a estações 

de serviço fixo. que fu.Dcionem de conformidade com o Quadro de concessão de 

baldas de freqüéocw e denws dJsposJçOes do Regulamemo de Radiocomunicações. 

que estejam inscritaS no Registro lntC'I'llAClonal de FreqüCncias c que possam ser 

úetadas pela explcnçio de estações de radiodifusio; 

d) que o Setor de Radiocomunicações trabalha no esrudo de 

procedimentos de planificaçio alternativos. que podenam aliviar o 

coagestionamento das bandas de ondas decaméaicas e otimizar a uhlização das 

bandas nas referidas ondas atribuidas ao scrY1ÇO de radiocbfusào: 

c} que os resuhad~ desta arivi.dade estarão chsporuve1s para z.s 

ConferCnc:aas MundWs de Rad.iocomlLilicaf;ôes de 199S e 1997. 

resolve 

que as adnumstrações observem. esmtamente. as disposições do 

Regulamento de Radiocomurucações: 

2. que não serio autoriZAdas a operar estações de radiodifusio nas 

'olndas antcrionncmc mencionadas. enquanto nlo tmha sido conc\uida a 

pluuficaçio e nio tenham sido cumpndas as condições estipuladas no RcguJamento 

de R.ad.locomuwcações. 

msta àJ admmuiraçõ~J 

a participarem dos uabalhos descnvolvtdos no Setor de 

R.adiocomtm.icações sobre a un.li.zaçio das bandas de ondas dccametricas aO"'bwdas 

ao serviço de radiodifusão e a acompanharem os progressos dos mesmos. 
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RI:SOLVÇÃO 21 

Medidas especiais sobre pr.-illlanos allernati\'OS 
de chamada nas redes illlernacionais 

de teleco.ullkaçies 

A ConierC:nc1a de P1erupotenciãrios da União Internacional de 

.Telecomwucações iQwoto. !99-ll 

corurderando 

a diferença eXJstente nas tanfas aplicadas as telecomunicações pelos 

E.stados Membl~ da Liniio lmcmaciona.l de Telecomwucações. 

teltdo em conto 

a) que aJgumas enbdades de a,ionçio unhzam redes mtemacaoaW.s 
dE: tclecomunu;.açõcs. a' margem dos acarcios ~s concluidos entre as empresas 

dr: exploração das telecomunicações m~; 

b) QYC' estas práticas reperc'*-1. adversamente. nas recettas que 
alguns Estados Membros da L:IT obtêm de seus serviços de tcle1:omunicações 

iJII:emacionais: 

c) que aJguns Estados Membros da UIT consulcram estas pntlcas 

como um uso indevido de suas rt"des de teleco.urueações: 

d) que estas prli.ticas Vlolam o ~to nacional de: alguns Estados 

Membros. 

tendo rm conta adrrnau, 

a) o dueito dos Estados Membms da UTT de suspender seus SCTVIÇOS. 

de tel«omumcaçõc:s unemac1ona..ts. sqtmdo previsto no arugo 35 da Coosbtwçio 

(Genebra. 1992); 

b) o dm-no dos Estados M-bros da UIT de celebrar aeordos 

bilaterais. de confomudade com o ponto I 5 do amgo I do Regulamento de 

T elecomumcaç6es lnlemacJOII.IlS. relEvo .a imcrcâmbJo JDtemaclona.l do t:nifico 

de telecomumca.ções ena-e as •dirurusii'IÇÕel dos Estados Membros da UIT ou as 

empresas de exploração reconhec1das. 

con.stderando 1amhCm 

ai que cada Estado \1embro dna'ia poder Lmpedu" a unliz.açjo de suas 

redes para a prestação de= sc=I"VVÇOS d!Shnlos dos autoru.ados por SUl. •dmimsa-açio ou 

pu-a a-ansnunr mformação desnnada a outra pessoa sem o devido pagamento por 

essa tansnussio. 

b) que=. na mc=d1da do posSJ\Iel. as empresas de= exploração deven.1111. 

fa:ur tanfas e poliricas de exploração. com o fun de oferecer aos chentes as tanfas 
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mmunamentc prancã.ve1s. e que o ponto 6.1 I do arngo 6 do Regulamento das 

Telecomwucações InternaciOnais preve que as administrações devem procurar ev1tU" 

uma assimetria muito grande entre as taxas aplic8veis nos dois sentidos de uma 

mesma comurucação. 

resolve 

I. que as panes em acordos 

telecomtm..icaçôes internacionais tomem todas 

legislação nacional. a fim de eliminMem as 

discordância com esses acordos bilatera.Js. 

bilaterais enue operadoras 

as medulas aprovadas por 

praticas não autorizadas e 

sua 

em 

2. que. quando as priticas de uma entidad.e de cxplonçio vto~ o 

direito nac1onal de um Estado Membro e este Estado Membro informar ao Estado 

Membro, de cuja jurisdiçio dependa essa entidade de cxploraçio. este último efetUe 

as indagações neccssirias e tome as medidas autorizadas por sua legislaç.io 

nacional. 

lmta os Membros 

a colaborarem entre si para resolver toda dificuldade que SUSClte a 

aplicação da presente Resolução, com o fim de observar o respetto ã.s las e 

regul~entos nac1ona.is dos Estados Membros. 

encarrega o Se ror de NormaJz:;ação das Telecomumcações 

de acelerar seus csrudos sob~ estas pniticas. com a finahdade de: propor 

soluções c: recomendações adequadas. 

~ncarrrga o Dlretor do Escruórro de Normail::oção das 
Te/~comuntcações 

de submeter wn relatório aos Estados Membros e ao Conselho sobre o 

andamento desses estudos. 

RESOLUÇÃO 22 

Dialribuiçio das receitas derivadas da 
prataçio de serviços intrrnacionais de telrcomunicaçõcs 

A Confetenc1a de: Plerupotc:nciãrios da União lntcmac1onaJ de 

Telecomunicações ( Qu.ioto. 1994). 
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a) a UllpOI1iDcu das telecaam~cações para o deseavoiVl.DlmiO 

~ço C ICJCõial de todos OS paiKS; 

b) que a Uaiio lntcma<ionol de telecomurucaç6es tm1 uma fuoçJo 

fisood'--11' a desaDpca.bar na ~ do deseuvolvimento umvenal cils 

~; 

c) q111e a COIIIISIIo '"1 p 'rr ,..... o Deseovolvimc:oro MUDdJ.al da 
T'ele ... _oiooç4les. em seu relalóno ··o 6Jo P~rduJo"" recommdou. ~ ouns 

c:GiiM. qae 01 EIDdos Membros da UIT . ' assem a possibilidade de re:serwr 
.- ,.._ ,.nE das recenas .. P"'• das cbunadas entre paises cm 

wolw' e iDdusttializados. Pll'8 ...a.onr as telecomurucações dos paises 

ea 1 woiW 

d) ~ • pç 1eç'o urr. TD.l50, qae COIIICIDpla • divisio da 

- de dillribaiçio procedenta do rifico ~~~~ema<ioaal ..... 0$ poises 
...-..;.s., e. priDcipio, aa buc de 50%. foi cmea jade no seatido de prever UIDI. 

JIIOPGI'Çio clifaau:e nos Ca.)S em que ..-.n diferenças en~ os c:USI:os de 

.._.., • ele expknçio de IICn'iços de -llllicaç6es; 

•> ..,.. • urr. .... .. : · = da RcsoluçAo Zl da coorem.c .. de 
P'=lit.i"*"""·~lririiaooo (NiCe. 1919} c em ~ à recomc:adaçAo cxprnsa no -o Elo 

Perrllllti"', d'eiDaa 11111 eshldo dos ~ a iA' açlc e explonçl.o de serviços de 

CDire os plises em ._...,.vimcato e mdusaializados e eoocluiu 

q11e o caao da I*' ;ta desses serviço~ é muito mais elewdo nos paises CID 

.al\ · que nos descavolvidos: 

f) que a <omiulo de - l do UIT-T trabalha com base na 

R•=-:Dd'~, Elo 0.140. I fim de eSI8Itelec;cr os priDcipaos aplicáveis .i fiuçio das 

IDM de dia ·t rjçlo e d.ivislo. em fwlçio ._ c:ustos em cada comuruuçio. 

a) que o peniAcote s~to soc:aal e ccoaõmico de um 

...- llliiDero de pUJes c - dos prat' ..u araves. a1o s6 pca os próprios 
,.aes iadu dos. como t..wm ~ .,. a c.ILIDidadc inleruaoaal; 

b) qae o deleavolviiiiDI:o • illfn-c-suurun. dos serviços de 

,....,._lllic:oçol>cl ê prasu:poao do dc' w.tl · m soe1al e ecoaômico: 

<) que a peueonçio desipol dos serviços de «ie<omowcaç6es. em 

CICala .......W. ccmaibui pu-a .,..... a dispandade cmre o c:reseuac:uto 

ec:a.âmico e o ~sso tec:nolócic:o dos muados desenvolvido e em _ _._, 
d) que os cus&os da b- istlo e recebimento das telccomwucaç6cs 

~cec!O"Iil teDdem a baixlr. o que =--- PIO red.UZlT os niw-is du taus de 

._il ·;.~o. espec:iakDcnte a11re os .,.na .._volVIdos. mas que as coodiç6es para 
1 ndlçlo d8l wifas do oeorrao de.....-. lmiformc em lodo o mundo; 

c) que elevar. em todo o .-do, o nivel de qu.lidadc da rede de 

1 ' ç' cs e o iDdicc de pene1nÇio tetef"onica ate eqwplri.·los aos dos paises 
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desenvolVIdos coaa-ibuini.. substancialmente. para ao.ngir wn eqwlibrio econõmh o e 

n:chmr os desequilibnos eXJstentes ena-e ó.amadas e custos. 

rrcordtmdo 

a) a Declaração adotada em Buenos A.ues pela prunerra ConferCt-cia 

Mundial de Desenvohrimento das Teleconumicações (CMDT~94) e em particular. o 

n:conhccimento de QIIC: se deve dispensar uma atenção especial às necessidades dos 

Paisc:s Menos Desenvolvidos (PMA) no momento de elabonr os programas de 

c:oopcraç.io para o desenvolvimento; 

b) a Recomendação canada no ··o Elo P~rdrdo~. no senado de que os 

Membros considerem a possibilidade de reesavrurar os pr-ocedimentos de ranfação 

do tráfico inlcmacional nas comumcações entre os países em dcscnvolvimentu e 

peses iadusaializados. de manetra que uma pequena proporção das rece; tas 

derivadas das chamadas sejam destinada.s ao descnvolvunemo. 

resolw 

que.· qumdo fom:n fumados acordos bilaterais ~ da divisão das 

receitas Duma base difereate da ele SOO/o. os pa:ises em desenvolvimento int~ssajos 

pou.un utilizar a.s receitas adicionais resultantes para melhorar suas 

ldeoomunicaçõcs, 

corrvrdD tis' adnumstrações 

com base nas conclusões dos estudos da UIT-T. a adotarem as medidas 

que considerem apropriadas e. caso necessário. a pcdiretiL...aliX.ilio ao Secreti.no

Gcn.l a este respeito, 

~IJCarrrga o Setor d~ Normalização das Telrcomllmcoções 

de acelerar os estudos. cm curso. sobre as laxas de distribuição e de 

elaboraçio das recornCDdações pertinentes. lendo em conta o custo da prestaÇão de 

serviços. com a tioalidade de que o Diretor do Esc:ritório de Normalizaç.io das 

Telecomunieaçõcs (TSB) informe ao Conselho e este possa prqJUV um relatório 

sobre o tema da pn:so.ue Resoluçio e submetê-la a próxima Conferencia de 

Plenipotenciãrios, 

~nt:arnga o Conselho 

de eumiaar o relatóno do Diretor da TSB sobre os esrudos efetuauos 

pelo Setor de Normalinçjo de Telecomurucações e. após consulw- os Membros. de 

submerer à próxima COIÚerincia de Plempotenciãnos um relaJ:óno com as 

P1X"!'end•ções que julgar apropnadas. 
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eltCQ~ga o D1n1or ao Escn1órt0 de D..:um•olv1menro dm 
Telecotmuucaçtles. 

de prestar às a.:h:ru.rustaçõcs. q• ass1m o solicnem. toda a a.sststêuc1a 

accessãriL cm colaboraçio com o Diretor • TSB. 

RESOLUÇÃO 23 

f.secuçAo do Pia- de ~ de Buenos Aires 

A Caaferiac:ia de P1-i1Ja'M ·;nos da UDii.o lnte:rnactonats de 

T-··icoç&s (Quio<o, 1994) 

a) a Dec:Jaraçlo de Bue:IIOS ~ sobre o DesenvolVUPento Mundial 
ciiS T do Oç6es DO seea1o XXJ. 

b) o~ de Açlo de- Aim (PABA) plnl o Descnvolvim<Dto 
M-.11.11 du T......._,.miea;:6cs. clabondo pdl primcua Conferência Mwuilai de 

Daeavol"- dos Te~coçóes (-Aires. 1994); 

c:) o .-tiiJO 19 da Coaveação (<Jeaebn.. 1992) em que .são detenruna.das 

a eatidedes c c:q•nnaçõts que podaD ser uaoruadas a pamc1par das anV\d..ade1. 

doiSeoores. 

a) que os ambiciosos objelivol do PABA oào podem ser alcançados 

ICIII 11111 esfOI'ÇO COID.tiDI de toda a com.-.. iaa:macionaJ de lclccomwucações. 

b) que o orçameato ordillírio *» Sctor de Dcsco.volvunento da UIT 

penlliliri ao EJc:ntório de DnenvolviiM:alo da T el~unicações ( BDT) pôr cm 

Jrioico u moclidoo bUic:os do PABA. 

c) que sio nec:cssanos ~ cxtraorçamcatirios pan. c:xecuw 

JIIO)e'D5 ,, d 15 aos 12 ~ do PABA c pua as. provas praticas dos 

n:suhados c rcc.c:.cadlçóes das CODUSI6cs ele EIIUdo de Desenvolvimento: 

d.) que wa crescaate número de membros do Setor de Desenvolvimmto 

da U1T mww tmeressc em parac:iplr _, das COII'USSÕCS de c-srudo como dos 

JWDI' =es do PABA. 

q11e se IDCCIID.vem os memllros • Setor de Dcscavolvuncnlo da UIT . 

..a. como 01111'&5 enodades do SC'Iot pmwllo a ~ciparan da execuçio do P ABA. 

OliTUBRO DE 1998 

+ 
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conv1da 

as administrações dos Membros a esbmularem, a ruvel nac10naJ. a 

.,.nicipaçio dos membros do Sctor de Desenvolvimento e de outras entidades do 

sctor privado interessadas nas telecomunicações nas atlVidades do Setor de 

Dcscn\lolvimento e. em particular, nas relacionadas com o PABA. 

encarnga o Conselho 

de efetuar uma avaliação anual do PABA zelando para que ele seja 

executado o mais ri.pido possível. 

de tomar as medidas adequadas para assegurar uma maJor parnctpação 

dos membros do Setor de Desenvolvimento e de ouuas enndades do setor pamcular 

na execuçio do PABA. no âmbito das disposições aplicãvets da Convenção da L11T. 

encarrego o Secntárlo-Gtral 

de apoiar as !IlCduias tomadas pelo Oirctor da BDT para aplicar a 

prescate Resoluçio. 

RESOLUÇÃO 24 

Fundo da Uniio lntunuional de Telecomunicações 
ao dr:scnvolvimento das telecomunieaçôes mundiais 

A Confcrinc11 de Plerupotencaãnos da Umão lntemacJonal de 

Telecomunicações (Qwo1o. l994 ). 

comrdel'ando 

a) as disposu;:õcs da Consmwção c: da Convenção da Uwão 

lntcmac1onal de Telecomurucações tGenebrL. 1992). combinadas com as do 

Regulamento das Telc:comumcaçõcs lntemaciORaJS (Melbownc:. 1988) c: do 

Regulamc:mo de: RadJoc.omUDJ.caçõc:s. 

b) as rc:comc:ndaçõc:s dos Se: tores de RadJocomwucações e de: 

Nonna.hzaçio das T c:lc:comunicaçõc:s. 
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consrderondo lambem 

a) que, em conjunto. estes ~ sao essencla.JS pua estabelecer 

o fundamento tec::DJco necesSIII'lo da plarufic:llçlo e prestaçio de servtços de 

tdecommucaç.~ em \ode o mundo. 

b) que o nono da evolução têcnice c dos servtços ex.~gc: uma constante 

coopençào entre todas as admirustraç~s e etJ111ft$1S de t"Pion~.çào reconhectdas. a 

fia de prannr a comparibi:·zação dos sisteJM.S ele telecomumcações. no plano 

am<bal: 

c) que a e:ustCnc•• de telecomUIIicac;6es modernas e essenc1aJ para o. 

prosrcsso ecor.ónuco. soctaJ e cotltura.J ae todos os puses. 

rrconlwcendo 

os inleresscs d.l Orpru..zaçio das NliÇ6cs Unidas para a Educação. a 

Ciãacia e a Cultura (UNESCO). da Orpn• de AVIaçio Civil lntcmacaonal 

(OACI). da Orpruzação M.-tnma lal..-..-1 (OMil. da (ftpruzaçJo 

~ de NormaJ.izaçio (!SOl. da C-.issio El~orecruca lntemactonal 

(CEI}, do Acordo Geral sobre Dtrenos Alf......,os e Comerc1o <GAIT) e de 

OUiraS orsaruzações mtemaclona.Is no tocanle a cenos aspe-ctos das 

lekcomurucaçõcs. 

rc:so{Yf! 

que a Ullliào lmemacJonaJ de Telec~caç&s 

C{)IW'Inue trabalhando em prol di hannoruzação. do de~nvoiVlmento 

e do apcrleJçounento das telecomunJcaçõcs ern todo o tnm'IÕ6: 

1 zele pan que Iodas suas avidades correspondam as funções 

llribuidas a üiT. como au1ondade res~l no se1o do SIStema da Saçõcs 

Umdas de estabelecer. em seu devido tempo. IMIIIDU 1ecru.cas e de ex.ploraçlo para 

todas as formas de 1elecomumcaçôes e. ule 1IIDbém pan lograr uma unhz.aç.ão 

~lOilal do especrro de frequênc1as rad:!OIIIétricas c da orbua dos salelnes 

geoestac1onanos. 

mctntwe e promova. na medMa do pos.swcl. a coopençio tccmca. 

ealre os Membros no campo das telecomuruc:.aç6es 

RESOLUÇÃO l~ 

A Conferi'nc1a de PlerupocenciÍilOs da Uruio lntcmac10naJ de 

TclecomwucaçOcs (Qwoto. 1994). 

Ol.JilJBRO DE 1998 
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recordando 

as disposições pertinentes da Resoluções 26 da Ccnferécc1a de 

Plcmpotenciârios (Nairobi. 1912). 17. da Confaência de PlempotencJãrios (Nicc.

t919) c das Resoluções 6 e 16 da Conferênc1a de Plen.ipotencJãnos Adicional 

(Genebra. 1992), 

VIS lO 

o relatóno do SccreW"io-GcnJ c as contribuiçõc-s dos Membros sobre a 

presença rcg.onal. 

r~Jtdo ~m conta 

a) as conclusões das conferências mundial c rcg1onaJs de 

desenvolvimento das tclecomurucaçõc's: 

b} a neçcssuiadc de uma presença regional intcns1ficada pan. que o 

EscritOno de Desenvolvimento das Tclec:omunicaçõcs (BDT) possa desempenhar 

mais eficazmente sua missào. m Joco. assim como de melhorar a difusão de 

informaçõc:s sobre as atividadc:s da Un.iio c fonalccer as relações entre esll e as 

orpnizaçõcs region&s e subrcgion&s. em particular. as que se ocupam de 

telccomwticações. financiamento c desenvolvimento. 

c) que, com o i.ntuito de que a prestnça reg~.onaJ possa cwnpru 

efic:azmeme sua função. é nccessãrio definir claramente seus objcnvos c sua nussão. 

teodo em considcnçio as particularidades das diferenças regionais: 

d) que a miss.io da presença regional deveria ficar defuuovarneme 

c:IJ'Cllfts.crita ao mandato global do Setor de DesenvolviiRnto. 

a) que durante os próximos anos deve ser mtensificado o nano de 

deseavolvimcuto dos -serviços de telecomunicações nos paises em desenvolvunento 

das diversas regiões. com o fim de diminuir a disparidade entte o Norte e o Sul. em 

mmCn.a de te,ecomumcaç.ões: 

b) a necessidade constante de melhorar a produtividade e a efic.icia dos 

métodos de b"abalho da Unilo. 

I. que o objetivo princ:1pal da presença reg~onal ~ apro::urnar. o ma~s 

passivei. a Uruào a seus Membros e. em espec1al. aos países em desenvolvtmento. e 

sacisfazer. na medida do passivei. e em função dos recursos dJspomve1s. as 

necessidades crescentes e d.Jven1ficadas desses paiscs em matena das 

telcc:omun.ic:açõcs. mediante açõcs. m loco: 
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2. que, em termos geraiS. a presença regJonal da LlT strva 

"'=c"1meme de apoio rec:nico r logisnco Iii allVIdades da BDT. a fim de põr em 

prática. m loco. mediante conwos duetos e ClmSU:nles com as automUdes nacionais 

respoDU.ve1s, as organizações reg:~orws de telcçomunicações e ouua.s orgaruzações 

~ IS decisões. recomendações. aç6es. programas e projetas aprovados 

pela Uniio, com a fiDalidadc princtpal de promover e apo1ar os programas e 

llivict.des do Setor de Desenvolvimemo: 

3. que a preSCDça regional consilla lambem cm· 

representar. quando for neeellário. o Secretario-Geral ou um dos 

Diretores dos Escritórios dos .es Setores. 

prestar o apoio necesurio AO$ Diretores dos Escntonos de 

Radiocomunicações e de ~or.ahzaçio para a orgiUll.Z.açâo de cenas 

CVCDIOS na rcgiio constdcrada: 

5a"Vir e atuar, na meduSa do possível. de hgaçào para o mtercãmb1o 

e clifauio de inioi'1DoiÇ6es IOlln: as acividades dos Set:ores de 

Rldioeomunicaçõcs e de Nanaal.i.zaç.io. no interesse mútuo da 

Ulliio e dos p.i.ses da rqpio; 

4. qar as missões confiadas à ~ regional da Uniilo. dentro do 

qadro das aavicadcs que sio de compclêocia • BDT. abranjam as quauo funções 

f tais do Sctor- de. Descavolvimcmo ~no Plano Estrategico da Uni.!o 

orp:Dismo especializado, agente de exeeuçlo, mobilizaçio de recursos e cenO"o de 

~: 

S. que. no tocante a seu contclillo concreto. essas nussões se adaptem 

ii oeccsstet.des peculiares de cada replo e IC;.m avaliadas. cntenosamente. cada 

.-ro ou ciDco anos. em funçlo dos res~. evolução das necessidades dos 

pillilcs cm delcuYolvimento e do setor ct. telecom~~-ações. assun como dos 
rKUnOS de que dispõe a Un.ilo: 

6. qae, pan. realizar sua mis.sio, OS escntórios TegtOn3..1S da UfT 

n:çeban d.uetrizes c'-as e apoio da Sede: e colaborem. 

CSII'eitameote. sobre temas co.cmos. com as organizações reg~onaJs 

de telccomwucações. no ~ da política geral da L1IT de 

ialcosificar suas relaç6es com essas organizações. confonne 

mmclCmad.o na Resoluç.io 51; 

coatribuam. arivamente. por .ao de arividades prilncas especificas. 

Plf'a a execuç.io de toàol os planos de açio ad01ados pelas 

COIÚCTCncla.S de descnYOlvuaa"IIO, em pamcular. pelo PIUJo de 

Açio de Sumos Aires. intcuifiquem sua part1c1pação nos uabalhos 

das com.Jssões de eSIDdo do Sctor de Desenvolvimento e na 

prepanç.io das conferências do descnvolvuneato. concretameme. 

na formulação dos tema5 que CSDs tenham de esrudar. 

eoordeDem as atlvtdades ca. u orpzuzações mteressad&s. com o 

fim de ObJUU'ar a util..ização dos recursos e eVIW a dispersão de 

esforços. 
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ettearrrga o C onse/ho 

de constJ.tuir um grupo ~o c equiliblwlo de peritos., com a misslo de: 

-..,. uma avolioçio deulhlda da ~ reg~onal teado em 

coma as a\'l.liaç&s IDteriores.. sem prejuizo pan. a cootinuidade dos 

programas. projelos e u:ividlde:s em CUBO; 

eumiDor .. restaltoàos dessa anliaçio e adolor medidas para 
melhorw • estrumra e • gestlo da pn:setll'& rqioaal m~ ""' 
ponictllar. em rdlçio ii defiDiçlo das ,._s&bilidades. ftmç6es e 

obripçlJes dos cxritórios rqioaais c de irca. 

de presar ao Conselho e ao grupo de peritos toda a assistencia necessãria 

pon ralizar es1a avaliaçio. 

RESOLUÇÃO 26 

MellloN doi •eios de que disp6e a Uailo para prestllr a..Utiacia técaica e 
MMUOramnto aos pailes an deseavalvimeato 

A Coafcrincia de Plcnipozenciãrios da Uai.lo lDtemaciooal de 

TelcoommticaçOes (Quioto. 1994) 

tendo tomado nota 

dos parãgrafos do relatório do Conselho que tnram das ar:ividadcs do . 

Setor de Desea.volvimento das Telecomunicaç:6es (Documeuto 20). 

a assistê:ocia téc:Dica pres1ad& aos paiscs Clll dcsc:Dvolvimcuto, cm 

e ilwto das disposições da Constiruiçio e da Coa..,.çio (Geaebra. 1992). 

a) que e pm:1so ampliar o volume de assistência têca.ica da Unilo c 

caariDu1:r melhorando s~.~a qualidade; 

b) que os paiscs em dc:seawlvimeuto e, cm particular, os países meDOs 

*-awlvidos. DeCeSSi.am, em muitos casos. de um assessormacnto eDI'C!DmiCII1e 

~ e que tal assessoramenro tem qtse ser obtido. freqOanemente. a curto 
pazo; 
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c) que os pa.J.~s em desca"VcXvimeruo podem adquiiU tambem aos 

Setorn d~ Radaocomurucações ~ de Sonn•'i=çlo das TelecomUD..lcações. c.u atr.a\ es 

deles, coabecwe:a.tos e ex.pcriêllc:laS tecmçaa • grande valor. 

I. que as fuDç6es do Esc:IWirio para o Desmvoi"VUDento d.as 

Telecomwucações (BDT) COIIIpl"eendaaa alll;llo de pcntos tecrucos para 

1.1. traballw- com os E.sailórios de Rad.Iocomuruc.aç:ões e de 

NonnailDÇio das Tt.l •tcações para prover mfonn~ e 

asscssoramento sobre ~ de imponânc1a para os pa.J..ses em 

desc:nvolvialcnto. relllei~ com a planificação, orgaruução. 

desenvolvimento e ~oração de seus sistemas de 

Wec.om.umações; 

1.2. a pedido das ~ preparar especificações tCCD.Jcas 

norma.h.udas sobre o =cp ·z ! ato ma1s comumente utilizado: 

1.3 assessorar. de maara lipida e consaunva. seJa por 
conespondâlaa. sejl. ....... o enVIO de nussões. as questões 

prãrica.s JJIOPOSW ~los ,-~a em desenvolvimento Membros da 

Uaiio: 

1.4. cnar condiç6es pua que' tu.cionários graduados dos paJ.SeS em 

dcseovolvimento. que vi-. a sede da Umio. efetuem consultas 

especializadas de aliO niwl: 

1.3. JC"DClpar de scmmirios e CUI'IOI orgaru.zados pela Uoião. na sede 

ou fora dela. solwc -.a:os ~Jã.hzados de temas em 

ldccom .... çoções: 

2. que, em fuDçio das ooc:csoillooks .. se proceda a conttataçto de 

peritos ai~ capacnados, por periodos .-e DOnDa!mente nio ~xccdam um mCs. 

por cada nussio. para complemenw os c •:cuocutos e a experiência oferecidos 

pela BDT. 

~JtCarrega o Secnrárw-~ra/ 

de incluir oos relatórios anuus ao COIISCibo. 

I. as espccialiclades e o lillo de assistêDcta que os paiscs cm-. 

desenvolvimento necessitam da BDT. tendo em conta a raptda C\"Oiução tecaológu:a. 

2. sua apreciaÇão Qualilativa e quann.ta.Dva da assJstiocta lCCD.Ica 

presada. iadic:ando as di&culdadcs que C\'altualmente tcuham surg~do para 

Solllsfazcr es&aS solicitações: 

OlJI1JBRO DE !998 
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encarnga o Comelho 

l. de examinar os relllônos anuais do Secretario-Geral e de tomar as 

·medidas pertinentes para atender is solicitações de serviços da BDT. 

2. de inc:Juir no orçammto da Uniio os recursos necessários para 

custear os pstos estimados dos SC'I'\IlÇOS dos pentos contratados. por cuno periodo. 

confonite mencionado no ponto 2 do resoln; 

3. de seguir. atentamente. a evoluç.io quanntativa e quahtanva e o npo 

de assisriacia ~ea prnrada pela Unilo em cumprimento desta Resolução. 

RESOLUÇÃO 27 

Partidpaçio da Uaiio no Procrama das Naçies Unidas para o Desenvolvimento, 
em outros proa:ram.u do sistema du Naç6es Unidas e em outros acordos de 
fiaaadamento 

A CoaferCncia de Plenipotenc1ãrim da União InternaciOnal de 

Tclcçomwtiçayõcs (Quioto. 199<6), 

COtUiderando 

a) o número 4S da Constituição da UlUlo Internacional das 

Telecomunicaçio (Nice. 1989) pelo qual se estabelece o Escntôrio de 

Desenvolvimento das T elecomuniuções: 

b) os parigrafos do relatório do Conselho que versam sobre as anVldades 

de coopcraçlo teeniea da Uniio (Doc:umento 20) e as decisões da ConferCncta 

Mundial de Desenvolvimento das Telec:omunicações f8{2nOs Aires, 1994), 

a) que o Programa das Naçc)es Unidas pan. o Desenvolvimento 

(PNUD) e. em particular. seu programa multinacional. conshruem wn dos me1os 

úteis pan ajudar os países em desenvolvimento a melhorar seus serv1ços de 

telecomwticaçõcs; 

b) as mcdjdas adotadas pelo Conselho. em cwnprimento da Resolução 

16 da Conferência de Plenipotenctãrios (Nairobt. 1982) relanva a pamctpação da 

Uniio no PNUD. 

ezpnss.ando s11a sa11sjaçdo 

pela atençio que o PNUO dispensou a esta questJ.o cm algwnas reg~ões. 

facilitando à UfT O acesso a fuDdos para projeiOS mulbnaCIODaiS de cooperação 

técDica. cm fawr dos paises em desenvolvimento. porCm. observando que estes 

fundos Dia respondem. suficientemente. as asptnlções de cenas regiões. 
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resolve 

que a Udiio. no imbiiO de sua dupla Nação de orgiiD.lsmo esptcla.l.izado 

das l'\E.ções Unidas pua as telec:om1DUcaç6cs c de orprusmo executor do PNUD. 

cOdbnue paruci.,.ndo plenamca:te das atividldes do P~D no contexto da 

:.::nsn!Wçio (Gc.c:bra. 1992) e de acordo cc. as condições esubelc:cuias pelo 

-:onseiho de AdaWustraçio do PNUD ou pcw ~ Orgias competentes do Slstem. 

ias Nações Unidas. 

comnda o PNUD 

com a fiDAhdade de reforçar a QDOpenção tecruca no sctor das 

lelecomwueações c coatribuir diçazmen~ para ..o:clerar o ntmo d. integraçio e 

tiesenvolvimento, a CODSldcrar favoravelmcate 1m1 aumento adequado dos fundos 

para pro)etos nac\onus, e mWtinaclOIWs de ISSiA&tt.1a e par<~ apo1o !.etonaJ das 

ativ:idades do referido setor. 

conVIda os C, •l.'f'nros dos Membnu 

a accmp=h•rcm devict.lnetue csac -.ato para alcançar os obJCt:lvos da 

presente Rewluçio. 

com·tda os Membros da Umào q11e ta.tbem fa::em parte do Conselho de 
Admmmroçdo do PNUD 

1 fazcran o possivel pua que o referillo Conselho de um curso favori.vel 

ii p~~nte Resoluçio 

encaf"tTga o ~C'Ylâno-Gerol 

I. de apresea.w-. .-!mente. ao Cc:.xlho. um relaxóno detalhado 
sobre a part:lcipaç.lo da UDiio no PNUD e o111r018COI'dos de financiamento; 

2. de sabmeter ao Coaselho IS ICC&I&eiod8ções que julgue necessarias 

para melhorar a eficic•• da referida parocis-ç.IO. 

encarrrga o r on.s~Jho 

de tomar as medulas necessarias J*a confcnJ a mu.una eficac1a .it 

putlt:lpaçio da Ulliio Das &11Vi4a4es cio PNUD e C11l outros projetas de 

linancaamento, tCIIIdo pttSmte as decisões do C..U.O de Adm.INsuaçlo do PNUD 

e a aeccssadadc de ....ater um equüfbrio C2lft rcaiw e p.stos. 
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RESOLcÇÃO 21 

Proenma voluntário especial de cooperaç.Jo técnica 

A CooferiD.cia de Plenipotcnciãrios da Uniio lntemac10naJ de Telecomwucações 

(Quioto. 1994) 

a) o papel fundamental que desempenham as lelecomunicacões par;;, se: 

lbDgU' um desenvolvimento econõm.ico c social eqwlibrado. 

b) o interesse de todos os Membros na expansio das redes mund1ais 

brueadas em redes naciODais de telecomunicações bem desenvohidas; 

r nconhecendo em par11C11lar 

a) a DeeeSSidade de que toda a bumanidade possa aeessar facibnente as 

telecomunic:aç6es DOS primeiros anos do prôximo siculo e, por consegwnte. 

b) a neeessidade de assisti'Dcia téc::niea especifica cm mwtos p.usc:s. a 

fim de mcihonr a capacidade e dic:ãcia de seus equipamentos e redes de 

tdccomunic:ações e de reduzir. assim. a gnnde diferença existente entre os palSes 

em dese:avolvimento c os países desenvolvidos. 

con.srderondo 

que as necessidades dos paises cm desenvolvirnç_nto. em ma~e":"!a _;: 

c:oopc:n.ç.io c assistência técnica pan. aperfciçoamenlo de suas redes nac10n.us. nào 

podem ser plenameutc ateodidas com os fundos dcstmados para esse f:.."'ll r.o 

orçamento on:linário da Uniio. nem com a atribuição de fundos do Progra.11a das 

Nações Unidas para. o Desenvolvimento aos projetas de telecomwucacõe:; 

eucutados pela UIT, 

con:nderondo do mesmo modo 

que a Uniio desempenha um papel catalizador muito Uril para idecrificar 

projetas de descnvolvimeuto e recomendá-los aos responsive1s por programas 

bilaterais e multilaterais. com vistas a uma melhor adaptaç.i.o dos recursos as 

necesstdades. 

111.1Dter e reforçar o Programa voluntilrio espcctaJ de cooperação tecmo. 

baseado em conaibuições finnnceiras.. SC!'V1ÇOS de pentos ou em qualquer CU':...<!. 
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forma de asstsrcncJa a üm de sanst"azcr. na medida do poss1vei. as deman~ <ios 

paascs em descnvolvuncmo. em ma.tena de tdccomurucações 

t11St.a os Af~mbros da L"nrdo. s .... nr~pnsas de erploroçào 
~ct~J~Mcuias e organumos c•entijicos e tndwtrtau e outrru 
entKiodes e organt:ac6es 

a .,iarem o Programa vohmllrio especial. provendo os recunos 
requendos. em qualquer fonna dJ spa:úvcia. .,... atender nws cfica.zroenu: as 
accessidades dos paises em desen .. ·oi"'UDellto, em mar:eria de telecomwuc:ações. 

errcarrega o Dtreror do Escntóno 1M ~-'errvolv1me"'o das 
Tel«omun~caçMs 

de det:ennmar os cpos cspDCificos de cooperação c as.s!stêucta 

tCI:mca requeridos pelos paiscs em desenvolvimento. que seJam 1dõncos para este 

Programa vohmtirio espec•al; 

2. de procurar. artvamente. a.a ..aplo apo10 para este Programa c de 

3. de es&abelecer. ClO.Stcntes. a estrutwll 

adminislntiva c opcractona.l aec:essana pua o fimcioumento deste Programa. 

-4. de assegurar a c:orrca. i-.raçlo deste Programa com outr.l.S 

llliVId.td.cs. em mu.eria de cooperaÇ-ão e assUIIac1a tecrucas; 

S. de apresentar ao C~ um relatório anual sobre o 

dnenvoiVUDmto c gestão des~c Programa. 

encar~ga o Conselho 

de ex.a:rrunar os resu.itados obhdol com este Programa c adorar todas as 

medidas nccess.anas para consolidar seu êxito pcnnalll'ii"rc -· 

RESOLUÇÃO 19 

Programa lntemacioaal ,.ra o Desen,,.olvimcnto 
daC .. ..-Iaçlo 

A Conferêncaa de Pleai.~.-rios da Uniio lntcrnacaonal de 

T ckcommucaçõcs ( Qwoto 1994) 

rTCOrdondo 

a) a Dcclaraçio L:ru\·crsa.l dos Dlletorcs Humanos. adotada pela 

~sscmblcaa Gerai das Nações Urudas cm lO IX: dezembro de 1948: 

b) as Resoluções 31/139 c 33/11!5 adotadas pela Assemb!Cu das 

N~s Umdas cm 16 de dezembro IX: 1976 c em JS de dezembro de !978. 

rcspecavamcnte. 

+ 
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c) as recomendações da Conferência intergovemamental para a 

coopen.çlo. em ID&Ieria de atividades. necessidades e programas pan o 

desenvolvimento da comwucação (Puts. 1910) e. pamculannente. a 

Recomendação viii) da III pane do relatóno desta Conferencta: 

d) a Resolução No. 4.21 da 21&. reunião da Conferêncta Geral da 

Orgaruz.ação das Nações Unidas pana Educação. a Ciêncta e a Cultura !L;'\IESCO) 

(Belgrado. 1980). q-.c estabeleceu o Programa lntemactonal para o Desenvolvunento 

da Comurucaçio (PIDC), 

ruonMcendo 

a) a tm.ponãncia da coopcnçio entre a Uniio e a UNESCO par.a o 

eficaz desenvolvimento das ati.vidades do PIDC 

b) os bons resultados alcançados graças .i. atividade conJunta da GIT e 

do PIDC. em relação ao desenvolvimento da radiodifusão na África: 

c) a importiocia de uma infra-estJurura adequada de telecomurucações 

para cumprir os objetivos do PlDC; 

d) a necessidade de manter uma ligaçio permanente entre a União e os 

diveT"SoOS serviços da UNESCO, que inter'\'Cm nos u-abalhos do PIDC. 

najinmmdo 

o p.peJ primordial da l'niio dezJtro do sistema das Nações Ll11Jdas. em 

ID.IlCria de telecomura.icaçõcs. como foro pua o estudo c incremento de coopençào 

mtemacioaal.. com vistas ao aperfeiçoamento e uso rac1onaJ das relecom~.m~cações 

de todo tipo. 

as medidas ad®tdas pelo Secrerârio-GeraJ pan1 reforçar a pamczpação da 

Uniio nos nbalbos do PIDC, atn.VC:S do Programa VolunWio Espec1al. 

que o Coaselbo e o Secn:tár'io-Gera manrcnbam e aporem a pam:crpaçào 

da Unilo no PIDC. incluido seu Conselho Incergovcmameotal. participação esta 

dimamente relacionada tambC:m com as atividades da União. em rnatma de 

prestaçio de assistência tecnica aos paises em desenvolvimento. 

sohcrto aos pais~s Membros da UNESCO 

que liberem rD.I..Iores recunos pua os componentes de telecomuntcações 

dos projctos do PIDC. que conmbuam para o desenvolvimento de todos os me1os de= 
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CCBLIZiicaçlo. estabc\ecuios pua melhcar a qual1dade de vtda nos p&.lses cm 

daea""""->to., 

rltCIU1'rga o Secntdno-Guai 

1. de iDfonaar ao Coasclho o desenvolvi:mento destas atividadcs; 

2. de -emjnhor esta R~ i llla!Çio da Assembleia das Noç6es 

Ullidas. do C011selho ~ do PIDC e do Dimor Gmtl da UNESCO, 

• e:smcW os relatórios .... ,. ... .,..,., .. : pelo Sccretáno--Geral c de 8dota' u 

IDIIdidas ++"ed• ~ asegmv o apOio llk:aico. por patc da UIT, aos trabaDios 
do PIDC, _._te a irK:IIIIIo DO ~da Uailo de recursos apropnado$ pua 

--=r a c.exlo com o Coasclbo ~cal a Secrearia do PIDC e 01 

.viços ela UNESCO. que ia.tcrvêm DOS .-.....,: do PIDC. 

RESOLIJÇÁO 30 

Melllidu especiais em fllvor ._ paíHS menos daenvolvidos 

A CoaferCncia de Plaupc*DCiírios da Uniio lntemacuxW de 

TelcccniiiDCAÇÕeS (Quioto. 1944). 

lltJtdo e'lft COniO 

----
o R<soluçio 361194 da ~ Goro! das N_. Unidas. de 17 de 

claembl'o de 1911. que aprovou o y NQIIIIIO Programa Substmc1al de AçJo para o 

dec:àio 1910 ,_.os paiiCS menos dc:.-o81widos"', eslabclecido pela Caaferêacia 

da NliÇ6es Uaidas sobre os pmscs mnt01 dacn.volvidos (Paris. setembro 1911). a 

Raoluçio 451206. da Assembleia Gcnol ""' Noçiles Unidas. de 21 de dezembro de 

1990. 50Ift a apli- do ~de Açlo em fawr dos pascs ,_ 

deoa!-.ol"'*" no -o de 1990. - pela Segunda Confetinc1a das oaç6os 

t.JIIidas soOre os paises menos desenvolvidos (Pans. setembro 1990) e o poo.to do 

..-;.,do Conselho (Doc:umento C94120) que tma da aplicaçlo da Resoluçlo 26 

di Coafen!acla de Plc:nipoccnc•ãnos (Nice. 1919). 

a illlptw:tiacil das telecomumCiiÇII)cs para o descavolvimeato dos pwcs 
emquesdo. 
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VIS IOS 

a Rc:KJiuçio I da Conft:rCnc1a Mundial de: Ocscnvolvunano das 

Telecomunicações (Buenos Ain:s. 1994) e o Plano de Açào de Buenos A.tres. 

P"'ocupada 

porque o número de paisc:s menos desenvob.·uios vem aumentando 

constantemente, ao longo dos anos. c passou de 25 em 1971, para 47 em 1993. 

encQrrega o Secrrttino-Geral 

I. de continuar exammando a 

telec:omwlicações nos paises idennficados pelas 

Situação dos SC'I'Viços de 

Nações Unidas como menos 

desenvolvidos e que necessttam de medidas especJais pana o desenvolvimento de 

suas telecomunicações c: de: idennficar os setorcs em que as ddicu:nctas são cnncas 

c requerem açio prioritãria; 

2. de apresentar ao Conselho um relalório com suas conclusões. 

3. de propor medtdas concretas com fil objeto de alcançar progressos 
auctnncos c: de prc:sw ajuda eficaz aos mencionados paises. unhz.ando o Programa 

VoiWJtãrio Especial de Cooperação Técnica. recursos própríos da União e recursos 

de ourras procedências; 
4. denD'o dos recursos existentes. de estabelecer a necessãna estrutura 

administrativa e operacional para a boa administração dos recursos adequados para 

os paises menos desenvolvidos: 

5. de a~entar ao Conselho wn relatório anual a respeno. 

~ncarr~ga o Coru~lho 

---· 
I. de estudar o relatóno do Secreulno-Geral e tornar as medidas 

oponunas para que a Unlio connnue muufestando. plenamente. seu mteresse e 

colaborando, auvamente, no desenvolvunento dos sennços de telecomurucações 
desses países; 

2. de atribuir. para tal fun. recursos. a cargo do Programa VolunWio 

Especial de Coopc:raf;io Tecruca. dos recursos própnos da Uniio e de outras 
procedências: 

3. de acompaohar. em carã.ter permanente. a evolução da situação e de 

infonnar. a esse respeito. a próxuna Conferêncta de Plerupotenctãnos 

RESOLUÇÃO 31 

lnfn-estrutura das telecomunic:atôH e desenvolvimento sócio-econõmico e 
cultural 

A ConferCncta de Plerupotenciãnos da L"ruio lntemactonal de 
Telecomurucações (Quioto 1994). 
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de qlle O IUHM IIIOJvimcmo JDiill C eçonômico, de gr&Dde pane do 

mondo. é - .. ... l'm• -.is ames ..... aio apenas os paisc:s que o 

IOhm. rDU --.... toda • comum .. --..etonaJ. 

a) c.- 01 cquip 105 c lfnilol de tclc:comumc:aç6es siO. por sua 

.a. raullado elo c:raeuneato ecoDÕmiOO e......-., do desenvolvimento cm seraJ; 

b) qooe IS rd _ _,mmio:aç.lla ... pon. U>qrante do processo de 

c) qe o pwpeaw e1pe 'c--...: e.. em 91RJ.Culu. a coa.veTgência 

UI tec:Do&gp. e dos serviçal de e de infomW:ica fazem da$ "'' . .. ' O-da......_,_ ... da iafot'lllaÇiD, --
a •• ..., ~ c ti msc e nlo somente inh.-csuutural 

da hpdp pàa ri te · QÇ6a 110 ~vi:mento da agn..:ulrura. sa.Ude. 

edueliçlo. ta ll!o illdúsuia. asscc h-•'")5, comercio. transferêacJa de 

l:aform.çlo ,.. o bem eSIIil' IOcial no ~ cconóauco e soe1al geral dos pllse"S 

elll daenwuh· ro, 

rwco;ilbzdo 

a) q11e 110 relalório da Ullilo IDin: o Desenvolvimento Mundial de 

Tdec:omuai r; e= 1 de 1994 clc:smca-• o -..:cuã"VCI descqui.Jibrio cxistc11te oa 

~buiç.lo ciMidecoalUIUc:8Ç6cs c a llf'ICIIIC e unpc:riosa de amenu.ar a 

..cendasuaoç6o; 

b) qge ~ COIIIe:XIO. a C~ Mundial de Dnenvolvimento das 

Tel=cOcn"ft!ceç6es (Bueaos Aira.. 19M). -'icdou .as governos. orprusmos 

~ioDais e a todos os *-ais ~ que, eatn: own.s coisas, conçedam_ 

an p.rtiçular. lOS piliscs aa dn voh' . uma nwor prlondade para o 

i:a<wc; AIO c u clal:l.us IIi~ c.oac:xa. aa reliÇio ao dcsenvol'i\Jl\C'nto das 

1elccotnwucoç6es. 

a) que. <kw:io .os CODdicic. ,._.,..,. que pesam sobre: • s•ruaç.lo 

cconônuca .-dia~. penisa: a liraiiiÇio • rec.rsos. na masona dos paises cm 

desc:n'o'Oivimcalo, J*a inw rto aa ..._ Jeb:lfeS de desenvolvimento. 

0\.JTUBRO DE 1998 
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b) · que, neste contexto. continuam surgindo dúvidas referentes as 

pnoridades iDtersetoriais pua atnbl,l.lçiO de recursos aos diversos setores. com o 

objetivo de orienW' as decisões nac:ion.~.~s: 

c) que ê necessãr:io, poiS, oferecer i.queles que temam dectsões. 

Dúormaçio pertinczue c oportuna sobre a função e a contribuição geral das 

telecomu:a.icaçOes para. o descnvolvunento planificado: 

d) que os estudos anrcnonnente eferuados por inic1ativa da üruão pa.ra 

avaliar os benefícios das telecomunica.ç.ões bveram wn efeito postrivo. 

os diversos estudos reahudos como pane do programa de ariVldades de 

cooperaçio e assistencia tCcnica da L"ruio. 

rrso/YC 

I. que a Uniio continue organizando. reahz.ando ou patrocinatldo os 

estudos nccessãrios para destacar. nwn contexto vanad.o e em evolução. a 

caatribuiçio das telecomunicações para o desenvolvimento gttal: 

2. que. a Uniio continue desempenhando sua função coordenadora de 

informações sob~ os resultados de estudos anã.logos eferuados por ouo-os orgãos 

naciODais. regionais e intemacioiWs. 

com>uio 

as ad:nunistn~ções e go\lemos dos Estados Membros. organismos e 

orpni.zações óo sistema das Nações Unidas. organizações não governamentais e 

illlergovemameutais, instituições fUWICCiras e provedoras de eqwpamentos e 

serviços de telecomunicações a darcal seu apoio para o cumpnmento satisfatório da 

prescniC ResoluçJo, 

imra 

todos os organismos de ajuda ou assistência para o desenvolvimento. 

compreendidos o Banco lnterua.c:Joaal de Reconstruçio e Fomento (BIRF). o 

Programa das Nações Unidas pua o Desenvo\vuncnto {PNUD} e os Estados 

Membros da Unilo. doadores e bcneficiãrios. a aDibuirem maior 1mportinc1a ã.s 

telecommucaç&s no processo do desenvolvimento e a concederem wna pnonda.de 

nWtima i. destinaçio de recursos para este setor. 
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I. de dar wabecimemo dea Rmolnçlo 1 todas as panes mteressadas. 

J tidec cm putiaaa.r. o PNUD. o BIRD. os bacos regsorws de 

YOivia r c os flmdos ..aouis * ~vimcmo pana coopcraç.Jo: 

2. de. ca10 julpc: neccsa6rio. __..azar. pc:nodiearnentc., euudos no -10 dos- clitpoaiYeis; 

3. de illfonl:wr. lllllabnMie. ., Coasclho sobre os progressos 

~- i U-IOda-Ra i '; 

4. de cqiiiiDI' a clifDslo aenl dB tondus6c:s dos estudos cferuados. 

* ccw401d0..1ddl•-+ .. COIII a pttSCIIIe Rcsoluçlo; 

I. de eumiaar 01 rclal:órios do Sec:mário-Gen.l e adotar as dec1sões 

.,.... .. _-pelo_........ .. ,._ R.aoluçio; 

2. de +EWLtai - relat6rio ~o ,.Ocular à próxuna Confc:ri:ucaa 

*" ·r ·· iw . 

.a,,;,,r (J lécaica i A .... i "de ......... .,. ... o desc:avolvimcnto das 

A Ca.laêDcia ele P'lol ""1-M-Iii' lioioos>S da Umio lntcmac1onal de 

1101iloc<-oaicoç;61a ( Quiolo. 1994 ) 

a) a C.a da N~ Ullllida c a ~ Uni~ de Direltos _, 
b) o Mal pmceuo de pa no Orieale Med.io e. em particular. os 

~ ••si=e+s por llncl c: a Orpniaçio • Liberuçio da Pa.lesbna • OLP. 

a) • o proccuo de pu. alJCNU.. fuodamentalmentc. a situaÇão no 

Oricla Medio; 

b) que os priDcipiol. fnnct ,;, da Consatuiçjo c da Convençio da 

U- i1ua110Cioao1 de T~~ (Gmein. 1992) csdo oncn!Odos pano 
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fortalecer a paz e a segurança mundial. o desenvolVImento da cooperação 

mtemac1onal e para melhorar a compreensão enrre os povos. 

con.sukrartdo a.umt mP~mo 

a) que uma rede confii:vel de rclecomunicações e essencial pan o 

forta.leclll'lento e a_consolidaçio da compreensão entre os povos interessados; 

b) que ~ indispensável que a comunidade mtemacional. SCJI 

colenvuncnte por mterm.Cdio de orgam.z:ações mtcmacion1.1s ou mediante aç.Ocs 

i.odhidua.is. ajude a Autoridade Palestina a estabelecer uma m&a-emurura modema 
e confii:vcl de telecomumeaç.ões. 

a) do relatório submetido pelo Secretãno-Gcral à Conferência de 

Plen.ipotenciirios (Quioto. 1994) (Documento S2); 

b) de que. segundo um estudo recente do Banco Mundial. a assistêoc1a 

tecnica ii Awondadc Palesnna no campo das telecomunicações contribuir.i. pan 
~arar o quadro de regulamentaçio e transferir a responsabilidade pelos serviços 

públicos. dos israelitas para os palestinos. assim como lnS1!'Wr 11. Autondade 

Palemna na gestlo dos referidos Serv1ÇOS públicos, 

avaliar e esrudar as neccssuiades da Autoridade Palesnna. com a 

finalidade de melhorar • in.fra-csourura das 1e1ecomwticaçOc:s e identificar as Arcas 

que necessitam de ass1stênc1a, 

encarngo o Secn1ár•o-Gera/ 

de difundir entre os Membros os resultados do mencionado esrudo. 

convidando--os a dG" sua conuibuiçào para melhollll" as redes de telecomunicações 

da Autondade Palestina. 

convrda o.s- Memhros 

a oferecerem a assistêncta de que necessne a Autondade Palestina.. i. luz 

do Citado esrudo. assam como qualquer outro ripo de assistência <Üsponivel. 

encarrega o Corue/ho 

a) de eumiDar o relatório de: referência e. juntamente com os aã 
Setores da urr. de idc!mficar meios pan. pres.w asustênc\a. 

b) de colaborar nos projetas do Banco Mundial rela ri vos i.s 

tclecomurucaçõcs da Autoridade Palcsnna. 
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RESOLUÇÃO ll 

A..~Usaênria r apoio ii RepirDiica da ..,.. r Herugo,.·ina para .a reconuruç-ão 
de sua rede de t*"--aicaçk:s 

A Conferencia de Plempo~a~Ciários da Lniào lntemac10nal de 

Telecomumeaçõcs(Qwoto 1994). 

ncordtmdo 

a) os nobres pnncip1os. fins r objcnvos da Cana das 1'\açôes Lrudas e 

d:a Deelançio Vru\'a'Sa.J de Direitos H~; 

b) os esforços desc:nvotvidol pelas Nações L!rudas para promo\'er um 

dcscuvolvimc!lto sustenta"VCI e. em pau~. as Resoluções adot.adas pelo Conselho 

d!c Scpnaç&. a propósito da siruaçlo na 80IIlia e HerzegoVU1&, 

c) o objeto da t.:nilo ~ no amso I de sua Consntu1ç.io 

(Gcoc:bra. 1992). 

a) que tuM rede con.tii.-el • ~eJecomwucaçõcs C lndJspensa ... -cl para o 

dacnvolvimcoto socio cconõnuco dos ,-ses. em puncular. daqueles que sofreram 

catlisa"ofcs hoiNl'&ls. contlicos UJ.temos ou pertas. 

b) que as lnsa.lações de tlkeomurucações da Republica da Bosrua e 

Hc:rugoviDa sofreram graves danos devido i guerra no pais, 

c) que os daos causados is 1elecom~caçõcs n.a RepUbhca da BOsrua 

e Hcrzqoviu de'vnn preocupar Ioda a ~urudadc mtcrnaclonaJ e. em pamcuJar. a 

Ulliao bllemacioaal de Telecom.uQÇ~n. que e o organlsmo espectaltudo !hs 

Nações Unidas e2karrepdo das 1drc: . rações; 

a) que a RepUblica da a.o.ia c Herzcgovma nio podcr3.. nas condições 

lllllbS. aem man futuro prtV1SWeL ~ seu sisrema de rclcc.omurucaçõcs . .i. um 

niw:l acen:ivel. sem a ajuda da c.-.t~rudade mtemac1onal. proporc1onada 

bilat::a tee.,[C OU por lntamedio das WJ .H(ÔC"S l.lltcmacumaJS. 

IYSOIW 

que se llllcic uma açio cs,ec:W no irnbno das anvtdadcs do Sctor de 

Desenvolvimea1o das Tek:comUIUC8ÇM:I da Uruio c com a ajuda cspet:1ahz.acb do~s 

ouaos dois Sctores. para pn:uar ~ia c apo1o adequados a RepUblica da 

Bóuua c Hencgovma na rcconstniÇio * .... rede de tclccomumcaçõcs. 
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soltctta ao.1 Membros 

que ofereçam toda a &Juda e apo10 passiveis ao Governo da Republica d.a 

Bósnia e Herzegovina. a nivcl bilateral ou por me1o da refenda ação es~c!al da 

UDiio e, em· todo o caso, em coordenação com ela. 

encarrego o Conselho 

de destinar os fundos necessãncs. denuo dos recursos disponivc:Js e de 

irticiar a mencionada açio. 

encarrega o Secretcino-Geral 

de convu1ar o Governo da Republica da Bósrua e Herzeg.ovtna a expor a 

Sltu.IÇio de sua rede de telec:omwucações e seus pontos de VlStas sobre as meduias 

necessãrias para reconsuui-las. de coordenar as atividades descn>Jolvidas pelos tres 

Selares, de conformidade com o antmor resolve. · de aplicar a matar efiUc1a 

possível i aç.io da UTT em favor da Republica da Bó:tnia e Herzc:govma c de 

informar ao Conselho sobre o assunto. 

RESOLLÇÃO 34 

Assistência c apoio ã Libéria. Somãlia e Ruanda par• a reconstrução de suas 
redes de telecomunicações 

A Conferência de Plempotenc1anos da buão InternaciOnal de 

T ~letomurucaçõt:s (Qwoto I 994} 

,ycordando 

a) os nobres pnncip1os. fim e obJeflvos da Cana das ~ações Unidas e 

a Declaraç.lo UruvernJ dos Duettos Humanos. 

b) os esforços desenvolVIdos pelas Nações Urudas para promover um 

desenvolVImento sustemavel. 

c) o obJeto da LJruão enunc1ado no amgo I de sua Consmmção 

(Genebra. 1992) 

r~conhecendo 

a) que: wna rede coniiavel de telecomurucações e l.lldtspc:nsavel para o 

de~nvolVlmento soc1o económ1co dos pa1ses. em paroculu. daqueles que tem 

sofrido desasttes narura.Js. conflitos mtemos ou guerras. 
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b) que as mstaJações cie tcleccxnumcações de Libena. Soma.i1a e 

Ruanda sofreram graves danos causados pela Guern cm Sell!i respecnvos pa.Jses. 

c) que os danos causados is tellcamunicações nestes pai ses Membros 

devem mte:re11ar toda a ccaurud&de ~onal. em particular. a União 

lntemaci.onal de Telecomurucaçõcs. que é o orpnismo e~c•a.hzado nas !'iacões 
Unidas encarrqado das telecomuruca.ções; 

d) QIIIC esres paiscs não poderio. ou condições anws. nem num futuro 

~sivcl. melhorar seu SIStema de tei~caçõcs. a um ruvcl acenavel. sem a 
.. da comwud..:lc internacional. pwpoac·mwb bilateralmente ou por mtermedJO 

das ors•nrzeçõcs intcma<aonais. 

rt!!Solve 

que se inicie wna açio especial ., imbito das atJVJdades do Setor de 
Dcscnvolvimea.to das Telecoraurucações da Unilo e com a &Juda espec1ahza.d.a dos 

OUU"OS dolS Selores • .-.prestar ass1stiacla e l!pOiO adequados i. Liberta. Somal.Ja e 

Ruanda na rec:onstruçio de 'suas redes de ta.a-.UIIlcaçõcs. wna vez que se reUnam 

u condições dE ordem e segunnça, pr~stu pelas Resoluções das Nações L'mdas. 

$Oilcua ao~ Memhros 

que ofereçam toda a AJuda e apoio possíveiS aos Governos da L1bena. 

Somi.lia e RUUida. seJa btlatcralmentc ou por meto da refenda ação espectai da 

Uniio. c em todo o caso. em coordmaç.lo c~ ela. 

de desnnar os fundos necesNnos. dentro dos recursos d1sporu ... e1s e 
ele uuc1ar a mencionada ação; 

2. de. caso nccessano. estender a açio pre .. ,sta no rc:solv~ a outros 

paiscs Membros que se encontrem na mesma lihlaÇio e que assun o sohctlcm. 

~ncar~ga o Secr~tOrw-Í,eral 

I. de convui.u os Governos da LibCnL Somal1a e Ruanda a exporem a 

SituaÇão atua.l de suas redes de telecomuruçeçõcs e seus pontos de '-1Sta sobre as 

raeduias nccessanas para reconstru1-las. 

de coordcmr as aDV1dades desenvolvtdas pelos tres Setores. Ce 

çorúornudade com antenor rcsolvr e de aplic:ar a maJor c:flcac1a possi\·C:I a açi.o da 

UIT em favor das Republicas da LtbC:nL da SomiJ1a e de Ruanda c: de mfonnar o 

Conselho sobre o assunto 
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'U:SOLLÇÃO 35 

Coatribuiçlo das telECOmunicações pau a proteçio 
do meio ambiente 

Confetêncta de Plerupotenciãrios da Umão lntemac1onaJ de 

Telecomunicações (Quioto. !994), 

consu:krando 

a) que as tecnologias das telecomunicações e da informaçio podem 

desempenbar wna função liQponante na proteçio do meio arobiente e na promoç.io 

de atividades de desenvolvimento. com poucos riscos para o mesmo; 

b) que as tecnologias das telecomunicações e da mformaçào mais 

modernas.. especialmente as relacionadas com sistemas espaciais. podem resulw 

C'XII'elllaiDCDtc úteis cm diversas atividades relacionadas com o meio ambiente. como 

o controle da contam.inaçio do ar c dos rios. ponos c mares. a tclcdctecçio. os 

esrudos sobre a fauna c flora silvestres. a exploração florestal c muitas outras. 

c) que a apJieaçio da tecnologia das tclecomurucaçõcs reduz 

emasidcnvelmentc o consumo de papel o que, em última instância. con01bui para a 

prescrva.çl.o dos bosques; 

d) que as tecoolog~as das telecomunicações c da informaçio respeiwn 

o meJo ambiente c que as indústrias conexas podem ser instaladas cm zonas rur&JS. 

com o intuito de reduzir a superpopulaçio urbana: 

c) que ~ mwtos. c.nos.. as tecnologias das telecomunic:aç.ões e da.

mformaçlo podem favor~cr. de maneira mais c:eonôm.J~ _que outros me1os. a 

tomada de decisões rápidas sobre assuntos relaciom.doS'Com a proreçio do meio 
11111.bicrue; 

O que e n~es.Urio difundir mformações sobre estas questões. de 

acordo com a Declaraçio do Rio sobre o Meio Ambiente. o Desenvolvimento e 1 

,.,...ela 21. 

rnolve 

que a Uniio faça. por todos us meios. que as tecnolog~as das 

~elccomunicações e da informação desempenllem um pape: I crescente na proteção do 

meio ambiente e do descbvolvimento sustentável. 

rrtcarrega o Secretlino-GeraJ 

I. de preparar. ~om aJudo~ dos Oi.retoi"es dos Escntórios. em 

çolabotaçio c.om as orzanizações mtcmacmna1S e regJonal.s competentes. um 

Doc:wnento de prmcipios sobre a promoçio do uso das tecnolog1as das 
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telccomunicaç6es, da mformaç.ào e espcaais Das aplicações dcsnnadas a protC'Çi.o 

do me1o ambteate: 

2. dr preparw um relar.Ono sobre este assunto. para sua difusão. 

depo1s da sua avahaçio pelo Coosel.ho. 

~rtCDrnga O.J tres Setons 

ele USIIIU'em o Sea-emrio-Gcn.l n1 aplicaçio desta Resolução. 

prop •rclCJMdo..lhc toda a mlormaçia re'•* d· com o tema da mesma e efetumdo 

etDid lS. cm dclcmunados domiruos. para lhaliar c dctemunar as vantagens que tCm 

u ~ icaç.Oes das tdecomua.icaçõcs pu'l. a pnxeçào do me1o ambiente. 

encarnga o Dirrror do Bcmórto de D~s~rrvoivmumto das 
T eleconriUilcQÇf}u 

ele orpnizar saamãnos e JIIDIIWIW de formação profissional pca 

cumpnr os objetivos desta R.esoluçio c • pramover a paracipaçào em cxpos1çõcs e 

Mlvidades similares para os mesmos futs. 

RESOLUÇÃO 36 

T.._"OIII•icaç6a para .Unimi.zar 01....._ das catástrofes e p...-a operações de 
.corro em ~ de catáscrofc 

A Conferêncaa de Pierupo~~t~Kiános da Uruio l.ntcmacional de 

Telec~ões(Qwoto. 1994) _ 

a Rcsoluç.io 7 sobre as c~caç:ões de socorro em Situações de 

cmDtrofc da Confc'lincill Munchal de Desenvolvimento das Telecomunicações 

(CMI )T) (Buenos 1\u"cs. 1994 ). 

VIS lO 

o Programa de Aç.lo da C.:ferêncta Mundial sobre a reduçio dos 

desas.res n&na'l.ls. t Yokota.mL ma~o de 1994 ). 

a imponillc11. das tclccmntric~6es pan rrwunuzar os efeitos das 

caiUb'Ofes c pua as ~ de soccno. em caso de caWtrofc_ 

+· 



OUTUBRO DE 1998 

--- _,_-_ 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

a) qae ,. 1a11 lfinDido. repelidomcntc. a acccssidade de uma 

COII\ i' iawaawiaylsolft comuaicaç6es. DO caso ~ cmámofes., cm puticular. 

- - cldiaidos pelos - 12 e 15 da ~ de Tampen: aaeu io 
Raolaçla 7 da CMDT; 

' b) que a ~ e os serviços de tdecomunicaç<les podem 

d1 -"'PI oahhw• - ;,· DpO-Itl: filllÇio Da miniJninçfo dos efeitos das catásttofcs c 

fACOL J + 

pelo C.. de que. an amitos casos. as bomins rezu~........., e o 
elcvwdo C1111D dos serviços lilailml a utjljzeçfo efeâva das telecomunicações pm-a 

IIÓIIIimizal 01 eíei!Ds da-.. e as opençaes de socorro. em caso de ea!Ostrofe. 

a-= • a:ga o CCiftUiho 

de-a -- J110P0S1U pela Resoluçio 7 da CMDT e de tcmar 

• medidas ' 1 ' • ,.... sua IIPiiceçln, 

de illfonamo .a Coaselllo. em sua mmilo de 1993, sobre as medidas 
-.du. cm da Raol ..... 7 da CMDT. 

202 

• - roda • medidas pr*icas .~ .,... facilitor o rópido 

wot.: · e o 1110 eficaz dos cquipaleatos de tclcçomunicaç&s.. com o fim 

do · · ·- 01 efeiiDs das .-.,res e as operações de soc:om:>. em caso de 

-... r 5 · • e. ..- ror poui.el. suprimiDdo as bormns 
np' =u e illleasific:ado a c:oopenç1o trmsfronte:iriça ~os Estados. 

IIESOLUÇÃO 37 

A Cwfa! . a do l'lellipolaK:iios da UniJo l111<r1W:ional de 

T'elee-lllicaÇIIa (Qu;om. 1994) 
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a Raoluçio 36/38 da Aucmllléia Geral das Nações l"rudas rclan'a ao 

cumprimca1o da Declacaçio sobre a concaslo de mdependênc:1a aos pa1ses e povos 

co'anindos e outtas resoh1ç6es pen:illcnta ~lativas a assJstetlCia aos refugiados. 

I. de prossquir sua aov:r.dMe desnnada a aphcação da Resolução as 

Noções Uaidas; 

2. de colaborar. plenamente, com as orgaruzações que se ocupam da 

capecimçio dos refugiados. tanlo no si~ das Nações Urucias como fora dele. 

3. de apre..., um rdalálio sobre a aphcaçào desta Resolução a 

Cw&i • . • de PleaipotCDcürios s~. 

203 

a ialleas:i1icarem. as medidas ~ acolher cenos refugiados selcctonados e 

I aJ1e1WWC111 sua capKICaÇio nu reMcommucaçõcs. nos centros ou escolas 

profissioaois 

RESOLUÇÃO 38 

Pana c-.triblttiYas para o ~lo dos gascos da l'niio 

---

A Coofcrenc~a de PlcmP*ftCWios da Urtiio lnlernac:10nal de 

Teleconnmicoções (Qworo. 1994 ). 

a) ~ o alimero 461 da Convenção da Umio lnlemac10nal de 

T~ (Genebra. 1992) ~a poHibihdade de que os pat~s menos 

clelcnvolvidos. lncJuídos na relaçio .. Nações L'rudas. c:ontnbuam para o 

~ento dos pstos da Uruio nas clasMS de 1/8 ou 1. 16 da wudade. 

b) que,nessamcsmadi~.seprevêqueasclassesde 1-'Bou J/16 

da urudade poderio aplicar~ 1gualmente a ouuos paises mdu;.ados pelo Conselho. 

c) que cenas países de p ~JZE'eçlo redUZida e baixo produto nac10nal 

bnRo por habiumc podenam ter ddic:uld.ades fmance!BS. caso avessem de 

comnbwr .,_..o papmc:a10 dos g.u105 da Umio na das~ de: li4 da urudade. 

d) que a Ullilo dew ..... 1 111111 partJ.Cipaçio uruvers.a..l. que: 

cwmnduia todos os pu.sc:s 1 serem M~s da Uniio c que todos os Membros 

pouun ~ suas contribwções. 

OlJilJllRO DE 1998 
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encarrega o Coruelho 

de. apôs previa sohcitaçio. reVJsat. em cada uma de suas reuruões. a 

situaçio dos países nio incluidos na relação de paiscs menos desenvolvtdos das 

N~ Unidas e de dcÍcmtinar QuaiS aqueles que podem ser considerados com 

direito a comribuir para o pagamento dos gastos da União nas classes de 1:"8 ou 

1116 da umclade: 

RESOLI:ÇÃO 39 

Forul~imento das bases financeiras da ~'niio Internacional de 
Telecomunicações 

A ConferCnc1a de Plerupotenciários da buão [nternacJonal de 

Telecomunicações (Quieto. 1994). 

a) a adoçio de um planeJamento estratC'gJco da gestão e do orçamemo 

da urr. segamdo I Recomendaç.t.o do Com.nC de -~to Nivel sobre a CSD'Urura e o 

fimc1orwnento da UIT. 

b) a necessidade de anaJisar. com ma.JS cautela. as possibilidades de 

economia e receiw. a ftm de que lJIT possa emprernder tarefas pnomã.nas. ao 

mesmo tempo cm que contrOla os custos. 

c) que as enndades que pamcJpam dos trabalhos da L"IT devem 

suporur contribuições financerras que correspondam-:-'P'"elo menos. aos custos 
devidos pela urili.z:ação dos serviços da L lT e pamctpaçào nos Setores da UT. 

dando-se por Cltnte 

a) das responsabilidades da planificação estratégica e gestão dos 

trat.Ibos da Uniio atribuídas à Conferência de Plempotenciàrios. ao Conselho. ao 

205 

Secretirio Genl c ao Comitê de Coordena~o. nos artl@os 8. lO e 11 da Consntwçào 

e nos artigos 4. S c 6 da Convençio (Genebra 1992). 

b) das med.idas adotadas pelo SccretaricKJera.l. no curnpnrnemo da 

RaoJuçlo 13 da Confen:ucta de PlcnJ.potenciarios AdJctonaJ (Genebra.. 1992). sobre 
as melhorias para uti.lizaçio de metas tccrucos. de annaz.enamcnto e difusio de 

dados do Escritório de Rac:bocomurucaçõcs. 

c) das medidas adotadAs pelo Secretano-Gen.l no cumpruncnto da 

Resoluçio S da Conferêncta de Plerupotcnc1ãrios AdictonaJ (Genebra. 1992). para 
apliear as práticas de gcstio melhorada !"clarivas a transparência C:lS docaçõcs de 
CUSIOS c do controle orçamentário. 
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d) da necessidade: de pnatir que o orçamento ordinãno da L TI. 
coba1o pelas c:aatribui~ dos ~em.bros, ~orme o amgo 28 da Consatwç.io 

(CKacbn., 1992). caalimlc a ~ - buc: fume p_.. os serv1ços 

propcw =+= .os Membros. de ac:ordo ~ 01 objetivos da Unaio e esteJa SUJC:Ito 

a 11111. firme ~ fiDacciro sob a s ; vi• do Sccrelãrio-Gen.l e do Conselho; 

c) de que ji se cttí pibca..- ftllluu custos.. em ccru. medida. em 

diwnu .cividalles da UTT. c-.o a ~ de .... ICIÇÕC:S. a orpmzaçio de C'W'I:ItOS 

lE..ECOM c allribuiç;lo de aU:meros i' ·; 1 1es para a expediçlo de canões. 

a cai'F da ~ de tclccom.w:licaç.6c:s ia1a P'S, 

~.se por crenle ms1m MaSIJfO, 

do Dlilmcro c~l de · 1 t s. espec:talmc:rnc: empresas de 

eçlonçlo rccaabccidas, que n1o depj.._ azualmcntc. nenhwna cona"ibwçio 

fiaaacen pomos s.tor.s da UIT. 

01 Maabros a ~ medidas ,_. ilu;:cativa:r todes as cundades. que 

..._ e pMrOei:Dado. a IC 2 omewcna com uma comribWç.io 

e · allpRIIIMda (veja o c.sideraade c) m&erior), 

I. que se defiDa um .. ..., .. , _,o para atribuição de custos. para 

1clmldicar ~te os CUIIDs relrix,.. cc.~. fuoç.Oes e atiwd.ldcs coacretas da 
UJT· 

2. que se Uiipi 4 • aa _a..e das ailc:rnabvas de eUROS e receitas 

da llividadcs da UlT, cca. vtstaS a f~ a base fiuDcetta da Uailo e, 

COI ..... etai -.: 

2.1 das possibilidades de reduzir custos. sempre que for possivel 

prcSiaDdo punaU. ~ a uma acribuição aw.s eficaz dos 

recUI"SSa e a .- L· 4 •zeçlo de anvadades. conforme os 

objcaws estabelecidos .o PiaDO ematq,.c:o: 

2.2 das mc6!as ad' . rir DCCCSS.iai.as pan. estimular uma maior 

J*llcipeçlo das .,..; 1 1 distintas dos Membros; 

2.3 das possibilidades de~- ma~s eficazmente os recunos 

illformlrivos da UIT e. .....ao for o caso. cobrar os setv~ç.os da 

UIT, ponic:ul..-e _..., .,.., semçcs forem praw!os. 

cm cari1tt ~ • quarado supcramD o Divcl daqueles 

........... p ... -.. 
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RESOLUÇÃO 40 

Modalidada de fiu.nci.amento pua os programas 
de telecomunicaç6es 

A Conferência de Plerupotenciârios da União InternaciOnal dr

Telec:omwucações (Qu.ioto. 1994), 

nconMcendo 

a) a função indispens;i.vcl da UlT como organtsmo mundial 

espectalizado em telecomunicações: 

b) a imponincta ec:onôm1ca das telecomunicações modernas em todos 

os Estados Membros da UIT. 

c) as solicitaÇões. cada vez mais numerosas. para que a União cwnpra 

suas responsabilidades mundiais. em relação i. promoção e ao desenvolvimento das 

tclccomunicações nos Estados Membros da UIT, 

obser"'IIndo 

a) que as modahdadcs de ftnanciamento da UIT não foram aheradas 

desde sua cnaçào; 

b) que as contribuições mandatárias dos Estados \iembros ao 

orçamento ordinários aJcançou wn ni'o'el estnel. 

nsolve 

que os Estados Membros da Uniio estudem. quando ncccssario. metas 

novos e inovadores de cumprirem sua responsabilidade para a manutenção 

fiiWiccll'l da Urliio. dadas as vantagens geradas pelas telecomunicações 

encarrega o Secreuino·Gt!ral 

de estudar as questões e opções assmaladas nos resol'<'e I e 2 e dr 

comuruc:ar suas conc:lusões e recomendações ao Conselho. 

2. de, ao apresenw ao Conselho os prOJCIOS de orçamcn1os da L'IT. 

propor possibilidades de economia e receitaS compcnsatónas. que possam aJudar a 

UTT a financiar suas atividadcs sem aumcnw o valor da wudadc contnbunva 
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RESOLUÇÃO 41 

Liquidação de atrasos~ ceMU especiais d~ au11udos 

A Confcrt:ncta de Pleru.J)<*:DCiánas da Urui.o lmemacton&J de 

Telecomwucações (QuJOto. 1994l 

VISIO 

o Rclatóno do Conselho ia ConfC'I'incta de Plenipotenclarios sobre a 

sttuaçio dos monl&lltes devldos a Umio pelos Membros e membros (Documc:nto 

20) c a N011 do Sec:rcwio-Gcra.l sobre 01 aauos c as contas cspcc1ats de atnsados 

(Documento 60). 

ltMtentai'Jdo 

o a.ivcl crescente dos atrasos c a falta de hqwdaçio das contas. espectms 

de: atrasados. 

COI'Uidei"GndO 

que e de mtcresse de todos os Membros da Uniio manter saneadas as 

finanças desta. 

IIUIO 

todos os Membros e meGIIIIros que esteJam em atraso com seus 

pasamen&os ou q~Ae tenhMn contas c~s de aaasados. ate 31 de dezembro de 

1993. a submeterem ao Secretano-Geral. denuo de um pruo de se1s meses. a pmtir 

de 15 de outubro de 1994. seu respecnvo pl.no de amorn..z.açio. com a finalidade de 

hqwdar suas contas. cm au-aso. o nws rapidamente possn:el. 

que- as ~mas devub.s. que f.-.m tranSiendas para contas espectais de 

atnlsados. nlo SC)&m Jevacias em consi*:raçio. quando se aphcar o diSposto do 

numero 169 da Consntwçio (Genebra. 1992). com a com:bçio de que os Membros 

em questlo apresentem ao Secretano-Gtn.l um plano de amortizaçio. anteS do 15 de 
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ahr:il de 1995, enquanto cwnprem.. esmwnente. o referido plano e as condições 

associadas ao mesmo. 

encarrega o Secrettir1o-Gera1 

l. de dar conhecimento da presente Resolução ã.s autoridades 

competentes dos Membros e membros que estejam em atraso com seus papmentos 

ou que tenham contas espec:ta.Js de mas.ados. 

2. de negociar e estabelecer :om todos eles a base do respecnvo plano 

de amortização e as condições relativas a hqwdaçio de suas dívidas; 

3. de informar. anualmente. ao Conselho sobre: o progresso realizado 

pelos referidos Membros e membros no tocante ao reembolso de: suas dividas. asstm 

como sobre eventuais faltas de cumprimento das condições acordadas no plano de 

liqwdação, 

aulonza o Comelho 

I. a aprovar medidas. como a reduçio tempora1 da classe contribunva. 

nas situações previstas pelo número 165 da Constiruiçlo (Genebra. 1992), com o 
objetivo de acelerar aliquidaçio dos atrasos e das comas especiais de attasados; 

2. no que concerne ãs somas devidas pelos membros ou ao 

descumprimento das condições acordadas nos piaDOs de liquidaçio, a adow 

:ZlO 

medidas apropriadas. como a suspensão de participaçlo nos trabalhos do Setor ou 

dos Setorcs respectivos da União; 

3. a verificar o nivel adequado da ....pnMSio f:5pe'C1al para cootas 
dc\'edoras; 

4. a informar à próxima Confetincia de Pleoipoteaciãrios sobre os 

resultados obtidos. cm cwnprimento da presente ResoluçJ.o. 

truta os Memhros 

a ajudarem o SecretãricHjeraj e o Conselho na aplicação da presente 

Resolução, mduído o caso dos membros cuja partlClpaçio nas atividades da Uniio 
tenha sido previamente por eles aprovada. de confonnidade com o disposto no artigo 

19 da Convenção (Genebra. 1992). 

RESOLUÇÃO 42 

Contas especiais de atrasados c contas a juros 

A Conferência de PJenipotenciãnos da L;mio lntemac10nal de 

Telecomunicações (QWoto. 1994 ), 
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VUIO 

a) o R.elalóno do Coosc.-, ii c.fata.cia de Plcaapot"e~~c:W"ios sotn a 

..-.çAo dos tes devidos a UDiAo; 

b) a Raol~ I O da C de Plcaipo<mcWios (Milap-

TMI 1- 1973~ a~ ~3 ele C 5 7 ·a de PleaipncD<Wios (Nairobi. 

211 

a) .-e a RepUblica de EJ s.hMor hqwdou sua divida relac:•onada 

com a R ' ;' 10 (Mãi...-Tou 'jrpoe t973); 

b) que a Repiblica do - efcaoou. cm 1993 c cm 1994, Wll 

,.. __ - liquidaçio pucial de - •- n:lacionada çam a Rcsoluçio 31 

(Nice. 7919); 

<) que a Repiblica da UWoio adolou medida> pano cfetuu ,... 

~ RlKionado com a R ' ;E 31 (Nice. 1919); 

d) que a Rcpo'IWica do ~ - um plano de paprncoto 

m . ...,. can • R.aoluçlo 53 (N ..... a.l)~ 

e) que a RepUblica Federal ~das Comon' submeteu wn plano 

ckJ C kliiO n:lacionado com a Resoklçlo S3 {Nairobt, 1912). 

--
que a RepUblica da Bolivill e a ltepU.bljg...-.[)cmiDicana.. em relaçJo i. 

Rnduçlo to (Milap· Tom:molinos. 1973). a RepUblica da GuMcm~~la c 1 RepU.bliCI 

J-. ele -..ma. cm n:laçlo i R ' • ~3 (Nairobi. 1912) c a RepUblioa 

• C h em n:Jaçlo i ltaoluçlo 31 (Nice. 1919) nio teMam liqwdado suas 
.-.as aem pruposiO nenhum piaDo de 1 rri ç' . 

q.- devem ser ~das SIMadM as finaças da Unilo. cm beneficio de 

todos os seu Membros. 

212 

I. • -~de._ a Jf92. ele-.......- de 169.103 &aooo 

IIJiooa e os jono ele - ele 17.517,30 - IMiiços clnidol pela Repoiblioa 

O · ·c• ele Slo Tome c Prtaape: e 

OL'TUBRO DE 1998 
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2. os 90.071,1$ francos swços, referentes BJW"OS de mora. c 19 437 55 

frmcos suíços, por publicações. devidos pela República do Cbade; 

sejam transferidos pan uma conta espcc1al de atrasados. que não acan etc 

juros nas condições fixadas pela Resoluç.io 41: 

3. os 27.897,75 &u.cos suiços. ~ferentes a iW'Os de mora. dcvtdos 

pela República Democrãtica de Sio Tome e Princ1pc sejam transferidos para \Jma 
CODta especial. • j\D"QS; 

4. a hnsferêacia para as comas espec1ais de atl3S8dos não dJspensara 

os Membros interessados da obngação de pagarem suas dívidas: 

S. esta Resolução não pode-ri. ser invocada em nenhum caso como 

pr«edente. 

encarrega o Secretárro-Gera! 

I. de informar às autondades competentes dos Memhros mteressa ios 
desta Rcsoluçio e da Resoluçio 41. 

2. de apresenw wn relatório anual ao Conselho sobre os progre~sos 

efetuados por estes dois Membros po~t~: o pagamen~o de sua.s di~ldas e sobre: as 
medidas que tenham tomado, de acordo com a Resolução 41. 

encarngo o Conselho 

I. de tomar medidas adequadas para o cwnpnmento d.:sta Resoiuçi ). 

2. de mformar a próxima Conferência de Plerupotenciãnos sobu os 
resultados obbdos. em cumprim~to da presen(e Resoluçio; 

3. de estudar a maneira de hquidar a conta especial de atrasados 

213 

RESOLUÇÃO 4J 

Apronçio das contiS da Unilo correspondentes 
aos anos de 1919 a 1993 

A Conferência de Plerupot~ciános da União lntemactonal de 

Telecomunicações (Qu,ioto. 1994) 

comrderartdo 

a) o disposto no niuneTo 53 da ConShrlnçio da Uruão lnr~actor.al de 

Telecomunicações (Genebra. 1992). 

b) o relalório do Conselho a Conferincll de PlerupO(enc anos 

(Docwnento 20). o Docwn~ro IS e seu Adendum I sobre a::. contas da llruio 

COI'TeSpondentes aos anos de 1989 a 1993 e o rela1óno da Conus~âo de Fmançu da 

presente Conferência (Docwnenlo 186). 
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l!pi'O'\W defiaitivamea.te as~ • UDilo dos anos de 1989 a 1993. 

A Cc.fcri:lxia de Plclcoi...,.p_..,;·io· .... ,.. da UaiAo lDJcrnac1onal de 

T--lliooç6ei(Qaio<o.l9900.] 

214 

q111: o -.litàr ex1a110 de c.-s -.ia pelo Governo da Confcdcnçio 

Sulça = eca pDde ~. c prec:tslo as cootas da Umio 

CCAI & S mi ADO$ de 1919 a 1993. 

I. seu profundo açadecilaelno., Governo da Confederação Swça. 

2. a cspennça dt que 5eJ8m aewu:Jedos os acordos anws em matena de 

llldimria de caDIS da UDilo. 

ele d.w cOilheci!acmo des&a Reeoiuçio ao Governo da C onfederaç.io 

RESOLUÇÁO 45 

,.,_. do GoYen~o da C......,_Po Suí~ nn rnau~ria 
de r.-.çaa• U•iio 

A Coafecleraçio de Plem~os da Uruio lntemac1ona.l de 

Telcccwn• .. -=açOcs (Quioto. 1994). 

OUlVBRO DE 1998 
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2.15 

que. em vinude dos acordos vtgcntes. o Governo da Confederação Suiça 

coloca .i. disposiçlo do Sccretario--Gcn.l. a seu pedido. e nos casos necessãnos. 

fuados para atender i.s necessidades transitórias da tesowana da Umão. 

I. ao Governo da Confederação Suiça sua satisfação pela generosa 

.juda p-estad.a em maténa de finanças: 

2. sua esperança de que SC:Jam renovados os acordos nesta arca. 

~ncarrega o Secretóno-Gera/ 

de dar conhccunento desta Resolução ao Go..,emo da C onfeden.ção 

Suiç.a. 

RESOLUÇÃO 46 

Remuneração e gastos de representação dos funcionill'"ios nomeados 

A Conferencza de Plerupotencianos da L1ruào LntemacJonal de 

Telecomwucaçõcs (QuJoto. 1994). 

tendo preunte 

a Resolução 42 da Confcttnc1a de Plerupotc:nciãrios (Nice. 1989), 

nconhecendo 

216 

que os salários dos funcionários nomeados devem ser fixados. a um nivel 

adequado. supenor aos pagos ao pessoal nomeado no Sistema Comum das Nações 

Unidas. 

I. que. com exccçio das med1das que possa propor o Conselho aos 

Membros da Unilo de acordo com as msauções que seguem. o Secretino-Gcral. o 
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Vice-Secrctano-Geral. os Du-etores dos Escntónos de R.adlocomurucaçõcs. de 

Normalização das Telecomwucações e de DesenvoiV1ment~ das Telecomwucaçõcs 

recdlun. a punr de 01 de Janerro de 1995, sa!ãnos fixados em relaçio ao ro&:~or 

stlãrio pago ao pcs~ nomeado. com base- percentuaJ.s segwntes. 

Secretario-Gerai 

Vice-Secrctano...Geral. Diretorn dos 
Esc:ntorios de R.achocomuruQÇÕCS. de 
Normali.z.açio di~ Te~õcs 

e de Descnvolvunenro das Tel~çaç~s 

134% 

2. que os pcrcennws wiolu sejml aplicados ao saliri~ 

Uquado. que inclu dependentes. e qae ~ os danais eternemos da remun~ 

s.ejaD calcu..l.al:às nesta base. emprepDdo-IC a rnctodologaa em VIgor ao Sistema 

C0111111n d:::; !"!:;~~ t.Jrud.i.i. :.c:. ..... uc qua: ~ 8pÜque um pcrcennW adequ.ado a cada 

elc:mcnto da remuneraçio. 

encarnga o C onse/ho 

ao ocorrer um reajuste peniacnte nas tabelas de salinos do Sastcma 

Comum. de aprovar o devido reaJuste aossüírios dos func1onãnos nomeados. que 

resultem da 1phcaçio dos pcrcennws acinla IDmCiooadas. 

2. cuo SUIJUD fatOI"es que. a .. juizo. JUSnfiqutm uma alteraç.io dos 

pcrcc:muaas JDeneaonados. de submeter 110$ Membros da Umão. para aprovaç.io. por 

maionL os perccnnws re ... ncos com as jUSiificaDvas apropnadas. 

217 

~solw do mesmo modo _-. 

QIR os gastos de representação SCJ8In reembolsados. contra apresentaçio 

das faturas correspondentes. ate os scgwn• lim.11es. 

Francos suiços por ano 

Secrcuno-Geral 

Vice-SecreWlo-Geral. Dirctores 

dos Escmónos de Radiocomu.caç6es. 

de Normahz.açào das T elecom~s e 
de Desenvolvunento das. T elecon~~m~cações 

RESOLUÇÃO 47 

Rdribuições 

29 000 

14 500 

A ConferCncaa de Plcnapote~~~:ainos da Uruão lntemac•onal de 

Telecomwuc8Ções <Quaoto. I 9q4). 
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a Resolução 46/192 adotada pela Assembleia Geral das Nações L'rudas 

em seu quadragesimo sexto periodo de= srssõrs. q~ mtTodUZJu um s1stema de 

reajuste de pensões que protege. em grande medula. o poder aqwsiO\o'O das mesmas. 

confonne o objerivo da Resolução 43 da Conferêncta de Plerupotenc•ários Nice. 

1989). 

considerando 

218 

a) que: os nivcts de remWlerações do pessoal das categorias 

profissional c superior. pelo regime arua.l. ji. nio são compentivos com os de 

Wversas tlmções pUblicas mtemaciOnaJs: 

b) as necessidades especificas da União de atrair e conservar pessoal 

altamente qualificado c cspectaliz.ado que esteja a par dos nws recentes avanços 

teenolópcos; 

c) que a miJaria das funções pUbhcas c orgaruza.çõcs que 

experimentaram dificuldades anáJogas puderam cncootrar sÓiuções apropnadas: 

d) que deve aumentar·Sc a motivt~çào do pessoal medi~tc a mtroduçào 

de wn ststema de incennvos. conforme recomendado pelo Comitê dt: Alto 1\ivel. 

pnocupadLJ 

pelo niunero crescentt: de medidas t:specificas adotadas por alguns 

Estados Membros de oferecer aos seus naczonaJS. que-uabalham pelo szstema das 

Naçio Unidas. wna retribuição ad.iczonal para compensar a falta de compennVldade 

dos níveis de remWJeraçào das Nações Unidas. 

recordando 

a decido de pnncipzo tomada pela AssembiCia...(ieral das Nações Unidas. 

na sua Rcsoluçio 471216. de introduzir parâmetros cspcciai~ pan detemunadas 

profissões, decido que. de qualquer modo. não foi colocada cm pninca... 

cotrVuJa a Com1s.sào dt! Admm1straçào Plibhca lntf!maclonal fCAPl) f! a 
A.s.sembl~ra Gerai da.s Naçõe.s Unrdas 

219 

a) a resolverem. em carirer urgente. o problema da falta de 

competitividade do sistema de retribuições do rcgunc comum. no que diz respczto ao 

pessoal das categonas profissional e superior; 

601 
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b) a muodunrcm. âen•.-amente, no repme comum das 'açôes l_.rudas. 

a flcx.ibihdade ncccssana para que os pequenos orgarusmos. de carater altamente 

tet:ruco. SeJam competitivos no mercado de ttabalho onde conttatarn seu pe~5oaJ 

c) a elaborarem e apro~ 1DD SIStema de mccnmos Sigruticamos. a 

fim de aumentar a mon,.ação do pessoal. come J3 se faz em numerosas funções 

pUbhcas c na mdustna pnvada. 

encarrega o (~onseiho 

al de acompanhar. de peno. a questão da proreção do poder aqmsm'\o 

das pensões: 

bl de esw a par da aruação cla CA..PI e da Assembleia Geral da \.açócs 

Unidas. com o fun de que seJam s.ansfeitas as ncccssuiades especificas da L"IT 

refletldas na prcscnle Resolução 

RESOLUÇÃO 48 

Gest.io c daea..-olvimcaiO dos recursos hllmanos 

A Conferência de Plen.rpolrnc:Iãnos da L:ruào lmcmac10nal 

de Telccomwucações (Qwoto. 19941 

recordando 

a) -\ Resolução 45 da Conferência de PlerupotencJanO~ t-....1-;:e J089l 

sobre o aperfeiçoamento profissional dos funct~na.n~ _ 

b) A Resoluç.io 46 da Conferincza de Plerupo(enc1anos ('-.:Ice. 19891 

sobre a revaJ.onzaç.io dos recursos humanos. 

tomando nolQ 

a) do Relatóno do Conselho (1994) ~obre a capacnação e o 

des.envolvunento dos recursos humanos. 

b) das recomendações di. Corrussào de .-\dmm1stração Púb]lca 

lntanactonal comurucad.as pdo Secretirio Geral no Docurne:mo 12.. •nntulado 

"Pohhca gera.l e gestão de pessoal ... 

~conhecendo 

a unponãnc1a dos recursos humanos da Uruão para o cumpnmenlo de 

Seus Objeb\'OS. 

OIITUBRO DE 1998 
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reconhecendo adema1s 

o valor mUtuo que tem J:ata a União e para o pessoal a revalonz.açào 

destes recursos. na maior medida passivei. atraves de d!versas atiVldades de 

desenvolvimento dos recursos humanos e. em panicular. do aperfeiçoamento 

profissional dos func1onãrios contratados. 

com1derando 

a) a repercussão na Lruào e no seu pessoal da evolução permanente 

das abvtdades no campo das telecomurucações e a necessidade de que a L"ruão e 

seus recursos hwnanos se adaptem a esta evolução: 

b) o peso crescente que tem no orçamento da União os recursos 

destinados i capacitaç:ào e seu reflexo nas anvidades da LJ!tião. 

221 

consrderando ademal5 

a imponância de fonalecer e harmonizar os vínculos entre os diferentes 

fuores de gestio e de desenvolvunemo dos recursos humanos. 

observando 

que a CoDUssào de Administraç.ào Pública lntemac10nal reconhece a 

gesdo dos recursos hUIIWlOS como um ·'rnCtod.o sistemirico que conmbui para a 

utilizaçlo eficiente e eficaz dos recursos hwnanos··. 

rrcordDndo 

suas decisões sobre contratação (Resoluções 29 e 41 ~ice. 1989) e o 

relatório do Conselho (1994) relativos :i. conttataçào do pessoal da LJIT e dos pemos 

paa missões de assistência tecruca.. 

rrsolv~ 

I. que a gcstlo e o desenvolVImento dos recursos humanos na União 

deveriam ser compariveis com os objerivos c arividades da UTT: 

2. que os pnncipios de gestão e desenvolvunento de recursos hwnanos 

dcver:uun ser aplicados na plaruficaçio, conttatação e seleção de recursos humanos. 

capacitaçio. vencunentos. classificação de cargos_ perspecnvas de carrerra. 

avaliaçio da produtividade e denussõcs. 
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I. de estabelecer as ··Regras PIRa capacltação profi.ss10naJ do pessoal 

da Ull cc.~ base nos PnncipiOS apro'Y8dos. pelo Conselho e de aplica-las ao 

propmna de capKilaçio profissional do petiOIJ da L IT. 

2. de esmbelecer planos cic cMieavolvuntnto dos recursos humanos. a 

raCdlo c la.ao pnzos. para responder is n=essuàdc:s da L mão c: de seu pessoaJ. 

3. de COIIbnuar esrudando a .-:lhor aplicação. dentro da L mão, dos 

pnncip1os relativos ii gestão e dc:scnvoJ...u.:nw dos recursos hwnanos. observando 

as retomcDdaç6cs da Conussão de Act...ustraçào Púbhca lntemac10nal e de 

mfonnar ao Conselho. 

de conceder os recursos apropnMos para a capacuação profissiOnal. de 

aeordo com um programa estabclecJdo. que rqll'nenle 1%. como muumo. com wn 

aYI!Iento gradual de .i.Jt 3% .. como mãxnno. • pane do orçamento ambwda a custos 

de pessoal. 

soi1C1Ia ao C omelho 

I. que assegure a liberação elos recw-sos de pessoal e fmancc:uos 

necc:SRilps.. mcac:aonados no Documento 21. que tem por titu.lo ·-c apac1tação e 

desenvolvima11o dos recursos humanos". PilA eununar os aspectos relacaonados 

com aacsdo e dcscovo.lvuneato dos reçurJQI humaaos da UIT: 

2. que: examme o relaaóno do Secrt"tano-GeraJ sobre este asswuo e 

decida as medidas a serem aciow:W 

RESOLUÇÃO 49 

223 

A Conferêncaa de Plen.apotCIKIÃnos da Lmào Internacional de 

Telecomumcações (Quieto. 1994) . 

ncon:Jarrd(J 

a) as recomendações do Comlli de Alto Sivel sobre as necess1dades de 

aumenw a delepçio de funções na Sccrcaria da UIT. 

b) as mudanças estruturais que têm sado mtrodu.z1das no cumpnmento 

das decasões da Conferinc1a de Plem~iânos Ad1c1onal !Genebra. 1992) e a 

resu.ltante reduç.io do nwnero de func.•orWrios nomeados da UIT. 

•· 



OUTUBRO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

~-. 

cl a obngaçào de que a . ruào aphque (l SIStema de classificação de 

cargos. aprovado pela Assembléia Geral das :'\.ações l mda~ I)Jra aphcaçjo em 

to<b.s as orgaruzaçõc:s do SIStema comum das 'ações Lrudas. 

lendo em coma 

a) que a UT devena unilz.ar mteltamente a cstrurura de dassJfLcaçàC" 

do SIStema comum das Nações Um das. 1 G I a D 2 ). 

b) que os empregos devenam ser classificados mediame a aplicação 

das normas de dasSJficaçào de cargos do SIStema comum das Sações L"mdas 

cargos 

encarrega o r·on.çe/hn 

I. 

das 

de zelar pela aphcaçio correta das 

:-..lações L'nidas aos postos de direçào. 

norm~s de classdica.;ào de 

tendo em coma o grau de 

responsabilidade e a delegação de funções: 

2. de aplicar a decisão de principio tomada pela presente C onferenc1a 

de unlizar o grau O 2 para esses poMOS quando as nonnas do ststema comum das 

Nações UrUdas o justificarem: 

2:2.4 

3. de. (.otn base no tel3.t6no do Secre.uno-Gerõ.\1. Lthu para que se 

apliquem as nonnas. regulamentos e prahcas pemnentes da UT em questão a.:: 

nomeações e progressão func10nal. 

RESOLl1C.\O 50 

Conu:uaç.ão do pessoal da l:JT €' d€' p€'rilos para missõf's 

de .assis1incia técnica 

A ConferCncta de Plerupotenc1anos da l ·ruao lntemacronal Je 

Telecomumcações (Qu1010. 1994), 

VUIO 

a) o nUmero 154 da ConsniUIÇào I Genebra. 190~). 

b) o Relatóno do Conse-lho ~obre ~ aplicação da Res,..,lução -li .ia 

Confert:n(.ll'l de P\tmlpotenctanosl>.,;tce. \989) 

c I a seçào do Rclatonf"' do \(m!;elhn t D0cumcnl, ~01 QUl' :r:nJ dJ.r. 

medtdas adotadas em aphca~,;ão a Resolução ~o da (. onlerenct::! 1 .. k P!ento<•!~nct3I10S 

(Nice. 1989): 

d) o aumento do numero de paises dos qu:m prO\cm n ressoai da 

L' mão e a melhora haVlda na d•stnbu1ção gcog::rafica do pcr.s\lal nomeado 
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I"I.I/05 1gualm~me 

ai as recomt=ndações da Com1ssão de .!o.dtrurusrraçào P'.lblica 

Internacional (C API) sobre pohnca~ e procedimento de contratação d1\Uigadas ;:~lo 

Secretario-Geral no documento umtulado "'Polinca geral ~ gestào de pessoal· 

(Documento 12l; 

22S 

b) o Relatono do Conselho sobRa contratação do pessoal da UT e de 

pentos para nussões de asS1S1ênc1a tecnica (Resolução 29 e 41 da C onferenc1a de 

Plerupotenciãrios (Nice . 1989)). 

consuierando 

a) a necessidade di!: segwr w. polihca de conln.tação adequada as 

nec:essadades da Uniio. mclu.ida a redisb'iiNiçào de cargos e a contratação de 

espec:l&listas jovens. observando. ao mesmo ~empa. as recomendações pem.nentes da 

CAPt 

b) a necessidade de connnuar 111elhor-ando a dtstnbutçào geog:rafica do 

pessoal nomeado da Uruào. 

c) a necessidade de mcennvv a contratação de pessoal ferru.runo nas 

cuegonas profiss1onal e superior: 

d) os permanentes avanços da tecnolog~a e da e"tploração das 

telccomurucações. assun como a neccss1d8de conStqucnte de conrratar os penros 

rrw:s competentes para trabalhar nos d.Iferentcs Escntónos da L"IT e nas am1d.ades 

de ISSIStetiCia tC:cruca da Uni.io. 

constderaf'ldo ademats 

a) as crescentes d.ificulct.des .-nntaavas e qualificaovas que susc1tam 

a contratação de pentos para nussões de ~c1a tecruca. 

b) a dclnanda cada vez nw01 de pentos altamente qualificados para 

nussões. de c:u:na duraçio. -.o nos iei'VlçOI. awticionaJs como nos novos: 

c) a grande importincaa de refarç.ar a asststt-ncta tC:cruca aos paJses em 

dcsenvolvimeruo. 

tfttdo obsei'WJdo 

qae aio se ~ suficiane tliwlpçio às aeeess1dades da U ruão de 

~ pcrilol ai--.. qalifiC8dos.. -.-_ _.onnações sobre vagas de emprego 

1101 poises q.. pocleriom c:cdor OS Cl ..... ,....., 

OliTUBRO DE 1998 
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desejO expressar 

sua grandão aos Membros que cederam pentos de seus patses par2 

rrussõc:s de assistCncla rccruca. 

cotr'r'tda os Afemhros da { "mão e as enndades e orgam=açõe.~ daumas 
das admtmsrrações 

a mtensificarc:m seus esforços para explorar todas as possibliuiades 

de idcnnficar candidatos e. especlalmente. candidatas. para os cargos da L'IT e 

postos de pentes. entre o pessoal da administração. empresas de exploração 

reconhccuias. mdusmas. uruvers1dades. msOh.J.Jçõc:s de capacttação. organismos 

cJenrificos e de mvcsrigaçào. etc .. dando a ma1or difusão passivei às mfonnaçõe's 

sobre vagas de empregos. mediante contatos diretos com estas poSSIVCIS fontes de 

pessoal espec•ahzado. 

2. a facdnarcm. ao maxirno. a traosferCncta dos candidatos 

sclccionados c si.UI rcmcorporaçio. ao tenn.ino de suas nussões assistcncla.JS. sem que 

o periodo de ausência p~Judlquc suas caneiras: 

3. a connnuarem ofcrcc:endo. gratwtamentc. confeitnctstas e os 

serviços necessãrios para os scrrunános orgaruz.ados pela üruio. 

conv1da os paíse.s em desem·o/v1memo Membros da Uruão 

a terem. partic:ularmeme em conta. os candidatos para nussões de 

ass1stênc:ta tec:ruc:a apresentados por outtos pajscs cm desenvolvimeDtO. sempre que 

reúnam as condições rcqucndas. 

2.27 

~.solve 

I. que prossiga a contratação internacional de pessoal nomeado. nas 

categorias profissional e supcnor. e que. de wn modo geral. se promova a ma1or 

publicidade possivel das vagas desses empregos. em pamcular. na Administração de 

todos os Paiscs Membros da União: não obstante. deve-se conrinuar oferecendo 

possibilidades razoãveis de acesso ao pessoal J.i contr.l.tado: 

2. que. quando forem preenchidos os postos vagos. medi8Jite 

contratação mtemacional. ao eferuar-sc a scleção ena-e os candidatos que reimam os 

requtsltos para o cargo, se dê prefetencia aos candidatos de regiões do mundo 

msuficiemementc representadas no pessoal da Uruão. tendo em conta o eqwlibno 

aconselhãve) enrre o pessoal fcnuruno e masculino. 

3 que. quando forem preench..ldos os cargos vagos. mccüantc 

contratação internacional. c ncnhwn candidato reunu todas as condições rcquendas. 

a contratação se faça no grau Imediatamente mfenor. no entendimento cic que o 

mreressado tcri. de cwnprir cenas· procedunemos. antes de exercer todas as 

rnponsabihdades merentes ao cargo e de obter a progressão funcional. uma •ocz que 

não sansfez. amda. todos os requiSitos: 
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~ que. <.:m !:'era i. c pe~~oal da categona de serndores gc:rab 1 g::ra~.;~ G I 

a G i') se_1a conrratad0 enrre ress0as res•den1es na SutçJ. ou em rem10n0 trances 

dentrQ de wn ra10 de ~5Km de Genebra. E;,;ccpcwnalmc:rm: as vagas que ocorram 

em cargos. de carater tecmco. dos graus G S. G 6 c: G- poderão ~er rreendttdas 

mediante contratação tmemacJOnal. 

de conunuar aphcando uma pohnca de cvntrataçào desnnaaa a 

melhorar a represemar;ão geografica do peuoal nomeado nos cargos d;~ L mào 

SUJeitos a d1smbwçio geog:ri.fica. 

2. de. em caso de tgualdade de condtções favorecer a nomeação de 

pessoal femuuno para os cargos da categona profi!>!>mnal c supenor. com o fun de 
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lograr urna representação c:quilatlva da mulher no ~ssoal da União. sem preJuizO 

para o ponto 2 da pane C:lilposiDva desta Resolução. 

3 de contratar es~cJabsu.s jovens para cargos do grau P 1 'P ::!. 

quando for o caso. com \-1Stas a melhorar o profiss1onahsmo dentro da L:ruio. tendo 

em conta a di.Siribwçào geografica c o ._libno entre o pessoal fctruruno e 
masculmo. 

4. de exarrunar. com a ma.or a-.çio. os conhccunentos. e--.pcnenc1a e 

apadõcs dos cand.uiatos aos cargos va1os ~ pcntos. ao submeter as respecn\-as 

candadaruras aos paJSes bencticianos. 

5. de não tmpor hmues de 1dadc estrnos aos cand.Jdatos a postos de 

pentos. nio obstante. deve assegurar·se de que os candidatos que tenham 

ultrapassado a 1dade de aposcnr.adona fixada DO regune.s_~mum das Sações Lrud..as. 

estrJam aptos para desempenhar as funçõrs descnta""S nos anunc10s de vagas para 

rmprego: 

6. de estabelecer e publicar. penodacamentc. uma relação dos cargos 

vagos para pentos. que devam ser preencbidos nos meses subsequentes c de 

dJvulgar uüonnações sobre as condições do emprego. 

7. de manler anaa.hzada a lista de possJve1s candidatos a emprego de 

pentes. em pamcular de es~c:~a.hstas para --.sões de cuna duraçio. 

8. de apresenw. anualmente. ao Conselho wn relatóno sobre as 

meduias adOiadas em cumpnmento desta Raoluçio e a evolução das questões de 

contrataçio. em 1en..l: 

9. de conhnuar. observando as r«omcnd.ações da C.-'\.?1 aphcave1s a 

conJuntura da Uruio. cm matena de conaataçio. 

a acompanhar. com a mãx1rnal MCDçio. o assunlo da contrataçio e a 

adotar a.s medidas que consuic:re neceuanu ,_. arregunenw um numero adequado 

de caDdiâtos qaa.lilicados '*' os carwos M Urulo e para os cargos de pcncos. 

aprovados em çoac~ da Uruio 
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RESOLUÇÃO ~I 

hnicipaelo do pessoal au Conferiacias da Uniio 

A Conicrênaa de PlmipolcDciários da Uniio lntemaciona.l de 

Tdeeouumicações. (Quioto, 1994), 

cons~tlemndo 

a) que o pessoal ê wn elemento chave para que a Uniio possa alcançar 

seus objctivos; 

b) a importiDcia de uma boa gesdo dos recursos humanos da Unilo 
pm-a que esta possa ariDgir seus objetivos; 

c) a 1Dlp011incia de uma frutífera ~IIÇio de trabalho entre o pessoal e 
seu emprepdor e da partlcipilção do pessoal u gesdo da Un.iio, 

rrconltecendo 

Os dln:itos do pessoal reconhecidos no arngo 8 dos Estatutos c no 
ReguWncn1o do Pessoal. 

tollfOndo nota da 

imciativa do Coosclho de criar um grupo consultivo mtcgrado por 

represcntanrcs do pessoal c membros do Conselho. 
-

odwn~rtdo 

a) que o Comclho cODVida, rcgulanneD.tc. para participar de suas 

ramiões, represc:atantcs do pessoal~ 

230 

b) que essa pa:rtiapaçlo .cslã sujeitL cada vez.. ao acordo preVIo do 
Coaselho: 

c) que essa incerteza unped.c aos represeatmtes do pessoal 
pn:pararem~se com suficiente aoteclpaçio, 

que a piJ"ttcipaç.i.o 1M reprcseutan.tcs do pessoal seria poSiava ~ a 

CoaferêaCJ.a de PICDipoteociârios. 

nsolve 
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que. succssJvamente. o pessoal e•ja representado por uma pessoa tau 
duas. no rnUlmo) e parnc1pc cUs reumões do Conselho c das Conferências de 

Plempotcoclii:rios da l.IIT. expoodo, após prélllio CCXI.vite do Presuic:otc da Comnsào 
q~~e x ocupa dos assuntos de pessoal. suas CJ111i11iões sobre estes assuntos e que ess.a 

porb<>poçào nlo ICIIba repcrcussóes no-ela UIT. 

RESOLUÇÁO 51 

Saaeamento do F•ado de Pe.lel da Caiu de Scpros 
doP-1411UIT 

A CODferrilcaa de PlerupotcneWios de Uruão lntemacaonaJ de 

Tclec:cuwnicaç6cs (Qwoto. 1994), 

con:srtkrando 

a snuçlo financeua do FUDdo de Pem6cs., cm 31 de dezembro de 1993. 

a qual. ameia que precaria. melbon prop-essn-eare. 

lendo em coma 

231 

a efic.ácia das medulas de apoto aplicadas atC agora. 

da necessuilde de segw.r mam~ o Fundo de Pensões mcdlanre uma 

coombwção •u.al. 

t:NCanrga o (' oru~/ho 

de 8COinpanhar. &IC'IItamcnte. DOS ,..OXUnos anos. a sttuação da Caixa de 

Sesur'os do Pessoal da L:IT e. em putJcu.lar. a do Fundo de Pensões. para. tomar as 

-=didas que coosadcre apropri..U.s. 

que a contnbwção anual de 250.000 fraDcos suiços do orçamento 

OI'Cbnãrio ao FUDdo de Pens6cs seJa reduziU a um nurumo de 200.000 francos 

suíços e seja m.n:ida no ruvel necessario IIIC que o Fundo estq1 rm condições de 

fazer face as suas obrigações 
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RESOLUÇÃO 53 

Medidas destinadas a permitir que u Naçies Uaidas cumpram plenammtc 
qualquer mandaco em virtude do artiga 7S da Cuta das Nações Unidas 

A Coafcrência de Pletupotenciârios da Unilo Internacional de 

Tdecomunicaçiles (Quioto, 1994), 

232 

con.sc1ente 

da Decis.io da Conferência de Ple:mpotenciãrios (Málaga-T ormnolinos. 

1973) de supnmir a categoria de Membro :~SSQ~;iado da Uailo e do Protocolo 

Adicional m à Convenç.io lntel'nacioaal de: Telceomunicaçõcs (Nairobi 1912). 

tertdo em conta 

que a Conferencia de Plenipotenciários (Nice. 1989) dec:idiu deixar de 

utilizar protocolos adicionais e adotou a Resoluçlo 47 sobre esta questlo. que é 

tambCm o tema da presente Resolução. 

a tenra 

ao pedido que o Secn:tãno-Geral das Nações Unidas lhe submeteu 

novamente. CTD data recente. para que seja lll.IDtida. como no passado. era caso de 

necessidade. a apbcaçlo das disposições que pennitcm às Nações Urudas cwnprir 

qualquer mandato. de confonnidade com o artigo 7S da Cana das Nações Unidas. 

I. que. de acordo com a Constituiçlo c a Convençio da UrUio 

lnscrnac:Jonal de Tel~omunicações (Gcnebn.. 1992). as Nações Unidas possam 

continuar aplicando as disposições correspondentes a categoria de ~cmbro 

associado. que constavam da Convençio lntem&çional de Telecomwucaçõcs 

( Montreux. 1965) • quando cwnpnn:m quaJquer mandato. de confonrudade com o 

artigo 7S da Cana das Nações Unidas; e 

2. que o Conselho examiDe cada caso relacionado com o resolve I 
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RESOUJÇÃO S4 

Apoio •• Membros que acolhem as fercaa de Manutrnçio da Paz. das Naç6es 
u-

A ConferCnc1a dt PlemJJ*DCI8rios na União l.ntemac10na.l de 

Telcconu.aaic8Çàcs (Qwoto. 1994), 

a) que alguas Membros deWIII recorrer i. aJUda das Nações Unidas 

~ resoluçlo de conflitos. o rcstabeaea-to da paz.. a segurança c a prestaç.io de 

a.istâlc:ia b....U.ána em época de et*; 

b) que comunicações efica8s sio vitais para. que os orgmnsmos das 

NIIÇ6cs Uaidas c outros orpnumos de IIMileblcia possam cumpnr estas unportaPteS 

lllissõcs; 

c) que. na exccuçio das ref-*s nussões. as operações de maautençio 

de paz.. realizadas pelas Nações Uaida. cm cumprunento de um mandalo do 

COil.IClho de SeglnDça. poàe:m C'X1p' o *slocuncnto de forças de manutcução da 

pu. das N8Ções Umdas c a pamc1p&Çio • Of'IIIUUÇões de &S.SISiênc•a (.PUblicas e 

pri.vw:las) dotldas de seus. prOpnos metal • c.c.nwuações. 

~conhecendo au1m mellno 

a) que. para cstabelc-cer su. mstal~ Clc comunJt;ações. as Forças 

de M.mutcnçio da Paz das Nações U~ necessitam. nomalmcntc. do apo1o da 

adlainimaçio anfitriã. para resolver q..-Bes. tais como a aplicaçio da lcgtslaçio 

DK:ional iSCibR telccomwucações c a oc01c """""''"'o de freqUCnctas: 

b) que no momento cm .- o país Membro acolhe a Força de 

Mmutcaç.io de Paz das Nações Uni-. acontece, quase scmpn:. ser aquele o 

IDDIDC:ato em que ma.s nccessi11 de apbc.ar sua regulameat.çlo nac1onal: no 

eatmto. csti. em p1orcs cODdlções de ~ procedet". dev1do ao fato da s1ruaç.io 

qac moavou a mtcrVC'DÇio das Naç6es U..S poder ter parahsado a admuustraÇio 

dopal5aafitrii. 

a raponsabdidade da UlUlo CGIIIO orprusmo espec1aJtzado das NaçOcs 

Uaidas c sua vonude de com elas c.,.nr. de prestar-lhes todll a asslstetlc~a 

pouível. em Clllllpnm~to ao Acordo (-.do entte as N~s Urudas e a Ua.i.lo 

OFfUBRODE 1998 
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bdcmacioa.al de Telecomunicações (artigo Vl) e aos seus rCSDtCtivos instt'lltnentos 

~tais. 

de conformidtxk com 

a) o objcto da Uaiio exposto no artigo I da Coa.stitwçio e 

especialmeme o - da urr de coonlcnar os csfo~ pua elimillar as 
illraferi:Dcias prejudiciais e promover a utilizaçio dos serviços de tel~mtmicações. 

.-. o fim de facilitu u ,.loç6es po<ifieu; 

b) os proçedimcmos eslabelecidos no epip>J"e "coonmieaçaes" 

(mexo ll artigo 4, parte 8) do projeto sobre a ulili.zaçlo de dispositivos de defesa 

militar e eMJ•. 

que. emre os objctivos da U ailo, figura tllllbem o cic prHtar assi.stê:Dcia 
clima lOS Mcmbroo pon a opücaçlo das disposi~ do Rqulomcnto de 

Radiocomunicaç6es e que • urr tem enviedo. rqulanncrlrc. pua cumprir miu6es. 
periiOS cedidos pelos Membros. 
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qae a falia de uma ldminisnç.io oacioaal cfetiw. cape de apoitr as 

forças milillrH das Naçlles Uaidas e u orpnizoçl!es ~pode: 

impedir u opei"IÇI!es das Forças de MaalllaiÇio da Paz das Naçlles 

t.illidas e prejudicar o raaabelecimasto da pu na rqiiD e a ~ 

do usislbcia bUIIIIailiria; 

criar sitii.IÇ6cs em que os países Membros viziDbos possam sofrer 

illlafai:Dciu JRjudiciais c ~ nos seas serviços de 

leleeomllaicaçaes; 

prooocar si~ que posaom c:ompn1111e1er os iDioreues. a loqo 
pnzo, da admiaillraÇio onfitril, dadc que ela nlo pode exercer seus 
direitos em matm. de urjlinç'o do espeçtro e ,ela coordeaaçlo 

iuluL&ional. 

• O proj~ID sobre a •tlllzQçdo di dt.Jpositivm de tllfatl ,;/llaf' e c:tvtl 
pma socor1'D. e"' t:tJJO de caráJtrofes naiJirau. faz. parle do mondt:ldo do 
Depal'lamento de A.uuiiiGJ HutrtQlfJuJnM das Naç{Ju Unit:JM. e niCII dlrrm:c se 
,.qerr,. ao ao doi IIWrrr:rotttltiM dUposilhw qllllltdo forr"' unli=«kk&. 
at:ltuilGIMNe. cOiftO pane da aJSISiltteltl lnurtalvuina rntemtX'IOittJl, em seqülncra 
th ..,... catáJtrofe ntltllrvl. 
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óc esmdar as possive1s funçõc-s dia U1T e de seus Membros no se1or de 

apo•o a gesdo de fu:quencias para cenas operações de manutenção de paz.. em 

couulm com os arpas pertmentes das Nações Urudas. tmdo em conta a.s 

consicleraç6es jurld.lcas. JllnSd.lciOn&IS e fiaanceuas e de comurucar suas 

cc:mc:lusõcs ao Conselho em 1996 

ertCOiftga o C onsrlho 

de euminar o relaróno do Sec:aelllao-Gcral na sua reunião de 1996 c de 

formular ~Oes adequadas pan c.-primento da UIT c de seus Membros 

236 

RESOLUÇÃO 55 

Udliraçlo cb rede d~ te~unicaçia .. Nações Unid.s para o trífcgo de 
eelecoaauaiac:6a dos •• 1 ' - espedaliudos 

A CoafcrertcJa de PlcruppoiL-ailiKK da Uruio lntcmacaonal de 
Tc~conuuucações (Quiolo, 1994). 

consltkrando 

a) O Acordo caft as ~ações Grudas e a Lru:io lntemaclonal de 

Tcleccftwueaç6es (Atlanbc City, 1947), cm pldicular seu amgo 16. 

b) A Resolução SO da Coaíe:risia de P1CI,!!P5?_lcnc1at-Ios (N1cc. 1989), 

aa qual se afinDa que a rede de tclecomlllliações das Nações Urudas pode ser 

1llihzada para o Uáfico dos. orprusmos e p! hfizedos. em cenas condlç~s prccas.as.. 

a) qur o Secretãno-Geral das Naçóc:s Urudas sohcztou ã. União 

~1011&.1 de Telecomunicaç~s tomw • medldas. apropriada.s para qu~ O§ 

cwp ivnos especializados possam utilizar a Rdc de tclecomwucações das Nações 
u ...... , 

b) que d~sde 1989. a UIT tem co&.bondo estre1tanletUc com o sen1.ço 

de telccomwuC8Ç6cs das Nações Lrudas pan me-lhorar a rede de telecomwucações 

deltas. 

que 1 rede de telccomwucações ._ NIÇÕCs Umdas posSI ser uabzada 

paa o lrifico dos orpmsmos cspcc1llizldol. que desejem uah.z.ar esSI rede. com a 

COD<bçio de: 
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I. que os organismos especWizados paguem o serv~ço. com base nos 

gastos de c:xploraçio deste pelas Nações Unidas e das W'if&S estabelecuia.s pelas 

admiDisbações. DO imbito da Constiruiç.lo e da Conveoçlo (Genebra. 1992). dos 

rqn'"nnnos administrativos e das práticas da Uoiio cm vigor, 

2. que a urilizaçio da rede fique circunscrita aos órgios princtpilS. aos 

escritórios. aos progrml8S das Nações Unidas e aos organismos especializados das 

Noções Uaiclas; 

3. que as transmissões se lim.ilelll ao inlercimbio de informações sobre 

assuntos oficias do sistema das Nações Unidas; 

4. que na explora~ da rede se tenham devidamente em conta as 

disposições da Constiruiçio ._ da Convenção. (Genebr.L. 1992). dos regulamauos 

administtativos e da prática da União em vigor. 

de acompanhar, atentamente, a evoluçi_o da rede de telecomwucações das 

Nações UD.idas, de prosseguir a colabor&clo com o serviço de tclecomwucaçõc:s das 

N~ Unidas e de proporcionar a oricntaçio que se considere apropnada. 

~ncarnga do mesmo modo o Sec~lãno-Gerol 

de b"lllSIIlitir o texto da presente Resolução ao Secretario-Geral das 

Noções Uaiclas. 

RESOLUÇÃO 56 

Revislo eventual do artigo 1\', HÇio 11. da Convenção sobre 
priviligios c imunidades dos organismos especializados 

238 

A Conferência de Plenipotenciãrios da Uniio lntcmacional de 

Telecomunicações (Quioto. 1994 ). 

VUI4< 

a Rcsoluçio 2S da Cooferênc1a de Plerupatenc1arios (Buenos Aues. 

1952). a Resohaçio 31 da Confertncaa de PlerupotencJãnos (Genebra.. 1959). a 

Rcsoluç.lo 23 di Conferência de PIC'D.Ipolenciirios (Montrcux.. 1965). a Resoluçio 

34 da Conferência de Plerupotcnculrios (Mãlaga-ToiTemahnos. 1973), a Resoluçio 

40 da Conferência de Plenipotenciirios (Naarobi. 1982} e a Resolução 53 da 

Conferência de Plerupotenciários (Nice. 1989). 
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a) que, no .,-ecer. CU. eoattadiçio en~ a definição das 

telccoam-inçJtes de ESIIdo mc:uc-.. DO uex.o i. Coasntwçio da üniio 

llllerDacicmal de Telecomi1DlCaÇ6es (GeDeilra. 1992) c o disposto no amgo rv. seçio 
11. da COII'I çk sobre privilegias e;., . r t I dos organismos especializados. 

b) que a C01n ç*a sobft Jlrivilélios e imunidades dos orguusmos 

espeaalimdos Dio foi moclificada. c 6 solicitado pelas CoDferinc1as de 

Pk:n; irios de 8UCDOS Aires (1952). GeDebn. (1939), Montteux (196S), 

Mólop-T........,Woo, (1973~ Nai.robi (191Z) c Nice: ( 1989). 

1MIIICr as dccu6cs das Coafllhlc&as. de PlerupotencJinos de Buenos 

AiRs (19~2~ Gcacbn ( 19~9). M- (1965~ Müqa-Ton=olmo• (1973). 

Nairobi (1912), Nice ( 1919) e da Ca.f-.a. de Plerupotenc1ãnos Acbc•on.al de 

Gaebn. ( 1992) de alo indwir os a..r. MI Olplllsmos cspecaahz.ados cntte as 

--que. squado o oaexo do C-çio (Genebra. 1992). podem cnV>or 
ou rapoacler a lr:lecomUIU~s de E--. 

llt 

~as Nações Ulbldas accilarl pntccdcT a um no"Yo exame deste problema 

e que, tCDdo an COilll. • prHCDtc dec:ISio. ~quan wn,vemc:ntemcnte o amgo r v. 

seç1o 11 da Cooveuçio sobre priviWpof. e uawudadcs dos orgarusmos 
......,wizados. 

ntt:tJrnga o C OIUelho 

de fazer as gestões ncccssãrias ;.mo aos orgarusmos correspondentes das 

Naç6cs Unidas. a fim de obcer UIIW soluçio IKisfatóna 

RESOLUÇÃO ~7 

~dênci. c-. lnspeçio 

A Coaferênca.a de Plau.~s da ülliio lntemacJonal de 

Tclecom.WUQÇOcs ( QwotO. 1994), 

l'ffOrdtmdo 
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a Resoluçilo 52 da Conferência d~: Plenipotencl:inos de N1ce 1 1989). 

\II.SIQS 

IS seções COIYeSJI<mdentes do Relatório do Conselho a Confer~ncia de 

Plmipotm.ciários ( Quioto, 1994 ), 

constderando 

240 

ser coaven.iente que a Uniio Internacional de T elecomwucaçõcs conrinue 

beDeficimdo-se da fuDçio ütil que desempenhai a Dependência Comum de lnspeçio 

(DC1) eomo serviço independente de inspeçlo e _avaliaçAo do sistema das Nações 
Unidas, 

de coatiauar cooperando com a DCI e de submeter ao Conselho os 

relarórios da DCI que tenham interesse para a Uniio. junto com os comentarias que 

CODS~ adequados. 

enca~ga o ConsrJho 

de euminar os rt:latórios da DCI submendos pelo Sccret&rio-Gera.l c de 

adow- as medidas que considere adequadas a esse respeno 

RESOLUÇÃO 58 

IDtcasificaç.lo das relaçk:s com as organi.uç6es regionais de telecomunicações 

A Conferência de Plerupotenciários da Urtilo lntemacional de 

Telecomunicações (Quioto. 1994 ). 

que no ll'tigo 43 da Consnrwçio se dispõe que "os Membros se reser.·am 

o direito de realizar conferências regiona.ts. finnar acordos rcg~onaJs e cnar 

orpntZições regiorws.. com o fim de resolver problemas de telecomurucaçOes que 

possam ser tratados aum plano regJonal ...... 

61 "7 
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C01U1derando 

a) que a Uniio e as org~n~zaçles reg:~ona1s compamlham a crença de 

que uma estreita colaboração pode: promover o desenvolvimento das 

relec:omunu:ações regiona.Js. mercê. enft ~coisas. do esforço organizacional. 

b) que na Conferinc&a MUDdia.l de Oescnvo1V1memo das 

Telccomwucaçõcs de Buenos A1res. realiz:Ma em Buenos Aires em 1994. aJgumas 

orpnizações regionais de telecomunicaç61&. com a "T elecomumcações .-\sia

Pacifico. (APT). a "Conferência Europeil; de Adrmmstrações de Corre1os e 

Telccomwuc:açõcs (CEPT)". a Comissio ln.teramencana de Telecomunicações 

(CITEl), a ··umio de Telet.L.:!WD.Jcaçi:!wH do Clribe (CTIJ)'", a ··uruão Pan-Afncana. 

de Telccom.~s (PAru) .. e o ·'COIIIIII Permanente de Telecomwucações da 

Lip dos Estados AJ"'Ibcs", etc., expressaram a neccssulade de que a União colabore 

mi.IS estreitamente com as orzanizaçõcs rcpc.ais de telecomwUcações. 

c) que existe Wllll necessidade permanente de que a Umão colabore 

mais esttCIIUDentc c:om as organizações ~~ de telecomwucações. dada i. 

cresec:Die imponincia das org•uzações regic.a1s tnteressadas cm assumas regionaJS: 

d) que na Convcaçio se incraacnta a participaç.io das orgaruzações 

f'ellonais de lelecomumcaçOes nas an'V1~ da Uruio c= se JnVt sua presença. 

como observadores. nas confcRnc1as da Unilo. 

e) que a Con:ferincLa M.ncüal de Desenvolvtmento das 

Telecomwucações (Buenos Aires. 1994) solicitou ao Secretano-Geral que exlUTWle 

u oneatações da Resolução 6 no rel.tório ~ apresentar em relação a Resolução 

16 da Conferênaa de PlerupoiCilcWlos Adiciaaal (APP) (Genebra. 1992\. 

que o relatóno do Secretario-Geral cm relação a Resolução 16 da APP 

(Genebra. 1992). facilitar&.. quando dis.,-ivel, a awliaçào pelo Conselho di. 

pmeiiÇII regicnal da LJnilo. 

242 

reso/w 

que a Un1i:0 estrette suas relaç6es com as orgaruzações regionats de 

tclecomwncaç.õcs. 

encarr~ga n Secretartn-(ieral 

de consulw. em wna dau. pn:.ima. as orgamzações reg•ona1s de 

telccomunu:açóes. no tocante ã colabooçio nas bases preVIstas pela Resolução I b 
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da APP (Genebra. 1992) e pela Resolução 6 de Conferencia \1undJal de 

Descnvolvuncnto das Telecomurucações 1 Buenos Aues. 1994) 

de submeter um relatório sobre os resultados dessa consulta ao Conselho. 

para que este o examine na sua reunião de 1995 e de 1nformar. penodicameme. 0 

Conselho. 

encarrexa o tonulho 

dt exammar os relalónos submendos e !ornar as med1das adequadas. 

entre outras. as necessárias para fazer chegar as conclusões dos relatónos e do 

Conselho aos Membros que não fazem pane do Conselho e ã.s organizaçtks 

regionais de telecomwucaçõcs. 

RESOL!;ÇÃO S9 

Solicitação de opiniões consultivas à Corte Internacional de Justiça 

A Conferência de Plempotenciãrios da União Internacional de 

Telecomunicações (QuJoto, 1994 ). 

243 

VJ!IIOS 

a) o artigo VIl do Acordo entre as Nações Unidas e a União 

Internacional de Telecomunicações. oo qual ~ que a Conferêncaa de 

Pleo.ipotenciârios ou o Conselho, aruaodo em fimçào de wna autorização da 

Conferêneia de Plenipotenciârios. podcT'i. solicitar pareceres consultivos à Cone 
IDiemacional de Justiça; 

b) o acordo do Conselho de "'filiar a Uniio ao Tribunal Adm.in.istnttivo 

da Organizaçio Internacional do Trabalho·· e a declaração. reconhecendo a 
jmisd.iç.lo deste Tribunal, feita pelo Secretário-Geral em decorrência do refendo 
acordo; 

c) as disposições do anexo ao Estatuto do Tribunal Admirustrahvo da 

Organização lntemacionaJ do Trabalho. segundo as quais este estaruto se apbca 

iDtqralmcnte a toda orpruz.açio intergovemamenta.l que tenha reconhecido a 

jurisd.içio do Tribunal. de confomUdade com o ponto 5 do artigo II do Estatuto do 
Tribunal.. 

d) o arttgo XII do Estatuto do Tribunal Admimsuaovo da Org<mJ..Zação 

lntcmaciona.l do Trabalho. em razio do qual e como conseqüência da deCbraçio 

antenonneute meoc1onada. o Conselho da Uniio Internacional de T eleeomu:rticações 

pode submeter à Corte Internacional de Justiça a validade de IDl::l uo falho ditado 

pelo TribunaL 

toma nota 
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* que o COBIIIbo elli. a sobcitar ~ consultivos a 
Cone 1m 111.1 de J.-iça. sea-M prew~IIO no U"b88 XD do Eswu1o d.q 

TriiMI&I. A ' · i &YO da Orpm ç' IIIIIM;:ioaai do Trabalho. 

ltESOLUÇÁO 60 

A C ' êuc:ia de Pt1 . ; m ki05 da Uoilo lntcnW:1onaJ de 

T•... I" ((IIIi- 1994), 

-
o - de 22 de julho de 1971 _.. o Coaulho Fedctol Swço < a 

Ullilo I 1 de T lu:DIIli n;Jn,... c:lelamanar o csa.tuto Jundico desta 

w i I - s.lç:l. e u clinposiç6a • r' • nçlo mativas .., mesmo, 

....., ,_-c""' S4IUfi>f*> 

.. obocnaçaes formulodos polo CODJ<Iho aa seçio 2.2. 7.1 de seu 

ReiMório i Cc.taàcia di: Pleai.ppo<-IIAil. ciliol• ( Doeumeato 20 ) relativas a RcsoluçJ.o 

S6 4a C á - i• ck: P\e ipuleaciírios (Nice, 1919 ), 

• .. p hr•, MCDIFmeale •• dilp:Ki.~ ao ac:ordo e as modahdadc:s 

de ,.. J 1' , a fim de q1IC os privillliol c os u....,;dadcs con.,.d;dos o UIT 

ICjnlll t:iipii 'm'M aos U. ouns wu i' du Nações Unidas, com sede na 

Soolça.. de-· ........., for o -·-c .... lho. 

4IIIC infonDe a rapetto. catO necc:ssM1o. i pi'Óxima Confcrêncu de 

PlmiF i0rios. 

ltESOLUÇÁO 61 

.._... .. Sede • V•llo: c--çlo do .. Edlfk:io Montbrillaal 

2A5 

A C--.a de ~os da Uaalo inlmw:oonal de 

Te' ,Oa (Quioco, 1994), 

0\o'TUBRO DE \998 
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que a Coaferênc1a de PleuipmencJãrios (Nice. 1989) em sua Resolução 

57, autori.z:ll o Coasclho a: 

<<L euminar. o quanto antes. o estudo que lhe será submetidO pelo 

Secretirio-Gaa.l c a adotar uma dccisio sobre o programa de constrUções: 

2. adoar as medidas administrativas c financeiras necessárias para põr 

em pririea sua decislo. As propostas do Conselho de Admmistraçào e as 

repen;ussões füuacei:ras resultaates seria submetidas aos Membros pan~. sua 

!lpi'OWÇio, de conformidade com o paragrafo 8 da Dectsio 1.>> 

rendo esrudodo 

O relatório do Consellio (Documento 20) sobre o projeto prellnunar 

rclac:iooado com o novo '"Edificio Montbrillanr'" para que a União disponha dos 

espaços necessários. 

que 011 sede da Unilo em Genebra. d~-s.e dispor de locais ad~uados 

pan orpnizaçio eficiente das reuniões. de um espaço suficiente para e~ntónos a 

ser utilizado. racionalmente, por todo pessoal da sede da União. p&nl melhOrar os 

loc:ais dos SCI'VIÇOS de informi.tica.. da biblioteca e dos arqwvos. assun co111o de 

espaço para as instalações. os equipamentos e os depósitOS necessanos para o bom 

fi.mcionamento de todos os serviços, 

246 

de que a Uniio m:n uma oponunidade excepcional e única de conslnW' o 

ciCido edificio em uma parcela de terreno adjacente a seu edificio arua.l da rua 

Vllfembé e mwto próximo ao edificio da Torre na avms.da Giuseppe Morta. de 

Geneln, 

nso/W! 

COilSttUU o novo "Edificio Montbnllant", para dispor· dos lockis e 

mstalaç~s necessários pan. alC'nder i:s necessidades da Uni!o. de confonnidadC: com 

o plano de financiamento de: construções proposta pelo Conselho no Documento 20. 

encarrega o Secn1ár10-Geral 

de confirmar às autondades sWças a decisão da União de conslnlir o 
novo .. Edificio Montbrillanr e decidir com elas o adequado fuumciamcniO do 

proJeto de construÇão; 

621 
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2. de orpmzar a cxecuçto do ,rojeto de collSU'UÇáo com um1 gesd.o 

eficaz e, tCDdo dev1damcutc cm conta. os ~ o carátcr fu:Dc10nal da planla ~ a 

qooliclodc; 

3. de assegurar-se de que a p._ cletelhede a cODSttuçio do edific1o e 

• insla1açõn c.oucspoudeidieS IC.Jan CC*:l..._ ela forma nws apropnada: 

4. de prep.rv 11111 relatério _. .a Coaselho sobre os progressos na 

... icoçAo - Resoluçio. 

r~ga o Conullto 

de.. 8pOs CUI!liMI' os relatôriol .-iS que lhe SC.Jalll apresentados pelo 

~ - as IIICdidas ... e fiDoDceim e as deçuões 

-=asórias ..... focihlllr. ~da- Resoluçio; 

247 

A C.CcrêDela ele PJenipM ·' k:4 da Uniio lotemac•onaJ de 

T+ccm"niclçBes (Quioto, 1994) 

o lltiao 29 da Coesbtwç.lo e o .aao 35 da Coavençào da Uwio --......de Telecomuaicaçóes CG- 1992), 

a Resolução 59 de Conferência de "-ipotencuinos (Nice. 1989) 

da CODveaieoeia de amplilr a ••izeçfo dos 1diomas ofici&Js c de 

trat.lbo da Ullllo. com a r-lict.dc • que- ma~cx número de Membros possa 

ponicipar mail aiMmcnte das - .. da ~; 
da \'WlCqCilS de m.piW a ~ uoli..za.çlo. dos pontos de VISta 

téc:aico, lldaaiaislntivo. fiMDcaro c de pcsMIII; 

da DeCCSSidade dessa IMIOI' utjlj E dos idiOmas ofiCiais c de trabalho. 

~ 1osrar uaa III&JOr entendunCnJo ~ 01 Membros c a consccuç.io de todos os 

olljetiws da Uniio. 

CON"iderando 

q.e a utj!jzeçto p6eDa de todos • idiomas ofici&J.s e de trabalho da Uruio. 

deMm da ellnllln IIUI.I da UIUk>, e ; aia reeunos unponamcs que dJ.ficilmente 

poclc:ria:l ser alocados oeste momento. 
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em vrrtude do 

disposto no numero 172 da Consanução (Genebra. 1992 ) 

nsolve 

L que os seguintes docwnentos da União seJam red1g1dos somente em 

inglês. trances c espanhol: 

todos os documentos das conferências e assembleias da l!ruão 

salvo• os textos defmirivos dos Atos Fina1s. Protocolos. Resoluções. 

Questões. Recomendações, Petições e Manuais. 

• Nestes cas-os. serri aplrcado o drspos10 no arugo 29 da Con.mtutfãO. 
ulo i . . ferào uult:ado.~ os UIS tdwmas de trahalho e rradu=zdus mdo.t os textos 

os docwnentos preparatônos das cormssões de esrudo dos três 

Seto~s da UIT s&Jvo•• os textos defminvos das Questões. 

Recomendações e Manuais. 

as propostas e conDibuições para as conferências. assembléias c 

reuniões dos três Setores da UIT que sejam d1stnbuida.s aos 

Membros c CUJOS originais sejam apresentados cm qualquer dos 

idionw de tra.ba.lho da Uniio; 

lOdos os dema.as documentos de d1stnbuu;.ào geral p~parados pela 

Secretaria Geral. no âmbito de suas funções. salvo• •• as Circul;ares 

scmuuUs do Escntóno das R.ad.iocomurucações. as Cartas Circul11tes 

do Secretário-Geral e dos Diretores dos _!:scruórios dos tris Setores 

<LI UIT, confonne o acordo entre o Secretãno-Geral e os Membros 

ou grupos de Membros mteressados: 

2. que nas Outrti reuniões dos três Setores da urr disnnw das 

corüerências mundiais. das asscmblêias e das comissões de esrudo, incluidas no 

programa de trabalho aprovado por uma conferência ou assemblêia - que senlo 

regidas pelo disposto no lltbgo 29 da Constituição (Genebra 1992) - e naquelaS em 

249 

que serlo utilizados os seis idiomas de trabalho. haver.i tradução simultânea em 

inales. fnmcCs e espmbol com a condição de que os Membros que necessitem de 

tradução em mn destes idiomas. comuruqucm sua pamcipaçio nessas reuruões. com 

.mtr:ccde:Dcia de 90 chas~ 

3. que, cm caso de necessidade. e confonne o acordo entre o 

Sec:rmrio-Gent..l e os Membros ou grupos de Membros unaessados. as propos;u e 

contribuições destinadas a uma conferênc1a regional de desenvoiVlmento devcnam 

ser formuladas em 1diomas oficiais e de trabalho diferences. tendo em conta os 

idiomas de trabalhos da UlT uhhz.ados na Reg~ão. luruudos a um maximo de bis: 
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•• Nest~s casos. serti aplicado o duposro no arrrgo 29 da Consr,·utção 
I.JIO e. Sl!rdo llllfi%QdOS OS S~U idiOmas de lf"GGKKI#to t! traduzrdos todos OS lf!XIOS 

••• Nestes casos serti apltcado o disposlo no antgo 19 da Consmurção 

ISto t. serãr; u11Jr:.ados o'" St!IS rd10mm de t1'C1111ctllto. 

4 que os gasros rotais resu.la.ucs., pennaneçam denuo dos JunJie-s 

financcli'Os estabelecidos na Decisão I 

IIIICrcs:ad.os. ~õ"l~lz.::r 3' ~o ios d • .,.,.,..~IOS>S da Vruio em antlC' c~ ~ 

russo. da maneira m&J.s eficaz e econôauca po~sivel. 

2. de submeter um relatório ao CCGSClho sobre a evolução da sttuaçio 

DtS1I. matéria 

~ga o Come/Iro 

l. de cuminar o relalório do Secrelário-Geral. 
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2. de -'ow. em cada caso. • ..tidas apropnadas para a distnbwçào 

pnl. DOS Idiomas o6c1.us e de trabalbo • Ua:iio. dos documentos selccumados 

pàos Membros ou grapos de Membros i:& r'os. dc:ntto do hm.nc dos recUI'S()s 

fiudos pda preiCQIC Confcrêllc1a. 

RESOLUÇÁO 63 

Eu.mes d• id.__ u Uaiio 

A Coofcrincaa de PlenJiJ IWCiílrios da Umio lD.temacJonaJ óe 

Tclcc:onnauc~õcs (Quioro. 1994). 

a) a aecess1dade de IDaiiiCT c .apbar a coopcn.çjo mtcmacaonal entre 

todos os Membros da Uniio para .perfi · to c emprego J2Clonal de todo o 

tipo de tdecoanmicaçõcs.. usun c01110 t=Wher c prestar assastetlc1a técnica aos 

pUses cm desenvolvimento no campo das lllecomun.icaçcXs: 

b) o aniso 29 ela CoDSIIII:Iiçlo c o lltiiO 35 da Convençio (Geaebra. 

1992) sobre os Mliomos; 

OUTUBRO DE 1998 
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c) u pr'OI)Os&as submctldu • l.:onfetincta de Plerupotfflc•a.nos ~obre J 

melhora Da U1ihzaç.Jo dos tdiomas. 

d) a Rcsoluçlo 39 da ConferêDcta de Plerupotenc•anos ("-•te. 9891 

IOIIn: ·~ao uuhuçio dos Jc!Jomas d• trabalho'' 

e) n coavmsCncta de ampliar a utiliz.açio dos u:bomu oficlaJ$ e de 

trabalbo da U.U.,, com o objctlvo de que um m&JOf nwnero de ~embros poua 

s-tzapc maas Miva~DcDtc dai abvidadcs CS. li~ 

251 

ela repettuss1o da ulihza,çio ck multiplos tdlomu rw finanç&.s e ao 

-claUoiio, 

a sds+ de adocar uma pOlitica eficaz.. cfictente e eqwhb~ na 

ooiliDçlo dos ICbomos aa Uoiio. 

rl asub 

sobre a lf&DCk pma de opuuóes rderetuc ao C"qwlibno tdeal dos tdlomes 

ele lrabalbo a ser Ullliz.ados na muu6a.. docwneutos e pubhcaç{)(os. em fw'tçio do 

Qllto assoaado e d& poGmahd.ade na prod~io de documentos e pubhcaç~s 

--· 
que seja realizado um CJIUdo. oo qual KJ&m exam11a1dos os aspectos 

prertiDcDics.. c:ora a fiDalidadc ck elaborar um rdatóno com recomendações ~· u~ 

COftSICknçlo aa CODferQclll de Plnupotm<:tanos de 1998. 

a) dt rulizaran um HNdo ds wsliz.açlo eficaz d~ ubomu que ôevem 

ser uudos aa Unilo. COftSi.dcrando entre outras 

1. a prióça .doada por outras orpnimçõn do ststnne du Snçóa 

Uaiclas C OUil'ti orpmDÇ0cS lntCilUCIOfWS. em ~n-a,J 
2 e fuDçlo qur os novos t.mtrumcntos te-cnolÓ!'Jcos modtmos 

podem de><mpcnlw no futuro. 
3 01 UttftHKS dos cil(crentn grupos hn~sncos. 

b) de. oo awumo. ate 1996. elaborarem wn relatono \Obre o~ 

rnWt.dot óo estudo c ck poopoccnt rttomendaç~ altem•ovu 

c) de cbunbuircm o refendo rclatóno ~ tod(n o~ Membros par11 aue 

f011D11Jaa ~ •tes de O submetttem a COttSJden.ç.io d.a C onfcrt'ncl~ de 

P'laaip ·-- i+z..t.m de 1991 
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RESOLUÇÃO 64 

Aceuo nlo discrilninatório •• moderwos ..... e serviços de telecomunicações 

A Coaferinc1a de Piem~ da U niào lntet"NCJOnal de 

Telec:omwucaçOes (Qwoto. 199oa). 

VISID 

a Raoluç.io sobre o ~Acesso se. tlilc:rimmaç.io aos modernos me1os e 

serv:~ços de telec:olmmicações .. (<<ID.icilliva • &.nos Aires>>), apresentada pelo 

Secrctáno--Gc:ral a mstinc1as da Conferêucia MUDd.iaJ de Descnvolvuuauo das 

Telcc:omua.tençm (Buenos Aira. 1994). 

t~ltdo e111 coniD 

a) a importância das telecom.-ic8ç6es para o progresso politico. 

cconómJ.co, soc1al e cultural. 

~ttdo em coma ademars 

a) que a UDião llllcmac•~ de Tdecomurucações desempenha uma 

UDpOrtaDle fuDçlo no IKI'emento do desenvolvimento mundial das 

tdccomunicaç.õcs. 

b) que. para !SlO. a Uruio c~ esf~cionados para anngir 

o desc:avolvimclllo ta.rmoruoso dos tne1os de lllll:a:llumcações. 

tertdo ~,. cofrla do mesmo modo 
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a 'idede de prcpcw pi ' 1 101ft as questões que detcnnmam a 
eslratqia do deseavolvimcmo das rei i' s do mundo. asSim como de 

flcil1tar a mobj'" dos rec::unos atee:IIÍI'ial,... tal fim. 

a) que os modentos meios e MrViços de teleçonwrucaç:.õc:s sio 

esaabcicados f:mt' "'' mM" com t.. MI Recomendações do Setor de -

NCII""'h·çM de T dec:oau.auc.çóes (UIT • n c do Sctor de Rad.iocomumcaçõcs 

(UIT-R); 



OliTUBRO DE 1998 

------

ANAIS 00 SENADO FEDERAL 

~\ que as recomendações 4a l.J"IT:T e do UIT-R sio o n:sultado do 

esforço coletivo de toc:los aqueles que puticipun do procrsso de normalização 

dentro da UlT e que sio aprovadas por consc:nso dos Membros da União; 

c) que as limitações de ac;csso aos meios e SCO"lÇOS de 

telec:omunic:açõcs. de que depc:Ddc o deseuvoivimcnto nacional das 

telecomunicações c que são estabelecl(las com base nas recomendações do UIT-T e 

do UIT -R. coastituem um obstã.cuJo pan. o deseovolvimento harmonioso e a 

compatibilidade das teleconnm.icações no mundo. 

rrconhecendo 

que a plena harmonização das redes de tc.lccomurucaç.õe:s e unpossivel. a 

menos que todos os pai5Cs que p.nlcipam dos trabalbos da Urúio. sem exceç.io 

alguma., tenJwn um acesso niO discrim.ina1ório às novas tecnologias de 

telecomunicações e aos modernos metos e sc:ni.ços de telecomunicações. sem 

prejuízo para a regulamauaçio nacional e os compromissos internacionais 

adquiridos denD"o da esfera de competência de outras organizações intemacioiWs. 

resolw 

I. que esteja dispowvel o acesso .. sem discrimtnação. as tecnologaas. 

meiOs e serviços de tclcçomunieações.. estabelecidos com base nas recomendações 

da UIT -T e elo UIT -R; 

2. que a UJT facibte este acesso às t~Jias. metos e serv1ços de 

telecomunicações. estabelecidos com base nas r~omendaçõcs do UlT • T e do UIT

R. com vistas 1 satisfazer a demanda de modcnlos scniços de tcl~omurucaçõcs. 

3. que a UIT cstimuJe. na mcdida do pos.sivcl. a ~oopen:çio eD~ os 

Membros da Uniio sobre 1 questão do a~esso. sem discrimiDaçio. âs tecnologias, 

me1os e serv~ços de telecomuni~ações. estabelecidos com base nas recomendações 

da UIT-T e da UIT-R. com vistas a satisfazer a demanda de serv~ços modernos de 

tclc~omun.icações. 

comnda Ol Govemol dol Membrol da Umdo 

I. 1 ajudarem os fabricantes de cqwpamentos e os provedores de 

serviços de telecomunicações 1 garantirem que os me1os e serviços de 

telecomurucações. estabel!!cidos com base nas r~omendaçõcs do UIT-T e do UIT-R 

estejam. em geraL duporuveis pan. o pUblico. sem djSCJ"U1lligçio; 

::!:. a cooperarem. entte si. pan dar cumpnmento i. presente Resoluçio. 

encarrego o Secreu:ino-Gera/ 

627 
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de transnunr o texto cb. presaz R.esoluç.lo ao Secrctano-Geral das 

Nat õc:s Unidas. com o fim de chamar a u.çiD da comurudadc mundial para o 

pa11ro de vitl8 da UTT. na sua condiç.lo de GrpDismo especializado dAs Naç&s 

Un: das. sobre o acesso. sem discruninaç.io. is DaVaS tecnologias c aos modernos 

Dle'os c ~erviçt•s de telecomwuca.çõcs. cc.o importante falo'r do pro~sso 

ICCI!O)OgicCI mundial 

25S 

RESOLUÇÃO 6S 

Teleacrsso •• scrviÇGe de ..,......açOes da UIT 

A C Ollferêocia de Plempotenciírios da Uniio lntcmacional de 

Te· ecomuruc.ções (Qwoto. 1994 ). 

a) as instruções collSiaDIC da Rcaoluçào 62 da Confcrinc1a de 

Plcnipolenciãrios (Nice. 1919); 

b) as illsa'Uções relacu:IMda.s Da Resolução 14 di Conferência de 

PlcmpolCnciãrios Adicional (Genebra. 1992); 

c) qDe a uúonnaçio D'ocada ~os Membros da UIT. os membros e a 

CCII~ de ldccomwucaç6es. no SCDDdo amplo. é um dos roc1os fundamentais 

~ • atinglr as meeu da UTT defirudas ao artJF 1 da COI15Dtwçio (Genebra. 1992). 

d) •TUC a ConvC'DÇi.o (Genebra, 1992) (CV 178. 203. 220) estabelece 

qao t•s Escrirl.uaos pennw:em ''dados. cc. os membros, cm forma lcgivel 

e) u CRSCerucs oportwucladcl que oferece a convergencta entre as 

tela :comwucaç6cs, a mfomWica c owru 1 ' C•s, e em especial. que as redes de 

1DÍ :.nnaçõcs e comlDUcações cslio cada vez -..is disporuveis e acessaveis. cm todo 

nwodu, 

~conhecendo 

a) a necessuiade de esaabellccr dirmu.es de politica geral ao 

CollSelbo. que lhe pc11111ta adocar decas6es aeceuâr:ias pwa aplicaç.lo do Sccret*rio

GcraJ e dos Diretores dos Escntónos. 

b) as fones p~sões a que cSii.lllbmebcio o orçamento da Uwio. 
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ertCtJrrrgo o CoiU~Jho 

1. de awonzar. dentro dos li8iles orçamentãnos correspondentes. a 

m;!llulmç:jO s•slCIDãuca das lllformaçõc:s da UlT nos meaos elctrômcos amplamente 
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~a e a inslllaçlo progressiva c.a Sede da Ua.iio. na medida do posstvel nos 

Exricários feliODais e de ire& da UIT. de meios que ofereçam a todos os 

pM:icipales da arividades da UJT a opommidadc de teleacessarem os sistemas de 

iDformoç6es -'"<los; 
2. de mater coasultas com os grupos assessorn dos três Setores da 

UIT para ajadlr o Ccmselbf? a eoatinuar aperfeiçoando a mstalaçlo desses me~os e --
I. de. em COGSU.Ita com o Comitê de Coordenação e os grupos 

usessores dos três Sctora.. submeter ao Conselho ~omendações deta.lhadas com 

alinw:ivas de c::aao de ampliaçJo das instal.açõc:s e serviços de tcleACCsso ao 

......... trio de informaç4es; 

2. de zelar J*a que essas recomendaç~s se centrem.. partu:ularmentc. 

DOS problemas que possam eDCOI:I.DV os paises em dcsenvolvimcmo: 

3. de uriliDr programas de asststiocla tC:cruca para uender as 
aecessidedes CODCXaS de capKi~ c tecnologia dos paiscs em desenvolvimento. 

RESOLUÇÃO 66 

Actuo a01 Documentos c publiações da U niio 

A. Coafuêacia de Plcmpotenciarios da Uniio lntemacional de 

Tei~(QW<><o. 1994). 
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a) a rucmm1I(''O 46 do Comiti do AJto Nível ('"A UlT do amanhl: 

oo dcsúios dlllllldlaça ", Gcaebra. abrii.I991); 

b) a aec:asict.de de c:oatar com uma cornercializaçio c distribuiç1o 

eficozes da pablicoçilcs di Ullilo pon promover a uti~o mais iJitensa dos 

ncnm~11i ;ar- c oucns publicaç6es da UIT; 

c) a ~luçlo elo tnan:~ento cle1rÕn.ico da lnfonnaçio; 

d) o desernoolvimento de DOYI.S tceDologjas de publicaç.io (como CD

ROM. acaso. cm liDb&, a bmcos de dados. etc.); 

e) a CCIIIYI:IIifacia de coopen.r com os org:arusmos que se dedicam à 

eloboriiÇio de - peniaanr:s; 
f) u dispos:iç6cs Rl.tivas aos direitos de autor da Unilo c0f11 respeilo 

a suas publica;6es; 

&) a 1 sjdede de ma:mer as ~tas derivadas da venda de 

publicaçOes. como meio .,_. cobrir os custos de produçio. comerciali.zaçio e venda. 

•coraodiUDilo; 

629 



630~--------------------------~AN~~~S~DO~S=EN~ADO~~FE~D~E=RAL~~----------------~O~UTUB~~R=O~D~E~1=99~8 

b) a necessJd.dc- de estabe-lecer um processo m~mdJaJ rap1do e eficaz 

de nonnahzação. 

COIUid~rando othmaiS 

a) que um objeavo pnmãno • União e o d~ fazer chegar os beneficias 

das novas tccnolog~as das telecomwucaç6a a todos os habitantes do mundo. 

b) a necessui.Sc de esuhlccu wn11 polinca financc:U"a e de preços 

coerentes. que assegw1: a coaan~ das publicaçõe-s. mclwndo o 

dcsmvolvilaenl:o de produtos novos c de met:odos modernos de d1saibwção. 

f'e~olve 

lSI 

I. que qualquer Membro a. membro da Uruão pos~ acessar. por 

meios cleaiJDicos. todos os documcmaa de Umão que este]arn d.isporuve1S. em 

fonna eletrõaica e dcstmaelos a faciliw a elaboraç.io ponrua.l de recomendações da 

Ulliio, 

2. que se possa acessar. p« raeios eletrórucos. todas as pubhcaç~s 

oficiais dUpoaívns aos bucos de daOot ela Uniio para distnbwçào eletróruc.a.. 

i:Dc:luídas u recome:aclações da Unilo .,_senadas. nn fonna d~: pubhcações. pdo 

Saor de Normalização das T elecomwucaç:6es ou pelo Setor de RadJOcomurucaç.ões. 

00111 as iDslruções oporrunas para o ~o ;i Uruio da publicação sohc1wia. A 

solicitaçio dessa publicaçio condiciona o eomprador a nio reprodun-la. para sua 

disa"ibwçio ou venda. fora de sua própri11 orpruzação Essas publicações poderio 

ser ut:i.lizadls pela orgaruz:w;io que a rec.ba para -ai:r"Continwdade ao trabalho da 

Uaiio ou por qualquer órpo de nono r í"ão que elabore normas conexas. p3Jll 

orimlar O dac:uvolvuoeato C uoljzaçlo de produtOS C seT'VlÇOS OU setVU' de 

don , M bisica de produtos ou scniços; 

3. qut nada do que foi e~ nos pani.grafos anteno~s possa u em 

decrimcalo dos direttos de autor da Ullilo. pelo que toda enndade que desc.JC 

~ as publicações da Uniio. IIII' rc~da. devera obter wna pn:Vlil 

..-;zoç~o piR .... fuWidade. 

~lfCarr~ga o ~cr~uino-Gerai 

I. 

Resoluçlo; 

2. 

de tomar as meduSas -.ccssãria.s para factbw a aplicação desta 

de cnar condições PIR q~~e as publicações. em papd. !.eJam 

co'nc•dr ã dispoSição dos interessados.. llo loso seJa posstveL a fun d~ nio pn....,. o 

IICieUO is .amas aos Membros ou IDCI'IIkos que nio possuam metas eletrórucos. 

3. de pór em praaca. ~ dos condictonamentos fmanccltOS da 

Uaiio, ~ c m~smos q~~e pamilaD"I a todos os Membros ~ membros 
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adqwrir e utilWr os eqwpamentos necessànos para acessar os documentos e 

publicações eletrõnicas da Uruio: 
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4. de zelar para que os preços das publicações da Uruão. por qualquer 

meio de ~:omua.icaçlo. sejam razo.i.VtiS para esnmular sua d.Jstnbuiçào; 

S. de manter consultas com os órgãos assessores dos três Setores da 

urr pca que lhe prestem assistência na elaboração de politicas. em materia de 

publicações. 

RESOLUÇÃO 67 

Atu•lização das definições 

A Confc:rCucia de Plempotenciários da União lntcm&CIOna.l de 

Telecomunicações (Quioto. 1994). 

cons1derarrdo 

a) que os anexos à Consntwçio e ã Convmçào da L;ruão lnternacJonaJ 

de Telecomunicações (Gcnebra.l992), contêm dcfi.n.ições de: alguns termos 

~gackK aa Consti.tuiçio, na. Convenção e nos Regulamentos admirustnnvos: 

b) que. tendo em conta o progresso t«:ruco e a evolução dos metodos 

de exploraç.io. poderia ser converuente revJSar algumas dê:stas defmições. 

de submeter ao Conselho toda modificação. aceita por uma confertncia.. 

de qualquer definição mencionada nos anexos ã Consntuição e a Convençio 

(Genebra. 1992). pan seu encaminhamento i. Conferencia de P'enipotencl&rios. a 

fim de que esU adote as meclidas que estimar adequadas 
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RESOLUÇÃO 68 

Dia Mundi•l das Tel«omuniuções 

A Conferencia de Plempo1cnciãrios da União lntemac1onal de 

Teleeomurueações (Qwoto. 1994), 

631 



63: ANAIS DO SENADO FEDERAL OliTUBRO DE 1998 
-----------------~~~~~=~~--------~~~~~ 

a aponurudadc que oferece a caaemoraçio anual do Dta Mundial d.as 

T dcçomun.icaç6es pua a promoçio da UlliiD. 

trrtdo em coma 

a Resolução 46 da Coar.IDc:ia de Pleniporenciiinooç, (Ma.la,p

Tormnoliaos, 1973), que uastitu.iu o Dia MWMIW das TclecomUDJcações. cclebndo 

a.auabnentr Ql I 7 de m&IO, 

a ~ aaualmade. o Iludido dia.. ~do os programas 

aaciorws apropnedos com a ~_., de su.as empresas de cxplonçi.o 

recoobceiclu. orpllismos cieDtificoa ou illdusrnais c outras enbdades interessadas 

cora o objct:ivo de: 

clifimllir. UDCia -. o popcl fundomental das 

bdecomuaic'9"" JWa o bem c:srar da br.an.a.o..idadc; 

JWUDIACi o 1llllftSIC filas tclu:omunic:.-ções nas Ulllvcrsidades 

c ouau illslillliç6n * euiDo e núr. desta forma.. novos e 

joveaa talca.10s s-n • prufi:sslo: 

:161 

infonur sobre quallcs de telecomunicações e sobre o papel 

pa c :oemc da UDiiD DOS assuntos mtern.actorws relactonad.os 

com a tclc:cOIDI·ic:~; 

iDformar ts e · ''*" ILICIORalrde telecomwucações e outras 

OIJMUzações, 1nci\IIÍMI as insntutçõcs de desc:nvo!VImcnto e 

fiD.ulc:iamento. solwe os beneficias que receberão ao convener

sc c:r11. membros do. Sel:ons da Uniio e mccnnvã-las pan que 

assim o façun. o q.- rd'orçari. a base da Umào. 

apoqr os pruxipais objetjvos estrah~gicos da Uruio. 

cfNivlda o C oruelho 

a adotar um terna delcmnnado para cada Dta Mundtal das 

T elecomurucaçõcs. 

de facthW as adnwuSII'aÇI)cs de telccomunu;açóes o accs$0 as 

mfarrnações e a asStslêtu::Ja ncc:essiria para coordenar 05 preparah\'05 do Dia 

MundW das Telecomunicações. 

+· 
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RESOLUÇÃO 69 

Aplicação provisória da Constituição e da Convençio da Uniio Internacional de 
Tele-comunicações (Genebn, 1992) pelos Membros da União que nio lenham 
adquirido ainda a condição df: Estados Partes nessn tratados 

A Conferencia de Plenipotenciários da União lntemacJonal de 

Tclecomunlcaç.lo (Quioto. 1994), 

262 

recordando 

a Resolução I da Conferenc1a de Plempotenciarios AdicionaJ da Lruào 

(Genebra.. 1992}. rdativa à aplicaçlo proVlsOria de cenas partes da Consnruwão e 

da Convenção da União lntemaciona.J de Telecomunicações (Genebra. 1992\ c a 

Rccomend.açio 1. da mesma Conferencia. reiariva ao depOsno de instrumento!> e a 

entrada em vlgor das mencionadas Consntuição e Convenção. 

observando 

que. apesar das referidas Consntuição e Convenção terem entrado em 

VIgor. em I de julho de 1994, enrre os Membros que haVlam dc:po;;nado seus 

instrumentos de ratificação e aceitação. aprovação ou adesio. antes dessa data. 

somente 56 dos 184 Mrmbros ~ Umão depositaram Junto ao Secretano-Geral seus 

rcspccnvos insnumentos. pelos quais manifestam seu consentimento em obngar-se 

pelos rdendos tratados. 

can.scumtc 

do apelo feito na presente Conferência. citado na Recomendação I a 

favor do depósito. sem demora. dos refendas mstrumentos. 

con.sldt:rondo 

ser indis9ensavcl para o funcionamento adequado da Umào. na cond1ção 

de orgamzaç.lo mtergovemamental. que esteja reg1da por um so corpo de 

d1spos1çõcs e nonnas msendas no seu tnstrumento bãs1co. 1sto e. a Consnrmcão da 

Umio (Genebra. 1992) e a Convenção (Genebra 1991: CUJas d•spos•cões completam 

as da refenda Consntutção. 

resoh·e 

263 

fazJ:f um apelo a lodos os Membros da Umio. que nlo tmham adqwndo 

ameia a condição de Estados Partes na Consotwçio c na Coovcoçào da üruio 

63.l 
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L,ternactonai de T~i.;!cornurucac&s (Gca.ebra.. 199::!). para que apliquem ;·as 

dlspostções. a Dtulo provtsório. c;e que actq.arlm a condlç.ão de Eswios Pan~s nas 

lllllemi&S. IIICIIIiun:e o depósito ~unto ao Setretârio-Geral de seus resp«nvos 

insuumentos, pelos qtwS mlnliestcm seu c;oDSalUIDenm em obngar-se por e~ 

b'Uados. e t..&mar que conbDuar:~ saldo .plic:ado o dJsposro no mlmero .: lO da 

referida ConsD.nuçio ate o momento em que seja eferuado o menc10nado deposno 

RECOMENDAÇÃO I 

Depôaito d01 instrumentos rrlacion.dol c.. a Constituiç.io e • Conveneio da 
liaiio bteraacional dr T~unicacõe3 IGrnebr.a. J99l) 

A Conferência de ?ltm~os da Uniiio Internacional de 

Telecomw:Ucações tQwoto. 1994~. 

Jn>arvio em conta 

a R.ecomcndaç.ào 1 da COÚ&rirlcia de: Plempotcm:Iinos AdJctona.l 

(Genebra, 1992) sobre o dcpos110 de IDIII'Wllcotos e eatrada em Vl~or di 

Coastitwção c da Convençio da Lnilo m.mactonli de Tclecomurucaç:õe5. 

coru1derando 

que. segundo o nUmero 231 do .rb.JO 58 da Consutwçlo. os menc10naóos 

mstrumentos da L mio encnram em VIgor. em I de Julho de 1994. enuc os \iembros 

que deposiw.n. antes dessa data.. seu tnstnu:Dento de raoficaç.io. acenaçio. 

aprovaç.io ou adesão. 

cons1derando atkma1s 

qut C do uncresse di. UDilo que todos os \otembros da L'ruào se 

coa.snmam... o quuuo u.~s possivel cm Panes ~ refendas C onsntlllçio e 

Coravençio. 

cOm.'! da 

todos o~ .".1embm.s da Lru.io. que amd.a nào o tenham feno. a acelerarem 

seus procedunemos nac:Jon&.Js de raofi~. acenação ou aprovação ( ~ e_1a o arngo 

52 da Consatwçã.oJ ou de ades.ào !veJa o Ubgo 5j da Cons.nru1çàol a Cons.nrwcào e 

a Con~ào cU L rujo lntema::Jonai « Telecomwuc.ações /Genebra ! 9'9:! 1 e a 

dcposnarern seus respccnvos. mstrum~ Junto ao Secretano-Geral. o m3Js. rap1do 

poss1vel. 

OliTUBRO DE 1998 
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'encar~ga o Secr~tilrw .. Gaai 

de encanunhar a presente Recomendação a atenção de todos os Membros 

da Cruão e a recordar s.eu comeUdo. pcnodicamente. segundo julgue oportuno. aos 

Membros da União que não tenham depos1tado amda o correspondente mstrumemo 

R.ECO\IENDAÇÃO 2 

Livre difusão das informações e direito à comunicação 

A Conferencia de Plerupotenculrios da União lnternac10nal de 

Telecomwucações (Qwoto. 1994). 

VI$ lOS 

26S 

a) a Declaração Urtiversal dos Direnos Humanos aprovada pela 

Assembleia Geral das Na~s Urud&. em 10 de dezembro de 1948. 

b) o Preâmbulo e os &m@:OS I. 33, 34 e 35 da Constituição da União 

lntcmacional de Telecomunicações <Genebra. 1992), 

c) o dispositivo da Consntuição da Orgaruz.açio das Nações Crudas 

para a Educação. Citnc1a e a Cultura (UNESCO) relati\o·o ã livre difusão das 1dC:ias 

mediante palavras e amagens e a declaração de pnnciptos ftmdamenta.J.s adotada pelo 

XX periodo de sessões da Conferência Oen..l da UNESCO. referemes ii conmbwçào 

dos meios de comunicação socta.l para o fonalecimento da paz e da compreensão 

mtemacional. a promoção dos dlrenos hwnanos. da I.na contra o racismo. a 

segregação racial e a mcitaçio a guerra. e as resoluções pertinentes do XXI penado 

de sessões da Conferência Geral da L'NESCO: 

d) as tecomendações da Conferência Mundial sobre Direitos Humanos 

adotada em Vtena. em i 993. pelas quaiS s.e estabeleceu que a promoção e a 

proteçào dos direitos humanos sio questões pnoritãrias par.a a comunidade 

mtemacional. 

consciente 

dos nobres pnncip10s da livre difusão de uúormaçào e de que o direno a 

comunicação i um direitO bãSICO da hwnarudade. 

consciente lambem 

ser lll\portante que estes nobres pnncipios promovam a difusão de 

mfonnaçilo. com o obJenvo de fonalecer a paz. a cooperação. a compreensão murua 

635 
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C2llft' os povos c- o mnquc-cUDCDIO espzmu.al ct. pcncm•hdade bwnma.. ass1m como .a 

clifbs.io da cullara e da eduaçio entre lodos o& mdividuos. qualquer que SCJI !>ua 

~ sexo. ;.-... ou religiio. 

rt!COIIWJ:da 

.as Membros da Unüo q• t"acilieiD a liwe difusio de mfonn.ç.io 
-elos oerviços de .. ...._... __ 

I!ECOllft:ND.\ÇÃO 3 

A Coaferi:ncta de PICDipoU:Kürios da Umio lntemaclooal de 
Tdccom ... ,._. (Qwoco). 19941 

a) 

-..cioaal 
o objcto di t:lliio. ca- i: ra.tcr e ....,aiar a coopcnçlo 

pon • ....... o - ra<ioaal de toclo o tipo de 
telrtOmnm•ceç/'n: 

b) • realidade aoual de - -.,;h"brio ~. do pomo de visu 
tt · jco c tcaiOióglco. entre os ,._ dc:scD'VOivulos e os palscs em 

desenwlvimauo; -

<) o fato de que o poder =•oi<o doo poises doscuvolviclos se buaa 

ou se coa..;.. com o aliO Qivel de - r a". o qiiC st tdlelc cm amplos c 

r::r:u s .-reados ~ionais. eo ...., que a " dos peiscs cm 
delcD.'IQivialado C relati..-...anc ciebil c. ~~ia. defiçdiria. como resuhado 

de ..... ICCDOI.CJiia Clll processo de ; a c 1 ou aqwsiçio. 

1. que os pUses dcseaYol...-. llaldam as sobcnações de triWDCDIO 

favcriwl que os países c-. dcsc:avol~ lhes façam. au suas rclaç&s de 

serviço, comerc.Us. ou a.~~U. que ~ no Clll1pC das telccoml.Ulic.aç6cs., 

CODtnbuiDdo. assam. pa-a o cqw..l.ibno eo.ãaaco desc,.OO. que &liVII: u IC:Dilla 

-....,.,_., 
2. que, com o fim de pGses de .-.. ou ouaa CODdlçlo 

CCGDÔID.ica. se posam apbcar os CTilí:rioa • RCC1Ia por habi~a~e. produlo oac•oaal 

OUTUBRO DE 1998 
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bruto, dcsea:volvimeulo telef'onico uaciooal ou outros mutuamrnte acordad1 s. 
sclecioaados emrc os ioiCmaeiODalme::mc reconhecidos pelas fotrtcs de i.nformaç& ~ 

especializodas du Noções Uaid.u. 

qac os Membros da U.aiio coloquem à disposiçio da Secretaria-Gel al 
toda ioformoçlo pertinente sobre a ap!icoçto desta Rc:comendaçio. 

de supervisionar. com base aa informaçio n:c.ebida dos Membros. em q Je 
medida os púses desenvolvidos tân dispensado um tratamento favori.vel aos paU. e!. 

rm desca.volvimcmo. 

de e:xuniDar os resultados obtidos e de adorar as medidas necessãna.s pc..ra 
promover os objetivos desta Recomeudaçlo. 

MENSAGEM No 1.032, DE 1997 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 

De corúomudade com o dtsposto no an1go 84. mciso Vlll. da Consmu1ção Federal, 

submeto .i elevada conSideração de Vossas Excelências, acompanhado de Expos1çio de Mouvos do 

Senhor Ministro de Estado das Relações Extenores, os textos dos ··Atas Finais da Confen:ncia de 

Plerupotenctanos- Adicional", da União lntemactonal de TelecomurUcações- UIT, aprovados pelos 

p11ses membros cm Genebra. em 22 de dezembro de 1992 e dos .. Atas Finais da Conferência de 

Plerupotenc1anos··. da União lntema.c1onaJ de Telecomumcações - UIT, aprovados pelos pa.ses 

membros cm Ou1oto. cm 13 de outubro de 19Q4 

y 
I .• I 

Brasli1a. de setembro de !997 

/ ..._.1 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 318-E, DE 09 DE SETEMBRO DE 1997, 
DO SR. .. NISTRO DE ESTADO DM REL.AÇ0ES EXTERIORES 

Excelent1ssimo Senha~ Preaidente da Repúbl~ca, 

A União Internac~onal de Telecoaun1cações (UIT), uma das 

agencias especializadas das Nações Unidas, é o foro onde os pa1ses 

membros estabelece• • requ.l ... ntaçli.o internac1onal de 

f1nalidade de proaover o d .. en~lvi .. nto ordenado de s1ste .. s 

naC10ftM1& de coaunicaçbes. Para adapt~-la às r4p1das mudanças 

verif1eadas nesaa 6rea, os pa1aes .. ~ros aprovaram, em Genebra, em 

1992, os •Ato& Finais da Conferincia de Plen1potenciários 

Adic1onal" (que alterara• a Conetituiçio e Convenção da UIT). 

•• Quieto, ea 19•4, aprovaram os "Ates F1na1s da 

conferincia de Plen1potenci6rioa. ca. novas aaendas aos atos da 

conferência de Genebra de 199Z. 

2. consta• doo "A tos Finais da Conferencl.a de 

Adic~onal•, oa textos da constl.tul.çâo e da 

Convenção ... UIT, Protocolo Pacultatl.vo. Resoluções e 

R.ecoaend.açc:Mis. Conste• dos ·A~s Finais da conterenc1a de 

Plenipotenciârl.os• os textos de e•endl§_ à Constl.tul.çio e • 
Convenção da UIT aprovadas ea 1992, Declarações e Reservas; 

Decl.&6es, Resoluções e RecoaendaçO... 

3. Coa vistas a consideraç6o, pelo Poder Leql.slatl.VO, dos 

referl.dos atos - encaainhados ao ltaaaraty por Aviso do Ml.nl.sterio 

das Coaunicaç6ea de 9 de abril de 1997 - submeto a Vossa Excelência 

o anexo projeto de Henaaqea ao Co"-resso Nac~onal. 

Kinl.stro de Estado das Relações Exter1ores 

+ 
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Documento anexado pela Secretaria-Geral daMesa 

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES 

Brasília, 6 de agosto de 1998. 

NOTA TÉCNICA- ATOS FINAIS DE GENEBRA E QUIOTO 

A UIT- União Internacional de Telecomunicações realizou, respectivamente em 1992 e 
1994, a Conferência de Plenipotenciários Adicional de Genebra e a Conferência de 
Plenipotenciários de Quioto, quando foram aprovadas modificações na Constituição e na 
Convenção da União. 

2- Para que ocorra a adesão brasileira de forma completa as mencionadas modificações, é 
necessário que sejam ratificadas pelo Congresso Nacional. 

3- A não ratificação impedirá que o Brasil exerça o direito de voto tanto em reuniões como 
em conferências mundiais e regionais da UIT. 

4- Este ano em especial, ocorrerá nova Conferência de Plenipotenciários da UIT, no 
periodo de 12 de outubro a 6 de novembro, oportunidade em que o Brasil estará 
concorrendo ao posto de Vice Secretário-Geral da UIT, o segundo em importância na 
organização. A eleição dar-se-á em 20 de outubro_---· 

5- A não ratificação dos Atas Finais das Conferências de Genebra e de Quioto pelo 
Congresso Nacional até aquela data deixaria o Pais em condição muito desconfortável, 
não só pelas nossas pretensões relativas ao posto acima mencionado, mas também diante 
de possíveis repercussões que decisões tomadas poderão ter nas telecomunicações 
brasileiras. 

L ivots J ... ·se 
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O SR. PRESIDENTE (Djalma Bessa) - Nos 
termos do art. 376, c, do Regimento interno, combi
nado com o art. 4' da Resolução n• 37, de 1995, do 
Senado Federal. o Projeto de Decn!to Legislativo n' 93, 
de 1998, teria, perante a Comissão de Relações Ex
teriores e Defesa Nacional, o prazo de cinco dias 
úteis para recebimento de emendas, findo o qual a 
referida Comissão teria quinze dias úteis, prorrogá
vets por igual período, para opinar sobre a matéria. 

A Presidência informa que, conforme Nota Téc
nica da Assessoria Internacional da Agência Nacio
nal de Telecomunicações acostada ao processado 
da matéria. ocorrerá, no período de 12 de outubro a 
6 de novembro próximo, nova Conferência de Pleni
potenciários da Uniio Internacional de Tee:omuni
cações, ocasião em que o Brasil estará concorrendo 
ao posto de Vice-Secretário-Geral daquela Entidade, 
cuja eleição ocorrerá no dia 20 de outubro. Nessas 
condições e de acordo com o art. 172, 11, •c•, do Re
gimento Interno, tendo havido consenso das Lide
ranças, a matéria constará da pauta da sessão de 
amanhã, para apreciação pelo Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Djalma Bessa) - Os Srs. 
Senadores Zanete Catdi'lal. Odacir Soaras, Elói Portela, 
a Senadora Emilia Fernandes e o Senador Joel de Hol
landa enviaram discursos à Mesa para serem po«cado& 
na forma do disposto no art. 203 do Regimento lnlemo. 

S. Ex"s serão atendidos. 
O SR. ZANETE CARDINAL (PFL - Ml) - Sr. 

Presidente, Srls e Srs. Senadores, mais do que um 
esquartejamento, a divisão dos Estados de Mato 

-Grosso e Mato Grosso do Sul constituiu uma violên
cia política. Mais do que agressào à economia pu
jante da área. representou uma punhalada na vonta
de política do povo trabalhador que tenho a honra de 
representar nesta Casa.-

Não fossem a galhardia, a fibra e a vontade 
hercúlea dos matOijrossenses, teríamos relegaciu 
ao abandono o imenso potel"ldal produtfvo incluído 
em nossas fronteiras. Infelizmente - e, mais do que 
com pesar, brado com indignação- a divisão terrrto
rial é causa de desequilíbrio. é fator de desarticula
ção da rica cultura regional e dos esforços produti
vos de nossa brava gente. 

Não é precisa muita especialização nos assun
tos de m1nha terra, Sr. Presidente, para chegar à 
perplexidade diante do crime que constituiu a escolha 
do traçado da 1mportante rodovia Transpantaneira. 

Por quê, meus nobres Colegas, pergunto-me 
mov1do pelo mesmo espanto com que os meus con
terrâneos me interrogam, por que o traçado dessa 
via de transporte intenompeu-se na fronteira das 
duas partes desarticuLadas em que partiram a unida-

de social, política e econômtca do antigo Estado de 
Mato Grosso? 

Por quê, Sr. Prestdente. de1xou-se à margem 
desse vinculo rodov1ário da Bacia do Pantanal os 
Municipios de Corumbã, Poconé e Ladáno? Da im
portância econômica dessa área fala o rebanho bovi
no de dois milhões e quatrocentas mil cabeças. a 
produção m1neral e o potenc1al turistico inexplorado 
até hoje graças ao isolamento a que a mesquinharia 
políttca dos que dividiram para governar em prove1to 
próprio patrocinou? 

O meu povo pantane1ro. Sr. Presidente - e es
tou certo de que não falo apenas em nome dos 
meus conterrâneos. porque encarno, nesta hora, a 
cuftura da Bacia do Pantanal, que transcende as 
fronteiras do interesse pequeno e envergonhado - o 
meu povo exige que se lhe arranque a mordaça que 
o asfixia pela fana do trecho de duzentos e cinquen
ta quilômetros, capaz de unir os Municípios de Poco
né e Corumbá numa integração econômica que rep
resenta muito para todos nós. 

São quatro meses de cheia todos os anos. Sr. 
Presidente, que nos isola e inibe maiores esforços pro
dutivos. Temos projetes de expandir a exploração de 
fano e manganês, capaz de alcançar, em pouco tem
po. a marca das cinco mil toneladas anuais. A nossa 
produção de grãos já é de montante apreciável. Ela só 
aguarda do Governo Federal as providências inadiá
veis de conclusão da rodovia Transpa.ntanetra para su
perar-se nos registras estatísticos que a va'entia. do 
meu povo tem condições e vontade de alcançar. 

É por esse motivo, Sr. Presidente, caros Sena
dore&r-que subo a esta tribuna a fim de apelar para o +
Presidente Fernando Henrique Cardoso e às autori
dades do Planejamento, da Agricunura e dos Trans
portes para o exame urgente dessa questão que nos 
inibe severamente o crescimento econômico. 

Meus patrícios mato-grossenses do norte e do 
sul precisam, com urgência, da construção do trecho 
Poconé - Corumbá da rodovia Transpantaneira - a 
rodovia da redenção da bacia do Pantanal. 

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

Muito obrigado. 
O SR. ODACIR SOARES (PTB - AO) - Sr. 

Presidente, sr-s e Srs. Senadores, o tema da refor
ma tributária está na ordem do dia. Recorrente na 
agenda das grandes questões nacionais, embutido 
no quadro maior da reestruturação do Estado. é as
sunto sobre cuja importãncia não pa1ra qualquer tipo 
de dúvida. Creio não existir neste Pais um único CI

dadão que, sendo minimamente informado e estan
do c~romelldo com o esforço de modem1zação e 
de desenvolvimento do Bras1l, não defenda a necessi
dade de se proceder a uma ampla reforma tributária. 
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o problema é a forma pela qual se fará a refor
ma. Será que a proposta em elaboração pelos técnicos 
governamentais atende às reais necessidades do 
País? Sera que o Governo Federal compreende que o 
aumento do montante que arrecada não pd1ê -ocor
rer sobre os escombros dos Estados e dos Municí
pios? Que, em nossa realidade histórica, a consolida
ção da deroocracia e a expansão da cidadania pressu
põem a existência de um federalismo autêntiCo? 

Temo que a resposta a essas indagações seja 
negativa. Recorro, a propósito, ao interessante artigo 
publicado recentemente pela Gazeta Mercantil, de 
autoria do Presidente da Federação Nacional do Fos
co Estadual - Fenafisco, Jeovalter Correia Santos. 
Absolutamente correto em suas premissas, irrefutá
vel na argumentação utilizada, o texto prima por con
denar a proposta de reforma que está sendo prepa
rada por técnicos da área económica do Governo 
Federal e, ao mesmo tempo, por oferecer sua contri
buição, com a qual concordamos plenamente. 

Pelo que a imprensa já deixou transparecer, a 
proposta do Governo - diz o articulista - "ira concen
trar receitas nas mãos da União, acarretando prejuízos 
de até 50% na arrecadação dos Estados e dos Municí
pios"_ Em sendo verdade, Sr. Presidente, não há como 
esconder a sonilria realidade dela resultante: "a perda 
da autonomia adrrinistrativa e política de governadores 
e prefertos, o que não é saudável para o sistema políti
co e econõmico de um país que se quer democratico"-

O Presidente da Fenafisco argumenta, em seu 
artigo, que nossa estrutura tributária, montada em 
1996 acabou sendo descaracterizada pelo Govemo 
Fede,ral, ao longo do tempo, exatamente para e~itar 
os repasses aos fundos de participação estaduais e 

-rtiühicipais. Isso explica o surgimento de contribuiçõ
es e impostos que não são computados nesses fun
dos: PISIPASEP, CSLL, IOF, CPMF, Cofins. Agora, 
sob o pretexto de que o sistema não mais funciona. 
o Governo propõe substrtuir o ICMS pelo IVA federal 
e pelo IVA estaduaL O que espanta é saber que, 
com essa mudança, 80% dos recursos arrecadados 
ficarão concentrados na União. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, no mo
mento em que o País reconhece a urgente e impe
riosa necessidade de se proceder a uma reforma tri
butária, há que ter cuidado para que determinadas 
premissas, absolutamente justas e corretas, sejam 
atendidas. Entre elas, destaco as que me parecem 
1undamentais: numa economia altamente intemaóo
nalizada, o sistema tributário deve ser simplificado e 
estar plenamente harmonizado com aquele ublizado 
majoritariamente pelos demais países; os tributos so
bre o consumo devem ser diminuídos, exatamente por 
incidirem igualmente sobre ricos e pobres; há que se 
alterar profundamente uma estrutura tributária, como a 

que hoje temos, em que os 1mpostos indiretos cor
respondem a 213 da arrecadação nadonal, de modo 
que os mais ricos contribuem menos do que os mais 
pobres; o federalismo não pode ser abalado, o que 
implica não se admitir que a União concentre em 
suas mãos o grande volume de arrecadação. 

Nesse sentido, subscrevo integralmente o pon
to de vlsta de Jeovalter Cone1a Santos que, em 
nome da Fenafisco, propõe uma atternativa para a 
reestruturação do sistema tributário nacional, tendo 
por base estudo da Fundação Getúlio Vargas. Par
tindo do pressuposto de que a reforma tributária de 
que ternos necessidade assenta-se na !u~t!ça social 
e na autonomia dos estados e dos mumc1p1os, a Fe
nafisco defende seu projeto que. "obedecendo a fór
mula clássica de tributação baseada na renda, no 
consumo e na propriedade·, sugere •que o Imposto 
de Renda e os regulatórios (Imposto sobre Importa
ção, Imposto sobre Exportação e IOF) fiquem . nas 
mãos da União, o imposto sobre consumo continue 
com os Estados e que os incidentes sobre a proprie
dade sejam dos Municipios". 

Enfim, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o 
que se quer é modernizar nosso sistema tributário, tor
nando-o compatível com as exigências do momen~? 
histórico que vivemos. Entretanto, não se pode admttor 
que, sob os mais variados disfarce:s._ a refo""':la se fa~ 
desconsiderando os aspectos soc1a1S do Pa1s e os PI
lares que sustentam a Federa9ão. Afim~\. o Bra~il 
que queremos próspero é também o Brasil democra
tico e justo com que tanto sonhamos. 

Muito obrigado. 
O SR. ELÓI PORTELA (PPB - PI) - Sr. Presi-

dente.....-St's e Srs. Senadores. quero trazer ao co- ~ 

nhecimento da Casa o teor do abaixo-assinado que 
acabo de receber dos servidores da Delegacia do Pa
trimônio da União no Piaui, anunciando a extinção da
quele órgão no Piauí e os prejuízos crescentes ~istra
dos como decorrência da redução da arrecadaçao. 

Os prejuízos com a extinção do órgão são indis
cutíveis, basta dizer que estava previsto o cadastra
mente de mais de 10 mil imóve1s somente em Pamaí
ba e Luís Correia, 4000 1móveis em Teresina. entrega 
de vários imóveis próprios nac1onais ao INCRA e a re
visão dos contratos de cessão de Porto de Luis Cor
reia e do Terminal TurístiCO de Luis Correia. 

Por outro lado. o atendimento médio da Dele
gacia v1nha registrando aumento signiilcativo e a 
evolução do número de processos indica o_ desem
penho evolutivo do órgão que em 1996 analisou 201 
processos, 656 em 1997 e até setembro do corrente 
ano o número de processos at1ngiu 919, sem men
cionar Que a sua extinção. já consumada. transfonna 
a Delegacia em Representação da Delegacia do Pa-
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trimônio da União do Ceará, com a demissão em 
massa de funcionários. 

Não era meu propósito fazer uso da palavra 
nesta data, mas diante da gravidade da srtuação e 
do apelo dos funcionários pedindo a minha interces
são, cumpro o dever de defender, como sempre pro
curei fazer, o meu Estado, que, uma vez mais, sofre 
a ação discriminatória inferiorizado em relação aos 
Estados do Ceará e Maranhão. 

Recentemente, em discurso proferido desta tri
buna, denunciei o que julgo um contra-senso manter 
a obra do porto de Luís Correia abandonada com 
80% das obras executados, enquanto· os estados do 
Maranhão e Ceará ganharam o segundo porto. Des
se modo, o Piauí continua como o único estado lrto
rãneo que não conta com porto marítimo. 

Sr. Presidente, não é maia possível que o Es
tado Brasileiro continue ausente de uma de suas 
mais fundamentais responsabilidades que é a de 
garantir o equilíbrio regional, assegurar o trata
mento igualitário entre as Unidades da Federação 
e rechaçar ações discriminatórias como easa que 
foi cometida com a extinção da Delegacia do Patri
mónio da União. 

Sei que o Piauí inteiro, corno eu neste momen
to, também está protestando, e o nosso protesto 
chegará a todas as autoridades deste País. Vamos 
ao Ministério da Fazenda, v&ITI08 à Presidência da 
República, para mostrar que ,_ País, em algum 
ponto do Nordeste, o Governo eslli trabalhando para 
desservir ao Nordeste, porque desservir ao Piauí é 

...Qasservir ao Nordeste. Se o Governo não pode tra
balhar em prol do Piauí, que pelo menos nio atrapa
lhe e conceda aquele direito que ele julga legítimo, 
qual o de ter o mesmo tratamento dispensado ao 
Maranhão e Ceará, com o retomo da Delegacia do 
Patrimõnio da União para o Piauí, pois a irnplemen· 
tação da Representação subordinada ao Estado do 
Ceará só traz desvantagens para o Piauí. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. ELÓI PORTELA Ell SEU DISCURSO 

Palatba, 6 de outubro de 1998 

Exm11 Sr. Senador da RepUblica B6i Portela, 
Preocupados com o deltino da Oelegaaa. do PaWimOn10 dll. 

União no Piauí, que será......_ pedrrl:le a in&liii I de v. Ex-. 
vez que a medida trará i"'caacU6veia pnltuizos, nAo ...-s ti po
pulação, oomo também * própria ati ~·o que, ~aavel· 
menta, irá diminuir .A l)elagada do PiMii será transfonnada em 
NUcleo. subordinado à Oelagecia do Ceará. 

A med1da. adema1s. tem causado verdade1ro pâniCO entre 
os funcionários. 

Padrnos provdênaas no sentido de evitar tão gnwe pn:blema_ 
Atenc1osanlente. 
Delegado e Func1onános 
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A SRA. EMILIA FERNANDES (POT - RS) -

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, como Direto
ns de Assuntos CuHurais e Históricos do Grupo Par
lamentar Brasil-Israel, presidido pelo llustrissimo Se
nador Bernardo Cabral, tenho a grata satisfação de 
corrunicar a esta Casa e à população em geral que, 
em função das várias solicitações manifestadas atra* de telefonemas ao Movimento Cristão do Brasii
MCB, Agente Promotor do Concurso Nacional de 
Monografias sobre o tema 'Cinqüentenário da Pro
clamação do Estado de Israel, este deliberou pela 
prorrogação do Concurso" cujas inscrições irão se 
estender, agora, até o dia 17 de novembro do cor
rente ano, data limite para Postagem nos Correios. 

O Movimento Cristão do Brasii-MCB. em con
sonância com as demais Entidades Cc-Participan
tes, achou por bem, então, prorrogar o concurso até 
dia 17 do próximo mês, tendo em vista a excelente 
partiGipação da população estudantil, bem como, o 
do interesse despertado sobre o tema Cinquenta
Mrio do Estado de Israel pela população alvo em 
participar - interesse este manifestado através con
sultas às Entidades envolvidas, em especial o Movi
mento Cristão do Brasii-MCB, que é o Agente Pro
motor do concurso. Tomou-se, então, imperativa a 
prorrogação deste evento cuHunsl, a fim de atendar 
aos demais estudantes que gostariam de participar. 

Todo este interesse murto nos gratifoca e até 
nos deixa muito impressionados por tão grande inte
resse da população brasileira no assunto desse 
povo amigo que é o povo judeu. 

Gostaria de ressaltar. também, que há 25 anos 
atrás um conterráneo, da cidade de Erechim/RS, Pe
dro Lorenzi - à época estudante, e atualmente pro
fessor, Delegado de Educação, foi um dos vencedo
res do concurso que comemorou o Jubileu de Prata 
do Estado de Israel, em 1973, concurso esse reali
zado pela Embaixada de Israel. 

Podem participar do concurso estudantes em ní
vel do 2• Grau devidamente matriculados em qualquer 
escola do terrrtório brasileiro, e o concurso tem como 

+ 
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objetivo a maior participação da população estudam11 
na busca do conhecimento da importância histórica 
e cuttural de Israel no cenário mundial, fortalecendo, 
assim, os laços de amizade entre os dois povos. Os 
alunos não podem ter quaquer vínculo com os pro
motores do concurso e comissões julgadoras. 

Os três trabalhos incluídos na classificação fi
nal receberão as seguintes premiações: 

1° lugar - passagem e hospedagem, com 
acompanhante, à Terra Santa por dez dias, no perío
do de Natal, e mais R$3.000,00; 

2" lugar - passagem e hospedagem, com 
acompanhante, à Terra Santa por dez dias, no perío
do de Natal, e mais R$2.000,00; 

3° lugar - passagem e hospedagem, com 
acompanhante, à Terra Santa, por dez dias, no pe
ríodo de Natal, e mais R$1.000,00. 

A promoção do evento tem também a participa
ção das seguintes entidades: Conselho de Pastores; 
Conferência lsraelrta do Brasil, Conib; Conferência 
Nacional do Bispos do Brasil, CNBB; Associação 
Brasileira de Imprensa, ABI; Embaixada de Israel e 
Movimento Cristão do Brasil, MCB. 

Para maiores informações, os interessados deve
rão entrar em conta1o com a Coordenação do concurso, 
através dos telefones, fax e endereço Internet abaixo. 

Fones: (061) 329.5541, 329.5539. 
Fax: (061) 318.2179 
www.mcb.org.br.(fonte para pesquisa) 
E-Mail: jesuscristo@mcb.org.br 
Muito obrigada. 
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL - PE) - Sr. 

Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a malha rodovia
ria brasileira, com todas as suas deficiências e pre-

...Jdl,liedades, representa um patrimõnio de enorme va
lor, há alguns anos estimado em 150 bilhões de dó
lares, então equivalentes à nossa dívida externa. La
mentavelmente, os investimentos federais nessa 
área foram mínimos, nas últimas duas décadas, per
mitindo que esse conjunto de rodovias, já insuficien
te para atender à demanda, viesse a se deteriorar, 
agravando ainda mais as condições de tráfego inte
rurbano e interestadual de Norte a Sul do Pais. 

O governo do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, é mister reconhecer, tem destinado espe
cial atenção à recuperação das rodovias federais, 
devendo restaurar, até o final do ano, cerca de 14 
mil quilómetros. No entanto. o lastimável estado em 
que se encontrava a maior parte de nossas estradas 
faz supor que ainda levaremos muito tempo para tor
ná-las seguras e para responder às necessidades do 
fluxo crescente de veículos. 

Dos 90 mil quilõmetros de estradas federais. 
51 mil são asfaltados. A idade média dessas rodo
vias - 20 anos - é- muito elevada, o que explica o 
atto grau de deterioração em que se encontram. Le
vantamento do DNER comprovou que, dos 51 mil 

quilômetros de rodovias asialtacas, 19 mil 7 40 estão 
em boas condições; 16 mil 320, em condições regu
lares; e 19 m1l 940 em mau estado. 

No Estado de Pernambuco, Sr's e Srs. Sena
dores, são duas as principais rodovias federais: a 
BR 101, que atravessa o seu t9rritório no sentido 
Norte-Sul, interligando não só essas regiões dentro 
do Estado, mas os pontos extremos do nosso País; 
e a BR 232, que liga Recite ao Oeste do Estado, e 
que é objeto do presente pronunciamento. 

A BR 232 é a espinha dorsal de Pernambuco. 
Com 554 quilómetros de extensão, liga a Capital a 
numerosos municípios do interior, alguns deles com 
população elevada e significativa importãncia econõ
mica, como Caruaru, Arcoverde e Serra Talhada, até 
chegar ao ponto final - Pamamirim. 

Há muito essa rodovia que registra um fluxo mé
dio de 11 mil veicules diários, está a exigir obras de res
tauração e de duplicação. O trecho inicial, por exempio, 
que vai de Rec~e (T apacurá) a Moreno, com 1 B quilô
rnetros de extensão, apresenta tráfego intenso, com a 
média de 13 mil470 veículos diários. Grande parte dos 
acostamentos, de terra, está em desnível com a pista, e 
prevê-se a construção de terceiras faixas. As obras são 
estimadas em 6 milhões e 500 mil reais. 

No trecho que vai de Moreno a Serra das Rus-
sas, com 31 quilômetros, o fluxo diário é de 13 mil 
veicules. Tendo recebido melhorias em 1986, o tre-
cho tem como ponto crítico a passagem urbana na 
cidade de Vrtória de Santo Antão. Segue-se um trecho 
de 13 quilómetros, até Chã Grande, onde o principal 
problema continua sendo a intensidade do tráfego, de 
11 mil veicules por dia. De Chã Grande a Caruaru são 
mpis...5Q.-~uilômetros. O fluxo de veículos ba.txa. um + 
pouco. para 8 mil ao dia. No entanto, as dificuldades 
se agravam porque o trecho não apresenta boas con
dições de ultrapassagem, enquanto os acostamentos, 
de terra, ficam desnivelados até 40 centímetros em re
lação à pista de rolamento. A recuperação desse tre
cho, com recapeamento, pavimentação dos acosta
mentos. construção de terceiras faixas e abertura de 
ruas laterais, nas cidades de Gravatá, Bezerros e En
cruzilhada de São João, é estimada em 17 milhões de 
reais, existindo ja, para isso, projeto aprovado pelo 
DNER. De Caruaru a São Caetano, o volume diário de 
veículos continua sendo de 8 mil ao dia. num trecho 
de 18 quilômetros de extensão. 

Todos esses trechos, Sr's e Srs. Senadores, ne
cessitam urgentemente ser duplicados, não bastando. 
dada a Intensidade do tráfego, simplesmente cuidar de 
sua conservação. A partir de São Caetano, o trâ.fego 
se reduz para c1nco mil veículos diários, mas o estado 
de conservação da pista é dos mais precários. O tre
cho que vai até Pesqueira, com 65 quilõmetros, che
gou a ser hcitado pelo DNER, mas os serviços estão 
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paralisados por falta de recursos, estimados em 71 
milhões de reais. O segmento entre Pesqueira e Ar
coverde, com 47 quilômetros, errix>ra restaurada em 
1 986, apresenta acentuada desagregação. A partir 
de Arcoverde, até Pamamirim, allemam-se trechos 
razoáveis e precários, salíentanclo-Se a existência de 
graves defeitos e péssima co.-rvação no segmen
to que vai de Arcoverde até Algodões, cuja recupe
ração é estimada em 2 milhões e 890 mil reais. 

A conclusão do DNER, após diagnosticar as condi
ções da estrada, é de que a simples conservação é 
insuficiente. O DNER observa ainda que 'a opera
ção do porto de Suape, inclusive com o transporte 
de veículos novos através de via marítima e o trans
porte de combustíveis, entre outras cargas, vem 
contribuindo para o aumento do fluxo de veiculas na 
BR 232, no sentido Capital-interior'. 

O DNER observa ainda que as recursos destina
das à conservação da malha federal vêm diminuindo, 
quando deveria ocorrar o contrário, visto que, 'com o 
passar da tempo, as vias sofrem um processo de en
velhecimento e desgaste que exige maiores recursos 
financeiros para a sua manutenção'. E alefla ainda 
para o fato de que, em Pernambuco, a mais nova ro
dovia federal foi construída há 25 anos. 

Para complicar ainda mais a situação, os recur
sos de 5 milhões 613 mil reais, previstos no Orça
mento Geral da Uniio, para conservar as rodovias 
federais pavimentadas em Pemambuco. reduziram
se a 4 milhões 153 mil, em conseqüência da destina
ção de 1 milhão 460 mil reais para serem aplicados 
no Programa Emergencial de Combate à Seca. 

A duplicação e a melhor conservação da BR 232 
não se impõe apenas pela importância econOmica da 
reg1ão atendida, mas lalrt>ém pela necessidade de tac
nar a rodovia mais segura. De acordo com os dados 
da Policia Rodoviária Federal, em 1996 ocacreram 1 
mil 168 acidentes nessa estrada, com um táal de 950 
vitimas e 107 mortes. No ano passado, aconteceram 1 
m1l 21 8 acidentes, cacn no vitimas e BO mortes. 

Naturalmente, a maloria dos ac,dentes ocone 
por falha do condutor do veículo. Porém, é imperioso 
reconhecer que uma estrada bem conservada e si
nalizada, duplicada nos trechos de tráfego mais in
tenso, contribui para evitar atitudes irresponsáveis. 
facilita a ação de quem se encontra ao volante e re
duz significativamente o número de acidentes. 

Em sã consciência, não se pode exigir do Go
verno Federal um dispêndio como ocorria outrora, 
nos anos 70. quando o Pais tinha maior capacidade 
de invest1mento e aplicava até 2°/o do seu PIB na 
Abenura e conservação de estradas, contra a taxa 
de 0.15% dos úttimos anos. Ainda assim. espero que 

as autoridades federa1s. conscientes de que tais re
cursos não representam uma despesa. mas um in
vestimento, proÇ)iciem raptdamente as melhorias re
clamadas pelos motonstas e pelo povo pernambuca
no, que depende de boas estradas para reduzir as 
mortes na estrada, para d1mmuir a perdas no trans
porte de mercadonas e para dar continuidade à sua 
luta pelo progresso e pelo bem-estar. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (~aulo Gyena) - Nada mais 

havendo a tratar, a Pres1dênc•a vai encerrar os traba
hos, comunicar-do as Senhoras e Senhores senadores 
que a sessào de amanhã. qwnta-feira, será deliberatJva 
e realizar-se-á às ~o horas. com a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

- Item único -
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' 93, DE 1998 
(Incluído em Ordem do Dia nos tennos do 

an. 172, 11, c. do Regimento Interno) 

Projeto de Decreto Legislativo n' 93, de 1 998 
(n• 710/98, na Cãmara dos Deputados), que aprova 
os textos dos Atas Finais da Conferência de Plenipo
tenciários Adicional. da Un•ão Internacional de Tele
comunicações - U IT. aprovados pelos pai ses mem
bros em Genebra. em 22 de dezembro de 1992 e 
dos •Atas Finais da Conferência de Plenipotenciá
rios• da União lnternac1onal de Telecomunicações -
UIT.' aprovados pelos países membros em Quieto, 
em 13 de outubro de 1994. 

O,__SR. PRESIDENTE (Paulo Guerra) - Esta .;
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão as 17 horas e 30 mmutos.) 

AGENDA CUMPRIDA PELO 
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, 

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

14-1G-98 
Quarta-Feira 

11 h30 - Reunião de líderes partidários da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal 

14h30 - Sessão Deliberat•va Ordinária do Senado 
Federal 
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TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3516/4605 FA..X: 311-4344 

(*) HorÍirio d•uordo tom a Ata publinda no OSF d• I 1.9.97. pjts. 1165516 

Horirio rt11mrnolal: J"'s friruu 10:00 hs. Atualizada em: 27110/98. 



2) COMISSÃO DE MSUNTOS SOCIAIS - CAS 
PRISIDEIITE:SEIMDGl ADEMIR ANDRADE 

YICE-f'RESIDEIITE: SEJUDOil LEOIIAR QUINTANIL.IiA 
(21 TITULARD III SUPLENTES) 

TITULARES SUPLENTES 

""' ROMEROJUCA RR-2111/17 1-GUILHERME PALMEIRA (3) AL-3245147 
JONAS PINHEIRO IIT-zrnm 2-I!DISON LOBÃO MA-2311/15 
JOSÉ ALVES SE-401111157 MLCIO ALVARES E$-3130135 
BELLOPARGA MA-3011172 4-VAGO 
JOEL DE HOLLANOA PE-3117111 5-JOSÉ AGRIPINO RN-23411te7 
LEONEL PAIVA DF-1CMe/1148 .. ERNARDO CABRAL AM-2011187 
JOSÉBIANCO lt0-2231137 7-ftOMEU TUMA SP-2051/57 
DJA!.MA BESSA liA- 2111/12 I-.IOÃO ROCHA TQ-<1070171 
ZANETE CARDINAL IIT~ l-VAGO 

I p •• 
CARLOS BEZERRA IIT·DI1187 1-JOSE FOGAÇA RS-3077"8 
GILVAM BORGES AP-2111/57 2· PEDRO SIMON RS-3230131 
JOÃO FRANÇA (1) RR-3017/4078 3-JOSÉSAAD G0-3141150 
CASILDO MALDANER SC-2141/47 4-JOSÉ SARNEY AP-34ZI/31 
MAURO MIRANDA G0-2111112 · ~LMA FALCÃO AL-2281182 
NABOR JUNIOR AC-147111371 l-VAGO 
MARLUCE PINTO RR-1111/4012 7-VAGO 
IRIS REZENDE G0-.2a2133 l-VAGO 

I , .. 
LUCIO ALCANTARA CE-2311107 1~TUR OA TAVOL.A RJ-2431137 
OSMARDIAS PR-2124125 2-BENI VERAS CE-1141 
LÚDIO COELHO MS·DI1187 3-IIERGIO MACHADO CE-2251/87 
CARLOS WILSON PE-2481/57 4-VAGO (2) 
JOSÉ ROBERTO ARRUDA DF-2011116 5-JEFFERSON PERES AM-2061/87 

--{ BLOCO DE OP081Ço\Q (P:r, eJ)l",PSB, PPS) 
BENEDITA DA SILVA· PT RJ-2111m 1-EIIILIA FERNANDES • PDT R&-2331137 
MARINA SILVA- PT AC-2181187 2"'-AURO CAMPOS • PT DF-2341/47 
ADEMIR ANDRADE • PSB PA-2101107 3-ABDIAS NASCIMENTO • PDT RJ-1121/4229 
SEBASTIÃO ROCHA • PDT AP-2244148 4-ROBERTO FREIRE • PPS PE-2111/17 ,... 
ERNANDES AMORIM RC-2111/57 1-I!PIT A CIO CAFETERIA MA-407~4 
LEOMAR QUINTANILHA To-2071/71 2-I!SPERIDIÃO AMIN SC-t200101 ,.,. 
ODACIR SOARES R0-3218/3211 1-ARLINDO PORTO MG-2321122 

(1) Desfiliou-ae do PMOB, i19 do no PPB. em 2.10.97. 
(2) Em virtude da renúncia do Senador Coutinho~. 
(3) Licenças nos termos do 1r1. S6, II, § I", da Constituiçio Federal. 

REUNIÕES: QUARTAS-FEIRAS ÀS 10:00 HS (*) SALA N" 09-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
SECRETÁRIO: RA YMUNDO FRANCO DINIZ T1:L. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3359 
TELEFONES DA SECRETAIUA: 311-3515 FAX: 311-3651 

(*} tllrirte •...,. n• • Ala,...._ • IIID'*Il.t.t7, pp. 1165516 

llerirte • a r·· ... ,...... .. ••:te• 
Atualluda em: 19/10111 

f· 



3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - CCJ 
PRESIDENTE: SENADOR BERNARDO CABRAL 
YICE.PRESIDENTE: SENADOR RAMEZ TEBET 

(23 TITULARES E 23 SUPLENTES) 

ES-3130132 
RR-2111/17 
RN-2361/67 
DF-1041111146 
BA- 2211/12 
MA-3068172 
AM-118613104 

PB-<C345/48 
MT-2291117 
SC-21.1/•7 
RN-248112467 
AP-2151/52 

CE-22a41117 
SP-2351/52 
DF-2011/17 
PR-212W5 

~~ ~~~~~~:7==~~8~L~OC~O~D~E~O~P~O~S~IÇ~Ã~O~(P~T~,~P~D~T~,~P~S8~,~P~P~S~)~~.----.~~~:-~ 
~~TONIO C. VALADARES- PSB SE-2201/0. 1-ADEMIR ANDRADE- PSB PA-2101/07 

ROBERTO FREIRE- PPS PE-2161/67 2-5ESASTIÃO ROCHA· PDT AP-22.1/•7 
JOSÉ EDUARDO OUTRA- PT SE-2391/97 3-MARINA SILVA- PT AC-2181/87 

ESPERIDÍÁO AMIN 
EPITACIO CAFETEIRA 

ODACIR SOARES 

PPB 
SC-4206/07 1~EVY DIAS 
MA· .a7317• 2- LEOMAR QUINTANILHA 

PTB 
R0-321113219 1-ARLINDO PORTO 

(I) Licenças nos tennos do art. 56, II,§ 1", da Constituição Federal. 

MS-112111228 
T0-207317• 

MG-2321122 

REUNIÕES: QUARTAS-FEIRAS ÁS 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: 311-431S 

Atualizada em: 19/10/98 



I 

TITULARES 

OJALMA BESSA 
HUGO NAPOLEÃO 
JOEL DE HOLLANDA 
ÉLCIO ALVARES 
JOÃO ROCHA 
ROMEROJUCÁ 
ROMEUTUMA 
EDISON LOBÃO 

JOSE FOGAÇA 
FERNANDO BEZERRA 
ROBERTO REQUIÃO 
GERSON CAMA TA 
JOSÉ SARNEY (4) 
JOÃO FRANÇA (1) 
VAGO 

ARTUR DA TAVOLA 
VAG0(3) 
SERGIO MACHADO 
TEOTÕNIO VILELA FILHO 
BENIVERAS 

LAURO CAMPOS - PT 

4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO -CE 
PRESIDENTE: SENADOII ARTUR DA TÁVOLA 

VICE.PRESIDENTE: SEJI•DOR JOEL DE HOLLANDA 
(27 TTT\JLARES E 'D SUPLENTES) 

BA- 2211/12 
PI-30151S7 
PE-31117198 
ES-31311132 
T0-407Qf71 
RR-2111/17 
SP-2051157 
MA-2311/46 

RS-3077na 
RN-2481/67 
PR-2401102 
ES-3201104 
AP-3421t31 
RR-3M7188 

RJ-2431/32 

CE·22S1/82 
AL-4013194 
CE·324Z/43 

SUPLENTES 

PFL 
1-aERNARDO CABRAL 
2..W..SON KLEINÜBING (5) 
3-l.EONEL PANA 
4- FRANCEUNO PEREIRA 
5-GILBERTO MIRANDA 
"--lNAS PINHEIRO 
7-WALDECK ORNELAS (2) 
li-VAGO 

1-AAMEZ TEBET 
2-JOSÉSAAD 
:wEY SUASSUNA 
4-NABOR JUNIOR 
5-DJALMA FALCÃO 
....USREZENDE 
7·VAGO 

1...JEFFERSON PERES 
2-.IOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 
3-LÚCIO ALCÂNTARA 
4-CARLOS WILSON 
5-PEDRO PIVA 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS) 
DF·2341142 1-BENEDITA DA SILVA- PT 

All-2081/82 
se 
DF-1N6/1148 
IIG-2411/12 
All-3104105 
11T-2211n2 
BA 

118 22"'23 
G0-3141150 
P8 434!148 
AC·14711137S 
AL·22111112 
GQ.a32/33 

All4011/62 
E&-2121122 
CE-2301102 
PE-2451152 
SP·2351152 

RJ·2171n2 
----tiARINA SILVA • PT AC·21S1/12 2-ANlONIO C. VALADARES PS& SE-2201107 

EMIUA FERNANDES - PDT RS·2331/37 3-SEBASTIÃO ROCHA AP·2242144 
ABDIAS NASCIMENTO - PDT RJ-42211(30 4-VAGO .... 
LEVY DIAS M&-112111221 1 .. SPERIDIAO AMIN SC-112311223 
LEOMAR QUINTANILHA T0.2071n2 2-ERNANDES AMORIM R0.2251/57 ..,. 
ODACIR SOARES R0-3211119 1·VAGO 

(1) Oesfiliou-se do PMOB. ingres.&Mda no PPB. em 2.10.97. 
(2) Afastado do exercício do mancs.m para exercer o cargo de M~ de Estado da Previdênoa e As&1stência SociaJ. 
(3) Em v1rtude da renUncia do San8dor Coubnho Jorge. 

(4) Licença para tnar de intereuet particulares. 
(5) Falec1do. em 23.10.98 

REUNIÕES: QUINTAS-FEIRAS ÀS 10:00 HS (*) SALA N" IS- ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO 8. UNHARES TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3176 
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3498/4604 FAX: 311-3121 

(*) .._._.__.. ... A~,..._.-ow•run.pp. ~U5.51' 
......... rett-tU: 5 .. ,.... .. 14:0t laa. 

Atualizada em: 27/101118 

+ 



5) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL - CRE 
PRESIDENTE: SENADOR JOSE SARNEY (3) 

TITULARES 

GUILHERME PALMEIRA (2) 
HUGO NAPOLEÃO 
JOSÉ AGRIPINO 
- "'ONARDO CABRAL 

·ruMA 
EHOLLANDA 

JOSE SARNEY (3) 
PEDRO SIMON 
CASILDO MALDANER 
JADER BARBALHO 
VAGO (1) 

ARTUR DA TAVOLA 
CARLOS WILSON 
LÚDIO COELHO 

BENEDITA DA SILVA- PT 
ABDIAS NASCIMENTO - PDT 
EIIIUA FERNANDES - PDT 

LEOMAR QUINTANILHA 

ARUNDO PORTO 

VICE-PRES!DENTE: SENADOR ROMEU TUMA 
(19 nruLARES E 19 SUPLENTES) 

AL-3245/47 
Pl-4478/79 
RN-2361/67 
AM-2081/87 
SP-2051/57 
PE-3197/99 

AP-3429/31 
RS-3230/31 
SC-2141/47 
PA-3051/53 

RJ-2431/36 
PE-2451/57 
MS-13811!? 

PFL 
SUPLENTES 

1-VAGO 
2-BELLO PARGA 
3-.IOÃOROCHA 
4-.IOSÉ ALVES 
5-VILSON KLEINÜBING (4) 
6- JOSÉ BIANCO 

PMDB 
1-MARLUCE PINTO 
2-FERNANDO BEZERRA 
3-MAURO MIRANDA 
4-GERSON CAMA TA 
5-IRIS REZENDE 

PSDB 
1-.IOSE IGNACIO FERREIRA 
2-TEOTÓNIO VILELA FILHO 
3-0SMAR DIAS 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS) 
RJ-2171m 1-EDUARDO SUPUCY- PT 
RJ-3188189 2-ADEMIR ANDRADE- PSB 
RS-2331137 l-MARINA SILVA-PT 

----

PPB 
T0-2073174 1-I..EVY DIAS 

PTB 
MG- 2321/22 1.0DACIR SOARES 

(1) Em virtude do falecimento do titular. em 13.04.98 

(2) Licenças nos termos do art. 56, 11, § !",da Conslituição FederaL 
(3) Licença para tratar de interesses particulares. 
(4) Falecido. em 23.10.98 

MA-3069f72 
T0-4070f71 
SE-4055/57 
se 
R0-2231/32 

RR-1101/4062 
RN-2461/67 
G0-2091/92 
ES-3203/04 
G0-2032133 

ES-2021/27 
AL-4093195 
PR-2121127 

SP-3215/16 
PA-2101/02 
AC-2181/82 

MS-1128/1228 

R0-3218/19 

REUNIÓES: TERÇAS-FEIRAS ÀS 10:00 HS (*) SALA N" 07-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
SECRETÁRIO: MARCOS SANTOS PARENTE FILHO TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3367 
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3259/3496 FAX: 311-3546 

(*) Hor,rio cit acordo cvm 1 Ar. publiuda no OSF de 11.9.97, pp. 1865516 

Horirio rf1imc:nlal: 5"1 rc:lras .i.1 10:00 hs. 

Atualizada em: 27/1 0/98 



I 

6) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA • Cl 
PRESIDENTE: SENADOR ELÓI PORTELA 

VICE-E81ENTE: VAGO 
(23 TTTULARI!II E 23 SUPLENTES) 

TITULARES SUPLENTES 

PFL 
JOSE AGRIPINO RN-2381/2367 1· FRANCISCO BENJAMIN 
ROMEROJUCÁ RR-2111/2117 2· JONAS PINHEIRO 
VILSON KLEINÜBING (6) se 3- GUILHERME PALMEIRA (4) 
ÉLCIO ALVARES E&-313013132 4- WALOECK ORNELAS (1) 
JOEL DE HOLL.ANDA PE-3117/3199 5- JOSE ALVES 

"I NAPOLEÃO PI • 447114479 11-ROMEUTUMA 
ORTELA (cessão) PI· 2131/37 7-GILBERTO MIRANDA ... 

NABOR JUNIOR AC-147111378 1-ROBERTO REQUIAO 
MAURO MIRANDA G0-2011/92 2-RAMEZ TEBET 
GERSON CAMA TA E&-3203/ 3204 3-CARLOS BEZERRA 
IRIS REZENDE G0-2032133 4-VAGO 
MARLUCE PINTO RR-1101/4062 5-JOSÉ SARNEY (5) 
RENAN CALHEIROS (2) AL 1-VAG::l 

PSDB 
JOSE IGNACIO FERREIRA ES-2021/2027 1-(;ARLOS WILSON 
JOSÉ ROBERTO ARRUDA DF-2011/2017 2·VAGO (3) 
TEOT0NIO VILELA FILHO AL-40113195 3-0SMAR DIAS 
PEDROPIVA SP- 2351/52 4-LÚDIO COELHO 

BA-317313174 
MT -227112277 
AL-3245/3247 
BA 
SE-405514057 
SP-2051/57 
AM-1166/3104 

PR-2401/2407 
MS-2221127 
MT -2291/2297 

AP-2351/52 

PE-2451/2457 

PR-2121/2127 
MS-2381/87 

I BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS) 
JOSE EDUARDO OUTRA • PT SE-2311/2397 1-VAGO 
ANTONIO C. VALADARES SE-2201/07 2-EDUARDO SUPLICY (PT) 

--eMILIA FERNANDES· PDT RS-2331/37 3- LAURO-CAMPOS (PT) 

LEVYDIAS 
ERNANDES AMORIM 

ODACIR SOARES 

p .. 
MS-1121/1228 1-ESPERIDIAO AMIN 
R0-2251/57 2· EPITACIO CAFETEIRA p.,. 
R0-3211119 1-ARLINDO PORTO 

SP-3212115 
DF-2341/47 

SC-112311223 
MA-4073174 

MG • 2321/22 

( 1 ) Afastado do exan:::ído do mandato para exercer o cargo de MiniiiiO de Estado da Prevtdênc•a e Ass•&~enc•a Sooal 

(2) Afastado do exercido do mandato para exercer o cargo de Mini*'O de Estado da Justiça. 

(3) Em vtrtude da renUncia do Senedor CoutinhO Jorve. 
,: 4) Licenças nos termos do art. 56. II, § I •. da Constituiçlo Federal. 
{5) Licença para tratar de interesses particulares. 
(6) Falectdo. em 23.10.98 

REUNIÕES: TERÇAS-FEIRAS ÀS 10:00 HS (*) SALA N' 13-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
SECRETÁRIO: CELSO PARENTE TEL. DA SALA DE REL"NIÁO: 311·3292 (FAXI 

TELEFONES DA SECRETARIA: 311-4354/4607 FAX: 311-3286 
(*) ... ,.. .... M ._. eo111 a A.ta ,.-ek•d• ao DSF. 1Lt.9'7, pp. 116S516 

Hlririe nP•etiiM: 3-. felru •• 14:111u.. 

Atualizada em: 27/10/98 



7) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE • CFC 
(Resolução n11 46, de 1993, 

TITULARES 

FRANCISCO BENJAMIN 
JOSÉ ALVES 
-~filETE CARDINAL 

-'"ICHA 
''IRANDA 

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-4055/56 
MT-4064/65 
T0-4070//71 
AM-3104105 

G0-3149/50 
PB-4345/46 
AL-2261162 

CE-3242143 
PE-2451/57 
SP-2351/52 

SUPLENTES 

PFL 
1·VILSON KLEINUBING (4) 
2-FRANCEUNO 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-4073174 1-ERNANDES AMORIM 

PTB 
R0-3218/3219 ARLINDO PORTO 

( 1) Oesfihou-se do PMDB. tngressando no PPB, em 2.10.97. 
(2) Em vrrtuele do falecimento óo trtular. em 13.04.98 
(3) Em virtude da renUnc1a do Senador Cout1nho Jorge. 
(4) Falecido, em 23.10.98 

se 
MG-2411/17 
BA • 2211/12 

AP-2151157 
RR-3067168 

ES-2121122 

R0-2051/55 

MG • 2321122 

REUNIÕES: QUARTAS-fEIRAS . .\S 17:00 HS (*) SALA N" 06-ALA SEN. NILO COELHO 
SECRETÁRIO: JOSE FRANCISCO B. CARVALHO TEL DA SALA DE REUNIÃO: 311-3254 
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3935/3519 fAX: 311·1060 

(*) Hari.ri<a d111 acorcM com a A.ta publicada no OSF de ll.9.t'T. PI'- 1165514 

Alualizada em: 27/10198 



7.1) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE· CFC 
SUBCOMISSÃO DESTINADA À FISCAl IZ.t.çAo Ma ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA 

PRIVADA (FUNDOS DE PENSÃO). QUE TEMMM COMO PATROCINADOR A UNIAO E O 
SI8TEIIA FI~O NACIONAL 

TITULARES 

JOSE ALVES 
GILBERTO MIRANDA 

JOSESAAD 
VAGO (2) 

BENIVERAS 

EDUARDO SUPLICY • PT 

EPITACIO CAFETEIRA 

PRESIDENTE: IEil. DR .!OH ALVES 
VICE.,.._,ENTI: • 'DOR BENI VERAS 

(07 lTTUI..AIII!S E M SUPLENTES) 

IE-<1011156 
AM-3104105 

SUPLENTES 

1-YIUION KLBNUBING (oil) 
2· DJALMA BESSA 

1..JOAO FRANÇA (1) 

CE-32421<13 1·VAGO (3) 

BLOCO DE OPOSIÇAô (PT, PDT, PSB, PPS) 
SP-3215116 

PPII +PTB 
MA~7317oil 1-ERNANDES AMORIM 

(1) Oesfiliou-sedo PMDB. ingreqando no PPB. em 2.10.97. 
(2) Em virtude do falecimento do titUlar. 13.04.98. 
( 3) Em v1rtude da renUnda do Senador Coutinho Jorge. 
l4) Falecido. em 23.10.98 

iC 
IIA-2211112 

RR-3017/11 

R0-2051155 

REUNIÕES: SALA N" 06-ALA SEN. NILO COELHO 
SECRET ÂRIO: JOSE FRANCISCO B. CARV ALUO TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311·325• 
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-393513519 FAX: 311·1060 

EM 10.9.9i FOI DESICNA.DO RI:LATOR O SENADOR GILBERTO M.I&ANDA 

Atualizada em: 27/10198 

I 



,,._ 

7.2) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - CFC 
SUBCOMISSÃO DESTINADA A FISCALIZAR OS RECURSOS FEDERAIS REPASSADOS AO 

GOVERNO DE RONDÔNIA 
PRESIDENTE: SENADOR GILBERTO MIRANDA 

VICE.PRESIDEN:rE: SENADOR BENI VERAS 
(7 TITULARES E 4 SUPLENTES) 

TITULARES SUPLENTES 

1 - ZANETE CARDINAL 

2 -GILBERTO MIRANDA 

1-JOSÉSAAD 

2 - NEY SUASSUNA 

1 - BENI VERAS 

1 -EDUARDO SUPUCY 

1 - ERNANDES AMORIM 

MT- 4064/65 

AM- 3104/05 

GO- 3148/50 

PB -4345146 

PFL 
1 - VILSON KLEINÜBING (2) 

2- FRANCELINO PEREIRA 

PMDB 
1 - JOÃO FRANÇA 

PSDB 

CE- 3242143 1- VAGO (1) 

BLOCO OPOSIÇÃO (PT-PDT-PSB-PPS) 

SP- 3215116 

PPB+PTB 

RO- 2251/55 

( 1) Em virtude da renúncia do Senador Coutinho Jorge 
(2) Falecido. em 23-10-98 

se 
MG • 2411/17 

RR- 3067/68 

REUNIÕES: 

SECRETÁRIO: JOSÉ FRANCISCO B. DE CARVALHO 

TELEFONES DA SECRETARIA: 3935/3519 

ALA SENADOR NILO COELHO 

SALA N" 6- TELEFONE: 311-3254 

FAX: 311-1060 ATUALIZADA EM 27-10-98 

ANDAMENTO 

EM 29-8 FOI DESIGNADO RELATOR O SENADOR COUTINHO JORGE 

+ 



CONGRESSO NACIONAL 

COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL 
(Representaçlo Brasileira) 

Pres1aenre de honra: Senador Jose Sarney 

PRESIDENTE SENADOR LUDIO COELHO 
VICE-PRESIDENTE. DEPUTADO JULIO REDECKER 

SECRETÁRIO-GERAL DEPUTADO PAULO BORNHAUSEN 
SECRETARIO-GERAL ADJUNTO· DEPUTADO GERMANO RIGOTTO 

116 TITULARES E 16 SUPLENTESl 

TITULARES SUPLENTES 
SENADOI'ES 

PM'
-J7.0~S~E~F~O~G~A~Ç~A~------------~~~~1~-~P~E~D~R~O~S~IM7-0~N~----------~ 

CASILDO MALDANER 2 - ROBERTO REOUIÃO 

VILSON KLEINUBING (1) 
DJALMA BESSA 

LUDIO COELHO 

LEVY DIAS 

JOSE EDUARDO 

PFL 

PSI» 

PP 

1 - JOEL DE HOLLANDA 
2 -JULIO CAMPOS 

1 -JOSE IGNACIO FERREIRA 

1 - ESPERIDIAO AMIN 

I BLOCO DE OPOSIÇAO (PT,PSB,PDT,PPS) 
BENEDITA DA SILVA EMILIA FERNANDES 

TITULARES 

PAULO BORNHAUSEN 
JOSE CARLOS ALELUIA 

EDISON ANDRINO 
GERMANO RIGOTTO 

FRANCO MONTORO 
CELSO RUSSOMANO 

JULIO REDECHER 

MIGUEL ROSSETTO 

I SECRETARIA DA COMISSAO 

;1) FaleCICO em .23.10.98 

SUPLENTES 
DEPUTADOS 

PFL.JÍiíj B 
VALD61\11RO MEGER 
BENITO GAMA 

CONFUCIO MOURA 
ROBSON TUMA 

NELSON MARCHEZAN 
RENATO JONHSSON 

PT/PDT/PC do B 
LUIZ MAINARDI 

~NDERECO CAMARA DOS DEPUTADOS- ANEXO d. SALA T 24- 9RASILIA :J= :"IJ~60-90·J 
I=ONE 1~51 r061 3187436 3187186 318-82.32 318-7433 
;;;A)( 155~106113~82154 

SECRE7.:..RIA _CJUROES MELO NUNES Di:. CARVALHO 
il.tuallzaca em 2-·~0.'95 


